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ПРЕДГОВОР 

Сигурно първото нещо, което ще оцени читателят на тази книга, е 
сполуката на автора £ да персонифицира в лицето на възрожденеца д-
р Стоян Чомаков едно дългогодишно усилие на нашия народ – из-
воюването на религиозна, а с това и на културно-национална само-
стойност. За разлика от много други участници в Църковната борба, 
чиито образи някак бързо избледняват, заслугите на този човек се 
оказват по-силни от всеки опит той да бъде неглижиран по страниците 
на историята. И блестящо потвърждение на този факт е настоящото 
изследване, което сигурно ще бъде оценено като достоен литературен 
паметник на един не по-малко достоен българин. 

Коректността изисква да се отбележи, че преди Илия Тодев на 
този бележит народен деец внимание отделят изтъкнати автори на 
историческа книжнина – Ат. Шопов, С. Радев, митрополит Симеон 
Варненско-Преславски, Хр. Стамболски, Т. Бурмов, патриарх Кирил 
Български, Т. Жечев, Н. Генчев. Както може да се очаква, много от на-
писаното са или мемоари, т.е. съчинения, често обременени с краен 
субективизъм, или пък съчинения, лишени до голяма степен от солид-
но документално градиво. 

Чудно ли е тогава, какво освен че оставят много бели петна в би-
ографията на д-р Чомаков, немалко представители на професионал-
ната историография се опитват и да го напъхат в овехтелите калъпи на 
такива понятия като туркофилство и родоотстъпничество? Не бива 
да се отминава и още едно важно обстоятелство: трайно и доста 
незаслужено лепнатият на Стоян Чомаков етикет на краен, изначален 
и неизменен русофоб – нещо, което през последния почти половин век 
като воденичен камък тежеше върху всеки опит за спокойна ака-
демична оценка на неговата дейност. 

Затова най-напред бих желал да посоча две големи достойнства 
на това съчинение – академичната точност и свобода, с които е напи-
сано, и солидната основа от извори, върху която авторът стъпва още 
от началните страници на своето изложение. Давам си сметка за ог-
ромните трудности, които е трябвало да преодолява той при открива-
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нето и работата с многото домашни и с не по-малкото чужди – гръцки, 
турски, руски, английски, френски, полски – извори. Но същевременно 
имам пълното съзнание за удовлетворението, което е изпитал от ряд-
ката възможност с тях по новому да обоснове или пък да отрече за-
стинали вече в науката тези и да формулира на тяхно място съвър-
шено различни виждания по основни въпроси на новата ни полити-
ческа история. За историка на Българското възраждане от особено 
значение са разкриването и коментирането на Чомаковото авторство 
върху такива важни и неизвестни или приписвани на други дейци до-
кументи, като серията статии във в. Македония под общото заглавие 
Належащи размишления, чиито идеи лягат в основата на Екзархийския 
устав от 1871, и на двата проекта на Портата за решение на Цър-
ковния въпрос от 1868, които пряко водят към българската Magna 
Charta Libertatum – султанския ферман от 1870 за учредяване на Ек-
зархията. Съществен принос е и изследването на т.нар. 8 точки – 
програмата на Църковното движение от 1861 до 1866. Илия Тодев 
убедително сочи, че зад тях стои най-вече Русия и че те са форма на 
протакане на Въпроса. 

За разлика от старите автори, които набързо проследяват жиз-
нения път на Чомаков от родната му Копривщица и все още гърчеещия 
се Пловдив до висшето столично общество, Илия Тодев отделя 
подобаващо внимание на учението му в града на тепетата, в знаме-
нитото училище на Т. Каирис на остров Андрос, в гимназията в Атина, 
до следването му по медицина в Пиза и Флоренция и специализацията 
му по хирургия в Париж.  

Все в отлика от всичко досега писано за този горещ родолюбец, 
Илия Тодев разкрива несравнимо по-пълно и точно още една, почти 
неизвестна страна от живота на своя герой. Общувал с множество 
представители на Великите сили в Цариград, водил тежки, но успешни 
дипломатически спорове с пратеници на западните държави по повод 
прозелитичните усилия за насаждане на католицизма и протестантст-
вото сред българите, пред нас застава един нов и непознат Чомаков. 
Дълбоко предан на родината си народен деец, който кара своите 
опоненти да го възприемат като истински водач-институция и който 
нито веднъж не отстъпва пред руския натиск за териториален, а не за 
национален принцип при решаването на Въпроса. 

И тъй като става дума за срещи и спорове с представители на 
всички меродавни сили в Източния въпрос, нека добавим още един 
факт. За пръв път в българската историопис е направен сполучлив 
опит за политическо портретуване на видни турски сановници, регис-
трирали съдбовно участие във финала на Българо-гръцката църковна 
разпра. От страниците на книгата читателят ще добие отлична пред-
става за Али паша, за Фуад паша, както и за някои провинциални ве-
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личия, играли важна роля в църковната по форма, но политическа по 
съдържанието си борба. Показани като държавници с европейско об-
разование, с подчертан интерес към европейската култура и матери-
ален напредък, до сетния си дъх те обаче остават верни на една ли-
шена от перспективи империя. Ще да е притежавал забележителна 
проникновеност знаменитият копривщенец, щом още тогава схваща, 
че всички те виждат във вестернизацията само средство за излизане 
от дълбоката £ криза, а не крайна цел на дълголетните си усилия. А 
този факт, както добре личи от текста, помага на Чомаков да намери 
най-верния път към кабинетите на изтъкнатите политици. 

Малкото страници, с които разполагам, ме карат да отмина без 
особено внимание съществени научни приноси като ролята на Чома-
ков в устройването на Екзархията, въведените от него принципи за 
широко участие на миряните в Църквата и за сменяемост на нейния 
първосвещеник, усилията му за освобождението на Македония от 
фанариотското господство, както и любопитните материали за него-
вите потомци. Ала не ми се иска да премълча една важна характе-
ристика, отличаваща този труд от постиженията на всички, писали за 
Църковния въпрос. За разлика от своите предходници, разгледали тази 
тема откъслечно и до голяма степен сама за себе си, Илия Тодев 
успява да я обхване в нейната цялост, богато да я документира и 
заедно с това плътно да я разположи в световния по своите измерения 
Източен въпрос. И не само това – неговото изложение е богато на 
убедителни асоциации, колоритно, четивно. 

Демонстрирайки забележителна историческа култура, той умело 
размотава заплетеното кълбо на Въпроса, като отделя подобаващо 
място на всички страни, взели участие в дълголетния спор: фенерс-
кото духовенство, западните държави и Русия, Турция и българите, 
сред които ясно се открояват три течения. Оглавил най-голямото и 
най-жизненото сред тях, с една невероятна енергия Чомаков смогва, 
лавирайки успешно сред заинтересованите фактори да промени до 
голяма степен отрицателната позиция на такава велика сила, каквато е 
Русия, за да се стигне до султанския ферман за учредяване на бъл-
гарска национална Църква в 1870. Така, пренаписвайки историята на 
извънредно комплицирания и извънредно важния за нас Църковен 
въпрос, Илия Тодев убедително показва, че неговият успешен край е 
дело на няколко фактора, сред които със своята дързост, упорство и 
фанатична вяра в България най-важен е тъкмо д-р Стоян Чомаков. 

Разлиствайки страниците на ръкописа, ще ми се нарочно да от-
бележа още един важен въпрос – този за туркофилството на Чома-
ков и изобщо за туркофилството като научно понятие, отнесено към 
част от дейците на Национално-освободителното движение. Без да 
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има претенцията, че решава този въпрос в неговата цялост, авторът 
успява да ни убеди, че предпочитанието на неговия герой към турците 
няма нищо общо с остарялата, но все още жива в официалната 
историография представа за обществено поведение, насочено против 
българското освобождение. Нищо подобно. Отделянето от империята 
на османлиите, счита Чомаков, следва да се осъществи по-късно, ко-
гато българите укрепнат духовно и материално, когато с едно преж-
девременно въстание няма да поставят на карта своето национално 
единство, а по мирен път всички целокупно ще мога да се обединят в 
обща държава. Само от позициите на това политическо кредо, с дъл-
бокото убеждение, че поробен народ се освобождава, разделен народ 
се не обединява, той се обявява против Априлското въстание от 1876. 

И накрая – нека още веднъж изразя възторга си от този велико-
лепен труд. Променил съществено представите ни за д-р Стоян Чо-
маков, показал го като крупен деец, изповядващ еволюционизма и 
либерално-демократичния национал-интегрализъм, той обогатява 
знанията ни за неговия живот и дейност, рисува нова картина на Цър-
ковната борба, разчупва стари шаблони на мислене и чертае нови 
хоризонти пред трудното научно дирене. Твърдо вярвам, че тази книга 
ще се радва на много читатели и че освен събитие в съвременната ни 
историопис, нейната поява ще бъде събитие и за цялата ни култура! 

2 април 2002, София 
Проф. Стефан ДОЙНОВ 

Доктор на историческите науки 



 

ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА ЧИТАТЕЛЯ 
или 

пояснения за оформлението на текста, справочния апарат,  
използваните глаголни времена, начина на изписване на дати, 

календара, благодарностите 

За повече яснота и лекота, в основния текст заглавията на книги и 
студии, когато се налагаше да бъдат споменавани, обикновено са да-
дени само с първите им две-три думи и в курсив, като името на автора 
често стои в по-свободна форма или просто се изпуска, защото се 
смята за подразбиращо се в съответния контекст – напр., Тончожече-
вият Български Великден или само Българският Великден визира 
книгата на Тончо Жечев Българският Великден или страстите бъл-
гарски.  

 За да не се утежнява излишно и справочният апарат под линия, 
там заглавията също не се изписват изцяло, а съкратено, като задъл-
жително обаче с инверсия се дават точните имена на авторите, поста-
вени в курсив (напр., Ников, П. Възраждане на българския народ). 
Пълното библиографско описание (което в случая ще гласи: Ников, П. 
Възраждане на българския народ. Църковно-национални борби и по-
стижения. С., 1971) на едно или друго използвано съчинение може да 
се намери в библиографията. 

Към някои често използвани издания под линия се препраща с 
акроними, които са разтълкувани в списъка на специалните съкраще-
ния. Напр., ИАНГ означава: Панчев, Т. Из архивата на Найден Геров. 

Цифрата, залепена с тире за дадено заглавие, препраща към една 
или друга негова част. Напр., РБНОД-2 и Стамболски, Д-р Хр. 
Автобиография-1 означават съответно: Русия и Българското национал-
но-освободително движение, Т. 2, и Стамболски, Д-р Хр. Автобио-
графия, дневници, спомени, Т. 1.  

Колективно съчинение с повече автори се цитира под линия било 
само с името на първия от тях (напр., вместо: Василева, В., Л. Тер-
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зийска, В. Тилева. Непубликувани писма, използваме: Василева, В., и 
др. Непубликувани писма), било само със заглавието (напр., История 
на България-6). 

В курсив са дадени още вестниците (напр., в. Македония) и списа-
нията (напр., сп. Български книжици).  

Така се сигнализират и имената на църкви (напр., Св.Стефан) и 
дружества (напр., Св.Пантелеймон). Ако пък става дума за самия 
светец не в ролята му на патрон на храм или организация, или за 
празника му според църковния календар, тогава неговото име си е в 
прав шрифт (напр., Св.Пантелеймон). 

Цитатите навсякъде са поставени в курсив. Позволихме си да не 
използваме традиционните кавички, защото те не блестят с особена 
графична красота, а и, особено ако са разположени по-далеч едни от 
други, за окото не е лесно да схване къде започва и къде свършва из-
вадката от чужд текст, която се обозначава чрез тях. Все за повече 
яснота цитат в цитат се сигнализира чрез шрифт, ðàçëè÷åí от основ-
ния. С наклонен шрифт са набрани и думи и изрази, които се употре-
бяват в по-особен смисъл.  

При цитиране някъде се налагаше, за стегнатост или разбирае-
мост, да се изпускат отделни думи или изрази. Не поставяхме на тяхно 
място обичайните многоточия, защото често те ставаха много и 
дразнеха погледа.  

Другаде пък, езикът на някои заслужаващи дословно привеждане 
изворови текстове бе тежък, многословен, неправилен, трудно поня-
тен. За да придадем лекота и да запазим изразителността в такива 
случаи формата на цитат е съхранена, но смисълът се предава изцяло 
чрез съвременен език. Такива цитати си стоят в ненаклонен шрифт.  

Разбира се, и когато държахме сметка за буквата, и когато ни се 
виждаше уместно да отстъпваме от нея, при цитирането винаги най-
строго се стараехме да пазим смисъла на едно или друго твърдение – 
независимо дали то ни служеше за пълнеж, за илюстрация или за 
аргументация на нашето изложение. 

Библиографията е подредена по азбучен ред и започва с използ-
ваните непубликувани източници, подредени според архивохранили-
щата, в които се пазят, и номерата на фондовете в тях. След това идва 
книжнината, която е разделена на две групи въз основа на азбуките им 
– кирилица и латиница. Заглавията от един и същи автор са подредени 
по годините на излизането им. Не прилагаме дихотомията извори – 
изследвания, тъй като много от използваните текстовете са както 
едното, така и другото. 

Не употребяваме формулата цит. съч., защото при използване на 
повече от едно заглавие от един и същи автор има опасност тя да не 
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се схване еднозначно или да препраща към заглавие, което да е далеч 
назад и да не е толкова лесно за намиране. Все за избягване на 
недоразумения не си служим и със Същия (Същата), когато едно до 
друго стоят различни съчинения от един и същи автор, а винаги изпис-
ваме съответното име.  

Пак там препраща към последно цитирано заглавие или архи-
вохранилище, след което идва номерът на страницата (респ., на фон-
да, архивната единица, листа), ако те са различни от предходните. 
Цифра, залепена с тире към тази формула (напр., Пак там-2), обозна-
чава препратка към друга част от същото съчинение. За да се избегне 
натрупването на Пак там, понякога в една и съща бележка под линия 
са обединени препратки към разни страници на едно и също съчи-
нение, като в такива случаи номерата на въпросните страници не са 
подредени възходящо, а според реда на цитираните в основния текст 
данни от чуждото съчинение. 

Когато цитираме публикувани извори, сочим не само номера на 
страницата, но и номера (ако има такъв) на документа, обозначен със 
съкращението д. и поставен веднага след заглавието. Напр., Шопов, 
Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 540, с. 598, означава Шопов, Ат. Д-р Стоян 
Чомаков, д[окумент №] 540, с[траница №] 598.  

За удобство на читателя бележките и позоваванията са поставени 
под линия. Тяхната номерация е с арабски цифри и е отделна за всяка 
страница. Когато бележката под линия е част от цитат, тя се обоз-
начава не с цифра, а със звездичка (*). 

При изписването на датите пропускаме думата г(одина) – напр., на 
3 апр. 1860, през април 1860, в 1860 и пр., – защото тя се подразбира 
без усилие.  

Някои от датите в част първа са по Юлианския, други – по Григо-
рианския календар. Когато са извлечени от български източници, те до 
1 апр. 1916 са по първия, а след това – по втория. Когато се вземат от 
извори на западни езици, те винаги са по Григорианския календар, 
докато използваните рускоезични документи неизменно следват 
Юлианския. Когато дата е по двата календара, това е запазено при 
цитиране - напр., Турция, IV, № 8, 9/21 септ. 1868. 

Ролята на основно време в разказа изпълнява сегашното истори-
ческо. Миналото несвършено ни служи да покажем, че сме били сви-
детели на описваното. С минало свършено изразяваме предварител-
ност. Преизказно наклонение използваме почти изключително за да 
обозначим предаване на чужди мисли, от които в една или друга сте-
пен и по една или друга причина държим да се дистанцираме. 

Освен библиография и списък на съкращенията, справочният апа-
рат на част първа съдържа още индекс на имената и глосар на ред-
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ките и остарели думи, които в текста се сигнализират чрез шрифт, 
ðàçëè÷åí от основния. Индексът е общ за всички имена (на лица, 
места, институции, религиозни и етнически общности). Той е само за 
част първа, докато глосарът покрива и част втора. 

В родословната схема изчерпателно са представени само д-р Чо-
маков и неговите преки потомци. Относително пълно присъствуват и 
братята и сестра му, както и децата на Малки Вълко, на Салчо 
Чомаков и на Георгаки Стоянович, повечето от които имат отношение 
към нашия разказ или се срещат из документите в част 2. От остана-
лия грамаден Чалъков род1 са дадени единствено началните линии.    

За по-добра ориентация в хронологията и последователността на 
по-важните факти, прилагаме и една Хроника на основните събития в 
живота и дейността на д-р Чомаков. 

Добавени са още резюме на английски и илюстрации. Последните са 
разположени на пет места в част първа. Под всички тях стоят легенди, 
които са събрани и в списък за създаване на обратна връзка. Той е 
оформен като самостоятелна текстова единица. 

И накрая, не по важност, разбира се, държим да изкажем и благо-
дарност към колегите от БАН, където настоящият текст се обсъди и 
одобри и където бяха направени полезни бележки и препоръки, много 
от които успяхме да вземем предвид при окончателната редакция! 
Най-голяма признателност дължим на проф. Елена Стателова, чиято 
помощ бе не само от академично естество!  

От неоценима полза ни бе и г-жа Соня Петрова-Чомакова, правнучка 
на д-р Чомаков, с която се запознахме през 1994 в Рим. Тя взе много при-
сърце идеята за написване академична биография на нейния именит 
прадядо, като не само ни предостави ценни документи и снимки2 от се-
мейния си архив, но по наша молба записа и своите спомени3, благода-
рение на които нашият разказ можа да стигне до днешния ден. За това, 
както и изобщо за високопросветеното и родолюбиво съпричастие към 
едно нелеко начинание, приятен дълг е за нас да изразим тук най-сър-
дечната си благодарност към г-жа Чомакова! 

26 март 2002, София 

                                                 
1 Подробна генеалогическа таблица на първите му няколко поколения вж. в: Кой 

кой е сред българите, с. 312; пълно родословно изследване за него до 1935 вж. у Ке-
пов, Ив. Живот и дейност на Чалъковци и тяхното потомство. 

2 Вж. тук, ил. 13-87, както и част 2, д. 130, 137-138, 140, 166, 168, 174-175, 177. 
3 Вж. тук, част 2, д. 178. 



 

ВЪВЕДЕНИЕ  

За да обосновем задачите на настоящия текст, ще започнем с ци-
тат от човека, чието име стои в неговото заглавие. Към края на живота 
си в свои автобиографични записки д-р Чомаков пише1 за себе си, че 
след като в началото на 1862 овдовява, той ся ожени по-тесно още с 
идеалната оная булка, която имаше да даде живот на цял народ.  

Идеалната, сиреч нематериалната, булка – това е Църковната 
борба, на която Чомаков посвещава най-хубавите години от живота си 
и която в 1870 носи на българите статус на ìèëåò. 

Тоест, героят на нашия разказ претендира да бъде баща на бъл-
гарската нация.  

Как възрожденоведската книжнина оценява тази претенция?  
В нея ясно се открояват две гледища. Едното е почти готово да се 

съгласи с неговата самооценка. Другото не само не му признава ро-
лята, за която той прави заявка, но го и подлага на рязка критика. По 
този начин борбите, в които сам Чомаков участва, от действителността 
се пренасят в нейното познание. Своята позиция той нарича народна 
(=национална)2, своите основни противници сред сънародниците си – 
руска партия3, тоест русофили.  

С известни уговорки такова деление е приемливо и то лесно се 
прехвърля във възрожденоведението. Но докато в Църковния въпрос 
най-важните постижения са дело на националистите, в неговата исто-
риография доминират русофилите. Тази обратнопропорционална транс-
позиция се дължи на ролите, които двамата антагонисти възприемат в 
неговия завършващ етап: дълго противопоставяла се на създаването 
на отделна българска Църква, под натиска на националистите Русия 
чрез своя цариградски посланик генерал Игнатиев накрая не само £ 
става пръв поборник, но и обдарява с държавен статус нейния диоцез. 

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 131, с. 296. 
2 Вж. тук по-долу, с. 330.  
3 Вж. тук по-долу, с. 310. 
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За да обосновем това мнение ще представим най-важните за-
стъпници на едното и на другото гледище в българската историческа 
книжнина, като хронологически, в смисъл на изследван период, ще се 
ограничим между 1861 и 1878.  

Тези 17 години са най-важният, цариградският период от дейността 
на д-р Стоян Чомаков. Най-важни са те и в развитието на Църковния 
въпрос, като началото, средата и краят им почти съвпадат с основни 
негови жалони – в 1860 е Великденската акция, с която започва 
решителната му фаза, в 1870 той в основната си част е решен със 
създаването на Българската екзархия, в 1877 се избира вторият неин 
предстоятел, който я доизгражда териториално чрез присъеди-
няването на Македония.  

Подбрали сме седем имена, които, надяваме се, дават вярна 
представа за общата картина. От тях, не без уговорки, разбира се, 
тримата (Симеон Радев, Симеон, митрополит Варненско-Преславски и 
Николай Генчев) могат да бъдат окачествени като националисти, 
другите трима (Тодор Бурмов, д-р Христо Стамболски и Кирил, митро-
полит Пловдивски и патриарх Български) – като русофили. Историо-
графският преглед ще завършим с Тончо Жечев, който, оставайки си в 
основното русофил, включва в своята версия за Чомаков и елементи 
от позицията на националистите. 

Длъжни сме още тук да направим и една терминологична уго-
ворка.  

По липса на други, на нас често ще ни се налага да употребяваме 
производни на термина нация – националистически, националисти1, 
национализъм, които, независимо от неутралното съдържание на ос-
новната дума, нерядко получават негативна семантична окраска. С тях 
ние ще описваме само възгледа, както и неговите привърженици, че 
всяка нация има правото да съществува свободно.  

За илюстрация ще приведем мнението на Старозагорския митро-
полит Методий. Той не само е участник в Църковната борба, но е би-
вал и при националистите, и при русофилите.2 През 70-те години на 19 
в. е близък с Чомаков.3 Но след Априлското въстание води борба 

                                                 
1 Дали вместо тази форма не бихме могли да употребяваме неутралното нацио-

нали? 
2 Напоследък неговите живот и дело бяха предмет на самостоятелна научна кон-

ференция; за него се появиха и редица заглавия; вж., напр.: Матев, Ив. Архимандрит 
М. Кусев и руската дипломация (1876-1881); Димитров, Ив. Ж. Четири гръцки доку-
мента от архива на Методий Кусев; Божинов, Пл. Архимандрит Методий Кусев и 
защитата на българската национална кауза пред Европа през 1876; Александров, Н., 
Цв. Кьосева. С Христос и Македония в сърцето. 

3 За това вж. тук по-долу, с. 392. 
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срещу него.1 По-сетне, като Старозагорски владика, пише спомени за 
мисията му в Пловдив през дек. 1876, които обаче в. Македония2 не 
поисква или не успява да отпечата. Те надали обаче ще са се отлича-
вали особено от онова, което той написва няколко години преди това 
като изложение до екзарх Йосиф3. 

Прочее, ето какво бележи Методий Старозагорски за двата основ-
ни български лагера в Цариград:  

Дейците в Цариград по Църковния въпрос бяха подразделени на 
две групи, на две партии: едната – русофилска4 с девиза: Äà íå ïðà, 
âèì ïîëèòèêà ñ Ðóñèÿ+ à äà ñëóøàìå ðóñêîòî ïðàâèòåëñòâî: êàêâîòî 
òî íè êàæå è ïîñúâåòâà+ òîâà äà ïðàâèì+ òàêà äà ïîñòúïâàìå: а 
другата – национална с девиз: Äà ñå ðúêîâîäèì îò íàöèîíàëíèòå 
èíòåðåñè è êàêâîòî òèÿ èíòåðåñè íè äèêòóâàò+ ñàìî òîâà äà ïðàâèì- 

Тъй като по Църковния въпрос Русия държала страната на гърците, а 
Англия – на българите, националистите се нарекли още англофили.5 

Националистическата партия искала за българската Църква окръг, 
в който да влизат всички епархии с българско мнозинство. Тя имала за 
свой главатар д-р Чомаков.6 

Когато става дума не за освободителен, а за агресивен и ксено-
фобски национализъм, който смята, че трябва да господства над други 
нации или да ги асимилира или унищожава, тогава ще прибягваме до 
деривати от името на водевилния персонаж Шовен – шовинистически, 
шовинист, шовинизъм. 

От друга страна, ние сме съгласни, че границата между двете по-
нятия понякога е твърде условна и че национализмът е в състояние 
твърде лесно да преминава в шовинизъм – както това се вижда малко 
по-долу при С. Радев, който говори, че българите могат да бъдат ис-
тински свободни, само ако държавата им опира граници о Черно, 
Егейско и Адриатическо морета и господства над целия Балкански по-
луостров. 

1 За това вж. тук по-долу, с. 415. 
2 Македония, № 33, 12 март 1920, с. 2. 
3 Митев, Й. Записката на митрополит Методий Старозагорски; срв. тук по-долу, 

с. 415, 425. 
4 Митрополит Методий я нарича още патриаршеско-русофилска (вж. Митев, Й. За-

писката на митрополит Методий Старозагорски, с. 251). 
5 Методий, митрополит Старозагорский. Петдесетгодишният юбилей на Св. 

Българска екзархия; същото гледище, в малко по-остра форма, митрополит Методий 
изразява и няколко години по-рано в анонимното си съчинение Погрома на България, 
с. 6 и сл. 

6 Митев, Й. Записката на митрополит Методий Старозагорски, с. 246. 
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# # #  
С произведението си Строителите на съвременна България С. 

Радев отдавна се е превърнал в български класик и затова надали се 
нуждае тук от някакво по-специално представяне.1  

Чомаков е една от централните фигури в друго негово съчинение, 
онадсловено Македония и Българското възраждане в 19 век. На пуб-
ликата то е слабо познато – макар да има три издания2, което е много 
за българските условия. В интересуващите ни части и трите малко се 
отличават помежду си. Първото е на френски и е предназначено, ес-
тествено, за чуждата публика; то излиза през 1918, но преди съгла-
шенската офанзива от есента, която пробива Солунския фронт и на-
лага на България безусловна капитулация. Българите все още удържат 
завоюваните позиции, те са постигнали своето национално обе-
динение и, уповавайки се на Уилсъновите 14 точки, се надяват да го 
запазят. Това трябва да е причината книгата да е пропита от нацио-
нално самочувствие и оптимизъм.  

Макар да съдържа някои грешки, неточности, непълноти, Македо-
ния и Българското възраждане в 19 век е на висотата на своя автор. 
Тя е блестящо написана. В нея на всяка страница личи широка кул-
тура, превъзходен стил, богато съдържание, проникновена асоциа-
тивност. Нейният автор великолепно улавя главното, свързва го в убе-
дителна и лека за възприемане теза, която завладяващо поднася на 
читателя. Нейният патриотизъм не дразни, защото е съчетан с широта 
и просветеност. Четивна, съдържателна, запомняща се, поучителна – 
ето каква най-вече е тази книга.  

Що се отнася до Чомаков, в Македония и Българското възраж-
дане С. Радев не сочи никакви източници. Знаем обаче, че той най-
вероятно е познавал3 пропадналите спомени на Чомаков. Т.е., него-
вият текст не само е историография, а и извор. 

Книгата започва с идването на Аспарух и свършва с Първата све-
товна война. Нейната четвърта глава е озаглавена Основаването на 
Българската екзархия и въпросът за македонските епархии. Макар и  
само една от общо петте глави, това е сърцевината (повече от една 
трета от целия текст) на книгата и всъщност излага историята на Цър-
ковния въпрос между Кримската и Освободителната войни.  

Чомаков е турен в центъра на изложението. За С. Радев той при-
тежава всички необходими водачески качества: семейни връзки и въз-

                                                 
1 Вж., напр., Стателова, Ел. Симеон Радев – жизнен път, обществена и публи-

цистична дейност. 
2 Вж. точните им заглавия в библиографията на: Радев, С., и Radeff, S. 
3 Вж. тук, част 2, д. 133, с. 302. 
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питание, които му давали достъп във висшите сфери, познанство с 
Европа, горд оптимизъм, черпен от точно познаване духовните сили на 
народа, изкуство така да се подреждат въпросите, че да се схване най-
важното, проницателност, авторитет. Авторитарният характер не му 
пречел, а му помагал, защото за да се води едно движение, в което се 
кръстосват толкова противоположни влияния, била необходима здрава 
ръка. Не му вредяло и честолюбието, защото се съчетавало с любов 
към общото благо и само увеличавало енергията му, а властническите 
му наклонности никога не се израждали в надменност, напротив – 
Чомаков бил сърдечен и приветлив. Българите застанали зад него. Той 
освен това се ползвал с доверието на Портата и с уважението на 
чуждите посолства.  

След като представя произхода, учението, характера и възгледите 
му, С. Радев изтъква, че въпреки неговите възможности, всичко, което 
предприемал, се разбивало о умишлената и прикрита с доброжела-
телство инертност на Али паша (ту външен министър, ту велик везир 
през 60-те години на 19 в.).  

От застоя си Въпросът бил изваден от руския посланик (1864-
1877) генерал Игнатиев, благодарение на когото първо се стигнало до 
споразумение в рамките на една смесена българо-гръцка мирска ко-
мисия (1865), а после и патриарх Григорий VI издал известния си про-
ект от 1867, с който за пръв път Патриаршията признала официално 
правото на българите на отделна Църква.  

Междувременно, на Крит гърците вдигнали ожесточено въстание, 
Източният въпрос навлязъл в състояние на остра криза, заплашваща 
Империята с намеса на Великите сили. Бунтовническо брожение за-
почнало и сред българите – от румънския бряг на Дунава Раковски 
предприел организиране на четническа армия.  

В този момент за Портата не било никак без значение какво пове-
дение ще възприемат българите, а Чомаков съумял ловко да се въз-
ползва от притесненото положение на турците. Той непрекъснато 
убеждавал най-влиятелните измежду техните държавници, че, ако 
Портата даде на българите отделна Църква, тя ще ги направи най-
верните си поданици.  

Али паша приел с резерви Чомаковата теза. Фуад паша (другият, 
освен него, голям турски държавник от 60-те години на 19 в.) обаче1 я 
прегърнал и Портата издала през окт. 1868 два проекта за приключ-
ване на Църковната разпра. Но той скоро умрял и Въпросът отново 

                                                 
1 В Строителите-1 (с. 111) С. Радев пише: и двамата тези прочути турски дър-

жавни мъже от ефимерното турско възраждане – напълно споделяха този въз-
глед. 
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попаднал в ръцете на Али, който този път смогнал само една година 
да протака преди да връчи на българите Екзархийския ферман; в него 
най-важният въпрос, териториалният, бил разрешен половинчато от 
хитрия паша, като се въвела плебисцитна идея, с която се целяло уве-
ковечаване на българо-гръцките противоречия.  

Тоест, отдавайки, макар и не съвсем изрично, Чомакову решава-
нето на Въпроса, С. Радев е готов да му признае заслугата, за която 
той претендираше в метафората, с която ние започнахме изложението 
си. Неговата преценка обаче е извлечена не толкова от факти, колкото, 
най-вероятно, от една елементарна, но в крайна сметка правилна 
предпоставка: щом Чомаков е начело, щом той притежава всички 
водачески качества и щом влага почти цяло десетилетие в Църковната 
борба, нейното успешно приключване не би могло да се дължи 
другиму.  

През 70-те години на 19 в., за С. Радев, Чомаков бил шеф на Пар-
тията на младите. В противовес на Умерените, без да се страхува нито 
от анатемата на Патриаршията, нито от гнева на Русия, и търсейки 
подкрепата на иноверната Порта, той работел по програма, която 
могла да се изведе от името на Славейковата Македония, която му 
била и орган: Целокупна Македония в обединена България.  

В това отношение Чомаков бил непреклонен. Нищо не можело да 
оправдае в неговите очи и най-малката жертва за сметка на Македо-
ния.  

Без Македония, говорел той, България ще остане не само оса-
катена в национално отношение, но и политически нежизнеспо-
собна. България ще бъде осигурена за своята независимост, само 
когато ще се допира открито до море, а това тя може да има само 
чрез Македония. 

С този цитат стигаме до другия голям проблем, поставян от Чома-
ков – каква е неговата крайна цел?  

В Строителите1 С. Радев бе изрекъл почти същите като току-що 
цитираните думи:  

Това, което ний наричаме íàöèîíàëèçúì íà íàøåòî Âúçðàæäàíå, 
това е самонадеяността на националния дух, това е устремът към 
големи исторически съдбини, това е вярата, че българският народ 
е призван да владее над Балканския полуостров. Всички силни поли-
тически умове на Възраждането: Раковски, д-р Чомаков, Любен Ка-
равелов бяха националисти в тая смисъл. На тия, които мечтаеха 

                                                 
1 Пак там, с. 24. 
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за една мънинка България между Дунава и Балкана, д-р Чомаков каз-
ваше в Цариград: Íà áúëãàðñêèÿ íàðîä ñà íóæíè òðè ìîðåòà   

В Македония и Българското възраждане С. Радев не просто по-
втаря, а доразвива и аргументира това си гледище. 

Противно на честите обвинения в обратното, пише той, Чомаков 
далеч не бил против да види България като самостоятелна държава. 
Той предвиждал, че разпадането на Европейска Турция неминуемо ще 
настъпи. Но искал да го отложи до момента, в който българският на-
род, обединен, освободен от гръцко иго, цивилизован и богат, ще бъде 
в състояние да поеме и запази наследството на своите политически 
господари. Тази дълга и мирна работа, според него, би могла да се 
извърши само ако турците гледат с доверие на българите.  

От друга страна, близко разпадане на Османската империя би 
настъпило единствено като последица от една руска победа, сигурният 
резултат от която, Чомаков бил уверен в това, би бил претопяването 
на българската народност в огромната славянска империя. И той 
схващал като гибелна опасност за бъдещето на своето племе всичко 
онова, което би могло да бъде претекст за русите да се намесят в ра-
ботите на Балканите и да се настанят тук.  

Тъкмо за това той бил искрен и решителен противник на револю-
ционерите. В резултат на техните усилия Чомаков, в най-добрия слу-
чай, виждал руските войски в поход към Цариград, подчинявайки бъл-
гарските земи на едно ново и, този път, непоправимо робство.  

Освен руската намеса още един фактор би могъл да опропасти 
бъдещето на българите. Това било националното разединение, с което 
заплашва чуждият религиозен прозелитизъм. Затова, въпреки до-
верието си в Запада, Чомаков се борел срещу унията с Рим.  

Така, Чомаков през 60–70-те години на 19 в. бил за самостойност, 
единство и туркофилия на българите, които по естествения ход на 
нещата по-късно неминуемо щели да ги направят господари на Бал-
канския полуостров. 

# # #  
Високообразован, независим и праволинеен, Симеон Варненско-

Преславски (1840-1937) е виден църковник, общественик и книжов-
ник.1  

                                                 
 Според разказа на Негово блаженство Йосиф I ( б. а. – С.Р.). 
1 За него през последните години се появиха ред заглавия; вж., напр.: Младенов, 

Д. Към биографията на Варненския и Преславски митрополит Симеон; Вълчанов, Сл. 
Нови данни за Варненския и Преславски митрополит Симеон като един от строители-
те на Българската Екзархия; Лечев, Д. Диньо Божков за митрополит Симеон Варнен-
ски и Преславски; няколко текста му посвети и Л. Любенова (вж. последно Любенова, 
Л. Христо Ботев и митрополит Симеон). 
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В хода на Църковната борба той е един от младите поддръжници 
на Чомаков. Малко по-късно обаче е сред неговите противници. След 
избора (апр. 1877) на Йосиф за екзарх той настоява Чомаков и него-
вият най-предан съратник, Георгаки Стоянович, да не бъдат включвани 
в новия Екзархийски съвет, защото не се стремели да заздравят, а да 
развалят истинската Църква и да я направят схизматическа.1  

През 80-те години на 19 в., когато проблемът за външнополити-
ческата ориентация на България е особено актуален, Симеон се 
държи подчертано русофилски и е репресиран от Стамболовия режим.  

50 години по-късно той публикува спомени за Чомаков.2 Те се от-
насят за 70-те години на 19 в. и са относително кратки. В тях се съ-
държат не само важни конкретни данни, но и преценки по основни 
въпроси на новата българска история. Макар да не са лишени от кри-
тичност към Чомаков, те, също като разгледания текст на С. Радев, 
повече звучат като апология – на неговата личност, дейност и идеи.  

Наистина, признава Симеон, Чомаков често не знае къде в увле-
ченията си да спре и върши грешки. Но той не само бил извънредно 
деен и способен, а и чрезмерно любел народа си. И задето много 
обикна3 – завършва владиката, – трябва да му се простят крайностите.  

Впрочем, пред повечето от тях (крайна русофобия, крайна турко-
филия, краен еволюционизъм), както ще видим по-долу, Варненският 
митрополит, гледайки ги от 20-те години на 20 в., ще тури знак, който е 
повече положителен, отколкото отрицателен. 

До известна степен тук анализираните работи на С. Радев и на 
митрополит Симеон се допълват. Докато първият представя Чомаков 
главно през 60-те години на 19 в., спомените на втория са изключи-
телно за следващото десетилетие. Също така, и текстът на С. Радев, и 
онзи на митрополит Симеон, макар да се цитират тук-таме, истински 
нито са използвани, нито са преценявани някъде в българската исто-
риография.  

Най-сетне, ако по време на Първата световна война С. Радев ве-
личае Чомаков за неговия максимализъм, след катастрофалния за 
България неин завършек митрополит Симеон изтъква не толкова него, 
колкото твърдите предпочитания на Чомаков към постепенното разви-
тие, към културната, а не към въоръжената борба. За митрополит Си-
меон два били отличителните белези на Чомаковото мировъзрение – 

                                                 
1 Ников, П. Варненско-Преславски Симеон, с. 37. 
2 Симеон, митрополит Варненско-Преславски. Д-р Стоян Чомаков. 
3 Лука, 7, 47. 
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еволюционизъм и гръкофобия. Именно те, след безграничното му 
българолюбие, разбира се, определяли цялата му дейност.  

С много от щрихите Чомаков в Митрополитсимеоновите спомени е 
портретуван по класически маниер, в успоредица с другата крупна 
фигура на Църковния въпрос от 70-те години на 19 в. – Гаврил Кръс-
тевич. Варненският владика поставя в контраст двамата си герои, из-
тъквайки най-вече противоположните им характери, идеи и действия, 
което обаче не пречело и двамата да имат обща цел.  

Това се нуждае от известно уточнение. През 60-те години на 19 в. 
Кръстевич е сред основните съратници на Чомаков; сетне двамата 
наистина са предимно съперници – първо в Цариград, после в Плов-
див, като всеки от тях заема ту губещата, ту печелившата позиция.  

Не много приемливо е и отъждествяването на техните цели. В това 
отношение Симеон по-скоро подвежда Кръстевич под Чомаковия 
знаменател. Недостатъчно е акцентувано и върху вероятно най-съ-
ществената им разлика – Кръстевич е последователен русофил, Чо-
маков пък по основните проблеми на Българското възраждане е ру-
софоб.  

Днес имаме възможност да посочим още една любопитна разлика 
между двамата възрожденци - или по-скоро между техните потомци.  

Първоначално Чомаков се кани да иска ръката на гъркиня, но 
после свързва живота си със сънародничка. За чужденец (руснак) се 
жени дъщеря му Мария. Белгийка по кръв с английско поданство е 
съпругата на внук му Стоян, а на правнучката му Соня мъжът е итали-
анец. Но у всички тях българският патриотизъм е неизменно и силно 
чувство.1  

Кръстевич пък е женен за гъркиня. А неговите потомци, както мо-
жем да съдим от две генеалогии на неговия внук-съименник (полито-
лог, икономист, общественик и журналист), очевидно не желаят нито 
те, нито предците им да имат нещо общо било с България, било с бъл-
гарите. Въпросният автор2 представя всички тях като част от фа-
нариотските родове Мусурос и Каратеодори. Що се отнася до фамил-
ното име - дядо му го бил приел докато първо бил директор на вът-
решните дела, а сетне генерал-губернатор на Източна Румелия. И нито 
дума за неговото широко участие в българския културен и политически 
живот в двете десетилетия след Кримската война.  

                                                 
1 Вж. за това тук, част втора, д. 178. 
2 КсЭуфпвйфт+ ГбвсйЮл У. Ïs Êáñáèåïäùñ\. <Áè\íáé, 1950, ó. 21-22, 29; Фп‡ бˆфп‡- Ïs 

Ìïõóïýñïé. <Áè\íáé, 1975, ó. 15-16, 19; вниманието ни към тези две книги привлече 
проф. Надя Данова - благодарности! 
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На взаимоотношенията между Кръстевич и Чомаков ще се връ-
щаме отново на съответните места в текста. Засега котленецът ще ни 
послужи единствено за да представим по-адекватно спомените на 
Варненския владика за Чомаков.  

Според Симеон, Кръстевич по убеждения бил най-вече консерва-
тор. Дълбок законовед и познавач на византийското право и на цър-
ковните правила, той владеел основно гръцкия език, пишел го и го 
говорел прекрасно и имал няколко книги в защита на църковните права 
на българския народ. Участието му във Въпроса се дължало не само 
на любовта и предаността му към отечеството, но и на искреното му 
благочестие и правдолюбие. Кръстевич бил силно вярващ християнин; 
затова смятал за свой дълг да помогне да се поправи неспра-
ведливостта с потъпкването църковните права на българския народ; 
потъпкване, което позоряло Цариградската църква, възмущавало 
всяка вярваща българска душа и я карало да негодува и обвинява 
православието, отваряйки с това път на чужди религиозни пропаганди.  

Като юрист и искрен почитател на църковните постановления и 
предания, Кръстевич не можел да възприеме безрезервно всяка мисъл 
и да одобри всяка постъпка, противни на установени църковни понятия 
и положения. Затова в борбата с Цариградската църква той се държал 
настрана от крайностите и смятал, че истинските интереси на 
българския народ изискват да се добие църковно управление със 
съгласието на Цариградската патриаршия и с одобрението на остана-
лите православни Църкви. Мнозина не споделяли този възглед и това 
било причина за осъждания и за остри нападки в пресата. Обаче 
Кръстевич никога не излизал да се оправдава и защитава или да от-
връща на ударите на своите противници.  

Водител на течението, противно на онова, което поддържал Кръс-
тевич, бил Стоян Чомаков.  

И по темперамент той му бил противоположност. Колкото единият 
всякога се въздържал и самообладавал, толкова другият при най-мал-
ката съпротива попадал под влиянието на чувствата си, силно избух-
вал и говорел остро и буйно. Речта му, на български, гръцки, френски, 
била не само необуздана, но и граматически неправилна.  

Никой сред българските дейци по това време не бил такъв неумо-
лим противник на Цариградската патриаршия и на гърците като Чома-
ков. Сякаш никой по-дълбоко от него не чувствал неправдите и вре-
дите, които те са причинили на българския народ. Затова всеки, който 
търсел точки на сближение и помирение с тях, му бил неугоден и про-
тивен. В неговите очи Патриаршията и системата на нейното управле-
ние били неизчерпаем източник на злини. Затова той считал за голямо 
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зло да се приеме от нея какъвто и да било обичай, каквато и да било 
мярка за управление на българската Църква.  

При разглеждането на екзархийския устав било достатъчно да се 
спомене, че еди-какво си се практикува и в Цариградската църква, за 
да бъдело то осъдено от Чомаков.  

С крайна упоритост той, и в Привременний смесен съвет, и вън от 
него в разговори, писма, вестници, се борел с Кръстевич службата на 
екзарха да е временна. Най-силният и неизменен негов аргумент били 
срамните и унизителни за Църквата борби, които се развихрят в Ца-
риград всякога, когато става нужда да се свали един неугоден патри-
арх и да се замени с друг. За да не се излага и Екзархията на такъв 
позор и за да не се пораждат между българите борби като ония между 
цариградските гърци, единственото средство, според Чомаков, било 
екзархът да се сменя на всеки четири години. 

Понеже Чомаков се учил в Париж във време, когато свободолю-
бието преобладавало, той, макар и да почитал и пазел праотеческата 
си вяра, не чувствал ума си скован от ония начала, които задържали 
дейността на Кръстевич. Затова искал българският народ да се отърве 
от Цариградската църква и да се обедини без оглед на някои 
незначителни, според него, отклонения от установени църковни въз-
гледи.  

Все по същата причина той бил, ако не внушител и подстрекател, 
то подкрепител на Богоявленската акция (1872 – благодарение на нея 
започва прилагането на Екзархийския ферман). Пак тя го карала по-
късно да иска да се приеме и предложението на Мидхат паша за про-
мяна на екзархийския ферман, което би позволило да се пращат ек-
зархийски владици навсякъде – па дори и в Петербург, и бил възрад-
ван от перспективата, че така българският народ ще се обедини под 
крилете на своята Църква. Копнежът за обединение на българския на-
род водело сърцето му и когато малко по-късно настоявал да се при-
еме друго турско изискване – българското духовенство да не носи съ-
щите шапки като гръцкото. 

Като завършек на спомените си Симеон коментира русофобията и 
туркофилията на Чомаков.  

Той се държал студено към русите и гледал с недоверие на по-
литиката им. Това се дължало най-вече на факта, че първоначално 
Русия била против българите в Църковната борба, а после, макар и да 
променила позицията си, тя все пак се мъчела да ги помири с гърците 
– нещо, което за него било неприемливо по принцип. Освен това, по 
убеждения той бил лоялен към турската власт, която смятал необ-
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ходима за бъдещето на българския народ. Революционните кроежи 
били далеч от неговите схващания. Според него, за преуспяването на 
българския народ била нужна културна борба, а не въстание с оръжие, 
еволюция, а не революция.  

През 1878 д-р Стоян Чомаков претърпял крушение. Той се върнал 
в Пловдив и вместо награда за почти двадесетгодишната си наро-
дополезна дейност бил заклеймен като туркофил. Но, половин сто-
летие по-късно, заявява владиката, когато революционната треска, 
която от десетки години тресяла българския народ и  имала ужасява-
щи последици за него, още не била преминала, следвало да се поста-
ви въпроса: била ли е неговата миролюбива политика толкова вреди-
телна, колкото е характеризирана веднага след Освободителната вой-
на? 

Какво цели да постигне Стоян Чомаков със своята упорита дей-
ност – пита Симеон Варненско-Преславски?  

Той искал българският народ да се отдели от Цариградската цър-
ква и от народа ðóì, който тя олицетворява в турско време, да се об-
едини той, да излезе на лицето на Божия свят със своето собствено 
име и да заеме в турската държава положението, което му подобава 
по местоположение, по компактност и трудолюбие. И всичко това Чо-
маков смятал да постигне не с пушки и топове, а с перо и слово, с 
културна борба, водена под покровителството на западните европей-
ски сили, а не под онова на Русия, защото тя в борбите си с полуме-
сеца често налитала на оръжие и била ненавиждана и подозирана от 
турските държавници.  

За същата цел работел без шум и Кръстевич, категоричен е Вар-
ненският владика. Главната точка и на неговата дейност била църков-
ната самостоятелност и обединението на българския народ.  

Разликата между схващанията и дейността на тия двама труже-
ници се състояла в това, че Кръстевич смятал да постигне предпоста-
вената си цел бавно, без сътресения и скокове, а Чомаков – спешно, с 
юмруци и блъсканици. Но и двамата се държали лоялно спрямо турс-
ката власт и разчитали само на народните сили, които се стараели да 
увеличат и закрепят.  

На дейността, водена от тях двамата и от техните последователи 
по схващания и насоки, се противопоставяли други дейци, които смя-
тали за по-полезно да се основат в своята дейност за българския на-
род не толкова на културната борба, която изисква по-продължително 
време и по-упорита работа, колкото на оная с оръжието, в която на-
мирали съдействие и помощ и от вън. Няма съмнение, че въоръже-
ната борба била славна, бляскава и шумна. Тя омайвала и пленявала 
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наклонните към самопожертвание и геройство умове и сърца на мла-
дите. Подкрепена от вън, тя по-скоро давала резултати. В същото 
време, обаче, тя предизвикала завист и страхове у други и отваряла 
апетити, които се задоволявали за сметка на българите и в крайна 
сметка била причината за орязването от всички страни на тяхната на-
ционална територия.  

Културната пък борба – заключава след тези си думи Симеон – 
беше дала народно самосъзнание на големите ни маси, които бавно, 
но здраво се пробуждаха и се оказаха недалеч от цариградските 
стени. И може да си представи всеки, какво би било значението и 
бъдещето на нашия народ, ако самосъзнанието и самосвестяването 
му беше проникнало навсякъде, гдето се слуша живата българска 
реч, и ако бяха укрепнали добре връзките между разните части на 
пръснатия по Балканския полуостров български народ. Това щеше 
да бъде цяло море, в което други елементи, каквито и да са, не щяха 
да имат особено значение.  

# # #  
За разлика от С. Радев и от митрополит Симеон, на които допадат, 

респективно, максимализмът и еволюционизмът на Чомаков, половин 
столетие по-късно в пловдивската си история1 Н. Генчев, несъмнено 
най-известният български историк от времето на 1300-годишния 
юбилей на българската държавност, го харесва, както изглежда2, най-
вече заради неговия национализъм, който му диктувал силен стремеж 
към независимост от чужди сили (главно Русия) – въпреки че в 
Предварителните думи се декларира намерение да се преодолее 
господстващия националистически подход към миналото3.  

Все за разлика от С. Радев и митрополит Симеон, текстът на Ген-
чев е подчертано фактографски, с използване на широка база от пуб-
ликувани и непубликувани документи.  

Но и тук Чомаков е обект на суперлативи: той бил най-блестя-
щият пловдивски общественик на 19 век, най-ярката личност в ця-
лото Църковно движение4, водач на Църковното движение, вещ и 
способен ръководител на целокупното Българско църковно-нацио-
нално движение5, идеолог на крайната национална партия в Движе-

                                                 
1 Генчев, Н. Възрожденският Пловдив. 
2 Генчев, Н. Българско възраждане, с. 226-227. 
3 Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, с. 13. 
4 Пак там, с. 80, 222. 
5 Пак там, с. 226, 231; такова определение Н. Генчев поддържа и на други места 

из своите трудове – напр., в Италия и българската интелигенция на Възраждането 
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нието1. Макар и не съвсем директно, нему е отдадена и заслугата за 
решение на Въпроса: така или иначе към края на  60-те години [на 19 
в.] позицията на д-р Чомаков вземала връх и Българското църковно 
движение се насочвало към щастливия си край2.  

Но тези преценки не са извлечени от обилния изворов материал, а 
по-скоро са му прикрепени като декорация. Освен това, както из-
глежда, Н. Генчев не познава по-горе анализираната работа на С. Ра-
дев, на която подобни преценки биха могли да се позоват. Във всеки 
случай, в неговата библиография тя не фигурира. 

Във Възрожденския Пловдив главното внимание на Чомаков е 
засвидетелствано в трета глава (с. 179сл.).  

Обозначаваме нейното начало, тъй като инак на читателя ще бъде 
трудно да го намери поради липсата на опис на съдържанието. 
Отчитайки декларирания в Предварителните думи стремеж към пре-
одоляване досегашната фрагментарност на изследванията и съ-
дейки по нейното заглавие (Пловдив в борбите за Българска народна 
църква), би следвало в нея да се очаква подробно изложение на Чо-
маковата дейност през годините 1856-1873 – защото най-голямата част 
от приноса си в Църковното движение Пловдив внася чрез Чомаков, 
който първо е активист в града, а сетне, през 1861-1873, и официален 
представител на неговата епархия в Цариград.  

За съжаление, изпълнението е далеч от тези очаквания.  
Изнесените документи не са надеждно преведени на историо-

графски език и не са добре сглобени. Изложението не е нито пълно, 
нито точно, нито ясно. А нерядко е даже и подвеждащо.  

Например, повтаря се3 срещаната и другаде грешка, че Чомаков 
бил представител в патриаршеския Църковно-народен събор 1858-
1860, като в подкрепа се цитира и архивен документ4. 

Но, най-напред, този документ е вече публикуван, и то на две 
места5 – та затова тъкмо към тях, а не към неговия ръкописен ориги-
нал е трябвало читателят да се препрати. Сетне, той изрично говори, 
че Чомаков е упълномощен от Пазарджишка община да я представя в 
изборите на епархиален представител за Събора в Цариград, а не че 
сам става такъв.  

                                                                                                                          
(с. 276) той нарича Чомаков всепризнат ръководител на Църковно-националното 
движение.  

1 Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, с. 232. 
2 Пак там, с. 234. 
3 Пак там, с. 206. 
4 БИА-НБКМ, [ф. 48, а.е.] II А 1200. 
5 Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 446, с. 266-267; Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, 

д. 540, с. 598. 
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Също така, Н. Генчев не взема предвид и вече постигнатото в из-
следването на един или друг аспект от предпоставената тема и по този 
начин, волно или неволно, изкарва себе си първооткривател на 
известни вече и, впрочем, не кой знае колко важни, неща.  

Така, с. 231-234 от Възрожденския Пловдив се занимават с опи-
тите на руската дипломация да отстрани Чомаков от Цариград. Изло-
жението е откъслечно и тромаво и е направено по документи от архива 
на Н. Геров. Но това вече е било сторено – и то по-добре, и то у 
няколко различни автори.1  

Неприемливо е също така да се причислява Чомаков към групата 
на френските възпитаници, които станали турски чиновници.2  

Макар да специализира във Франция и добре да си служи с 
френския, Чомаков е много повече гръцки и италиански възпитаник, 
отколкото френски. Освен това, турски чиновник е само около година – 
от апр. 1877 до февр. 1878, когато е член на Държавния съвет. На-
истина, от 1848 до 1861 изпълнява длъжността градски лекар на 
Пловдив, което е държавна служба. Но най-важното от неговата дей-
ност няма нищо общо нито с единия, нито с другия пост.  

Също така, макар да е първо дописен, а сетне и почетен, член на 
Българското книжовно дружество (БКД, по-сетне БАН), само с много 
уговорки Чомаков може да бъде определян и като български книжов-
ник.3  

Срещат се в труда на Н. Генчев и откровени противоречия. На-
пример, дваж4 се казва, че още в 1857 Чомаков застанал начело на 
Пловдивското движение, и веднъж5, което е по-точно, че ръководст-
вото било в ръцете на пловдивските първенци, сред които все повече 
изпъквала огромната фигура на д-р Ст. Чомаков. 

Придирчивата критика би могла да открие още недостатъци във 
Възрожденския Пловдив.  

Но ние бързаме да спрем до тук за да изтъкнем нещо, може би, 
по-важно. Липсата на яснота, на точност, на организираност – изобщо, 
на достатъчно уважение към признатите изследователски правила, 
която цари в текстовете на Н. Генчев, заслужава донейде определе-
нието езопова – доколкото това беше начин да се надмогне дървения 
език на Стария режим, да се каже нещо свежо, нещо искрено и вдъх-

                                                 
1 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 46сл; Meininger, Th. Ignatiev, pp. 

48-50, 87-88; Косев, Д. Русия, Франция и българското освободително движение, с. 21-
22; Жечев, Т. Българският Великден, с. 333 и сл. 

2 Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, с. 272. 
3 Пак там, с. 359. 
4 Пак там, с. 187, 208. 
5 Пак там, с. 192. 
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новено. Тя рушеше господстващата тоталитаристка догматика и в та-
къв смисъл беше творческа и освобождаваща. 

Днес писанията на Н. Генчев не изглеждат кой знае колко впечат-
ляващо, но тогава те бяха почти героични.  

Н. Генчев беше и историк с неотразимо обаяние.1 Той беше пат-
риот, но българската история му беше тясна – и това вероятно също 
обяснява много от недостатъците в неговите трудове. По някакъв на-
чин той умееше да греши в дребното и да бъде прав в голямото. Дори 
ни се струва, че едното не можеше без другото, че те бяха неразде-
лими като сиамски близнаци.  

И още нещо съществено. Както на Чомаков, в чиито текстове един 
д-р Стамболски не без основание съзираше отличителна неграмот-
ност в стила и езика2, така и на Н. Генчев неподражаемата сила 
беше, като че ли, не в писаното, а в устното слово. 

# # #  
Как изглежда д-р Чомаков в русофилската си интерпретация? 
Българо-гърцката църковна распря (1902) на Т. Бурмов е първата 

по-задълбочена русофилска работа по Църковното движение. Главно 
чрез смятаната отдавна за класика Петърникова книга3, която, като 
изключим уводната £ част, следва неговата структура и основните му 
акценти и която, по интересуващите ни въпроси, изключая ролята на 
руското посолство, не ни казва кажи-речи нищо по-различно от него, 
тъкмо това съчинение ляга в основата на другата и много по-известна 
и по-широко разработена версия за историята на Църковното 
движение.  

Руски възпитаник с богословско образование, Т. Бурмов4 е активен 
участник в описваните събития и един от противниците на Чомаков; 
редактор е на в. Время (1865-1866), а преди това за известно време на 
сп. Български книжици и на в. Съветник, като е смятан за един от 
върховете на българската журналистика5. Сетне е чиновник в руското 
посолство, а след Освобождението е пръв български министър-пред-
седател.6  

                                                 
1 Срв. Дойнов, Ст. Чл. кор. проф. Николай Генчев. 
2 Вж. тук по-долу, с. 332-334. 
3 Вж. за нея предговора на Д. Косев във второто £ издание, както и Любенова, Л. 

Петър Ников, с. 177 и сл. 
4 Вж. последно за него предговора на Р. Радкова към Бурмов, Т. Спомените ми. 
5 Дойнов, Ст. С желание да бъдат полезни (Т. Бурмов, М. Балабанов, Ив. Найде-

нов). 
6 За живота и дейността на автора на Българо-гърцката църковна распря вж. у 

Балабанов, М. Тодор С. Бурмов; Възвъзова-Каратеодорова, К. Тодор Бурмов. 
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В своето изложение той, освен собствените си възпоминания, из-
ползва и документи. Много място отделя на българо-гръцката полеми-
ка, в интересуващата ни част (гл. IV-IX) изцяло или в съкратен вид пуб-
ликува и почти всички български, гръцки и турски официални документи, 
свързани с Въпроса през 60-те години на 19 в. Т.е., това е колкото изслед-
ване, толкова, ако не и повече, и сбирка от документи и спомени. За 
ролята на Русия, в цариградското посолство на която е чиновник, Т. 
Бурмов, противно на очакванията, е съвсем лаконичен – тя защитавала 
българите, ратувайки за помирението им с Патриаршията.  

Спомените си, които се смятат за най-ценното1 в съчинението му, 
Т. Бурмов трябва да е предавал доста избирателно.  

Например, срещу Критския адрес на Чомаков той цитира цели па-
сажи от брошурата Братско обяснение2, върху която обаче не при-
знава авторството си, приписвайки я на един от съвременните наши 
родолюбци3. Причината е ясна – в нея настоятелно се препоръчва 
приемане екзархийския проект на патриарх Григорий VI от 1867, докато 
в Распрята се оправдава неговото отхвърляне, което се оказва много 
по-печеливш ход. То е извършено под влияние на Чомаков, за което в 
Распрята също не става дума, но което вярно нейният автор 
предвижда в друга своя полемична брошура от 18674.  

Най-вероятно защото 8-те точки (програмата на Църковното дви-
жение през 1861-1866) се оказват нереалистични, в Распрята Т. Бур-
мов премълчава и тяхното авторство, ставайки причина за най-раз-
лични и еднакво отдалечени от истината предположения по този въ-
прос в историографията5.  

В това съчинение Чомаков е споменаван относително рядко и 
единствено, кажи-речи, за да бъде заклеймяван.  

Натоварен през 1861 да състави меморандум по Въпроса, той под 
влияние на поляци и турци изработил текст, който с презрение бил от-
хвърлен от останалите представители. През 1864 Чомаков под влия-
ние на Али паша от попечител и приятел на редактирания вече от Т. 
Бурмов в. Съветник станал негов върл враг и гонител и, естествено, 
не след дълго вестникът спрял. В 1865, по повод смъртта на Авксентий 
Велешки, Чомаков се опитал да отдвои Българската църква от 
Гръцката, тоест да отклони българите от православието. Идеята не 

                                                 
1 [Косев, Д.] Предговор, с. 11.  
2 За нея вж. тук по-долу, с. 272 и сл. 
3 Бурмов, Т.  Българо-гърцката църковна распря, с. 337. 
4 Вж. за нея тук по-долу, с. 275-276. 
5 Вж. тук по-долу, с. 190. 
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се харесала на българското обществено мнение, но въпреки това и по-
късно той сегиз-тогиз я подновявал.1  

По негова вина народните представители по Църковния въпрос 
често изпускали из предвид общите интереси на православието и 
изобщо на християните спрямо мюсюлманското владичество и така 
стигнали до низкото предателство с подаването на верноподани-
ческия си адрес от края на 1866, с който осъдили героичната борба на 
критяните за свобода.2  

Макар че в Распрята за Чомаков добра дума не се казва, там се 
възхвалява Пловдивската епархия, на която обаче неизменен пред-
ставител е той.  

Според Т. Бурмов, поради невежество и неразвитост българският 
народ не се показал способен на задружно действие, а се държал не-
организирано и пасивно. Представителите в Цариград можели да 
вършат всичко, да предават и народ, и вяра, без да покаже този народ 
с нещо своето отношение. Само една епархия, Пловдивската, от на-
чалото до края поддържала в столицата свой представител. Без нея, 
преценява авторът, както и без цариградските българи, българското 
дело не щеше да може да се тика напред. Затова дейността на ли-
цата, които спомагат за организирането на привременното £ управле-
ние, ще съставлява всякога една от светлите страници на българ-
ската история.3  

На Църковно-народния събор (1871) Чомаков бил пръв измежду 
онези негови членове, които не обичали много да се стесняват от 
приетите в православната Църква наредби и затова били за перио-
дичност или меняемост на екзарха.4  

След Събора с Чомаков, постоянно съперничащ с Кръстевич и по 
своите убеждения противник на преговори с гърците, вървял и Хр. 
Тъпчилещов, който не чувства и не разбира доброто, което има 
сама в себе си мирната развръзка на разногласието с Патриарши-
ята.5  

След Схизмата (септ. 1872) партията на Чомаков, предпочитайки 
да се промени Фермана и да се нарекат българите схизматици, та да 
не остане не само епархия, но и село българско под властта на гър-
ците, създавала главните мъчнотии пред помирението с Патриарши-

                                                 
1 Бурмов, Т.  Българо-гърцката църковна распря, с. 219-220, 264 и сл., 328. 
2 Пак там, с. 335 и сл. 
3 Пак там, с. 343-344. 
4 Пак там, с. 490. 
5 Пак там, с. 528. 



Въведение 

 

31 

 
 

ята и възстановяването по такъв начин единството на православната 
Църква.1 

Как в Распрята е представено решението на Въпроса?  
Българите първо искали от Патриаршията подобрение на църков-

ното управление, но като видели, че тя не ги взема пред вид, обърнали 
молбите си към султановото правителство. То пък, смятайки, че това 
не е в неговия ресор, неизменно препращало работата на същата 
Патриаршия. Накрая събитията показали на гърците, че Българският 
въпрос е сериозен, че и по човешката, и по Божествената правда той 
не може да се потъпче с интриги и противни на истината 
обяснения и те през пролетта на 1867 излезли с екзархийския проект 
на Григорий VI.  

Тъй като той оставял възможност Патриаршията да се меси в де-
лата на тяхната Църква, българите, насърчавани от стремящата се да 
ги отклони от революционното движение Порта, го отхвърлили и, ис-
кайки църковно самоуправление, през авг. 1867 подали на последната 
прошение за възстановяване на Охридската архиепископия.  

Макар Портата да дала надежди за решителна намеса, нейното 
официално становище се забавило повече от година.  

Най-сетне, през окт. 1868 тя излязла с два проекта за приключване 
на Въпроса, като на българите устно разрешила да ги смятат за 
окончателно решение, а на патриарха ги пратила с писмено изискване 
или да приеме единият, или да предложи трети, който обаче да удов-
летворява и противната страна. Българите приели проектите с възторг, 
Патриаршията ги отхвърлила изцяло. Разбирайки какво главоболие 
сама ще си причини, ако задоволи исканията им без съгласието на 
Великата църква, Портата решила да направи последен опит за 
спогаждане на двете страни в рамките на една Смесена комисия. Го-
дина по-късно великият везир Али паша оповестил султанския ферман 
за създаване на Екзархията.  

По своето съдържание той повтарял почти дословно екзархийския 
проект на Григорий VI от 1867. Ако имало някоя разлика между двата 
документа, преценява Т. Бурмов, тя засягала главно пределите, които 
са уголемени и оставени отворени, на Екзархията и нейните отноше-
ния с гражданската власт, които като чисто светски неща, се установя-
вали от последната. Така Високата порта в лицето на великия си везир 
Али паша направила всичко за да удовлетвори българите, без да дава 
основание на патриарха да се оплаква, че се нарушавали църковните 
правила. 

                                                 
1 Пак там, с. 618. 
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Към тази схема малко по-късно, въз основа главно студията на Гр. 
Трубецкой1, П. Ников2 добавя още един важен елемент: съществена 
роля, и пред гърците, и пред турците, на руското посолство, което било 
много благосклонно към българите, но горе-долу в същата степен 
държало и за единството на Цариградската църква. Колкото Русия се 
стараела да потуши Разпрата, толкова тя гледала и българите да 
получат удовлетворение.  

С това русофилското гледище по въпроса Кой, как и защо при-
ключва Църковната разпра? може да се смята за напълно оформено.  

# # #  
Тритомното съчинение3 на д-р Хр. Стамболски, в своите два първи 

тома, които тук ни интересуват, излиза четвърт век след Тодорбурмо-
вото – през 1927. То е оформено като дневник, но неговото заглавие 
по-точно отговаря на съдържанието му. Освен записки от времето на 
описваното, те съдържат и по-сетнешни възпоминания, много от които 
с изцяло личен характер. 40-ина години по-късно то претърпява второ 
издание4 – съкратено и коментирано от един от най-известните бъл-
гарски османисти, Стр. Димитров. Това несъмнено е признание.  

И наистина, д-р Стамболски е един от второстепенните дейци по 
Въпроса – но пък като негов хроникьор е пръв.  

Той отблизо познава Чомаков и дава за него невероятно много 
подробности. Бегъл поглед върху показалеца (особено към втория 
том) на съчинението ще покаже, че най-срещаното име там е Чомако-
вото. Стамболски като че ли се е водил от формулата: за Чомаков или 
нищо или лошо.  

С едно-единствено изключение – описанието на запознанството си 
с него. Мемоаристът точно отбелязва деня и мястото на това събитие: 
27 май 1861, в Балкапан, в кантората на Костаки Славчевич; тогава 
двамата имали и дълъг разговор. Стамболски неизказано се радвал на 
патриотичните стремежи и подвизи на своя събеседник, който със 
своята смелост и жар за освобождение от гръцка духовна власт 
спечелил доверието и симпатиите на всички народни представители, 
които по онова време са в Цариград.5  

После полека-лека започва критиката, която стига дотам, че да 
направи трудно да се намери отрицателен епитет, който мемоаристът 

                                                 
1 Трубецкой, Гр. Руската политика на Изток (Българската схизма). 
2 Ников, П. Възраждане на българския народ. 
3 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография, дневници, спомени. 
4 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография, дневници, спомени. 1852-1879. Откъси. 
5 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 128, 135. 
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да е спестил на най-споменавания от своите персонажи. Да не бъдем 
голословни.  

През авг. 1863 – начева Стамболски,– в угода на Али паша и на 
поляците-русофоби Чомаков, грубо, по чорбаджийски, направил бе-
лежка на Н. Михайловски, че списва в. Съветник в русофилски дух1, 
който в крайна сметка спрял главно заради капризи и сплетни на Чо-
маков, който се опитал по-късно с измама да го възстанови2.  

През май 1865 българският Привременен съвет в Цариград си из-
работил печат от няколко части, нито една от които не попаднала у 
Чомаков. Разгневен, той започнал да своеволничи: без знание и пъл-
номощие от Съвета, само с по един-двама от неговите членове и 
подкрепян от високопоставените си приятели, взел да се представя 
пред министри и посланици и да говори от името на целия български 
народ. Заради това цариградските българи роптаели, а руският по-
сланик от 1866 престанал да го кани на традиционния великденски 
обяд в посолството, обяснявайки, че с поведението си Чомаков става 
причина за отлагане решението на Църковния въпрос и дава на-
дежди на турците за раздробяване на българския народ на униати и 
протестанти.3  

В постъпките му, продължава малко след това Стамболски, се 
наблюдавала самопроизволност, надменна диктатура, незачитане 
мнението на болшинството.4 През лятото на 1866 той публикувал 
статия, която не само била безсмислица и неразборчивост, но била и 
пълна с извъртания,  изопачавания, с опити да се опетнят църков-
ните правила на светите отци и с подлизурства пред турците.5 В 
края на с.г. в. Courrier d’Orient отпечатал верноподанически адрес, по-
даден на султана по инициатива на Чомаков. Според друг цариградски 
вестник, англоезичният Levant Herald, добавя Стамболски, адресът 
бил рабски, унизителен, противохристиянски6.  

В края на 1868 Чомаков, за да осуети повторение на Великденс-
ката акция, заявил, че великият везир забранява на българските вла-
дици да ходят във Фенер. Скоро обаче се разбрало, че пашата не е 
издавал такава заповед. Печалната вест за измамничеството и ма-
киавелизма му се разнесла веднага. Никой не искал да вярва на та-
кава ехидност. Цяла византийщина, казвали едни. Хула за народа, 
смятали други. Подигравка, възмущавали се владиците. Накрая се 

                                                 
1 Пак там, с.194. 
2 Пак там-2, с.136. 
3 Пак там-1, с. 271, 284.  
4 Пак там, с. 287. 
5 Пак там, с. 292-293. 
6 Пак там, с. 298-299. 
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решило виновникът да се изобличи публично, но от приготвеното из-
ложение в. Македония публикувала само едно антрефиле, че прави-
телството не е виновно за случилото се.1  

След като Кръстевич го изместил в Привременния смесен съвет 
(март 1870), в претенциите си да бъде все и вся по воденето делата 
на Екзархията Чомаков се озлобил до неимоверност, до отмъсти-
телност срещу своите противници, които открито заплашвал да 
представи пред Портата като неблагонадеждни. Добре, че Али паша 
не само не се поддал на интригите му, но ги и разкрил пред Стамбол-
ски, който инак щял да стане първата им жертва.2  

С Богоявленската си акция (6 ян. 1872) Чомаков и неговите при-
върженици тласкат народните работи в пропаст.3  

Щом станал представител по Въпроса в Цариград, неговият егои-
зъм, честолюбие и надменност не го оставили на мира, внушили му 
завист и ненавист спрямо най-добрия пастир и радетел за българ-
щината, Иларион Макариополски, когото почнал всячески да гони. 
Когато става ясно, че първи екзарх може да стане тъкмо той, Чомаков 
и неговите привърженици чрез органа им в. Македония прибегнали до 
клевети и мошеничества за да опетнят многострадалния труженик. 
Като не сполучили, те наложили егоистично-враждебните си въз-
гледи за сменяемост на екзарха, та, ако се избере Иларион, службата 
му да бъде по-кратка, и така въвели управленски принцип, който го 
няма в никоя друга Църква.4  

Само и само да повали Иларион, Чомаков проявявал надменност, 
властолюбие, амбиция и извънмерно и граничещо с предателство 
на народните интереси туркофилство. У него имало стремеж да сее 
раздори, да разклаща религиозните чувства на българите и да ги 
наклонява ту към протестантство, ту към католичество, което 
заплашвало да разпокъса народа на разни вероизповедания и 
политически партии.5  

През лятото на 1872 в Българското читалище започнали да се 
проявяват признаците на грубо и банално партизанство, чийто из-
точник бил егоизмът и амбицията на Чомаков.6 Той обичал да са-
мозванства. Притежавал слабостта да се явява често пред влия-
телни високостоящи турски личности и да им говори от името на 

                                                 
1 Пак там-2, с. 17-18. 
2 Пак там, с. 88, 90. 
3 Пак там, с.177. 
4 Пак там, с.109-110, 145. 
5 Пак там, с. 213. 
6 Пак там, с. 215, 333. 
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целия български народ като негов универсален делегат, всенароден 
пратеник.1   

В Екзархията се държал като истински диктатор2, но в ръцете на 
хора като великия везир Мидхат и външния министър Халил Шериф 
бил като тесто. От Смесения съвет Чомаков отблъсквал другите му 
членове с безогледност, нетактичност, беззакония и капризи за да 
може да прокарва пред екзарха своите прищевки3. През 1873 Чомаков 
убеждава Антим I да прати, в разрез с Фермана, български владици в 
Солун и Одрин и така го увлича в пропаст.4  

Чомаков носел отговорност за сърбизирането на голяма част от 
Западните покрайнини – тъй като под натиска на неговия кръжок за 
Нишки митрополит бил ръкоположен Виктор, който не само бил не-
способен и невежествен, но се и продал на сърбите.5  

През 1876/1877 Чомаков достига кулминацията в зловредната си 
роля, която вече граничи с предателство и измяна, тъй като в тази 
величайша криза за народа ни той се поставя като защитник на па-
лачите и вечните угнетители на българите, мъчащ се да оправдава 
злодеянията на турците и да обвинява пострадалите му клети 
сънародници пред цяла Европа; неведнъж, не дваж д-р Чомаков е 
прилагал в действие тази си практика – и то за егоизъм, за 
първенство, за инат.6 Сетне чрез турците детронирал екзарх Антим и, 
като не успял да го качи на бесилото, го пратил заедно с най-верните 
му люде на заточение.7 

Прочее, д-р Стамболски не само детайлизира, но и направо сата-
низира портрета, който скицира Т. Бурмов: Чомаков бил вездесъщ, не-
говата роля във Въпроса била изцяло отрицателна. Естествено, такъв 
абсолютен негативизъм не може да бъде обективен. Пристрастността 
на д-р Стамболски  – и изобщо, и в частност спрямо Чомаков – неед-
нократно е сигнализирана.  

Например, М. Арнаудов8 бележи, че д-р Стамболски е мнителен, 
че систематично черни Чомаков и кръга му, че ненавижда този кръг и 
е готов нему да отдава всички злини, сполетели българското дело.  

Патриарх Кирил, който широко използва писанията на д-р Стам-
болски, като се пита доколко е обективен като мемоарист и не е ли 

                                                 
1 Пак там, с. 251-252. 
2 Пак там, с. 247. 
3 Пак там, с. 227. 
4 Пак там, с. 293. 
5 Пак там, с. 318, 471-472. 
6 Пак там, с. 508. 
7 Пак там, с. 524, 529, 562, 572. 
8 Срв. Арнаудов, М. Екзарх Йосиф, с. 139, 216, 252-253. 
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допускал в късно съставените свои мемоари неточности, невяр-
ности и пристрастни бележки?, си отговаря по следния начин:  

Това се смята за доказано. Д-р Хр. Стамболски не е спокоен и 
безпристрастен мемоарист, който очиства спомените си от лич-
ните свои настроения и следващите оттук оценки на личности и 
факти. Той е деен участник в Църковното движение и в неговите вът-
решни борби, като убеден русофил страстно ненавижда цялата група 
около Ст. Чомаков, Славейков и Панарет и е враг на западната поли-
тическа ориентация.1  

И Стр. Димитров пише за последователната ненавист на този 
мемоарист към Чомаков.2  

Откъде тръгва тази, както изглежда, споделена омраза?  
Източникът трябва да е както идеен, така и характеров – русофо-

бия и експанзивност у единия, русофилия и подозрителност у другия. 
Чомаков, стигнало до ушите на мнителния мемоарист, го бил намразил 
и се заканил, че ще отстрани това младо хлапе от Цариград, след като 
в един разговор през 1869 то настоявало българската Църква да не се 
отдалечава никак от православието.3 На следната година той се 
опитал и да отстрани от Привременния смесен съвет Стамболски4, 
чиито чистосърдечност и искреност малко по-късно станали дори 
причина да се образува т.н. Докторчомаков кръжок5. Последният пък 
го свалил от поста му на председател на Българското читалище в Ца-
риград.6 За лятото на 1877 мемоаристът пак се оплаква, че Чомаков, 
заедно със своите приятели, искал от турците Антим I, самия него и 
др. от обкръжението на детронирания екзарх, да бъдат наказани, както 
предлагал още през ян. с.г. Мидхат паша, кой с бесилка, кой със 
заточение.7  

Трудно е да се каже колко истина има във всичките тези твърде-
ния.  

Последното, например, вече е преценено като явно преувеличе-
ние,– тъй като малко преди това Стамболски е преизбран за член на 
Смесения екзархийски съвет, където безусловно доминира Чомаков, 

                                                 
1 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 12. 
2 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-Откъси, с. 889, бел. към с. 718. 
3 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 34-35. 
4 Пак там, с. 90-91. 
5 Пак там, с. 100; за Кръжока вж. тук по-долу с. 330. 
6 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 122-123, 128. 
7 Пак там, с. 572. 
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който, ако наистина го е бил земал на око1, сигурно не би допуснал 
това2.  

Ние, от своя страна, в изложението си като широко използваме 
мемоарите на д-р Стамболски, също, където можахме, подложихме на 
верификация едно или друго тяхно сведение3. 

# # #  
Пловдивският митрополит, а сетне и Български патриарх, Кирил е 

авторът най-много писал за Църковния въпрос и съответно – за Стоян 
Чомаков.  

От многобройните му трудове тук ще споменем четири: три био-
графии (на Паисий, Панарет и Антим) и един сборник с документи (за 
граф Игнатиев), който обаче заради пространния си увод (2/3 от общия 
обем) заслужава в равна степен да се таксува и като изследване.  

Четирите заглавия могат да се разделят на две групи и още по 
един признак – начина на изпълнение.  

В биографиите за Паисий и Панарет фактическият материал е 
добре дозиран и овладян; словото е четивно и заслужава висока 
оценка както откъм стил, така и откъм съдържание и структура. В дру-
гите две работи цари свръхизобилие от факти. Те са ценни и коректно 
предадени, но тяхното богатство често не може да бъде обхванато и 
създава впечатление за разводненост и даже за несвързаност.  

Авторът сякаш се е стремил тук да вмести всичко, което в някаква 
степен засяга Църковния въпрос.  

Прав е С. Радев, когато за едната от тях казва: Åêçàðõ Àíòèì е 
[исторически] извор, а не [изследователска] книга4. Това вероятно е 
комплимент, но може да се възприема и като критика. Защото нерядко, 
в желанието за изчерпателност и коректност към един или друг извор, 
без коментар са предадени данни, които не се схождат или си 
противоречат. Сам патриарх Кирил смята Екзарх Антим за най-доб-
рата си книга5. От друга страна, съществуват твърдения6, че тя била 

                                                 
1 Пак там, с. 529. 
2 Стамболски, д-р Хр. Автобиография-Откъси, с. 889, бел. към с. 718. 
3 Вж., напр., тук по-долу, с. 332 и сл. 
4 Цит. по Димов, Я. Кирил – патриарх Български, с. 118. 
5 Пак там. 
6 Пак там, с. 117 и сл.; въпросът за авторството на трудовете на патриарх Кирил 

бе повдигнат отново през март 2001 на конференцията в негова чест; Л. Любенова 
привежда данни за много широко и съвършено некоректно използване на чужд труд от 
него (Сборник в чест на Кирил, патриарх Български, с. 73-78); за П. Стефанов книгата 
на Я. Димов е писмена халюцинация (пак там, с. 100); в заключителната дискусия 
проф. Д. Дойнов изтъква ролята на предишния ни първосвещеник като организатор 
на научна продукция и го нарича нашият Йорга (пак там, с. 139); още оценки за 
приносите на патриарх Кирил в българската историография вж. у Kosev, D. Cyrille, pa-
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излязла изпод перото на М. Арнаудов, от когото, впрочем, има рецен-
зия1 за нея.  

Що се отнася до Граф Игнатиев –  нейните високи фактографски 
достойнства са вярно оценени от Т. Майнингер2. Заедно с това изсле-
дователската £ част е в несъмнен контраст със стегнатия и организи-
ран текст, който този канадски българист посвещава на същата тема. 

Учудващо е, при цялата фактографска прецизност на патриарх 
Кирил, че във всичките си трудове той повтаря една и съща грешка: че 
Чомаков участвал в Църковно-народния събор 1858-1860. 

Също така, несправедлив е упрекът3, че Чомаков, освен сравни-
телно богата си частна архива, не оставил почти никакви спомени. 
Всъщност, Чомаков и прави саморъчно, и диктува свои записки за 
Църковната борба, които, както изглежда, не са били малко като обем. 
От тях се интересуват Ив. Шишманов и С. Радев.4 Последният, както 
изглежда, освен това широко ги и използва в своята книга Македония и 
Българското възраждане5. Подготвени за печат от Ат. Шопов, те, по 
технически причини, не влизат в неговата книга за Чомаков6 и сетне 
пропадат без вест. 

За първи път, доколкото ни е известно, патриарх Кирил пише за 
Чомаков във в. Мир, през дек. 1943, по повод 50-годишнината от 
смъртта му7.  

Там той е представен като един от забележителните участници в 
църковно-народните борби. Стигал до крайности, но бил голям родо-
любец. За него Македония била неразделна част от България и затова 
не бивало да остава под властта на Патриаршията. Не споделял ре-
волюционните идеи и бил убеден, че само с лоялност към турците ще 
може да се придобие духовно-национална свобода. На този идеал 
служел с упоритостта на копривщенец и му принесъл много жертви.  

Този положителен портрет получава добавки и не лишени от ко-
нюнктурност негативизиращи корекции няколко години по-късно (1948), 
в едноименната биография на Паисий, митрополит Пловдивски.  

                                                                                                                          
triarche de l’Eglise bulgare; Панчовски, Ив. Живот, дейност и творчество на Българския 
патриарх Кирил; Бонева, В. Църковно-националното движение. 

1 Арнаудов, М. Екзарх Антим (По повод на нов труд на Българския патриарх Ки-
рил Екзарх Антим 1816-1888). 

2 Meininger, Th. Ignatiev, p. viii. 
3 Кирил, патриарх Български. Паисий, с. 7. 
4 Вж. тук, част 2, д. 133. 
5 Вж. тук по-горе, с. 16. 
6 Вж. тук, част 2, д. 134. 
7 Кирил, патриарх Български. Д-р Стоян Чомаков – † 23.XI. 1893 год.  
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Според нея Чомаков бил ръководният дух на пловдивския вода-
чески кръг, влиятелен българин, един от българските народни во-
дачи, идеолог и преден представител на крайното политическо те-
чение в Църковно-освободителното движение, западняк и полити-
чески туркофил.1  

В няколко страници е направен и почти напълно контрастен пара-
лел между Пловдивския владика и Пловдивския представител – най-
вече с оглед отношението към двамата на руската дипломация. У вто-
рия се вижда преди всичко русофобия, неотстъпчивост и непримири-
мост, враждебност и предвзета несговорчивост към Патриаршията, не 
особена вярност към църковните правила и към православната цър-
ковна традиция. По характер пък, и все за разлика от тихия, умерен, 
скромен и приветлив русофил Паисий, Чомаков е определен като 
буен, краен, непримирим, амбициозен, свадлив.2 

Следва да се поясни, като се имат предвид налагащите се тогава 
вътрешно-политически режим и външнополитическа ориентация на 
страната, че квалификации от рода на русофоб, туркофил, западняк 
не са толкова начин да бъде някой ситуиран в политическото про-
странство на своето време, колкото заклеймяване като враг и вреди-
тел. Подобен смисъл имат и текстове като:  

Чомаков след избухване на Критското гръцко въстание усърдно 
прояви политическото си туркофилство и бе успял да привлече към 
един много гъвкав и безпринципен политически опортюнизъм някои 
от предните водачи на Църковно-народната борба.3  

Както туркофилството, така и безпринципността и опортю-
низмът бяха не просто квалификации на определен тип обществено 
поведение, а небезопасни жигове.  

В следващия си труд4 патриарх Кирил отделя значително повече 
място на нашия герой. Всъщност, до голяма степен това е колкото 
книга за Панарет, толкова и за Чомаков. Хронологически тя допълва 
предишната, която свършва със смъртта на своя титуляр през 1872. В 
Панаретовата биография разказът, що се отнася до Чомаков, е дове-
ден до Освобождението.  

Пътьом се изтъква, че той става водач на Движението в много 
трудно време. Тук за заслуга му се признава, че предпазва народа от 
униние, а делото – от упадък. Във вина косвено му се вменява, че не 

                                                 
1 Кирил, патриарх Български. Паисий, с. 82, 196, 248 (бел. 1 под линия), 6, 200, 

216. 
2 Пак там, с. 245-250. 
3 Пак там,  с. 248, бел. 1 под линия. 
4 Кирил, патриарх Български. Панарет. 
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върнал водачеството на завърналия се от заточение през есента на 
1864 Иларион Макариополски и че под влияние на турци, англичани и 
поляци проявявал максимализъм, като се стараел да спъне руското 
посредничество за миролюбиво решение на Въпроса, успех по който 
той очаквал единствено от Портата.1  

През 70-те години на 19 в. Чомаков е представен в противоборс-
тво, освен с Иларион Макариополски, още с Кръстевич и с екзарх Ан-
тим. Въпреки причините от личен или финансов характер, в основата 
на този конфликт стояло най-вече различното отношение към руската 
политика.2 В тази борба той бил неподражаем по умението си да пе-
чели привърженици и да отстранява противници. Първата му жертва 
бил Кръстевич.  

Макар че Екзархията,  в решителния момент след Априлското 
въстание, излязла извън контрола на Чомаков, същата съдба очаквала 
и Антим, срещу когото противникът му мобилизирал младите ес-
нафлии, търговци и интелигенти. С ориенталска достъпност и друже-
любие Чомаков си създал широк кръг от приятели в столицата и про-
винцията. Благодарение на своята енергия и ловкост неговото влияние 
много нараснало и той лесно се справял със своите противници – 
даже и когато те, като например, Кръстевич, го превъзхождали по 
лични дарования.3  

Впрочем, за разлика от д-р Стамболски, чиито мемоари широко 
използва, патриарх Кирил почти не съди Чомаков заради похвати на 
действие или заради лични недостатъци. Като правило обект на кри-
тика са неговите политически и църковни идеи – най-вече последова-
телното туркофилство, което, макар специално да се изтъква либера-
лизма и национал-интегрализма му4, се смята за определящо у него. 

Макар и не съвсем охотно, в тази книга се признава, че Чомаков е 
създател на Екзархията. Но много скоро творението се отвърнало от 
автора си и по този начин го осъдило заради неизменното му турко-
филство.  

Екзархията, пише патриарх Кирил, която той честолюбиво 
считал за свое дело, се възглавила от Антима, който превръщал 
цялото му влияние в призрак. Отсега той  вече не бил потребен, 
собственото му дело го отричало и тръгвало по свой път, опреде-
лен от новите исторически условия. Чомаков обаче останал верен 
на туркофилството си. След Кримската война то било примиренческа 

                                                 
1 Пак там, с. 120, 121, 127-128. 
2 Пак там, с. 350 и сл., passim. 
3 Пак там, с. 366. 
4 Пак там, с. 202-203. 
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позиция към турците, която обезпечава свобода на действие срещу 
гърците, представлявани от Патриаршията. Но след Априлското въ-
стание се явявало като вреден анахронизъм. Неговият най-ярък пред-
ставител бил отречен от вихрения напор на историята.1 

В другите два труда на патриарх Кирил, които споменахме по-горе, 
Чомаков заема още повече място.  

Например, както при д-р Стамболски, една справка с показалеца 
на Екзарх Антим ще покаже, че най-често срещаното име в тази на-
истина обемиста книга е Чомаковото. Става дума обаче изключително 
за прецизно предадени фактически подробности, които почти не над-
хвърлят оценъчната и тематична рамка, очертана в биографиите на 
Паисий и Панарет. Разбира се, има формулировки, които могат да се 
таксуват като уточнения и разширения на по-рано изказани мнения.  

В Граф Игнатиев Чомаков е показан най-вече като максималист и 
русофоб, пречещ на руския посланик, който заради това полагал много 
– и неуспешни – усилия да го отстрани от Цариград.2  

В Екзарх Антим, освен частични характеристики по един или друг 
повод, срещаме и един по-цялостен портрет на Чомаков.  

Какъв е той?  
Надъхан от идеите на френските просветители и енциклопе-

дисти, през първата половина на 60-те години на 19 в. Чомаков, с 
много енергия и с упоритостта на своя копривщенски род и нелишен 
от политическа ловкост и дипломатическа гъвкавост, си извоювал 
ръководно място в Църковно народното движение и не само за-
местил, но и изместил отсъстващия Иларион. Чомаков бил често-
любив, а и трудно понасял противоречия. Той неотстъпно следвал  
усвоената веднаж линия, па и грубо налагал своите мнения и оценки. 
Той успял до голяма степен да подчини на своето влияние и 
Славейкова, към когото също проявявал диктаторския си нрав.3  

През 70-те години на 19 в. Чомаков бил усърден и авторитетен 
член на Смесения съвет, който проявявал упоритост, неотстъпчи-
вост и безкомпромисност в църковно-народната борба. Неговата 
партия не била единна нито в социално, нито в идейно отношение. В 
нея имало представители на всички обществени прослойки, включая 
чорбаджийството, а главен неин белег били не толкова либералните 
идеи, колкото, от една страна, националистичния максимализъм, и, от 
друга, и то по-изразителна – русофобството и политическото 

                                                 
1 Пак там, с. 365-368. 
2 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 46-48, passim. 
3 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 338 и сл. 
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туркофилство, които през Източната криза 1875-1878 диктували на 
Чомаков линия на безусловна лоялност към правителството.1  

Освен че са един вид фактографски допълнения на Паисий и Па-
нарет, Граф Игнатиев и Екзарх Антим също се допълват помежду 
си. Първата третира времето 1864-1872, втората – най-вече 70-те го-
дини на 19 в. Впрочем, тъй като става дума за различни по конструк-
цията си текстове, в някои случаи те по един твърде досаден начин не 
си кореспондират. Тук те не се нуждаят от повече коментар, но в из-
ложението си ние често ще се позоваваме на тях. 

Въпреки че в Панарет ей така, сякаш между другото, да е готов да 
отдаде създаването на Екзархията на Чомаков, патриарх Кирил 
обикновено се придържа о традиционното за русофилите гледище по 
този пункт, което оформят Т. Бурмов и П. Ников: Въпросът бил решен 
от Портата, която се страхува, че инак българите ще се насочат към 
революционно движение.  

Излизане извън рамките на това становище срещаме и в Граф 
Игнатиев, където, макар и с много уговорки за да не се компрометира, 
най-вероятно, Русия като виновница задето мюсюлмани решават спор 
между християни, се цитират документи, които сочат, че първо-
степенната роля за издаването на екзархийския ферман принадлежи 
на руското посолство.2 

Как патриарх Кирил вижда крайната цел на Чомаков?  
На това специално внимание той не посвещава. В Панарет, 

между другото, се казва, че Докторът след Априлското въстание бил за 
това българите да останат под скиптъра на султана при обещания за 
някакви лихи вътрешно-политически правдини и свободи.3 Очевидно, 
патриархът споделя мнението, което намираме у друг от русофилските 
автори – М. Балабанов4. Чомаков, твърди последният, искал бъл-
гарите, събрани в национална Църква, да си живеят в Турската импе-
рия мирно и спокойно. 

В трудовете на патриарх Кирил, макар че му е отделено много 
място, Чомаков не само е разкритикуван и даже осъден, но, бидейки 
изместен от полагащия му се през повечето време център на изложе-
нието, фактически е и омаловажен. Макар на думи да му се признава 
първостепенна роля, делата му са описани фрагментарно и то в съ-
чинения, озаглавени с имената на неговите противници (Паисий, Иг-
натиев, Антим) или съратници (Панарет), които, с изключение на рус-

                                                 
1 Пак там, с. 655, 758-759, 488-489, 484. 
2 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 126 и сл. 
3 Кирил, патриарх Български. Панарет, с. 367 
4 Балабанов, М. Страница от политическото ни Възраждане, с. 259. 
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кия посланик, той превъзхожда – както по лични качества, така и по 
исторически дела.  

Най-голямата отговорност за това несъответствие вероятно при-
надлежи на времето, в което тези съчинения са създадени. Без обрата, 
настъпил в България като резултат от Втората световна война, по-горе 
цитираната юбилейна статия във в. Мир сигурно би се разраснала до 
основна за нейния автор монография. Освен че носят печата на 
времето, в което са написани, трудовете на патриарх Кирил са бе-
лязани от още едно извънакадемично обстоятелство – техният автор 
не просто е духовно лице, но заема и високо място в йерархията на 
Българската православна църква, която естествено търси в своята ис-
тория да изтъкне преди всичко ролята на клира. 

Прочее, за русофилите Чомаков е преди всичко туркофил, което 
за тях означава противник на българското освобождение от османско 
робство, на възстановяването на българската държавност. Те гледат на 
него изцяло през призмата на позицията му по време на Източната 
криза 1875-1878 – и го осъждат.  

За националистите неговото туркофилство е преди всичко форма 
на държавно-териториален максимализъм. Те го оценяват най-вече по 
ролята му в Църковната борба и по дългосрочните му, но до голяма 
степен хипотетични1, цели – и съответно с това го величаят.  

За отбелязване е, че между двете гледища няма кореспонденция.  
Например, дори патриарх Кирил, при цялата мащабност и при 

подчертания стремеж към фактологическа изчерпателност и прециз-
ност на неговите изследвания по Църковния въпрос, нито коментира, 
нито даже споменава гледищата на С. Радев и на митрополит Симеон, 
които надали ще са му били неизвестни. 

# # #  
Разбира се, както обикновено става, има и трето гледище, което, в 

една или друга степен при различните автори, се опитва да примири 
тези два полюса, които, впрочем, не са категоризирани като такива.  

Най-мащабна синтеза на националистическата теза и на русо-
филската антитеза прави Т. Жечев в книгата си Българският Велик-
ден.  

Тя бе посрещната възторжено.  
Видни литературоведи я сравниха по стил и достойнства със Си-

меонрадевите Строители, изтъквайки нейните тънки и дълбоко на-
правени зарисовки на оригиналните дейци от епохата и народо-

                                                 
1 Вж. тук по-долу, с. 474 и сл. 
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ведческата £ проникновеност и окачествявайки я като оригинален 
принос в българската историография1.  

Самите историци също я оцениха високо. В пространна рецензия, 
въпреки немалкото и не лишени от основателност критични бележки, 
Исторически преглед2 авторитетно заключи: това е явление в нашата 
историческа литература.  

Българският Великден продължава да се преиздава. Това по-
казва, че книгата е издържала и изпита си пред читателя и вече може 
да се брои за класика. 

Най-голямото достойнство на тази книга е нейната максимална 
отвореност – тя не е ограничавана нито от времеви, нито от простран-
ствени рамки, а единствено от стремежа към цялостност в обрисов-
ката на разглежданите идеи, личности, процеси. Църковното движение 
не толкова е описано, колкото е интерпретирано в непрестанна корес-
понденция не само с цялото ни Възраждане, но и с цялата българска 
история и култура. И не само с българската – а и със световната.  

Българският Великден е написана с много специални и общи 
познания, с отлично перо, с много проникновеност. И най-важното – с 
душа. Не само нейната тема е България, но тя е и предназначена за 
българи. Надали чужденец би я разбрал и оценил по достойнство. 
Защото в нея има нещо от гласа на първата ни учителка, нещо от 
жълтеещите листа на тополите в училищния двор. В нея белоногата 
Гергана не пада по-долу от Хубавата Елена, Раковски – от Дон Кихот, 
Патриаршията – от Бастилията. По един убедителен и достоен начин 
Т. Жечев е вплел българското, което той, впрочем, умее и да критикува 
без да принизява, в общочовешкото. Тази книга е едно завръщане в 
детството. Завръщане донякъде носталгично, но безусловно приятно и 
не изискващо напрежение, тъй като нейното изложение – шарено, 
сладкодумно,  начетено – много леко и плавно се движи пред очите ни.  

Впрочем, въпреки цялата му четивност, любопитно е, че ако се 
вгледаме по-внимателно в него, не без изненада ще забележим колко 
много остарели, най-вече турски, думи съдържа то.  

Да речем, там3, където е предаден най-подробно един наистина 
любопитен разговор между великия везир Мехмед Къбръзлъ паша, 

                                                 
1 Зарев, П. Оригинален принос в българската историография. 
2 Шарова, Кр. За Българския Великден на Тончо Жечев, с. 129; още рецензии за 

Българския Великден вж. в: Българската историческа наука. Библиография-4, № 1373, 
с. 144. 

3 Жечев, Т. Българският Великден, с. 306 и сл. 
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Чомаков и Славейков.1 Към книгата няма глосар, а много от тези думи 
не се намират и в специализирани речници. За разбирането на някои 
изрази пък направо са нужни специални филологически познания. 
Например, без да има понятие от турски език дори високопросветен 
читател не ще може да узнае какво означава изразът Åâðîïà ìàéìóí,
ëàðúíäàí1. А пък, дори да знае църковнославянски, той трудно ще 
намери съответното място в Новия завет, без което не би могъл да 
вникне в смисъла на фразата Последная горша первых3.  

При все че невинаги са съвсем понятни, словосъчетания като 
последното придават истинско библейско очарование на Тончожече-
вата книга. В това отношение най-много обаче е допринесла символи-
ката на Христовото възкресение. И самите дейци на Църковната борба 
използват Великден 1860 за да свържат в едно евангелската идея с 
Българското национално възраждане, на което така да придадат 
мистична привлекателност и сила. Т. Жечев взема водещия мотив на 
християнската религия не само за заглавие, а му възлага и струк-
туроопределяща роля.  

Любопитното и тук е, че нито на едното, нито на другото място тази 
метафора е точна.  

Заглавието гласи Българският Великден или страстите бъл-
гарски. От една страна обаче, мъките на Христос по Кръстния път и на 
Лобното място нито са другото име, нито съвпадат с, но предхождат и 
са условие за, възкресението Му, а и в Църковната борба няма 
изпитания, сравними с Неговите страсти. В изложението пък Страст-
ната седмица на българите не само е доста пресилена, но е и турена 
не преди, а след техния Великден.  

Всъщност, в пълния си вид евангелската идея за смъртоносно 
страдание и светло възкресение не може да бъде приложена към 
Църковното движение. Повече £ пасват революционните борби в тех-
ния финал. Например, мъченическото и предизвикало Освободител-
ната война Априлско въстание значително повече прилича на българ-
ски страсти, водещи до палингенеза от небитието на робството за нов 
държавно-политически живот.  

Не иска ли всичко това да ни каже, че, когато е хубава, историята, 
както и жената, чисто и просто не е дотам вярна? 

Тази банална зависимост донейде важи и за присъствието на Чо-
маков в Тончожечевата книга – макар при него великденската мета-
фора изобщо да не е прилагана. Той е един от централните персо-

                                                 
1 Вж. за него тук по-долу, с. 182-183. 
2 Жечев, Т. Българският Великден, с. 312. 
3 Пак там, с. 404, 433; за този израз вж. тук, част 2, с. 189. 
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нажи в главата Дипломатическата борба. Освен делата, специално 
внимание получават още неговата личност и идеи в параграф, онад-
словен Кой е д-р  Чомаков?; това е единственият му цялостен портрет.  

Как може да изглежда една по-подробна негова преценка? 
Някои епитети не са много приемливи. Например, че бил праг-

матик и êàðåç÷èÿ в политиката1. Но едното с другото много-много не 
върви. Чомаков наистина е прагматик. От злоба и отмъстителност, ма-
кар в изворите (у д-р Стамболски и Д. Юруков, да речем) това да съ-
ществува, той рядко се ръководи. Чомаков може да бъде много рязък, 
но към поведението му известната опортюнистическа максима, че 
вечни са само интересите, а не приятелите или враговете, е напълно 
приложима. Той, например, колкото се кара и съперничи, толкова и 
сътрудничи, с Иларион Макариополски.  

До голяма степен това важи и за отношенията му с Кръстевич. 
Както ще видим в нашето изложение, помирява се дори с генерал Иг-
натиев. Чомаков е наистина голям борец, защото умее да губи.  

Неприемливо е и твърдението, че англоманията му се дължала на 
снобизъм, а не на политическа сметка, тъй като Англия не била играла 
никаква важна роля във Въпроса.2 За последното вече е повдигано 
възражение3, чиято основателност нашето изложение само ще 
потвърди. Наистина, Чомаков е англофил, но квалификацията англо-
мания, която идва, както изглежда, от П. Кисимов и която срещаме и у 
патриарх Кирил4, според нас е пресилена.  

Също така, както у всеки голям водач, и у него ще открием много 
демагогия, но никакъв снобизъм. Неправомерен е и епитетът ôóäóë – 
Чомаков е авторитарен и самомнителен, но не е надменен.  

Неистинна е квалификацията учил-недоучил доктор от Пловдив5, 
с която явно се визира Чомаков при изтъкване социалната и културна 
пропаст между българи и гърци през 19 в. Но той нито по ученост, нито 
по обществено положение, нито по самочувствие отстъпва на кой да е 
от фанариотите, които просто няма как лично нему да демонстрират 
превъзходство; напротив, те се стараят да го привлекат на своя 
страна.  

Не е точно твърдението, че победата в Църковната борба скоро 
превърнала стария политически лъв в голям чиновник на Екзархи-
ята и турски сановник6. Всъщност, става точно обратното: решението 

                                                 
1 Жечев, Т. Българският Великден, с. 355. 
2 Пак там, с. 363. 
3 Шарова, Кр. За Българския Великден на Тончо Жечев, с. 121. 
4 Вж. тук по-долу, с. 196. 
5 Жечев, Т. Българският Великден, с. 304. 
6 Пак там, с. 370. 
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на Въпроса измества Чомаков от центъра и той едва след 7 години 
упорита борба, през 1877, смогва да получи главната роля в Екзархи-
ята. Тогава става и член на Държавния съвет на Империята. 

Кратичко (един параграф) и не съвсем вярно е представен Чома-
ков след Освобождението –  то го превърнало в политически мърт-
вец, опитващ се на стари години да се върне към професията на 
своята младост1. Всъщност, Чомаков, макар, както изглежда, след 
завръщането си от Цариград рядко да е практикувал като лекар, из-
гражда здравното дело в Източна Румелия. Той, кажи-речи от самото 
начало (дек. 1878), ръководи нейното здравеопазване както в дър-
жавния (чрез Санитарния съвет), така и в обществения му сектор (чрез 
дружеството Св.Пантелеймон).  

По причина на позицията си по повод на Априлското въстание и 
Цариградската конференция Чомаков наистина губи целия си полити-
чески капитал.  

Но това не е за дълго.  
Чомаков влиза в Областното събрание, а по време на Съедине-

нието му предлагат председателското място във Временното прави-
телство – но той отклонява тази чест, задоволявайки се със заместник-
председателството. Разбира се, тази длъжност е мимолетна и 
символична. Но тя показва както, че отново е могъл да разчита на се-
риозен политически кредит, така и че повече не се е домогвал до пър-
вата цигулка.  

Изобщо, дали от напредващата възраст, или заради крупната си 
грешка от 1876-1877, в следосвобожденския Пловдив у Чомаков няма 
почти нищо от цариградската му агресивност и стремеж към водачес-
тво. В румелийско време го задоволява да бъде шеф на здравеопаз-
ването и член на Областното събрание, при Стамболовия режим – да 
е депутат, да е уважаван от министър-председателя и да е обичан от 
княза. 

Уместен е паралелът между Чомаков и Стамболов. Двамата – по-
литически – много си приличат. Но дали няма да е по-точно, ако кажем 
не че Чомаков е един подранил Стамболов2, а че Стамболов е втори 
Чомаков? 

Подобно патриарх Кирил и Т. Жечев на думи признава първосте-
пенна роля на Чомаков в Църковния въпрос, но го рисува с непривле-
кателни краски и в ръст, по-малък, макар и цял, от естествения.  

Персонажната диспропорция в Българския Великден, в резултат 
на която второстепенен деец в Църковната борба като Тодор Иконо-

                                                 
1 Пак там, с. 372. 
2 Пак там, с. 368. 
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мов има много повече страници от нейните водачи, отдавна е разкри-
тикувана1.  

Какви са нейните мотиви?  
Докато патриарх Кирил явно е търсел лица, които могат да играят 

ролята на икони, за да ги изтъкне в заглавията на своите трудове, Т. 
Жечев очевидно се е нуждаел от колоритна фигура, която да подобава 
за централен литературен персонаж. И в това отношение Т. Икономов 
е истинска сполука. От чисто художествена гледна точка той е много 
по-благодарен от един Чомаков, чиито живот и дейност са лишени от 
външен драматизъм.  

Той се ражда и живее осигурено, получава отлично образование в 
чужбина. Не е гладувал, не е студувал. Не е бил преследван, за на-
родната си работа е получавал прилична заплата. Доживява осигурена 
с голяма държавна пенсия (6 000 лв.) старост и умира от настинка в 
леглото си, заобиколен от внуци в хубавата си къща на пловдивското 
Трихълмие. На всичко отгоре, много лесно се вижда голямата му 
грешка от 1876-1877. И е толкова трудно да се докаже истинската му 
роля в Църковния въпрос – тъй като тя, по наше мнение, би следвало 
да е отразена единствено в турски документи. А нито Али или Фуад 
оставят спомени, нито турските архиви са добре проучени от 
българисти.  

Чомаков, също така, е изключително човек на действието. На перо 
е слаб. Вярно, пишел е много – но главно писма и изложения до една 
или друга инстанция. Много от тях са на гръцки или френски. По наша 
преценка, с тях той обикновено е постигал желаното въздействие. Но 
днес те са мъчни и за четене, и за разбиране. А от гледна точка 
изискванията на изящната словесност са направо нула. На стари 
години Чомаков почва да пише спомени, но пък за беда те пропадат. 
Обаче, доколкото можем да съдим от един техен оцелял вариант2, те 
също са лишени от какъвто и да било литературен блясък. 

А Т. Икономов прави несполучлив опит за самоубийство, сетне 
обезумява и завършва недългия си живот в тиха лудост. Оставя и ярки 
мемоари, които Т. Жечев не без основание сравнява със Захаристоя-
новите Записки. Т. Икономов наистина е жив паметник на българс-
ките преображения3. Има скромен произход и лъкатушно поприще: 
първо става униат, после завършва православна семинария в Русия, 
накрая клони към протестантите. В Цариград през 1870-1871 е либе-
рал и туркофил – редактира за известно време в. Турция, а след Ап-

                                                 
1 Шарова, Кр. За Българския Великден на Тончо Жечев, с. 125 и сл. 
2 Вж. тук, част 2, д. 131. 
3 Жечев, Т. Българският Великден, с. 270. 
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рилското въстание иска българо-турски дуализъм. Но по време на и 
след Освобождението е консерватор и русофил. Заемал високи дър-
жавни постове, той умира в окаяна самота и немотия.  Идеалист, по-
ставящ принципите си над всичко, лесно печели врагове – един (самия 
Петко Каравелов) от които даже кани на, несъстоял се, разбира се, 
дуел. Притежава будна съвест и прави много и отлична публицистика, 
изпъква като моралист с подчертан вкус към големите и трайните 
ценности.  

Разказът за съдбата, възгледите, дейността, текстовете на Т. Ико-
номов е сам по себе си силно вълнуващ и много поучителен. В Тончо-
жечевата си интерпретация той притежава и несъмнени художествени 
достойнства.  

Но посветената специално нему глава (както и онази за Славей-
ковата поема Изворът на белоногата, впрочем) създава погрешна 
представа за това каква е била действителната тежест на една или 
друга личност и не си е съвсем на мястото.  

Нито незаменимостта на Т. Икономов, нито литературната дарба 
на П. Р. Славейков са показатели за значимостта им в предосвобож-
денските политически борби, където и двамата са част от партия, на 
която всепризнат водач е Чомаков. А и заради тези последни две глави 
изложението за Църковния въпрос не само сменя естеството си, но и, 
пренебрегвайки екзархийските борби за Македония и Одринско и 
проблемите на българското нациообразуване (с което, а не със сле-
досвобожденските политически нрави или с българската литература, 
той е най-тясно свързан), всъщност остава без истински завършек.  

Както при великденската метафора, и този път литературната ху-
бост не е могла да мине без изневяра към историческия си първооб-
раз. 

В съгласие със синтезаторската си линия Т. Жечев е готов, от една 
страна, да приеме, че активното туркофилство на Чомаков от 1876-
1877 всъщност е стремеж към териториален максимализъм и грижа за 
националното единство1. От друга страна, обаче, в унисон с 
русофилите, но в противоречие с това, очевидно все заради същата 
позиция го обвинява в политическо предателство и родоотстъпни-
чество2.  

Съчетание от национализъм и русофилство намираме и при ре-
шението на друг основен въпрос – как е извоювана победата в Цър-
ковната борба. Тук Чомаковата радикална линия за пълно скъсване с 
Патриаршията, неговият опит и реални постижения в използва-

                                                 
1 Пак там, с. 365-366. 
2 Пак там, с. 364. 
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нето на турските интереси от Българо-гръцката разпра са носили 
и блестящи успехи, и необикновени резултати. В края на краищата, 
макар и късно, Църковният въпрос бил разрешен, и Екзархията – 
създадена, главно благодарение на постоянната линия на неот-
стъпчивост и крайност в исканията на това крило в Движението, 
чиито главни фигури бяха Иларион Макариополски и Стоян Чома-
ков.1  

Но тогава, използвайки реторичното заглавие на един от пара-
графите в Българския Великден, ще сме длъжни да окачествим так-
тиката, с която е решен Въпросът, не като политическо изкуство, а 
като политически позор2.  

Синтезата на двата полюса у Т. Жечев не звучи съвсем хомогенно. 
Тя е по-скоро външна, отколкото вътрешна и в нея преобладават ру-
софилските елементи. Впрочем, той съзнава, че задачата му е само 
отчасти решима, та с очевидна досада изповядва: няма нищо по-
трудно от това, да свеждаш в едно многобройните нишки на лич-
ността и нейните дела3. 

Спирайки до тук с анализа на Българския Великден, ние искаме 
още веднъж да изтъкнем, че това е една наистина рядко хубава книга.  

Недостатъците от рода на тези, които се видяхме длъжни да из-
тъкнем, са били неизбежни. Те идват най-вече от обстоятелството, че 
Въпросът е станал предмет на талантлива и вдъхновена белетрис-
тична и философско-историческа интерпретация преди историците 
истински да са си свършили работата. Макар много да е писано за 
Църковната борба, много факти не са надеждно изяснени и система-
тизирани. Затова и на познаващия епохата историк-професионалист 
някои находчиви сами по себе си сравнения, коментари и заключения 
на Т. Жечев звучат несериозно.  

Ще посочим за това само още един пример – оценката на заслу-
гите на Гаврил Кръстевич. Според Т. Жечев те се състоят в следното:  

1. Този котленец бил най-подготвен и компетентен изразител на 
въпроса за етническото цяло на българите.  

2. Главно благодарение на него се стигнало до тънките и пре-
цизни формулировки, дадени в член 10 на султанския ферман и в ус-
тава на Екзархията, които, според тогавашните условия, създавали 
най-благоприятна възможност за обединение на българската народ-
ност.  

                                                 
1 Пак там, с. 364. 
2 Пак там, с. 339. 
3 Пак там, с. 360. 
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3. Негов неръкотворен паметник в ненаписаната наша полити-
ческа история щели да останат двата проекта на турското правителс-
тво за разрешение на Българския въпрос, от които страните трябвало 
да изберат един и на които автор зад кулисите бил Кръстевич.  

4. Мъдрият и строен устав на Българската екзархия, приет от 
Църковно-народния събор 1871, бил направен по негов предварителен 
проект. 

Само това, заключава Т. Жечев, било достатъчно да увековечи 
името на този политически мъж в нашата народна история.1 

Но в действителност на Кръстевич ли са изброените заслуги? 
1. По общо признание най-голям радетел на българския национа-

лен интегритет е Чомаков.2 Кръстевич, заради хатъра на Патриарши-
ята и на Русия, е готов на компромиси по този пункт.  

2. Член 10 от Екзархийския ферман в своята плебисцитна част, 
която Т. Жечев визира, най-вероятно е наложена от Игнатиев. Във все-
ки случай, Кръстевич сам заявява на Хр. Стамболски, че нямал нищо 
общо с нея.3  

3. В изготвянето на двата проекта на Портата от окт. 1868 Кръсте-
вич наистина има голяма роля. Но тук участват и Панарет, и Чомаков. 
При това, най-важната тяхна стипулация, екстериториална Църква за 
българите, вероятно е била издействана тъкмо от последния, който по-
сетне ще се опитва да я приложи в решението на въпроса за сме-
сените епархии в противовес на член 10 от Фермана. Освен всичко – и 
което е най-важно в случая, –  нему трябва да се отдаде изобщо за-
слугата, че турците излизат с двата си проекта. Към това заключение 
води не само анализът на основната им идея, не само ходовете му 
през 1867-1868, но и фактът, че на българите Портата ги съобщава не 
чрез друг, а тъкмо чрез него.4 

4. Екзархийският устав се основава повече на Чомаковите Нале-
жащи  размишления, отколкото на съответния Кръстевичев проект.5  

В светлината на всички тези уточнения авторитетно-хвалебстве-
ните оценки на Т. Жечев могат да извикат само виновна усмивка.  

Виновна, защото българското въжроденоведение изобилства с 
текстове, в които направо е правило да се борави с аморфни изрази, 
които само замъгляват или разводняват същността на нещата и затова 
желанието на Т. Жечев да бъде, точен, категоричен и ясен в 

                                                 
1 Пак там, с. 387-388. 
2 Вж. тук по-долу, с. 378. 
3 Вж. тук по-долу, с. 314. 
4 Вж. тук по-долу, с. 264-265, 302 и сл. 
5 Вж. тук по-долу, с. 336 и сл. 
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твърденията си е повече от похвално. То е и една от големите заслуги 
на неговия Български Великден. Обаче заради липсата на твърда ос-
нова от данни, един автор, ако последователно не иска да бъде сло-
воблудец и ако, поради естеството на подхода си, няма възможност 
сам да направи достатъчно надеждни фактографски дирения, лесно 
рискува да си спечели снизходителни гримаси от страна на професи-
оналистите. 

# # #  
Тази преценка, с която ние приключваме историографския си 

преглед, ще ни послужи като част от обосновката на една от важните 
задачи, които си поставяме. Тя е уточняване и разширяване на ред 
немаловажни и уж добре известни фактически подробности от исто-
рията на Църковния въпрос през 60-70-те години на 19 в., на който ние 
ще отделим място в следващото изложение не само като фон за 
дейността на д-р Чомаков.  

Тази проблематика не може да се смята нито за изчерпана, нито 
за лишена от актуалност.  

Показател за това е, например, интересът, демонстриран от ма-
гистърски или докторски тези – при това не само в България, а и в 
други балкански страни.  

Например, през 1999 в ИФ на СУ Св.Кл. Охридски българинът Св. 
Вълчев се дипломира с писмена работа на тема д-р Стоян Чомаков – 
обществена и политическа дейност до Освобождението. Предиш-
ната година турчинът А. Коюнджу разработва магистърска теза в Ча-
наккале за Екзархията.1 Още три години по-рано гъркът Ан. Либератос 
прави в Манчестър дипломна работа под заглавие Българският цър-
ковен въпрос 1856-18722, след което в Критския университет продъл-
жава с дисертация за Пловдив през 19 в.  

Нашата основна цел, разбира се, е да съставим пълна и точна 
биография на Стоян Чомаков. Както пролича от направения по-горе 
критичен обзор, касае се за колкото контроверсна, толкова и крупна и 
недостатъчно изследвана фигура. Причината за последното е ясна – 
тъй като в българското възрожденоведение русофилството винаги 
силно е преобладавало, русофобът Чомаков просто става жертва на 
нещо като историографски заговор за мълчание. Той, обаче, не само 

                                                 
1 Koyuncu, A. Bulgar Eksarhlığı (Yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz mart Üniversi-

tesi), 1998. 
2 Lyberatos, A. The Ecumenical Patriarchate and the Bulgarian Church Question (1856-

1872). M.A. Thesis, University of Manchester, 1995; очевидно върху тази работа е 
базиран и един български текст на този автор: Либератос, А. Вселенската патриар-
шия, национализмът и Българският църковен въпрос (1856-1872). 
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заслужава животът, делото и идеите му да бъдат надеждно проучени, 
но и българското възрожденоведение се нуждае отдавна от това. 

Също така, надали ще е пресилено, ако се каже, че, съставяйки 
биография на д-р Чомаков, на нас ни се наложи да пренаписваме ис-
торията на уж добре изследвания Църковен въпрос през 60-70-те го-
дини на 19 в. и да добавяме в нея немалко нови и важни страници. 
Макар че задачата ни е подчертано фактографска, приносите в това 
отношение се оказаха толкова съществени, че неизбежно налагат и 
нови трактовки на основни въпроси от историята на Българското въз-
раждане, които са обобщени в заключението. 

Темата е значима и актуална не само по чисто академични, но и по 
обществено-политически мерки. Мутацията на тоталитаризма остави 
голям дефицит на високи идеи, който очевидно религията не ще може 
да запълни. Отговорност за тази задача, както изглежда, ще трябва да 
поеме родната хуманитаристика, особено българистиката. Ново 
минало, особено реинтерпретация на българската националната идея, 
изисква и курсът към евроатлантическа интеграция, който нашата 
страна императивно си налага през последните години. 

# # #  
В преследването на предпоставената цел сме се опитали да 

включим целия достъпен изворов материал. Той е твърде обемист. За 
щастие, голяма част от него е публикувана, макар и не винаги с всич-
ките академични атрибути – като, например, коментар и показалец.  

Най-важно сред отпечатаното е изданието на Ат. Шопов1 в Сб. на 
БАН, кн. XII. Освен документите2, то съдържа и пространен увод3, по-
светен на живота и дейността на д-р Чомаков. 

Ценността на този солиден том се повишава от факта, че почти 
всичко от оригиналите е било унищожено по време на бомбардиров-
ките над София през Втората световна война. Особено трябва да се 
съжалява за записките на самия Чомаков, които Ат. Шопов не успява 
да вмести при другите документи и които остават да се публикуват в 
следващия том на Сборник-а – но това така и не става. Значи, ориги-
налът на Чомаковите записки е изгорял, подготвеният от Ат. Шопов за 
печат техен ръкопис пък безследно е пропаднал.  

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков. Живот, дейност и архива. 
2 Включени като Част II. Документи из архивата на Д-р Ст. Чомаков, с. 75 и сл. 
3 Той е даден като Част I. Из живота и дейността на Д-р Ст. Чомаков по Цър-

ковния въпрос и Възраждането, с. 1-74; от този увод са били пуснати и отделни 
отпечатъци, което е дало повод в някои справочници (Гечева, Кр. Българската култура 
през Възраждането, № 6061-6062, с. 481; Българска възрожденска интелигенция, с. 
708) да се говори за него не като за част, а като за нещо различно от кн. XII от Сб. на 
БАН.  
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Томът на Шопов е направен според правилата. Неговото богатство 
обаче е направо плашещо – и вероятно това е причината той и досега 
да е твърде зле изследван.  

Много и ценни сведения за Чомаков има и в документацията на 
Найден Геров – особено в частната му кореспонденция, образцов 
подбор от която в два тома публикува неговият племенник Т. Панчев1.  

Не за пренебрегване информация се намира и в други, по-стари и 
по-нови, документални издания2. 

Твърде полезни са и ред мемоарни съчинения. Освен подробно 
анализираните по-горе спомени на митрополит Симеон и на д-р Хри-
сто Стамболски, заради своето значение специално споменаване тук 
заслужават и мемоарите на още няколко автори – Тодор Икономов3, 
митрополит Натанаил4, митрополит Методий Старозагорски5, Петър 
Берковски6. 

Постарали сме се да прегледаме и целия български възрожденски 
печат.  

В него има доста сведения както за, така и от, самия д-р Чомаков. 
Много от онова, което Чомаков е написал там, е известно по принцип, 
но е слабо проучено. Това е валидно особено за серията от материали 
под общото заглавие Належащи размишления7, която ляга в основата 
на Екзархийския устав.  

Чомаков обнародва не само на български. Измежду чуждоезич-
ните му публикации най-важни са двете брошури La question bulgare 
(1868)8 и Ethnographie des vilayets d’Andrinople, de Monastir et de Salo-
nique (1878)9. И двете виждат бял свят в печатницата на известния 
Courrier d’Orient, където той също често сътрудничи. За съжаление, 
днес този много известен някога франкоезичен цариградски вестник 

                                                 
1 ИАНГ-1,2. 
2 Напр.: Иванов, Ю. Документи по Българското възраждане; Георгиев, Й. п. Мате-

риали по църковната борба-1,2; Георгов, Ив. Документи по нашето възраждане; АГСР-
1,2,3,4; Документи за Българското възраждане от архива на Стефан И. Веркович; 
Арнаудов, М. Веда Словена; Мирчева, К. Неизвестни писма на братята Йоаким и 
Георги Груеви. 

3 Икономов, Т. Мемоари. 
4 [Натанаил, митрополит Охридско-Пловдивски.] Жизнеописание митрополита 

Натанаила Охридо-Пловдивскаго. 
5 Вж. тук по-горе, с. 15. 
6 Берковски, П. Из въспоминанията ми. 
7 Вж. за нея тук по-долу, с. 336 и сл. 
8 Вж. за нея тук по-долу, с. 276 и сл. 
9 Вж. за нея Тодев, Ил. Българско национално движение в Тракия, с. 358-359, 

бел. 15; напоследък тази брошура бе преиздадена на български без надлежен комен-
тар в Македонския научен институт от Й. Йорданов под заглавие Македония и Одрин-
ско. Статистика на населението от 1873 г. 
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не се намира, освен отделни броеве или изрезки, ни в България, ни в 
чужбина.  

Свои текстове Чомаков праща и до вестници във Франция1 и Анг-
лия2. 

Сред публикуваните чужди документи най-много са руските. Тук мо-
гат да се посочат две заглавия – едното по-старо3, другото по-ново4. 

Френски5, английски6 и полски7 документи, свързани с Чомаков, 
срещаме цитирани в по-общи изследвания или заснети на микрофил-
ми из наши архивохранилища.  

Има отпечатани и един-два турски документа8 за Чомаков. Из-
ползването, обаче, на турската документация, което може да се окаже 
твърде благодарно за изследователя, остава грижа на бъдещето. За 
гръцката – дипломатическата преписка на кралския посланик в Турция, 
архивата на Патриаршията, цариградската преса, частната ко-
респонденция и пр. – важи същото. 

И сред архивните документи има немалко с изключителна важност. 
Първенството тук, пък може би и изобщо що се отнася до темата ни, 
несъмнено държат писмата на Чомаков до Георгаки Стоянович от 60-
те години на 19 в., които съставляват обемиста папка (около 700 
листа) във фонда9 на последния в БИА-НБКМ.  

Тези документи дават информация от първа ръка за най-важната 
част от дейността на Чомаков – онази, свързана с решението на Цър-
ковния въпрос. Тук той пространно се отчита пред Пловдивската об-
щина, на която е представител в Цариград по Въпроса и от която по-
лучава редовна заплата, и пред своя братовчед, приятел и съратник Г. 
Стоянович. От тези материали научаваме много както за ходовете, 
така и за разбиранията на Чомаков, свързани с Църковната борба.  

Напълно заслужено преди десетина години беше предприето тях-
ното публикуване10 – макар и не според всички важни изисквания за 

                                                 
1 Вж. за това тук по-долу, с. 228. 
2 Вж. за това тук по-долу, с. 164-165. 
3 АНГ-1,2. 
4 РБНОД-1,2,3. 
5 Генчев, Н. Франция в Българското духовно възраждане; Генчев, Н. Възрожден-

ският Пловдив; вж. и тук, част 2, д. 158. 
6 Пантев, А. Англия и българският църковен въпрос; Sharova, Kr., & A. Pantev. 

Mackenzie and Irby; вж. и тук, част 2, д. 167. 
7 Вж. тук, част 2, д. 141. 
8 Например, èðàäåòî за назначението на Чомаков за член на Държавния съвет 

(ДБИ.ДИТДА-3). 
9 БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86. 
10 Василева, В., и др. Непубликувани писма на д-р Стоян Чомаков до българската 

община в Пловдив и до Георги Стоянов Чалъков (1861-1862). 
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обнародване на извори (например, много от писмата, които са на 
гръцки, в публикацията са дадени само в превод на български). За съ-
жаление, начинанието спря в самото си начало и, както изглежда, не 
ще може скоро да се подхване отново.  

От архивните материали отбелязване тук изискват още фондовете 
на д-р Чомаков (№ 27) и на Й. Груев (№ 2) в БИА-НБИВ, на братя Тъп-
чилещови (№ 6) и на Салчо Чомаков (№ 70) в БИА-НБКМ, на митро-
полит Симеон (№ 144к) и на Ат. Шопов (№ 41к) в НА-БАН, на Димитър 
Трайкович (№ 31к) и Христо Стоянов (№ 111к) в ЦДА, на Екзархията в 
ЦИАИ. 

Разбира се, както при историографския преглед, така и при пред-
ставянето на изворовата база, ние тук сочим само най-важното. Под-
робната библиография е в края на труда. 

 



 

ГЛАВА ПЪРВА  

ПРОИЗХОД И УЧЕНИЕ 
(ОТ КОПРИВЩИЦА ДО ПАРИЖ, 1819-1848/49) 

Сведенията за рождената година на Чомаков са противоречиви. 
Според Й. Груев1, който е един от близките му роднини (женен е за 

негова племенница) и съратници, той бил роден през 1817. Същата 
година намираме и в некролога на Доктора, отпечатан в сп. Свет-
лина.2 Този текст е анонимен, но явно е писан от човек, който добре е 
познавал живота и делото му.  

Владиката Теодосий Скопски (Васил Гологанов), управляващ 
Пловдивската епархия през 1901-1905, пък попада на данни в архива 
на Пловдивската митрополия, че Докторът бил роден в 1816. Намерих 
– казва той3 – един документ, че покойният Стоян Чомаков е роден в 
1816 година. Той заедно с брата си Салчо отишъл от Копривщица [в 
Пловдив] и си извадил от [владиката] Никифора кръщелно свиде-
телство, за да следва медицината в странство.  

Според собствените му Записки4, Чомаков е роден през 1819. По-
ради това тъкмо нея ще сметнем за най-достоверна. 

За неговото ранно детството не знаем много.  
Като задоволителна компенсация може обаче да послужат дан-

ните за родното му място (Копривщица) и за семейната му среда 
(Чалъковци). И двете не само сами по себе си притежават немалка 
значимост, но и оказват важно влияние върху живота и дейността на 
бъдещия църковно-национален водач. Заради всичко това си струва 
да им отделим повечко място. 

                                                 
1 Груев, Й. Моите спомени, с. 89, бел. под линия. 
2 Д-р Ст. Чомаков [некролог], с. 17. 
3 НА БАН, ф. 1, оп. 2, а.е. 439, л. 12об. 
4 Шопов, Ат.  Д-р Стоян Чомаков, с. 5. 
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# # #  
Тогава Копривщица официално е село, за град е призната едва 

след Освобождението. Населението £ около началото на 19 в. е при-
близително 10 хил. души. Според румелийската статистика от 1879 тя 
има 1 232 къщи с 5 750 жители.  

Поминъкът придава на селището обаче повече градски отколкото 
селски облик. Основното препитание на населението идва от ското-
въдството. На негова основа израства оживена и доходна търговия с 
жива стока и животински продукти – äæåëåïëúê, който пък лесно пре-
минава в не по-малко изгоден áåãëèê÷èëúê+ тоест откупничество на 
държавните данъци върху дребния рогат добитък. От занаятите е раз-
вито главно àáàäæèéñòâîòî – практикувано предимно от жените в до-
машни условия.  

Природата наоколо е разкошна.  
Най-хубавите букови гори – бележи К. Иречек1, – които зная, са 

на данския остров Сееланд и на българската Братия2. Изгледът е 
един от най-великолепните не само в България и на Балканския по-
луостров, но изобщо в Европа. При пръв поглед бях като омаян, тъй 
като не очаквах подобно нещо. Отдавна бях слушал, че в Средна 
гора има планини, от които се вижда и София, и Пловдив, и сега се 
уверих, че това е истина.  

Копривщица е разположена далеч от главните пътища, достъпът 
до нея е труден – въпреки това, обаче, нейните чада са необикновено 
отворени към света. През цялата година обикновено мъжете са навън, 
по гурбет, прибират се те само за да навестят семействата си или за 
да се задомят. Благосъстоянието е необикновено високо – бедни, като 
изключим местните цигани, почти няма. Жителите са солидарни, чувс-
твайки се каймакът на българското племе.  

Независимо че се води село  – така, впрочем, обикновено го нари-
чат и неговите жители3 през интересуващото ни време – Копривщица е 
с изключителен принос във Възраждането. Достатъчно е да припом-
ним само, че в неговата финална фаза копривщенци са начело на две-
те основни партии в националното ни движение: Каравелов оглавява 
революционната, Чомаков – еволюционната.  

Разбира се, това не е случайно. Жителите на това градче изобщо 
се характеризират с необикновено висок – и то български! – дух. Те са 

                                                 
1 Иречек, К. Княжество България-2, с. 328. 
2 Това е издигащият се над Копривщица и трети (1 517 м) по височина (след Бог-

дан, 1 573 м, и Буная, 1 566 м) връх на Средна гора. 
3 Например, в своите писани през 1867 Записки за България и българите Л. 

Каравелов (Каравелов, Л. Събр. съч.-4, с. 369) бележи: моето родно село, или градец 
Коприщица.  
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просветени и родолюбиви, предприемчиви и богати, трезви и благо-
творителни.  

Откъде идва маята у копривщенеца? 
Често нейният източник се дири най-вече в околната среда. Ето 

как, например, стоят нещата за известния ни географ проф. Ан. 
Иширков.1  

Според него Копривщица напълно заслужава името си на планин-
ски град. Надморската височина, ландшафтните форми, климатът и 
растителността са подчертано планински. От своя страна възниква-
нето, развитието и физиономията на града, стопанският му живот, ха-
рактерът на жителите – всичко това е повлияно силно от планинското 
му разположение.  

За началото на селището недвусмислени указания дава неговото 
име. То първоначално не гласи, както сме свикнали да го възприе-
маме, Копривщица, следователно произхождащо от копривата, която 
се среща в изобилие там, а Коприщица. Тази форма идва от гръцкото 
] кьрспт (= тор) и е дадена на мястото от каракачаните, гърцизирани 
траки, които пасат своите стада из Средна гора и единствени, освен 
куцовласите (романизирани траки), разполагат толкова високо в пла-
нините своите станове. Наоколо има поне още няколко произхождащи 
от гръцки топонима: например, Панагюрище (от ] рбнЮгхсйт – панаир) и 
Климаш (от ] клЯмбо – стълба).  

Прочее, на мястото на днешна Копривщица най-напред (вероятно 
около 16 в.) възниква каракачански стан и от него сетне се развива 
скотовъдно село, в което се заселват и българи от низините. От ското-
въдството израства производство и търговия с животинска продукция 
(вълна, масло, сирене, пастърма) и търговия с добитък (äæåëåïñòâî), а 
тя на свой ред ражда бирничеството по добитъка (áåãëèê÷èéñòâî). 
Двете последни занятия създават богатството на Копривщица.  

Копривщица, както и много други български селища, има и турско 
название: Аврат-алан. И неговото тълкуване не е еднозначно. Първата 
част (avrat/avret) означава несъмнено жена и играе роля на прилага-
телно. Що се отнася до алан – тук са възможни различни интерпрета-
ции, според които турското име се осмисля като Женска поляна, Жен-
ска красота, Женска пътека, Женско поле или Село на женокрадци.  

С последната етимология е свързана любопитна легенда: първите 
заселници, като юнаци и борци, дошли тук без жени, та се наложило и 

                                                 
1 Иширков, Ан. Градът Копривщица, с. 235 и сл.; срв. и версията на М. Арнаудов 

(Любен Каравелов, с. 14 и сл.) за произхода и развитието на градеца; тя се съгласува 
във всичко с онази на Иширков, изключая етимологията на името, което Арнаудов из-
вежда от коприва. 
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те, подобно открадналите си сабинянки основатели на Рим, да отмък-
ват жени от съседните селища.  

Според проф. Иширков най-вероятно е първото тълкувание: по-
ляната – това е долината на Тополка; определението Женска идва от 
обстоятелството, че в Копривщица жените наглед са много повече от 
мъжете. Това измамно обаче впечатление се създава от факта, че 
последните повечето време са по гурбет. А пък обяснението, че по-
следното идвало от това, че негов основател била някаква си болярка 
от с. Рила, която издействала от султана ферман с привилегии за 
малката си аристокрация, не е повече от един от обичайните при та-
кива случаи етиологически митове. 

Обаче, ако природните условия са най-вече отговорни за силния 
характер на копривщенеца, защо околното население немалко му от-
стъпва едва ли не във всяко едно отношение? Очевидно по-друга кръв 
е течала в жилите на онези, които са основали градеца. Откъде би 
могла да дойде тя, ако не от средновековния български елит – би-
ологически и социален?  

Тъй като обаче положителни данни в подкрепа на това инак ло-
гично предположение няма, принудени сме да прибегнем до легенди, в 
които, ако липсва научен историзъм, намираме поне пространни и 
нелишени от здрав смисъл, макар и  голословни, отговори на този ин-
тригуващ въпрос.  

Да чуем версията на един копривщенец, Тодор Панчев, сестреник 
на Найден Геров и издател на вече споменатия двутомник1 с негови 
писма, който и до днес по академизма на обработката и по богатството 
на съдържанието си продължава да се числи сред няколкото най-
добри документални публикации за Възраждането.  

Според Т. Панчев копривщенците са солта на българското племе, 
която в 15 в. се утаява в Копривщица за да оцелее, а после, в 19 в., 
отново се разтваря в него за да му върне старата сила и амбиции. 

Преди не много време – дава воля на въображението си коприв-
щенецът2 –  цялата тая дивна местност е пуста, в нея няма никакво 
постоянно селище. Само лете по нейните сочни пасбища волният ов-
чар с медения си кавал услажда рунните си стада, а снажният говедар 
гони из хладните букаци своите ÷àðäè. Сегиз-тогиз тук се явяват и 
волни луди глави, хайдути, които, далеч от каквато и да е власт, водят 
свободен живот. Славата за него се разнася надлъж и шир и когато 
отечеството е завладяно от агаряните, тая затънтена далеч от всички 
пътища долина става обиталище на най-достойните негови синове, 

                                                 
1 ИАНГ-1,2. 
2 Панчев, Т. Найден Геров, с. 6-8. 



Глава първа: Произход и учение  

 

61 

 
 

които не прекланят буйни глави под чуждо иго. Сметаната на българс-
кия народ се преселва в Копривщица на волен живот. Тук пришълци от 
всички български краища донасят и спомените си за миналото величие 
на своя род.  

В края на 18 столетие Копривщица достига върха си. Живее най-
охолен живот, свободата £ e неприкосновена. Тя е самостоятелна об-
щина, само за очи има турчин началник, ала той е играчка в ръцете на 
българските общинари. Турчин с êàäúíàòà си не бива да замръква в 
селото. Когато идва харемът на началника, той преспива в шатри, да-
леч в ливадите.  

Благодарение на произхода си от всички краища на България, 
благодарение на търговията си из всички кътища на Империята, коп-
ривщенци имат възможност да знаят най-добре положението на дреб-
ния добитък из разните области на Турция и при откупуването на áåã,
ëèêà да извлекат най-голяма полза.  

Натрупаните богатства правят живота на копривщенеца още по-
волен, още по-буен. Той гради черкви, отваря училища, сваля и качва 
владици и началници, освобождава от затвори неволници и, заобико-
лен от въоръжена свита,  има право да се шири из цялата държава.  

Подмамени от натрупаното тук голямо богатство, кърджалиите в 
началото на 19 в. на три пъти обират и горят Копривщица. Но точно 
поради това тя може да изпълни своята възобновителна мисия. Мно-
зина от нейните жители се пръсват по други градища: Пловдив, Ка-
занлък, Одрин, София и разнасят навсякъде своя буден и борчески 
дух, като полагат началото на българското духовно и политическо 
възраждане. Където и да отиде копривщенец, той става челник за на-
родно свестяване и стожер за борба срещу народни потисници. 

После, във визията на Т. Панчев, този апотеоз, като един вид ре-
приз, се повтаря.  

През гъстите мъгли на тъмните векове, когато гинат и последните 
защитници на родната свобода, когато Романя, Загоре и Шопско са 
вече в ръцете на нашествениците, нему се мярка челяд от благород-
ници, снажни мъже с огнени погледи, които се скитат из усоите в 
околността на падналото вече Търново. Те водят тежък, ала волен 
живот, крепят между покрусените свои сънародници надеждата за 
честито свободно бъдеще, разнасят искрата на народната свяст от 
пепелище на пепелище. Блуждаят те от селище на селище и нався-
къде срещат посърнали глави, изтощени снаги, потъмнели очи: всичко 
се надвесило към упадък, всичко подгънало врат под тежък ярем.  

С непоносима болка на сърце те напущат стара бащиния, с гор-
чиви сълзи £ казват последно сбогом, прекосяват Стара планина и 
навлизат в Романя да дирят волност. Намират я в кичестите гори на 
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Средна гора край тихата Тополка. Тук посред планинските злачни пас-
бища, пазени от девствени гори, от недостъпни върхове и урви, те за-
почват нов, волен живот и турят основа на ново селище – Копривщица.  

Бързо около тях прииждат нови пришелци, прогонени от непосилна 
неволя. Расте селището, шири се то, пълнят го все отбор волни глави, 
не понесли потисничеството от чуждите и покрусата на своите. Ведно 
със своите теглила те донасят и своите сладки спомени за миналото 
величие на отечеството си и копнежа за волен живот и из род в род го 
предават на новите поколения. Много време тлее искрата на техния 
борчески дух, на тяхната народна свяст. Тлее и не гасне. През първата 
половина на 19 в. тя се обръща на огън, обхванал половин век по-
късно цялата българска земя.  

Трепва заспалият векове народ, събужда се, изправя се на крака и 
начева усилия за свой самостоятелен живот, за свои духовни пастири и 
за просвета по своя книга на майчин език. Първото място в тая 
величава борба достойно държи Копривщица Тя ражда сонм будители 
за народна свяст, сонм борци за родна черковна йерархия, сонм âèòÿçè 
за политическа свобода на народа.  

В тези, често поетични по форма и философско-исторически по 
съдържание, редове на Тодор Панчев, естествено, има, освен недока-
зуемост, и доза явно преувеличение.  Копривщица не е единственото 
място, където намираме концентрация на силна българска кръв. Тя не 
е и нито пръв, нито единствен мотор на националното ни възраждане. 
Но като разсадник на възрожденци единствен Котел би могъл да се 
мери с нея. 

И така, Копривщица трябва да е дала на Чомаков енергията, гор-
достта, самочувствието, императивния патриотизъм, които личат във 
всичките му послешни действия.  

# # #  
Какво дължи той на Чалъковци, една от които е майка му, Груда? 
За нея, както и за баща му, не знаем много. Според некролога на 

Доктора в сп. Светлина1 Чомакови са четирима братя и всичките ре-
шават тайно да се изселят. Като привършват приготовленията си и 
наближава назначеният ден, те съобщават това решение на жените си, 
като им казват да идат всяка да види родителите си, но без да издават 
тайната. Трите изпълняват заповедта на мъжете си, само една от тях, 
Груда, майката на д-р Чомаков, не се стърпява, разплаква си и 
разказва всичко. Тогава нейните родители я задържат и мъжът £ 
тръгва без нея.  

                                                 
1 Д-р Ст. Чомаков [некролог], с. 17. 
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Стигат те1, след много перипетии, в Бесарабия. Но Иван не може 
да забрави булката си и, след една година, се връща в Копривщица. 
Връща се, но не £ прощава, че не го последвала и така го оставила без 
рода. След години, когато баба Груда, измъчвана от хроничен бронхит, 
кашля деня и нощя и не може да помръдне, теглото си тя отдава на 
проклятието на мъжа си, който £ рекъл веднъж: да се не напатиш 
дето ме раздели от братята ми. Баба Груда е жена известна и 
уважавана от всички. Тя особено много държи на достойнството си  – 
един път, когато чорбаджи Стоян, неин брат, £ праща бричката си 
впрегната с калпави коне, тя отказва да се качи и връща колата.  

В началото на 50-те години на 19 в. тя все още е на този свят, жи-
веейки при сина си Салчо в Пловдив. Ще да е починала около средата 
на това десетилетие. 

Откъде идва името Чомаков?  
Коренът му най-вероятно ще трябва да търсим в турското çomak = 

пръчка, сопа, боздуган, жезъл. Ат. Шопов2, без да коментира, изтъква, 
освен че според речника на Н. Геров ÷îìàê била турска или румънска 
дума, значеща топка или топуз, откъдето и ÷îìàãàø (сопаджия)+ още 
и че в малоруски ÷óìàê означавало кола, запрегната с един вол.  

И други са склонни да дирят произхода на името Чомаков в укра-
инския. Например, според С. С. Салгънджиев3: Чомак, родов прякор, и 
Чомаковци, име на село в Ореховско, наумяват украинската дума 
÷óìàê, що означава ïðåâîçíèê+ ãóðáåò÷èÿ.  

Наистина, в Украйна, макар и не толкова прочуто като áóðëà÷åñò,
âîòî (превозвачество по вода), като немаловажен поминък преди по-
явата на железните пътища съществува и превозвачеството по суша – 
÷óìà÷åñòâîòî. То създава особени обичаи, свои традиции и, накрая, 
своя поезия. Според Вл. Дал4 ÷óìàê означава: 1. (помощник-) кръчмар; 
2. колар, превозвач с волска кола – специално колар в Украйна, пре-
возващ с волове жито до Крим, а обратно каращ сол и риба. Според 
големия речник на украинския език5 ÷óìàê означава още и вид украин-
ски народен танц.  

                                                 
1 Един от братята, Дончо Чомаков, участва в Българската земска войска, ко-

мандвана от Димитриос Ватикиоти, получавайки офицерски чин (Доросиев, Л. Участие 
на копривщенци в Гръцката завера, с. 425; Трайков, В., Н. Жечев. Българската еми-
грация в Румъния, с. 236). 

2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 5, бел. 1 под линия; в Дупнишко ÷îìàê казват 
и на (птича) кълка (също и в Пазарджишко), а ÷îìàê÷èÿ – на човек, който обича да яде 
кълките на сготвена птица (Кепов, Ив. Живот и дейност на Чалъковци, л. 200). 

3 Салгънджиев, С. С. Д-р Стоян Чомаков, с. 13, бел. под линия. 
4 Даль, Вл. Толковый словарь живаго русскаго языка. 
5 Словник українскої мови. 
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Произходът на руско-украинското ÷óìàê не е напълно сигурен. 
Една любопитна етимология го вади от чума – тъй като ÷óìàöèòå, 
тръгвайки на път, мажели дрехите си с катран за да се предпазват от 
тази смъртоносна болест. Но много по-вероятно е и ÷óìàê да е от тур-
ското çomak.1  

В Русия съществува и фамилното име Чумаков. Да речем, на Пу-
гачов един от главните сподвижници (който, впрочем, накрая го пре-
дава на Суворов, за което пък Екатерина Велика му прощава участи-
ето в руската жакерия) се казва Феодор Чумаков.  

В България Чомаковци има не само от Копривщица. Например, 
може да се отбележи съществуването на още един д-р С[имеон] 
И[ванов] Чомаков (Априлово, Габровско, 1881-1956).2  

Фамилното име на Доктора срещаме в няколко варианта. Напри-
мер, Славейков, близък негов съратник, понякога го пише Чюмаков3. У 
Хр. Георгиев няколко пъти намираме Чомагов4. Ст. Захариев в едно 
свое писмо го пише Г[-н] Д[-р] С[тоян] Чомак5. В руски документи, ве-
роятно по аналогия с ÷óìà÷åñòâîòî, срещаме Чумаков6, във франко-
езични – Шумаков (Schoumakof)7 и Шамаков (Schamacoff)8. Сред бъл-
гарите в Аврен, Силиврийско, най-популярно през 80-те години на 19 в. 
е името на д-р Чомаков, когото те наричат Чомакела9.  

Не е безинтересно да се отбележи, че Докторът, явно в резултат 
на славофилството си, си служи само със славянски окончания за да 
произведе фамилното си име – напр. руското -ов за Чомаков, полското 
-ски за псевдонима си Коприщенски, сръбското -ич за Иванович. С 
Коприщенски (Koprishtenski), респ. Коприщански (Coprichtanski), и с 
Иванович (Ivanovitz) Чомаков подписва някои свои публикации. Бащи-
ното си име, но в гръцката му форма Йоаниди, Чомаков ще използва и 
когато учи на Андрос при Каирис.  

Не си поставя обаче разпространената и сред християните в Им-
перията турска наставка -оглу. Когато веднъж един от везирите зачу-
ден го пита защо не се казва Чомакоглу и защо е това -оф у бълга-
рите, той отвръща: за да не стават ÿíëúøëúöè – например, в Казанлък 
имало двама с името Груйоглу и често си отваряли по грешка писмата 

                                                 
1 Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка-4, с. 382. 
2 Запрянов, Н., Гр. Найденов. Медицински биографичен справочник. 
3 Славейков, П. Р. Съчинения-3, с. 132 и сл. 
4 ИАНГ-1, д. 303, 409, с. 175, 259. 
5 Пак там, д. 995, с. 600. 
6 Освобождение Болгарии-3, д. 206, с. 326-327. 
7 Галабер, В. Дневник-1, с. 255. 
8 Вж. тук, част 2, д. 141, с. 316. 
9 Тодев, Ил. Българско национално движение в Тракия, с. 273. 
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докато най-сетне се разбрали единият да се пише Груев, а другият да 
си остане Груйоглу.  

Това трябва да са Стоян Груев (преселник от Копривщица) и синът 
му Христо. В писмо1 от 22 апр. 1864 Христо Груев пише на Чомаков, че 
последният съвет на починалия му преди седмица баща, е да търси в 
сяка нужда прибежището си у Ваше благородие. Покойникът е най-
видният чорбаджия в Казанлък и има връзки с Чомаков, а в писмата си 
се подписва Стоян Груев, но другите (напр. д-р Стамболски2) обик-
новено му викат Груйоглу3.  

Така или иначе, сам Чомаков се съмнява, че неговото обяснение 
хваща вяра, но въпроси за окончанието на фамилното му име повече 
не му задават.4 

Докторът пише името на баща си във формата Ï[ован(ович)]. По-
някога го срещаме и като Иваница, но по-често като Ован  – съгласно 
особеността на копривщенския говор да се избягва прейотацията. 
Например, казва се унак, а не юнак.5 Ако се съди по факта, че през 
1817 дава само 10 гроша за възобновяване на старата копривщенска 
черква6, ще трябва да се приеме, че Докторчомаковият баща не ще да 
е бил сред заможните копривщенци. Иван Чомаков умира рано – около 
1826.  

За щастие бъдещият водач на Църковната борба намира опора в 
брат си Салчо – 20 години по-голям от него, и във вуйчовците си – Го-
леми Вълко (ок. 1765-1841) и Големи Стоян (1768-1850).  

А пропо, на последния д-р Чомаков е кръстен.7 По-късно Доктора 
много често ще го назовават само с малкото му име – обикновено 
умалено: г-н Стоянчо (Стоянче), д-р Стоянчо, Стоянчо õåêèìèíà 
(доктора, целителя); с последната форма (но с арабската дума за 
професията си – Устоянчо Табип) той ще да е бил известен и на тур-
ците – както можем да съдим от негов àðçóõàë7 на турски с арабица, 
подписан и по този начин, и на български с неизменното (д-р) Ст. Чо-
маков.  

                                                 
1 БИА-НБИВ, ф. 27, а.е. 4, л. 1. 
2 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1,2, passim; така е даден и в индекса у 

Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 659, макар в писмо до Чомаков (пак там, д. 196, с. 
261) да го намираме подписан Стоян Грую. 

3 Сведенията в този параграф дължим на П. Пенчев, който подготвя дисертация 
за Казанлъшкия край през Възраждането. 

4 Кисимов, П. Исторически работи-1, с. 46 бел. 13 под линия. 
5 Арнаудов, М. Любен Каравелов, с. 14. 
6 Кепов, Ив. Живот и дейност на Чалъковци, л. 200. 
7 Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, с. 80. 
8 БИА-НБКМ, ф. 70, а.е. 154, л. 2. 
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Големи Вълко и Големи Стоян, заедно с братовчедите си Малки 
Стоян и Малки Вълко, са представители на съсловието на áåãëèê÷èèòå. 
В тях често се търсят корените на българската буржоазия, макар са-
мите áåãëèê÷èè повече да приличат на привилегирована среднове-
ковна корпорация и да гледат на себе си като на един вид аристокра-
тична прослойка. Те са свързани с османската административна си-
стема и са своеобразен корелат на фанариотите, на които в известен 
смисъл са и младши партньори при менажирането на ðóì,ìèëåòà.  

Ако фанариотите са пласирани изключително в православната 
йерархия, във влашките ãîñïîäàðñêè постове и във външното минис-
терство на Империята, áåãëèê÷èèòå заемат силна позиция във фиска, 
от когото откупват десятъка (áåãëèêà – оттам и названието им) върху 
дребния рогат добитък и след това го събират от населението – обик-
новено в много по-голям размер и, разбира се, за своя сметка.  

Българското áåãëèê÷èéñòâî води корена си от друга специфична 
дейност – тази на äæåëåïèòå 'áðàíè÷àðèòå(- Те са доставчици на доби-
тък за месо в големите консумативни центрове на Империята. Много 
лесно едната категория се прелива в другата и след време често пъти 
едни и същи лица са както търговци с жива стока, така и нейни бир-
ници.  

И äæåëåïèòå, и áåãëèê÷èèòå се ползват с доверието на властта, 
имат важни привилегии, разполагат с въоръжена охрана. Удоволстви-
ята им са господарски – ходят на лов със свити от по няколкостотин 
души, по толкова са и сътрапезниците им при устройваните от тях 
разточителни и траещи по десетина дни пиршества. Изобщо, те живеят 
живот волен и охолен. 

Най-високо място в това äæåëåïñêî,áåãëè÷èéñêî съсловие без съм-
нение заемат копривщенските Чалъковци. Най-вероятно и това родово 
име е от турски произход. Срещаме го в различни форми (Чалъков 
(Чалики), Чало[г]лу, Чалъо[г]лу), според които са възможни и различни 
етимологични интерпретации: например, от çalık (пéрнат, 
ненормален), от çalı (трън, драка), от çal (гол връх) и пр.  

Според Ив. Кепов, който прави внушително, останало обаче само 
в ръкопис, генеалогическо изследване на Чалъковци, тяхното родово 
име произлиза от ÷àëúê.  

Това иде да се потвърди – добавя той към филологическите си и 
исторически съображения – и от едно друго обстоятелство. В жи-
вота на някои от Чалъковци, редом с тяхната голяма надареност, 
се срещаме с признаци, особености и постъпки, които идат направо 
да установят, че прякорът им наистина е произлязъл от думата 
÷àëúê; така между Чалъковци срещаме хора, които свършват с 
умопомрачение; безгрижни лекомисленици, които бързо пропиляват 
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милионно състояние; срещаме меланхолици и мълчаливци; а виж-
даме и такива, които се женят за близки свои роднини. Може би на 
тия душевни състояния се и дължи тъй бързото прекратяване 
мъжката линия на тоя толкова многолюден род.1 

Чалъковци първоначално са предимно верни чада на Вселенската 
църква, но после – най-вече в лицето на братовчедите д-р Чомаков и 
Георгаки Стоянович – £ обявяват безпощадна война.  

Те са не само богати, но и знаят как да се харесат на турците. 
Една любопитна случка илюстрира това.  

Вечерта на тържеството по случай обрязването на един от сино-
вете на Махмуд II присъстващите стават свидетели на странна гледка 
– в мрака се задава рояк необичайно едри светулки. Когато прибли-
жават достатъчно, заинтригуваните гости виждат, че това е всъщност 
стадо породисти овни с прави, намазани с варак рога, върху които са 
закрепени запалени свещи. Те минават край султанския дворец сякаш 
за да поздравят и те височайшите гости на падишаха. Всички са оча-
ровани от находчивата илюминация и, естествено, поискват да научат 
кой е нейният виновник. Оказва се, че това е един от Чалъковци2, ко-
муто предават царската благодарност за своеобразното забавление и 
го питат каква награда ще иска за него.3 

Както всички по-заможни българи от първата четвърт на 19 в. и 
Чалъковци са увлечени от националните движения на гърци и сърби. 
Големи Стоян чорбаджи е éåðåé във Филики етериа. Това е третата 
степен в õåòåðèñòêàòà йерархия. Éåðåèòå (тоест, свещениците) могат 
да вербуват нови членове и да ги посвещават в другите две, по-долни, 
степени, и са гръбнак на организацията, осигурявайки нейната масо-
визация. Големи Стоян има контакт с нейното цариградско ръководс-
тво и с водача на Второто сръбско въстание, Милош Обренович. Той 
обещава помощ от 10 хил. въоръжени българи щом – съгласно пла-
новете за общобалканска акция срещу турците – сръбски войски на-
хлуят в България.4  

След смъртта на Големи Вълко, през 1841 áåãëèê÷è,áàøè става 
брат му Големи Стоян. Й. Груев5, видял го в Копривщица през 1844, му 
дава следното описание: едър, бодър и весел старец; носи широки 
панталони, връхна дреха, сако, а на главата си фес със зашит на него 

                                                 
1 Кепов, Ив. Живот и дейност на Чалъковци, л. 31 
2 Според Хр. Кесяков (Вълко и Стоян Тодорови Чалъкови, с. 24) това бил Големи 

Вълко. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 8-9. 
4 Димитров, Стр. и Кр. Манчев. История на балканските народи-1, с. 228-229; 

Ослеков, Л. Участие на копривщенци в Гръцката завера, с. 426 и сл. 
5 Груев, Й. Спомен за Чалъковци, с. 86-87. 
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сребърен знак за отличие, с който е награден от правителството като 
áåãëèê÷è,áàøè.  

Когато обаче през 1821 започва голямото гръцко въстание Чалъ-
ковци остават лоялни към Империята. Сведенията за поведението и 
мотивите им са оскъдни, но най-вероятно те ще да са били разочаро-
вани от шовинистичните намерения, които още тогава прозират зад 
освободителните начинания и на западните, и на южните ни съседи.  

Така или иначе, след като турците разоряват семейството на коп-
ривщенския преселник в Одрин Никола х. Станов (виден õåòåðèñò и 
главен откупчик на десятъка върху дребния рогат добитък, убит 18211), 
áåãëèê÷è,áàøèè стават Чалъковци2.  

Според  Л. Ослеков3, след х. Станов главен закупувач на áåãëèêà 
става друг копривщенец, Никола Почеков. Когато последният се опро-
пастил, чорбаджи Стоян и Вълко закупуват от султана áåãëèêà и се 
предават на мирна дейност, убедени, че ще бъдат по-полезни, ако 
поработят за умственото подигане на народа си, който, поради 
своята жизнеспособност, вярвали, ще заеме първо място между 
другите народи. 

Според преданието Големи Вълко е вторият след Стефан Бого-
риди българин, получил аудиенция при султана, който му възлага да 
събира áåãëèêà и му дава право да си организира въоръжена охрана.4  

Върху огромния си, приличен на попска êàëèìàâêà, кожен българ-
ски калпак (който сменя с фес едва в края на живота си) той носи сул-
тански орден или по-скоро нещо като професионална значка – от злато 
и във форма на овчарски кривак. Главният áåãëèê÷èÿ я държи за 
почит, разпознаване и безопасност.5  

А на рамото на връхната си дреха, като един вид показващ ранга 
му пагон, пришива сребърна ръка – там, при аудиенцията, турският 
Петър Велики бил положил десницата си.6 Според други разкази ръ-
ката била от злато и стояла върху гърба на Вълко чорбаджи – там, 
където Махмуд II го потупал в знак на благодарност, че докарал хубави 
овни за байряма.7 

Разбирайки какви големи възможности в Империята се откриват 
пред българите, след като гърците, заради национално-освободител-
ните си начинания, губят турското доверие, Големи Вълко, а и изобщо 

                                                 
1 Тодев, Ил. Българско национално движение в Тракия, с. 51. 
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 7. 
3 Ослеков, Л. Участие на копривщенци в Гръцката завера, с. 429. 
4 Кесяков, Хр. Вълко и Стоян Тодорови Чалъкови, с. 23-24. 
5 Пак там, с. 51. 
6 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 9.  
7 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 259. 
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Чалъковци, заработват за просвещаването на своя народ. Големи 
Вълко открива в Копривщица най-напред общинско килийно (1822), а 
сетне (1837) и второто в България взаимно училище. Двамата пък с 
Големи Стоян чорбаджи отварят църкви и училища за своя народ и в 
Пловдив.  

За българската просвета те допринасят и по още един своеобра-
зен начин, установявайки нещо като образователен ценз за хората, 
които наемат да им служат. От трите условия, на които трябва да от-
говаря кандидатът, първото е грамотност; едва след нея идват юна-
щината (плюс добро оръжие и турска носия) и хубавият кон.1  

Богати, влиятелни, филантропи и патриоти са и представителите 
на другия клон на Чалъковци – тримата братя Малки Вълко, Малки 
Стоян и Павел Куртович.  

Най-активен измежду тях е първият. Пообиден, че го наричат 
Малки, той с делата си се старае да покаже, че не стои по-долу от 
братовчед си Големи Вълко. Според Селимински2 домът му е спаси-
телен и милостив за нещастните, а неговите съкровища са отворени за 
злощастници от всяка народност и вяра. През големите празници той 
раздава грамадни суми на бедните семейства. Мали Вълко помага на 
народа да се просвети, основава българско училище, което подси-
гурява с достатъчен годишен доход.3 

Най-голямата заслуга на Чалъковци обаче е, че те завладяват 
градското управление и полагат началото на необратимо, макар и 
компромисно на първо време, побългаряване на Пловдив. Побългаря-
ване не толкова по кръв, колкото по дух, тъй като в града на тепетата 
те, когато първите от тях се преселват от Копривщица през второто 
десетилетие на 19 в., заварват немалко свои сънародници; те обаче се 
гърчеят. Кратко и релефно ролята на Чалъковци в това отношение е 
представена от един от техните гръцки противници:  

Около 1820 година се настаниха в Пловдив няколко български 
семейства от Аврадала [Копривщица]; те станаха áåãëèê÷èè, забо-
гатяха, напреднаха, успяха да се препоръчат на турските власти и 
да се намесят в обществените работи; добиха значение между 
гражданите, па привлякоха и митрополита Никифор, който им пре-
даде властта и правото да съдят и да се намесват във всички общи 
въпроси; те създадоха българската партия в Пловдив.4 

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 12. 
2 Библиотека Д-р Иван Селимински-2, с. 28. 
3 Вж. още за него у Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 17-21; последно за Чалъ-

ковци вж. статията им в: Кой кой е сред българите 15-19 век. 
4 Цит. по Кесяков, Хр. Вълко и Стоян Тодорови Чалъкови, с. 21, под линия. 
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Без обществената дейност на áåãëèê÷èèòå Чалъковци през 20-40-
те години на 19 в. разгърналото се веднага след това под ръководст-
вото на следващото им поколение масирано допобългаряване на 
Пловдив и превръщането му в главен център на легалното национално 
движение би било невъзможно. Макар и áåãëèê÷èè (кой обича 
бирника?), с благотворителната си и родолюбива дейност те оставят 
добър спомен сред хората. 

Единият брат1 на Доктора е цели 20 години по-голям от него. Както 
изглежда, той влиза в ролята на рано починалия баща. Казва се Салчо. 
Това относително рядко срещано име е умалително от Сало, което пък 
идва от Слав (затова и понякога той бива именуван не Салчо, а Славчо 
Чомаков), или от Сава.2  

Чомаков има още един брат – Тодор (роден около 18053; починал 
през февр. 18514), който е съдружник в äæåëåï÷èéñòâîòî и 
áåãëèê÷èëúêà със Салчо5.  

През 1842 последният се установява в Пловдив, вземайки при 
себе си майка си и овдовялата си сестра Рада. Рада (тя понякога пре-
дава името си с гръцкото Ралу) е по-голяма от брат си Стоян. Омъжена 
е за Яков Гаджов, който скоро умира. След смъртта на Кириаки 
Чомакова тя се нагърбва с грижите за двете щерки6 на брат си Стоян, 
както и за строящата му се къща (както личи от няколко нейни писма7 
до брат £ от началото на 60-те години на 19 в.). През 1865 трите за-
минават за Цариград8, където остават до 1878. В 1876/1877 я нами-
раме член, а после касиер, на Българското женско благотворително 
дружество в Ортакьой.9 През 1878 се връща заедно с брат си в 
Пловдив. След неговата смърт остава да живее при дъщеря му Мария 
Петрова-Чомакова. Умира в 1908.10 

Чорбаджи Салчо първоначално е äæåëåïèí и áåãëèê÷èÿ с голямо 
влияние пред турците. Притежава султански ферман, даващ му право 
да търгува с Европа, Индия и Персия и призоваващ властите да му 

                                                 
1 Този параграф е главно по Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 21, и Генчев, Н. 

Възрожденският Пловдив, с. 111-112. 
2 Заимов, Й. Български именник, с. 195. 
3 Кепов, Ив. Живот и дейност на Чалъковци, л. 210. 
4 БИА-НБКМ, ф. 70, а.е. 135, писмо от 14 февр. 1851. 
5 В неговия фонд в БИА-НБКМ (№ 70,  а.е. 142-147, 155) ще намерим писма от и 

до Тодор Чомаков, на чието осиротяло семейство Докторът по-късно помага (вж., 
напр. БИА-НБИВ, ф. 27, а.е. 2, л. 17-18. 

6 За съпругата и дъщерите на д-р Чомаков вж. тук по-долу, с. 481 и сл.  
7 БИА-НБИВ, ф. 27, а.е. 6, л. 5, 7-8. 
8 Гешов, Ив. Евст. Спомени, с. 27-28. 
9 Начов, Н. Цариград, с. 81-82; Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 598. 
10 Още за нея вж. у Кепов, Ив. Живот и дейност на Чалъковци, л. 211. 
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оказват всякакво съдействие. Разказва се, че Али паша, известният 
държавник, за всеки важен въпрос, касаещ Южна България, искал да 
знае неговото мнение. По време на Кримската война удвоява капита-
лите си от доставки на месо за армията. След войната инвестира в 
търговия с европейска манифактура, в ÷àëòúöè, в аптеката на брат си, 
в земя.  

Той покровителства онеправдани християни, църкви, училища, ма-
настири. Особено големи са благодеянията му в полза на Рилската 
обител, на която е и ефор.  

През 1850, когато умира Големи Стоян, Салчо Чомаков е един от 
тримата (заедно с Георгаки Стоянович и Павел Куртович), които на-
следяват голямото влияние на Чалъковци.  

Негов кратък, но колоритен портрет от 50-те години на 19 в. е ос-
тавил Никола Еничерев1: Човек на средна възраст, въздебел и с пос-
тоянно намръщена физиономия. Живее в двуетажна къща, пълна с 
целия възможен ориенталски разкош. Облича се àëàôðàíãà с тесни 
дрехи, вози се на собствен файтон и язди скъпи коне.  

Г. Цукалас, който няма причина да обича чорбаджи Салчо, в сво-
ята брошура Славянобългарската банда и нейният триумвират го 
представя така: това е варварин, жесток, горд, ненаситен грабител, с 
кораво сърце, с немилостива, насилнишка душа и без жал за сиро-
машта.2 

Тъкмо той е голямата опора на Стоян Чомаков.3 
Чалъковци стабилизират и усилват и без това високото самочувс-

твие, което Чомаков има като копривщенец, осигуряват му влияние 
пред властта, лишават го от предубеждения спрямо турците, снабдя-
ват го с отличен социален статус и водаческа амбиция. Най-сетне, 
вдъхват му и чувство за мисия, за висока патриотична предопределе-
ност.  

Ако Докторът не беше един от тях, надали по-сетне Пловдив щеше 
в продължение на повече от десетилетие твърдо да стои зад него за 
да може той да води една продължителна, с неясен изход и 
олицетворила се в него църковна борба.  

И не само това. Без издръжката от вуйчовците си и от брат си 
Салчо той не би могъл да получи и доброто си образование.  

                                                 
1 Еничерев, Н. Възпоминания и бележки, с. 24; в постоянната изложба на НХГ 

има и портрет на Салчо Чомаков, в изпълнение на Станислав Доспевски - вж. тук, 
ил. 2. 

2 Цит. по Кепов, Ив. Живот и дейност на Чалъковци, л. 204; вж. още за Салчо 
Чомаков, пак там, л. 201 и сл. 

3 Вж. тук, част 2, д. 131, с. 296; срв. Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 21. 
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Изобщо, благодарение на произхода си д-р Чомаков получава ве-
ликолепна стартова позиция за успешна както професионална, така и 
обществена дейност.   

# # #  
Най-напред Чомаков се учи в създаденото от неговия вуйчо през 

18221 в Копривщица общинско килийно училище – до тогава учениците 
се събират било в помещения при църквата, било у самите учители.  

В килийните училища децата се обучават да четат и пишат, да 
смятат (само събиране и изваждане) и изучават няколко религиозни 
книги: Псалтир, състоящ се от псалмите на цар Давид; Наустница 
(Часослов), който се учи наизуст (оттам и названието) и съдържа, ос-
вен псалми, още и писани от църковните отци молитви, разделени на 
утрени и вечерни и 1, 3, 6 и 9-ти часове (откъдето пък идва другото име 
на тази книга); Светче (това са житията на светиите) и Апостол 
(евангелските послания и деяния на Христовите апостоли).  

И съдържанието, и педагогическите методи са средновековни. 
Необходими са обикновено 5-6 години за да се усвои всичко това. За 
особено трудно се смята ученикът да овладее четенето и писането – 
тъй като се практикува произнасяне не само на звуците, обозначавани 
с буквите, но и имената  на последните. Учителите обикновено са ду-
ховни лица – монаси, свещеници – или занаятчии, а даскалъкът е един 
вид допълнителна професия.  

През Копривщенското общинско училище в 20-30-те години на 19 
в., когато в него учи Чомаков, минават неколцина килийни даскали. Но 
несъмнено най-известен – и не без основание, впрочем – е х. Геро 
Мушек, баща на Найден Геров и прототип на Любенкаравеловия хаджи 
Генчо от чаровната битова повест Българи от старо време. Да чуем 
словесния му портрет от неговия внук Т. Панчев. Описанието ще ни 
помогне да поусетим атмосферата не само на килийното училище, но 
и на Копривщица – пък и на тогавашното време изобщо.  

Хаджи Геро е едър, набит, изправен, побелял старец със строг и 
ясен поглед. Много нервозен, когато говори главата му трепери. Инак 
има приятен глас и е сладкодумник, обича много шегата. Всякога е 
облечен чистичко, носи гугла, възвисочка, като калугерска êàëèìàâêà, 
÷îõÿíè шалвари, ÷îõÿíà ñàëòàìàðêà, ÷îõÿíî äæóáå, копринена àíòåðèÿ с 
шарен ïîø в пазварника, бели чорапи и абяни терлици, обточени с 
áèêìå.  

                                                 
1 Според други сведения (Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 12) то било отворено 

през 1818. 
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В къщата му цари всякога безукорна чистота и ред. Тоя ред той 
поддържа с голяма строгост. Всяка къщна потреба си има свое място и 
своя особена служба. Постоянно държи под око домочадието си и, 
включая баба хаджийка, всякога и навсякъде ги мъмри и хока. Ïðóñòúò 
му прилича на някоя аптека: по полиците има всевъзможни кутии, ку-
тийки, шишета, шишенца, паници, паничета, торби и торбенца с над-
писи за съдържанието им и с всевъзможни бележки – кога и за колко е 
купено, от кого е донесено àðìàãàí, за какво се употребява, как се 
готви и пр.  

Хаджи Геро е и певец и åïèòðîï в черквата, дето държи строго ред 
и навиква всеки немирник. От височината на ïàíãàðà с гръмовит глас 
той поправя четеца, попа или мирянина, когато сбърква нещо в реда 
или четенето. Плашило за немирните деца е дядо хаджия, боят се 
дори от сянката му. Постоянно носи под äæóáåòî си топка и малък 
камшик. С топката замеря немирника, който трябва да му я занесе, 
като за награда изяжда няколко камшика около ушите си. Така строг е 
и към възрастните си ученици: зет му се учи при него, след като се 
жени за дъщеря му, обаче тъстът с повод и без повод го туря на ко-
лене.  

За селяните дядо хаджи Геро е необходим съветник, помощник, 
съдия, нещо като по-сетнешните нотариуси и адвокати. Той им пише 
записи, дели наследства, прави продавателни, съчинява договори, 
прекъсва тъжби: всякой и за всичко тича при дядо хаджия.1 

Но2, каквато и местна знаменитост да е даскал хаджи Геро, в 1830 
неговата слава е затъмнена дотолкова, че той, до немай-къде обиден, 
напуска общинското училище и си отваря свое.  

Затъмнението идва от новопоявилия се даскал, дякон Йосиф, 
светогорски монах, който въвежда източно пение (ïñàëòèêèÿ) и смя-
тане: при това не само първите две аритметични действия, но и тре-
тото – умножение, спестявайки обаче четвъртото – делението, което, 
казва той, не е работа за всяка глава. При даскал Йосиф се добиват и 
важни календарни познания – научава се т.нар. рука пасхална, с която 
на пръстите на ръката може да се изчисли кога се пада всеки от 
подвижните църковни празници.  

Четирима са най-добрите му ученици: Чомаков, Найден Геров, 
Груйо Манев и Христо Пулеков.3 По негова препоръка и по искане на 

                                                 
1 Книга за българските хаджии, с. 200-201. 
2 Изложението в този параграф е според  Доросиев, Л. Учебното дело в Коприв-

щица, с. 278-279, и според Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 12-13. 
3 Последните двама са ученици сетне на Неофит Рилски и едни от първите 

български взаимни учители: Пулеков – в Копривщица (за него вж. едноименния очерк 
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Големи Вълко чорбаджи в 18331 и четиримата, от които чорбаджията 
иска да направи прокопсани учители, са изпратени на разноски на 
последния в гръцкото училище в Пловдив2. 

# # #  
По това време там има няколко гръцки начални училища и едно 

централно (елинско, класно), тоест прогимназия. Според Голямата 
гръцка енциклопедия3, неговата първа сграда е построена през 1780. 
Тя се намира на Джамбаз-тепе, близо до църквата Св.Димитър. По 
времето, когато там се учи Чомаков, зданието, от памти века съгра-
дено и лишено от ремонт, е едва ли не готово да падне. Тази вехта и 
изгнила постройка, която вече и без това не задоволява градските 
нужди,  в големия пловдивски пожар през 1846 изгаря до основи. С нея 
на пепел се превръщат и по-голямата част от книгите на богата4 
училищна библиотека.5 

Пръв негов ръководител е йеромонах Антим. Той възпитава про-
чути ученици, като Г. Клеовулос, въвел взаимоучителната метода в 
Гърция, и Константинос Икономос, писател и историк, който пък на-
следява учителя си като ръководител на училището (1790-1825). Негов 
приемник на същия пост е Николаос Сакелион (1825-1829)6. После – 
Иван Селимински (1828-1829).  

Според Моравенов7 последният, след двегодишно преподаване в 
това училище, си дал оставката по причина, че прескачаше плетове, 
кое[то] нашите по онова време не търпяха. Разминал се в Пловдив 
със Селимински, Чомаков ще го срещне 10 години по-късно в Атина, 
когато двамата се сближават.  

Следващите две години Пловдивско гръцко училище е без ръко-
водител. През 1832-1835 идва Георгиос Цукалас.  

След него е Сарандис Архигенис (1835-1837). При него Чомаков 
ще да е учил една година. Това е смирен и почтен човек, а и не лишен 

                                                                                                                          
на Хр. Йонков), Г. Манев – в Одрин (за него вж. Тодев, Ил. Българско национално дви-
жение в Тракия, с. 105, 123, 377).  

1 Според Ат. Шопов (Из детинството на д-р Ст. Чомаков, с. 18) в Пловдив бъде-
щият лекар отива 12-годишен, около 1830, а в гръцкото училище постъпва едва след 
като се понаучава да разбира гръцки. 

2 Кесяков, Хр. Вълко и Стоян Тодорови Чалъкови, с. 30. 
3 Ü >ÅÞ <Åß. Ô. 23, ó. 957. 
4 Вж. за нея у Данова, Н. Константин Георгиев Фотинов, с. 86-88. 
5 Моравенов, К. Паметник, с. 93, 166. 
6 Според М. Арнаудов ( Селимински, с. 130) от началото на Гръцката завера (зна-

чи от 1821) до идването на Селимински (юли 1828) това училище стояло затворено. 
7 Моравенов, К. Паметник, с. 165; според други сведения той влиза в конфликт с 

владиката Никифор относно методите на преподаване (цит. по Радкова, Р. Българска-
та интелигенция, с. 224). 
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от предвидливост и грижа за бъдещето си. Успял да спести достатъчно 
от учителската си заплата, той си дава оставката и заминава да учи 
медицина в Европа. През 60-те години на 19 в. и той като д-р Чомаков 
е в Цариград, където се ползва с репутация на един от първите 
лекари.1  

По времето на митрополит Йоаникиос Византиос (1809-1816) 
Пловдивската митрополия разполага с нещо като гимназия, в която 
като учител се явява и сам владиката, учен мъж, както и Георгиос Ки-
зикинос, лекар и философ, който преподава и италиански. 

Елинското училище получава много грижи от страна на Големи 
Вълко, който гарантира неговата издръжка с редовни приходи от ма-
настири, църкви и общини. Той задължава по-големите населени 
места, като Копривщица, Клисура, Сопот, Карлово и Калофер, да му 
осигуряват ежегодни вноски от по 1 000-1 500 гроша всяко и довежда 
добри учители.  

В опит да въведе по-късно и български в това училище, Големи 
Вълко вика от Габрово Неофит Рилски. На това обаче се възпротивява 
владиката Никифор (1824-1850) и Неофит е пратен (1837) в Коп-
ривщица.2 Неуспял в общата всъщност Пловдивска прогимназия да 
намери място за родния си език, през 1839 Вълко чорбаджи отваря 
ново училище, където се преподава на български и гръцки.3  

Точно в това елинско училище през 1833 постъпва Чомаков. И Ге-
оргиос Цукалас е знаменитост.4 Но пред нея българите от онова време 
не пропускат да поставят отрицателен знак. Например, Селимински, 
преди него ръководител на Пловдивското гръцко училище, го нарича5 
прочутия по своята злоба грък Цукалас.   

Хич не го щади в своя Паметник и К. Моравенов6. Последният е 
много любопитен като автор, защото персонално отразява атмосфе-
рата най-напред на гърчеене, а после на ребългаризация на пловдив-
ските българи; например, едва на 40 години научава майчиния си език 
– дотогава ползва все гръцки. 

Според него, Цукалас имал за цел да изпогърчи света. Бил с 
кратко и даскалско учение, алчен и интригантин – лош человек, с една 
дума. От него пръв се отвърнал владиката Никифор, защото видял, че 
подкопава митрополитската му власт. Същото направили и първен-

                                                 
1 Моравенов, К. Паметник, с. 166. 
2 Вж. подробно у Радкова, Р. Неофит Рилски, с. 74 и сл. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 12-13. 
4 Вж. у Данова, Н. Националният въпрос в гръцките политически програми през 

19 в., с. 136, 161, 210. 
5 Библиотека Д-р Иван Селимински-2, с. 28.  
6 Моравенов, К. Паметник, с. 58-59.  
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ците. Като усетил, че остава сам, лукавият грък се оженил по сметка. 
Но и новите му роднини скоро видели каква е стока и също го загър-
били. Това принудило Цукалас да стане учител в Сливен.  

Тъй като обаче усърдието на намерил отново натуралната си 
идентичност човек не е добър учител по обективност и тъй като по 
това време българо-гръцките борби са ожесточени, в тези думи си-
гурно има и пристрастия, които днес е трудно да бъдат отсети от фак-
тите. За това нека приведем и данните, които е посветила на Цукалас 
и Голямата гръцка енциклопедия1: роден е на Закинт, а умира в 
Пловдив (1878). Завършва Богословския факултет на Йонийската ака-
демия на о. Керкира (1828). Учител е в Навпакт, сетне в Пловдив 
(1832-1835) и Сливен (1835-1838).  

Най-виден ратник на войнстващия елинизъм в Тракия, той обна-
родва едно антикатолическо съчинение (1845) и пише против Чалъ-
ковци2 яростни диатриби в цариградската преса, които през 1859 съ-
бира в отделна книга под заглавие Славянобългарската банда и ней-
ният триумвират.  

Но също така съставя гръцка граматика (1838) и историко-гео-
графско описание на Пловдивската епархия (1851), в което, впрочем, 
представя миналото на града като изключително гръцко.  

Прочее, като оставим настрана яростния му шовинизъм, Цукалас 
трябва да е бил добър и просветен педагог. При него бъдещият водач 
на Църковната борба се отличава с прилежанието си в изучаването на 
гръцкия език и скоро спечелва неговата симпатия. Един ден нему и на 
още едно старателно момче учителят от Закинт поставя венци на гла-
вите и, според тогавашния обичай да се изтъкват отличниците, ги туря 
начело на тържествено шествие из града, в което участват и остана-
лите ученици.3 

За духа, който цари в това училище и под ръководството на не 
толкова крайни шовинисти като Цукалас, и за изучаваната в него ма-
терия можем да съдим по спомените на Й. Груев4, малко по-късно 
(през 1844) и той минал през него:  

За колко-годе по-широко образование служило елинското тъй 
наречено г ол ям о  у ч и л ище  (разредка Й. Г.); но от него за българи 
не само облага [нямало], но имало и пакост и вреда: с елинския език 
по стари класици, с елинската история, укитена с измислици и с 
преувеличения, с въспитание в елински дух това училище из огра-

                                                 
1 Ü >ÅÞ <Åß. Ô. 23. 
2 Независимо че за учител в Пловдив го довежда сам Големи Вълко, като му ста-

ва и кум (Моравенов, К. Паметник, с. 164). 
3 Шопов, Ат. Из детинството на д-р Ст. Чомаков, с. 19. 
4 Груев, Й. Епархийското в Пловдив училище Св. Кирил и Методий, с. 119. 
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дата си отпущало младите българи фанатизирани елиномани, 
върли пакостници и гонители на всичко българско. Българските 
имена на учениците в елинското училище се прекръщаваха и обръ-
щаха да приличат на гръцки. В 1844 като ученик в това училище аз 
бях записан в каталога ;ЙщбкеЯм ГсзгпсЯпх, друг един ученик от Ка-
лофер, Стойо Стойов, бе погърчен на УфЭцбнпт УфецЬнпх.  

Що се отнася до учебното съдържание, Чомаков по-късно си 
спомня1, че уроците на Цукалас обхващат логиката и старите гръцки 
автори. Математика последният не само не преподава, но и сам взема 
уроци по аритметика.  

# # #  
Когато Чомаков започва да усеща нужда от по-добро учение и от 

по-високо училище, първоначално се решава да го пратят в Мюнхен, 
но един сродник им пише, че това е рисковано, защото възрастта на 
ученика не е още за голям град като Мюнхен.2  

Затова след Пловдив Чомаков учи на разноски3 на вуйчовците си 
Големи Стоян и Големи Вълко в прочутото училище, което през 1836 
Теофилос Каирис (1784-1853) открива на Андрос4.  

Това е малък остров (ок. 380 км2) от групата на Цикладите с 
(тогава) двадесетина хиляди души население (между тях доста ал-
банци). Планински хребет (най-висок връх е Палеикастрон, 625 м) с 
дължина 40 км, пресечен от редица напречни долини, с изобилие от 
гори и води,  Андрос е втори по големина и най-северен измежду тях, 
изглеждайки като югоизточно продължение на Евбея, от която го дели 
15-километров пролив. Административен център е едноименно градче 
(ок. 1 500 души), разположено на източния бряг.  

Каирис пък е един от най-изявените дейци на Гръцкото просвеще-
ние. 

Още от малък показал дарби, ученолюбие и сериозен характер, 
той завършва известното гръцко училище в Кидония (Мала Азия), а 
сетне учи в Пиза и Париж, концентрирайки своето внимание най-вече 
върху физико-математическите науки. Блестящ оратор, след избух-
ване на Гръцкото въстание през 1821, той като Петър Амиенски тръгва 

                                                 
1 Шопов, Ат. Из детинството на д-р Ст. Чомаков, с. 19; още за това училище вж. у 

Арнаудов, М. Любен Каравелов, с. 54 и сл. 
2 Шопов, Ат. Из детинството на д-р Ст. Чомаков, с. 19. 
3 Груев, Й. Моите спомени, с. 89, бел. под линия. 
4 Изложението за андроския и атинския периоди в живота на Чомаков е главно по 

Шишманов, Ив. Иван Добровски, с. 309 и сл., Шопов, Ат. Из детинството на д-р Ст. 
Чомаков, Данова, Н. Националният въпрос в гръцките политически програми през 19 
в., с. 127 и сл.; Данова, Н. Българските ученици на остров Андрос. 
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да проповядва кръстоносен поход срещу турците, а и сам се сражава и 
в една битка е ранен в коляното.  

След края на въстанието, с авторитет на учен, педагог и BãùíéóôÞò 
(поборник), той събира из гръцката диаспора значителни средства, с 
които открива своето училище на родния си остров Андрос. То е за-
мислено като сиропиталище за децата на падналите в Гръцкото въ-
стание, но в него се приемат не само сираци.  

Привлечени от голямата слава на новия Сократ, тук идват и не-
колцина българчета, сред които е и Чомаков. 

Каирис не е само ерудит и педагог, но и оригинален религиозно-
политически мислител.  

Още по време на следването си във Франция изработва тайно де-
истично учение, наречено ÈåïóÝâåéá (теосевия, тоест богопочитание), 
което открива само на най-преданите си ученици. Каирис е горещ 
патриот, който признава само една нация – гръцката, и само един език 
– гръцкия. Затова балканските мащаби на Мегали идеа не го за-
доволяват. Той мечтае за световна държава, която, тъй като е краен 
демократ, вижда създадена по модела на Платоновата република, но 
изградена на теократични основи.  

Елиноцентричен е не само в политическите си планове, но и в ре-
лигиозно-реформаторските си замисли.  

Ние, елини – говори той, – които сме просветили целия свят, не 
е ли за нас крайно посрамление да приемаме за началник на религи-
ята си един евреин? Каирис смята, че неговата религия отговаря на 
духа на модерната наука и затова всички образовани народи бързо и 
лесно ще я усвоят и тя ще стане всемирна. Така човечеството един 
ден ще се елинизира. Главата на тази вселенска република ще се из-
бира според учението на Платон, а за себе си запазва правото да бъде 
религиозният началник.  

Въпреки тези си, като че ли говорещи за липса на толерантност, 
разбирания, сам Каирис не е фанатик, а благ и високонравствен човек, 
който разчита преди всичко на просветено убеждение и доброволност. 
Въпреки участието си с оръжие в ръка в Гръцкото въстание, той е 
привърженик не на революцията, а на еволюцията като път за 
обществено развитие. 

Неговото училище просъществува само 3 години (1836-1839), а 
броят на учениците му достига 600. Сетне то е закрито от Атинското 
правителство, а теосевията – осъдена от Църквата като лютерано-
калвинистка ерес.  

Впрочем, конфликтът на Каирис с Цариградската църква не е само 
предизвикан от неговата несъгласна с официалната £ доктрина 
теосевия, но и поради твърдата му позиция още от 1821, че гърците 
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от Кралството трябва да се отделят от Патриаршията, а и заради 
просвещенските му проповеди за изграждане на модерно гражданско 
общество.  

Тези му възгледи, естествено, са напълно неприемливи за сред-
новековното по структура, функции и идеи учреждение каквото е Пат-
риаршията, която в замяна на диреното от Кралството помирение по-
исква Еладската църква да заклейми Каирис. Атинският синод органи-
зира съд над него, той е принуден да затвори училището си и заминава 
в изгнание в Англия. Няколко години по-късно се връща в Гръцкото 
кралство за да продължи делото си, но отново, квалифициран като 
неразкаял се ересиарх, става обект на гонения, които този път 
приемат формата на затвор, където бележитият мислител умира. 

В училището си Каирис преподава (ново- и старо-) гръцки, фило-
логия, математика, астрономия, философия. Това е първото учебно 
заведение в Гърция, където се изучава експериментална физика, тук е 
и първият внесен в Гърция телескоп. То разполага с големи класни 
стаи, богата библиотека (над 1 300 заглавия в близо 2 500 тома), лабо-
ратории по химия и физика.  

Каирис работи сам, за наставление на начинаещите използва по-
напредналите си ученици. Измежду българските му възпитаници само 
двама (Иван Добровски и Захарий Струмски) собствено се учат при 
него. Останалите (сред които Чомаков, Иларион Стоянович и братята 
му Никола и Димитър, Георги Атанасович, Георги Бусилин, братята 
Петър и Константин Мишайкови и пр.) всъщност са в подготвителния 
клас. 

Неколцина българчета биват оглашени в теосевията и стават рев-
ностни каиристи. Макар да не е така сляпо предан на учителя си като 
З. Струмски, сред тях е и Чомаков.  

Впрочем, тук копривщенецът е известен само с личното и бащи-
ното си имена в гръцката им форма – Йоанис Йоанидис. С първото то-
гава обикновено на гръцки се предава българското име Стоян1, макар 
че по-резонно би било, тъй като то е от Стойо-Стои- (Стани-) мер (= 
да стане богат, да стои по-дълго), да се предава на гръцки с 
ЕˆуфЬийпт (Евстати = издръжлив, с добра стойка, строен)2, както 
това е направено в нарочен списък на български имена и техните 
гръцки съответствия, съставен през 1843 в Атина от един от тамош-
ните учащи се българи3. 

 Разбира се, по подобен начин постъпват комай всички българи, 
които по това време се учат в гръцки училища.  

                                                 
1 Данова, Н. Българските ученици на остров Андрос, с.  37. 
2 Вж. тези етимологии у Заимов, Й. Български именник, с. 209, 101-102. 
3 Библиотека Д-р Иван Селимински-1, с. 80. 
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Скоро обаче сред българските възпитаници на Каирис се поражда 
реакция срещу елинизаторските му тенденции.  

Редно е да се отбележи, че някои автори оспорват наличието на 
шовинизъм у Каирис. Сам Чомаков обаче по-късно бележи1, че той и 
неговите другари веднага забелязват, че уроците му клонят да вдъхнат 
на учениците: 1. ненавист към балканските славяни, които трябвало да 
бъдат смлени в гръцката народност и в елинската култура; 2. научни 
теории и начала, противни на християнството.  

Особено са подразнени българчета от невъздържаната2 славофо-
бия на Каирис. В един от уроците си по обща история, след като из-
черпва запаса си от отрицателни епитети за славяните, той, вместо 
улЬвпй (славяни) ги нарича уклЬвпй (което ще рече роби) – и то с такава 
злоба, че слюнки се разхвърчават от устата му.  

За Чомаков този урок става достопаметен – тъкмо това е иск-
рата, която запалва в неговото сърце горещо славянолюбие и не по-
малко горещо българолюбие. И често по-късно той казва на гърците, 
че тъкмо от тях се научил да обича отечеството си и да мрази неговите 
угнетители.3 

Тъкмо след този урок, по инициатива4 на сливенеца Иван Добров-
ски, българските ученици на Каирис създават свое тайно дружество – 
славянско по цели, гръцко по име: УлбвЭнп,ВпхлгбсйкЮ цйлекрбйдехфйкЮ 
TфбйсЯб (Славяно-българско ученолюбиво дружество).  

Без да са чели История славянобългарска, те инстинктивно 
следват наставлението, което Паисий отправя към стараещите се да 
подражават на гърците българи: Ти искаш да се откажеш от самолич-
ността си и да се превърнеш в грък, обръща се Паисий към своя съ-
народник. Но щом ще подражаваш на гърците – то поучи се най-на-
пред от техния патриотизъм, обичай Родината си по същия пламенен 
начин, по който гъркът обича своята! 

От своя страна Добровски намира Чомаков, с когото завързват 
дружба5, за най-интелигентен и най-перспективен сред андроските си 
сънародници.  

                                                 
1 Шопов, Ат. Из детинството на д-р Ст. Чомаков, с. 20.  
2 И според Ив. Момчилов Каирис говорел с голяма злоба срещу славяните (Ради-

воев, М. Биография на Ивана Момчилов, с. 8). 
3 Шопов, Ат. Из детинството на д-р Ст. Чомаков, с. 20-21; Д-р Ст. Чомаков [некро-

лог], с. 17-18. 
4 Според други сведения (Радивоев, М. Биография на Ивана Момчилов, с. 8) Сла-

вяно-Българското дружество се основало по инициатива на Иларион Стоянович и на 
Добрувич (т.е. Добровски). 

5 Тя продължава и по-късно; напр., Чомаков е пловдивски настоятел на сп. Миро-
зрение, издавано от Добровски във Виена през 1850-1851, а в 1865 му ходатайства за 
учителско място в София (вж. тук, част 2, д. 50). 
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Особено гледах обаче – спомня си десетилетия по-късно той, – че 
Чомаков от всички други най-ревнител се гледа и ще стане спосо-
бен човек (пък и най-често ме намираше вечер), затова и с него из-
лизахме на разходка и все за каиривския план и за нашите работи се 
разговаряхме.  

Поради тази причина Добровски най-напред в славянските си 
планове катихисва Чомаков, който поради това получава и прозви-
щето първозванний – по подобие на апостол Андрей. В тайното бъл-
гарско дружество Чомаков получава длъжността касиер. Сам Добров-
ски става деловодител. Председателския пост възлагат на Струмски – 
за да разпалят честолюбие в инак апатичната му към патриотичното 
дело, интересуваща се главно от жени, душа и така, тъй като е личен 
човек, да го спечелят за делото.  

В Дружеството членовете се събират редовно по два пъти сед-
мично и се занимават с четене и обсъждане на славянски книги. Ила-
рион Стоянович превежда Псалтира от църковнославянски на ново-
български, Добровски чете в руски превод Русо, прави граматически 
разбор и пр.  

На Андрос Чомаков прави и друго важно откритие, което също 
разпалва патриотичното му чувство: че не само родната му Коприв-
щица е населена с единствените остатъци от отдавна изчезна-
лото варварско племе на българите – както го е учил в Пловдив 
Георгиос Цукалас. От разговорите с братята Мишайкови, с които се 
сприятелява за цял живот, Чомаков научава, че и тям е втълпявано 
същото – само че за родното им село Пътеле, Битолско1.  

Разбрал, че е представител на многолюден народ и че гърците се 
опитват да промиват мозъка му, Чомаков им става заклет враг. Из-
между видните възрожденци само у Паисий и у Бозвели (плюс, може 
би, Драган Цанков) ще намерим гръкофобия, равна на неговата. Това 
може да се види днес по косвени исторически свидетелства, това кон-
статират и негови съвременници – например, Симеон Варненско-Пре-
славски2.  

Уставът на Дружеството също е на гръцки. Какви по-точно са це-
лите?  

Освен това, което ни казва сам Чомаков, за тях имаме и спомени 
на Добровски. Под влияние на тогавашните езикови спорове сред 
гърците последният стига до убеждението, че в просветата трябва да 
се използува разбираем език – значи българите трябва да се учат не 
на гръцкия, а на майчиния си. 

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 27. 
2 Вж. тук, с. 22-23, 116, 236. 



Д-р Стоян Чомаков-1 

 

82 

 
 

Андроските български ученици решават и в тайното си дружество, 
въпреки че помежду си говорят все гръцки и си пишат по гръцки про-
токоли и устави, че занапред ще работят за просвещението на народа 
си като българи и посредством родното си наречие. А понеже сметват, 
че фанариотите няма да закъснеят да поставят пречки пред изпълне-
нието на тази задача, те вписват в своя таен план и точка, изискваща 
прогонване на гръцките владици и заместването им с единородци.  

Така, благодарение на гърците, се поражда у тях желанието за 
черковната независимост, което после става общонароден въпрос от 
жизненоважно значение. Благодарение на здравия си разум андрос-
ките български ученици не слушат какво им говорят гърците, а ги 
гледат какво правят. 

След основаването на своето Дружество всички българчета напус-
кат Каирисовата åòåðèà – с изключение на Чомаков, който остава в нея 
като един вид съгледвач.  

Това не се оказва излишно. Скоро той съобщава на другарите си, 
че теосевистите научават за новата организация и решават да я под-
ложат на преследване. Показателен за техните настроения е фактът, 
че само един възразява с думите: Ние уж прогласяваме свободата на 
съвестта в нашата република, а искаме да вземем изключителни 
мерки против тия, които не щат да се подчинят на нашата воля.  

Но и сам Каирис научава за патриотичното начинание на своите 
български ученици и се опитва да отвърне от него Добровски. В по-
следвалия разговор Добровски заявява, че българите не се отцепват 
от него защото имат задни мисли, а защото намират, че ако се откажат 
от православието, няма да могат успешно да работят сред своите 
крайно набожни съотечественици.  

Подобен аргумент често ще използва и Чомаков по-късно за да 
отклонява конверсионни анонси от католици и протестанти – макар да 
не е никак чужд на идеята за радикално, по протестантски пример (без 
обаче да се афишира названието протестант, което има силно 
пежоративна семантична натовареност сред българите), реформиране 
на българската Църква.  

От Каирис нашият копривщенец се учи не само на патриотизъм, на 
религиозно реформаторство и на омраза срещу Патриаршията. По-
късната му твърда привързаност към легалната политическа борба и 
принципното му несъгласие с революционните методи и либерално-
демократичната му ориентация също в голяма степен трябва да се 
отдадат на престоя му на Андрос.1  

                                                 
1 Данова, Н. Българските ученици на остров Андрос, с. 56. 
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На този цикладски остров Чомаков ще да е направил и избора на 
професионалната си ориентация – медицината.  

Каирис е поклонник на положителното знание, а желанието му да 
помага на другите неизбежно поражда у него интерес към тази ху-
манна и отбелязваща тогава голям напредък научна дисциплина. 
Близо 10% от богатата библиотека на острова са книги по медицина.  

Наистина, не знаем точната мотивация на Чомаков, но може би тя 
не се е различавала особено много от онази на един друг български 
студент по медицина от онова време – Иван Селимински, който също 
като него ще учи в Атина (но не гимназия, а медицина – в Универси-
тета) и после в Пиза и Париж. Чужбината, пък и сходните професии и 
възгледи, ще сближат двамата българи, които десетина години преди 
това се разминават в Пловдив.  

През 1861 Селимински, живо следящ от Браила хода на Църков-
ния въпрос1, пише насърчително писмо2 до Чомаков в Цариград, чиито 
разбирания по Църковния въпрос споделя в много отношения. 

Селимински избира медицината за своя професия, тъй като тя има 
широко приложение, радва се на сила и влияние и в цивилизования, и 
в нецивилизования свят вследствие на многобройните и всемогъщи 
средства, с които разполага, за създаване на щастлив живот и за 
извършване на благодеяния.3  

А защо следва не (само) в Гърция, а (и) в Европа, Селимински 
обяснява в друго писмо до Г. Атанасович: заминавам за Италия поради 
същата причина, поради която и ти правиш това: 1. защото получавам 
диплома; 2. защото, отчитайки суеверията на света, се връщам с 
френско лустро, без което там, където ще живеем и упражняваме 
своята професия, не може да се ползваме с високо реноме, колкото и 
добри знания по медицина да имаме.4  

За Пиза Селимински заминава, защото там вече има двама негови 
познайници от Атина – Чомаков и К. Мишайков5, които живеят в близка 
дружба6. От нашия копривщенец Пиза пък ще да е избрана тъй като в 
нея получава част от образованието си и сам неговият учител Каирис. 

След закриването на Каирисовата школа през 1839 всички негови 
български ученици се прехвърлят в известното като гимназия и съ-

                                                 
1 Вж. у Жечев, Н. Браила, с. 193 и сл. 
2 Библиотека Д-р Иван Селимински-3, с. 89; срв. Арнаудов, М. Селимински, с. 

354-355. 
3 Цит. по Кристанов, Цв., и др. Д-р Иван Селимински, с. 130. 
4 Библиотека Д-р Иван Селимински-4, с. 100.  
5 Кристанов, Цв., и др. Д-р Иван Селимински, с. 156. 
6 Радев, С. Македония и Българското възраждане-2, с. 291. 
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здадено през 1835 Атинско централно училище, което в предишните 
няколко години изпитва силната конкуренция на Андроското учебно 
заведение. По това време в еладската столица се учат и други бъл-
гарчета, така че сега техният брой става около 20. Не всички са раз-
палени патриоти, има и, според израза на Паисий, отцеругатели – та 
дошлите от Андрос се стараят да разпространяват и тук патриотични 
идеи.  

В Атина, след изпит, Чомаков постъпва в последния клас на гимна-
зията, който изкарва до края. Славяно-Българското дружество не 
само продължава живота си, но и неговите привърженици се умножа-
ват. Тъй като Добровски напуска Гърция, то минава под ръководството 
на друг сливенец – Иван Селимински1. Правят се редовни сбирки. Там 
е доста шумно, тъй като стават препирни с гърците (или гъркомани-
те?). Единственото, обаче, по-определено решение е всеки един да пре-
гърне професия, чрез която да може да бъде полезен на народа си.2 

Не е много ясно кога точно Чомаков напуска Атина. 
Според парче текст на Ат. Шопов, изпаднало (най-вероятно защото 

се е повтаряло в нестигналите обаче до печат и сетне пропаднали 
Записки на Чомаков) от публикувания вариант на книгата му за 
последния и оцеляло поради вторичната употреба на листа, върху ко-
ето е било записано, след свършване на Атинската гимназия Чома-
ков се върнал на почивка в Пловдив – 1840. Съкровеното му желание 
било да го пратят да свърши и висше образование, но проектите на 
неговите близки били съвършено други. Бащините му братя 
предлагали да отиде в Бесарабия и да ги наследи, като бездетни, а 
майчините – Големи Стоян Чалъков – настоявали да се посвети3 на 
áåãëèê÷èéñêîòî поприще4.  

В писмо до Чомаков обаче, публикувано все от Ат. Шопов5, Ила-
рион Макариополски, визирайки очевидно срещата им през апр. 1861 в 
Цариград, пише: Двайси години от как се върнахми от Атина лично 
не бяхми ся до сега виждали.  

Излиза, ако Иларион не е закръглил числото, че Чомаков напуска 
гръцката столица през 1841. 

# # #  
Не е известно точно колко време (най-вероятно няколко месеца) 

той остава в Пловдив, където след пристигането си заварва борба 

                                                 
1 Вж., за дейността на Дружеството, цветистото писмо, което той през септ. 1840 

праща на Априлов (Кристанов, Цв. и др. Д-р Иван Селимински, с. 134-135). 
2 Шопов, Ат. Из детинството на д-р Ст. Чомаков, с. 21.  
3 НА БАН, ф. 41к, а.е. 29, л. 144об. 
4 Д-р Ст. Чомаков [некролог], с. 18. 
5 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 173, с. 235. 
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между българи и гърци. Последните, очерняйки го пред Патриаршията, 
искат да прогонят митрополит Никифор, който, независимо че е грък 
по народност, държи страната на българите.  

Младият Стоян Чомаков – бележи Ат. Шопов – сближил своите 
сродници, Чалъковци, и въобще българските първенци още повече с 
Никифора и ги упътил в борбата. Той, по такъв начин, станал 
чърта на тесно съединение между митрополита и българските 
първенци и осуетил интригите на гръцката партия пред Патри-
аршията.1  

Но така или иначе съкровената му мечта е да получи висше обра-
зование. Тя скоро намира поле за реализация2 – в университета на 
Пиза.  

# # #  
Градът на Наклонената кула, през 15 в. все още лежащ на устието 

на Арно, в 19 в., поради натрупалите се наноси, отстои вече на 
десетина км от брега на Лигурийско море. Пиза, благодарение на тър-
говията и кръстопътното си положение, процъфтява през 15 в.. Сетне, 
завладяна от Флоренция, запада, за да се съживи отново, благодаре-
ние мелиорацията на околните блата, през 18 в. През 1815-1859 е част 
от Великото херцогство Тоскана. Макар градът да е най-известен със 
своя Катедрален площад (Piazza del Duomo), където се намира и 
прочутата Наклонена звънарница (Campanile), той е и реномиран ака-
демичен център.  

Университетът (основан 1338 и възобновен 1452) се смята за един 
от най-добрите в Италия. През 19 в. има 4 факултета и се помещава в 
красивия дворец Сапиенца (Palazzo della Sapienza) (построен 1493, 
разширен 1543) и притежава богата библиотека. Болницата на града е 
създадена през 1258.  

Там, 20 години преди Чомаков, през 1828, докторат по медицина 
взема и Никола Пиколо.3 Заслужава освен това да се отбележи и на-
личието на стара гръцка търговска колония, разполагаща с мъжко и 
девическо училище, основани още през 1771 от адмирал Орлов. Спо-
ред некролога му в сп. Светлина4 и в Пиза Чомаков не пропуска да се 
покаже като войнстващ патриот, впускайки се в (словесни?) стълкно-
вения със студенти-гърци. 

                                                 
1 Шопов, Ат.. Из детинството на д-р Ст. Чомаков, с. 21. 
2 Разноските ще поеме брат му Салчо Чомаков (вж. у Груев, Й. Моите спомени, с. 

89, бел. под линия). 
3 Киркова, Т. И. Никола С. Пиколо в Италия и Франция, с. 382, 378-179. 
4 Д-р Ст. Чомаков, с. 18. 
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Пизанския университет Чомаков1 завършва през 1847 с титла Док-
тор по медицина и хирургия. Известно време той ще е учил и във 
Флоренция. Понеже Записките му, в които той, както пише Ат. Шопов2, 
дава доста сведения и за следването си в Пиза и после във 
Флоренция, са пропаднали, нека отново дадем думата на Селимински, 
който, завършил медицина в Атинския университет, тръгва да се до-
усъвършенства (гърците все още нямат добре уредена практика в 
университета си) първо в Пиза, но скоро – заради големите болници и 
многото пособия за образование – се прехвърля във Флоренция:  

Ползата от ежедневните упражнения – пише3 той на Ан. Иванов 
през дек. 1844 – в голямата болница на този град, от блестящите 
лекции, които тукашните професори по медицина изнасят всеки 
ден, ми откриха и ново широко поле на тази наука.   

В Пиза Чомаков получава своя докторат.  
Не би било излишно да се поясни, че по онова време в италианс-

ките университети изискванията за получаване на такава титла са по-
различни от онези, валидни в други европейски страни като Германия, 
Франция, Австрия и пр. В Италия не е необходима задължителната 
другаде печатана дисертация, която се представя в доста екземпляри. 
Кандидатите са длъжни да се явят единствено с писмена теза върху 
избран проблем, която може да бъде дори много кратка (2-3 ръкописни 
страници), бидейки само резюме на онова, което се развива устно 
пред комисията.4  

# # #  
Взел диплома от Пиза, Чомаков заминал за Париж5 за да се спе-

циализира по някои болести, но там заварил революция6, която не 
му позволила да престои колкото време желае7.  

                                                 
1 В Пиза, както се вижда от дипломата му (частно притежание на Соня Петрова-

Чомакова), той се подвизава не само с личното и бащиното си, но и с фамилното си 
име – при това не само на баща си, но и на майка си: Чомаков-Чалики (Zomakoff Zali-
chi); в една разписка (БИА-НБКМ, ф. 70, а.е.154, л. 1) на гръцки, подписана с латиница 
в Ливорно през 1846, четем Stojano G[iovanni?] Zomacof. 

2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 27. 
3 Цит. по Кристанов, Цв. и др. Д-р Иван Селимински, с. 156. 
4 Вж. Киркова, Т. И. Никола С. Пиколо в Италия и Франция, с. 384. 
5 Според Запрянов, Н., Н. Казанджиев. Д-р Стоян Чомаков, с. 31 и сл., във френ-

ската столица Чомаков практикувал в прочутата Hôtel-Dieu (най-старата парижка бол-
ница, издържана от църквата Notre-Dame de Paris); тези двама автори разказват и 
други любопитни подробности за парижкия престой на Чомаков, но, за съжаление, 
никъде не сочат своите извори и затова е трудно да се прецени кое в тяхното изложе-
ние е факт и кое – само предположение. 

6 Февруарската революция 1848. 
7 И тези подробности са изпаднали в публикувания вариант на Шоповата книга за 

Чомаков; сега те са в: НА БАН, ф. 41к, а.е. 29, л. 155об.; в Париж Чомаков трябва да е 
престоял около година – практикувание за усъвършенствувание (Д-р Ст. Чомаков 
[некролог], с. 18). 
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Във френската столица той, подобно десетината българи, които 
през това десетилетие минават оттам и сред които най-виден е Никола 
Пиколо, влиза в близък досег с полската емиграция, чиито пред-
ставители ще играят значителна роля и в изграждането на неговите 
политически възгледи1, и в дейността му в Цариград през 1861-1878. 
Според Шопов2, който вероятно черпи информацията от спомени на 
Чомаков, в Париж той бил в постоянно сношение с княз Чарториски.  

Поляците от аристократичния лагер, групирани около резидира-
щия в Hôtel Lambert на парижкия остров Сен Луи княз А. Чарториски, 
предвиждат интеграция на южните славяни под крилото на Турция като 
база на полско освободително въстание. Разбира се, този полски 
панславизъм, обещаващ подкрепа за българската просвета, е въз-
можно най-русофобската доктрина, но Чомаковата русофобия е по-
късна и с по-други корени.  

Чомаков членува3 в Славянското дружество, основано на 28 март 
1848 от Чарториски за да работи в полза на един оглавяван от 
поляците проевропейски и антируски панславизъм. В списъка на под-
крепилите тази програма, обнародван в неговия орган La Pologne, 
срещаме и името Стоян Драган, зад което вероятно се крие Чома-
ков.4 

# # #  
Тръгнал от килийното училище на родната Копривщица, Чомаков 

минава през гръцки, италиански и френски учебни заведения и полу-
чава великолепно за времето си образование. Централна роля във 
формирането му като личност изиграва неговият престой на о. Андрос, 
в школата на известния просветител Т. Каирис. Там разбира, че 
гръцкото учение, пред което се прекланя, освен че му дава добри 
знания, се опитва и да промени неговата естествена самоличност, че 
иска от българин да го направи грък. Това го превръща в горещ пат-
риот. 

                                                 
1 Става дума най-вече за недоверието му към Русия и охотата за сътрудничество 

с Турция. Освен това, според Радев, С. Македония и Българското възраждане, с. 285, 
на поляците Чомаков дължи и любовта си към дипломатически комбинации и 
дългосрочни проекти. 

2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 28; според некролога му в сп. Светлина (Д-р Ст. 
Чомаков, с. 18) чрез княз Чарториски той получава писмата си от Цариград. 

3 Радев, С. Македония и Българското възраждане, с. 284, бел. 1 под линия. 
4 Шарова, Кр. Славянското дружество в Париж, с. 9, бел. 19 под линия. 
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Така в мирогледа му приоритет получава любовта към отечеството 
и желанието да го види свободно и благоденстващо. Основната пречка 
за това бъдещият мирски водач на Църковното движение вижда във 
властта на Цариградската патриаршия. Борбата срещу чуждото 
духовно владичество става за него главно патриотично задължение.  

При Каирис Чомаков става и поклонник на либерално-демокра-
тичните и еволюционистките идеи за обществено устройство и напре-
дък. 



 

ГЛАВА ВТОРА 

ПЪРВОНАЧАЛНА ДЕЙНОСТ  
(ПЛОВДИВ, 1848/49-1861) 

1. Лекар и общественик  

През 1848/49 Чомаков се връща в Пловдив с диплома1 на Доктор 
по медицина и хирургия. Той е един от първите 5-6 дипломирани 
български лекари2 и вторият3 със специална хирургическа подготовка. 

По това време здравното обслужване в Турция е на средновековно 
ниво. В пространната империя на султаните медицинската практика е 
съвършено свободна за всички поданици. Всеки, който се смята 
способен да лекува, да превързва рани, да оправя счупени кости и пр., 
може да се окичи с лекарско звание и, без всякаква отговорност или 
контрол, да раздава срещу известно възнаграждение медицински 
услуги. Обществото не само безкритично признава самозванците за 
медици, но се отнася и със страхопочитание към тяхното изкуство, об-
вито в преднамерена, често прикриваща шарлатанство или чрезмерна 
корист, мистериозност.  

Тези лекари много често са гърци или цинцари от Епир и Тесалия 
и предават занаята си било по наследство, било на свои чираци. Бъл-
гарите ги наричат áèëåðè, те самите предпочитат турското название 
'áàø(õåêèìèí, бидейки едновременно, противно на модерните поня-
тия, и лекари, и аптекари. Говорещи с особен акцент, облечени в дълги 
шарени антерии и препасали пълни с разноцветни шишенца ñè,
ëÿõëúöè, тези алхимици на Турската империя имат за свои основни по-

                                                 
1 Вж. тук по-горе, с. 86, бел. 1 под линия. 
2 Вж. Радкова, Р. Българската интелигенция през Възраждането, с. 256. 
3 Б. Георгиев (Страници из историята на хирургията, с. 729) пише: Според наши-

те проучвания първият дипломиран български лекар, притежаващ специална хирур-
гическа подготовка, е д-р Стоян Чомаков; всъщност, хирургическа специализация 
преди Чомаков, през 1845, получава Селимински. 
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мощници суеверието и добрия случай. За тях медицината е сбор от 
откъслечни, лишени от всякаква система познания. 

Прегледите се състоят, освен от опипване на пулса, на челото и 
оглеждане на езика, в разпитване до най-малки подробности не само 
за точното начало на болестта, но и кой е кръстник на болния, къде се 
е венчал и пр. Веднага след това õåêèìèíúò дава и лекарството, което 
обикновено носи в ñèëÿõà си и за което собствено получава възна-
граждение. Пациентът е длъжен да спазва подробни и често безсмис-
лени предписания, за чието нарушаване õåêèìèíúò има право дори да 
го бие.  

Освен персоналните аптеки на áèëåðèòå съществуват и един вид 
специализирани обществени заведения, наричани àõòàðíèöè+ които 
играят също роля на дрогерии. Освен колониал там се продават и 
разни лечебни средства. Àõòàðèòå имат понятие и от народната меди-
цина, та заедно с един или друг èëà÷ са в състояние и да дават на-
ставления за приложението му.  

Прегледите и лечението се провеждат по четири начина – стацио-
нарно (тоест чрез престой в болница), амбулаторно, задочно и чрез 
визити по домовете.  

Най-често се прилагат очистващи организма средства – слаби-
телни или повръщателни 'åìåòè÷íè(- Почти универсално реноме имат 
кръвопускането и пиявиците. Много често се лекува чрез внушение – с 
молитви, баяне, врачуване, заклинания, магии, – като õåêèìèòå си 
придават възможно най-голяма важност. Всеки от тези доморасли 
жреци на Ескулап си има дебела рецептурна книга, където са описани 
прилаганите дроги и методи. Между õåêèìèòå цари люто съперничес-
тво, та затова консилиумите са рядкост.1 

Хирургията, от своя страна, като научна дисциплина практически 
не съществува, тъй като са забранени операциите с преливане на кръв 
и дисекцията на трупове. В Средновековна Европа хирургията се 
смята за занимание, недостойно за лекар, и се упражнява от обеди-
нени в корпорации занаятчии, които пътуват по панаири и пазари или 
вървят след воюващите армии. Подобно е положението и в Османс-
ката империя в средата на 19 в. Хирургическите намеси се вършат 
главно от äæåðàõè+ áåðáåðè+ ÷àêðúê÷èè. Те, под влиянието на арабската 
медицинска школа, в която, поради забраните на Корана, хирургичес-

                                                 
1 Тези няколко параграфа са написани главно по Руссев, М. Юбилейна книга, с. 9 

и сл., и Радкова, Р. Българската интелигенция през Възраждането, с. 251 и сл., както и 
по спомените на самия Чомаков, съдържащи се в една негова реч от 1882 (Чомаков, 
д-р Ст. Слово, произнесено от Г-н Председателя на Главното управление на 
дружеството Св.Пантелеймон) - вж. тук, част 2, д. 127, с. 279 и сл. 
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ките знания са силно ограничени, са по-изостанали от западните си 
колеги.  

Едни от малкото знания в областта си äæåðàõèòå (най-често цин-
цари по народност) черпят от Канона на Авицена, където се разглеж-
дат и някои хирургически болести – да речем, туморите. Те оперират 
обикновено с инструменти от мед, бронз, сребро, стомана, кост. В Шу-
мен, например, освен манускрипти с хирургически текстове от Ави-
цена, са намерени ñêàðèôèêàòîðè от бронз за автоматично множест-
вено действие, наречени ÷àðêîâå+ ôëåáîòîìè от стомана за автома-
тично действие на едно място, железни ланцети-клещи за вадене на 
зъби, пинсети, предпазители за главичката на пениса при обрязване, 
изработени в Крим бахчисарайски татарски бръсначи, рогове с клапи 
за смучене на кръв, железни øïàòóëè и др.  

Най-честите амбулаторни манипулации на äæåðàõèòå са èíöèçèè 
при àáñöåñè, ïóñòóëè и âåçèêóëè, малки ампутации, кръвопускане, сре-
зове (по челото или врата при главоболие, под езика при жълтеница, 
върху крайниците при отоци), слагане пиявици в аналната област при 
хемороиди и пр. Работи се при напълно нестерилна обстановка, ра-
ните се промиват с вино, отвари от дъбилни вещества и пр. Прилагат 
се често разни мехлеми, приготвени от лой, восък, мед, треви, арома-
тични смоли (например тамян); поставят се пластири, приготвени от 
масло, восък и треви.  

Съществуват сведения, че в Шумен през първата половина на 19 
в. се правели операции (по стар индийски способ) на перде от специ-
ализирани äæåðàõè (наричани ãüîç÷èè) в тъмна стая при запалена 
свещ, като очната ябълка се боде с кука, чрез която се разкъсва об-
вивката на лещата, а последната чрез натиск се вкарва навътре в оч-
ната ябълка. Ако не последвало нагнояване, болните проглеждали. 
Цената на подобни операции е голяма – между 50 и 100 гроша.  

Първите сериозни опити да се замени в Османската империя 
традиционната с модерна медицина започва да прави султанът-ре-
форматор Махмуд II. През 1832 лично по негова инициатива се открива 
Военно-медицинско училище, където се преподава на френски, а за 
преподаватели са привлечени мнозина видни чужденци. Неговият 
приемник Абдул Азиз продължава делото на баща си, включая и в об-
ластта на медицината. Любопитно е, че когато, през 1846, той обикаля 
българските земи, в свитата му има и неколцина лекари, които правят 
ваксинации.  

Но завършилите (първоначално това са предимно гърци) Султан-
ското военно-медицинско училище са без специална хирургическа 
подготовка и затова из Империята продължават да се ширят äæåðà,
õèòå. Например, въпреки че в построената през 1837 болница в Шумен 
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има двама лекари с университетско образование, на служба там са и 
двама äæåðàõè – българинът Васил х. Вълков (водач няколко години по 
късно на т.нар. Трети браилски бунт) и един бръснар, албанец по 
народност. Като правило в умножаващите се по това време турски во-
енни болници се ширят тетанус, гангрена и др., та много често те са 
смятани за гробищни преддверия1.  

В Пловдив също има болница, която както и по други места нари-
чат øïèòàë. Тя се намира на Джамбаз-тепе, в енорията Св.Петка.  

Според К. Моравенов2, нейното здание е старо и неподходящо – 
повече му прилягало името погребница. Известно време то служи за 
женски затвор – когато êîíàêúò или митрополията искат да накажат ня-
коя непокорница или блудница, запират я в него. Там приют намират 
още просяци и старци. Виждайки нуждата от добра болница, Големи 
Вълко насочва част от приходите на черквата Св.Петка към нея - и 
това подобрява положението. Замисля се и строеж на ново здание. Но 
тази инициатива е провалена от следващия митрополит, тартюфа 
Хрисант, който за свой интерес дава църковното настоятелство на 
хора развратни и злоупотребителни. Тогава болницата започва да 
служи за един вид майчин дом, където градските слугини изоставят 
незаконородените си деца – което пък сее разврат из града.  

В Пловдив съществува и католическа болница, намира се и турски 
èìàðåò, създаден още от султан Баязид Илдъръм. В това благо-
творително заведение, издържано като âàêúô от 30 български села, 
има много стаи, където безплатен приют намират болни и недъгави. 
Понякога за лекуване на християни служат и църквите. Например, в 
Св.Св.Константин и Елена, досами Хисар-капия (близо до която се 
намира и Докторчомаковата къща), от векове лекуват душевно болни 
по доволно примитивен начин: привързват с две железни вериги о го-
лям камък страдащите за да преспят те в Божия храм и така да полу-
чат изцеление.  

През 1856 опит да открие частна болница прави д-р Михаил Вла-
дос, който през 1863, след като се оказва, че Чомаков няма скоро да 
се върне от Цариград, поема функциите на пловдивски градски лекар.  

За намерението, което трябва да е останало нереализирано, съ-
дим по реклама в Цариградски вестник: Болницата ще има шест 
светли и без влага стаи, всяка с по едно само легло. Всеки болен ще 
може да взема при себе си безплатно един или двама сродници за да 
му правят компания. Лечението, билките и наемът на стаята ще стру-
ват само 12 гроша на ден, за храна – само 5 гроша дневно. Пред-

                                                 
1 Недев, Б. Нашите хирурзи; Георгиев, Б. Страници из историята на хирургията. 
2 Моравенов, К. Паметник, с. 159, 185-186. 
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вижда се още и жена, която да изпълнява роля на медицинска сестра, 
но се позволява, който може да плаща, да си наеме собствена бол-
ногледачка.1 

# # #  
В такива обстоятелства Чомаков започва професионалната си 

дейност.  
В началото на 1849 от Пловдив пращат в столицата ìàçáàòà за 

назначаване на Чомаков и на Петраки Наркис за лекари – първия с 
600, втория с 400 гроша заплата. Чомаков намира, че това е малко за 
такава тежка служба. Ще ме търсят и за акуширане, и за болки в 
очите, и за хирургически намеси и миг свободен не ще имам – оплаква 
се той на брат си, който тогава е в Цариград. От това писмо2 разби-
раме още, че бедните биват лекувани безплатно. А пък и те за да не 
дават нищо, много от имущите се правят на сиромаси. 

Не знаем точно какво е станало със заплатата, но така или иначе 
Чомаков, благодарение на ходатайството на вуйчо си Стоян Чалъков, а 
вероятно в немалка степен и на европейската си диплома (Наркис 
няма никаква), е назначен за градски лекар3. 

Чомаков започва да практикува във вече описания øïèòàë, като 
бързо си създава и частна клиентела, както сред местните влиятелни 
турци, така и сред християните  – не само в Тракия, а из всички бъл-
гарски земи. В архива на Н. Геров попадаме на десетки видни възрож-
денци, които пращат поздрави на Чомаков. Това ще да са все хора, 
които Докторът ще да е лекувал. Те показват както неговите възмож-
ности като медицинско лице, така и широките връзки, които си е съз-
дал и които по-късно, през 60-70-те години на 19 в. ще му бъдат от 
неоценима полза в ръководенето на Църковния въпрос.  

Някои от болните сами идват в Пловдив. Например П. Р. Славей-
ков, който по-сетне ще стане един от близките съратници на Чомаков. 
Познанството4 им датира още отпреди Кримската война, когато поетът 
ходи да се лекува в Пловдив. В 1852 той издава в Букурещ първия и 
останал единствен стрък на своята Смесена китка.  

Тя е публикувана с материалната помощ на Чомаков – нещо, от 
което поетът трябва силно да се е нуждаел, както можем да съдим от 

                                                 
1 Запрянов, Н., Н. Казанджиев. Д-р Стоян Чомаков, с. 41, 39-40. 
2 БИА-НБКМ, ф. 70, а.е. 135, л. 3, 5, 9. 
3 Така сам Чомаков определя службата си в едни свои автобиографични записки 

(вж. тук, част 2, д. 131, с. 296), но много автори (Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 28), 
очевидно неточно, го квалифицират като окръжен лекар. 

4 Според Славейков (Славейков, П. Р. Съчинения-3, с. 38) запознанството им ста-
нало при едно от пребиваванията му в Цариград.  
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сърцераздирателното обявление1, с което той напразно се опитва да 
набере спомоществователи за втори стрък. На Чомаков тя е и посве-
тена – заради родолюбието му и за неизтощимите негови благодея-
ния, с които мя от гроба дважди завърна, пояснява благодарният 
Славейков.2  

Посвещавам искусному доктору господину Стоянчо И. Чомакову 
заради че много пъти мя повръна от при самити врата смъртни – 
изписва в началото на своя книга3 и поп Златан Груев. Двамата трябва 
да се познават от 1848, когато Чомаков го кани за учител в Каршияка. 
През апр. 1873 по предложение на Чомаков той е избран за Сливенски 
митрополит под името Серафим.4 

При други болни Чомаков сам ходи – например, с дата 9 март 1855 
К. Геров пише на брат си Н. Геров, че Чомаков преди 10 дена отишъл 
при болен в Плевен5. На трети Докторът праща лекарства – така, Г. 
Моравенов пише6 на Н. Геров на 3 ян. 1849, че Чомаков проводил èëà÷ 
на Лука [Моравенов].  

Лекува и задочно. Например, в писмо7 от 10 дек. 1862 до болния 
си брат той умолява:  

Бачо! Ваша милост да ме простиш, като лекар и брат да Ви дам 
един прост и лесен съвет, който ако следвате (а ви се моля и краката 
Ви целувам да ме послушате), не ще ви повтори болестта. Не дръжте 
сърцето си затворено – това е което като слаб огън полека-лека Ви 
топи! Отпуснете се и разговаряйте с Вашите приятели за онова, което 
Ви тежи и което Ви е наскърбило. Човек, колкото и да е умен, като об-
съди болките си с други, по-хубаво мнение му дохожда, а и му олеква 
някак си. 

Чомаков се прочува като лекар най-вече с една смела и трудна за 
времето си операция – зашиване на перфорирал се хранопровод, – 
която извършва три пъти: на двама българи и на един цариградски 
грък.  

По това време подобен род хирургически намеси в Турция не се 
правят и затова направеното от Чомаков е разисквано в Цариград8, в 

                                                 
1 Вж. неговия текст в: Обявления за български възрожденски издания, № 45, с. 

126-127. 
2 Косев, Д. Петко Рачов Славейков, с. 52. 
3 Изяснения на неделнити и празнични евангелия, преведена [от руски] от ñêåâî,

ôèëàêñà поп Златан Г[руев] Кинов. Цариград, 1857.  
4 Иванова, М. Сливенски митрополит Серафим, с. 24, 27, 28. 
5 ИАНГ-1, д. 632, с. 392. 
6 Пак там-2, д. 1684, с. 24. 
7 Вж. тук, част 2, д. 16, с. 35. 
8 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 28.   
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Медицинския съвет. Последният (Sıhhiye Nezareti Meclisi – Съвет за 
медицински надзор) е във ведомството на Министерството на търго-
вията. Състои се от 10 назначавани от Портата чиновници плюс не-
сменяеми делегати със съвещателен глас от Германия, Австрия, Бел-
гия, Испания, САЩ, Франция, Англия, Гърция, Холандия, Италия, Пер-
сия, Русия и Швеция.1  

Подобна операция Чомаков прави и през юли 1861, вече делегат в 
Цариград. Случаят е описан в Български книжици2: сливенецът Ми-
хаил х. Иванов, в пристъп на хипохондрия, с бръснач си прерязва åñî,
ôàãà (гръкляна). Седем столични гръцки лекари решават, че случаят е 
безнадежден и препоръчват на самоубиеца само да се сипва чорба 
през раната 1-2 дни докато умре. Научил за това, Чомаков идва да го 
прегледа и констатирайки, че гръклянът не е изцяло прерязан, с по-
мощта на докторите Вичо Панов и Георги Миркович го зашива.  

Книжиците не пропускат да направят от случая и малко нацио-
нална пропаганда: гърците били засрамени и покрусени, че имало в 
Цариград толкова опитен лекар, който афишира себе си като бълга-
рин.  

Няколко месеца по-късно Чомаков има възможност отново да де-
монстрира лекарското си изкуство. С дата 11 септ. 1861 в. България3 
описва под сензационното заглавие Още един българин самоубил се с 
бръснач подобен случай: нещастникът дължи 2 000 гроша, които не 
може да върне, и за да излезе с чест от проблема посяга на живота си. 
Намират го приклан в жилището му. Близките на самоубиеца веднага 
отърчават при Чомаков. Когато последният отишел – продължава 
вестникът, – намерил приклания облян в кръв. И сам г-н Чомаков 
зашил му гръкляна и го изпратил в една болница. Седмица по-късно 
болният дава знакове за оздравяване. 

Прочее, независимо че в едни свои автобиографични записки4 той 
пише, че, след като напуска Пловдив, изоставя практикуването на на-
уката си, и в Цариград Чомаков упражнява лекарската си професия – 
но, както изглежда, повече по изключение. Например, за приятели и 
съратници.  

Така, в 1863 Г. Динков пише на Веркович: Благодарност г-ну Сто-
яну Чомакову, лекарю болгарскому, който вложи всичките си лекарски 

                                                 
1 Вж. Убичини, А., П. де Куртейл. Современное состояние Отоманской империи, 

с. 75-76. 
2 Български книжици, IV, № 10, юли 1861, с. 192, 208; случаят е описан и в Бълга-

рия, № 12, 28/29 авг. 1861. 
3 Цит. по Запрянов, Н., Н. Казанджиев. Д-р Стоян Чомаков, с. 68. 
4 Вж. тук, част 2, д. 131, с. 297. 
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сили за изцелението ми. Сега съм толкова здрав, че мога да ходя пеш 
дълго разстояние и да ям мога и десет пъти на ден без да ми стане 
нещо. С една реч, по-здрав съм от преди.1 

През дек. 1864 го викат по спешност на о. Халки при сестрата на 
Паисий Пловдивски.2  

През лятото на 1867 оказва медицинска помощ на бъдещия Си-
меон Варненско-Преславски, който, простудил се на парахода от Бур-
гас за Цариград, ляга болен у Иларион Макариополски в Ортакьой.3  

В 1872 вдига на крака Васил Стоянов, бъдещ председател на БКД, 
който, намирайки се в Цариград по дружествени дела, дотолкова тежко 
се разболява, че самите доктори – бележи той в свое писмо4 до В. 
Друмев, – сомняваха се, че ще остана жив.  

През 1871-1872 лекува разделящия се с живота Паисий Пловдив-
ски.5 

В 1875, заедно с още неколцина лекари, е и край смъртното легло 
на другия голям деец на Въпроса – Иларион Макариополски.6 В свое 
писмо Доростоло-Червенския Григорий му благодари и му праща 10 
лири хонорар от страна на двамината братя на покойника.7  

Чомаков практикува и за да припечели та да балансира бюджета си.  
Кажете и устно, и писменно – обяснява8 той на Веркович с дата 

27 март 1870, – че една пара дълг немам направени за сметка на на-
родът, че аз на част само са издръжавам от Пловдивската община, 
и на част ми е помагал занаятът ми, който колкото и да немах 
време да работа, не можах в помеждувремието да отричам на които 
ми просеха помощ та ето óáî от где са е подръжавал единст-
веннийт представител, който в десет години не липса една минута 
от постът си, който беше захванал за да гони и да се бори с 
неприятелите.  

В продължение на една година е и платен лекар при Екзархията.9  
Чомаков има пациенти и сред противниците си, които, докато ги 

лекува, се старае и да ги печели за българската кауза – напр., през 
февр. 1866 негов пациент е патриарх Софроний10.  

                                                 
1 Документи за Българското възраждане от архива на Веркович, д. 25, с. 45. 
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 252, с. 300. 
3 Симеон, митрополит Варненско-Преславски. Д-р Стоян Чомаков, с. 15. 
4 Документи за историята на БКД-1, д. 207, с. 292. 
5 ИАНГ-2, д. 2743, с. 763; Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 187; срв. Ки-

рил, патриарх Български. Паисий, с. 277. 
6 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 339. 
7 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 53, с. 127. 
8 Документи за Българското възраждане от архива на Веркович, д. 343, с. 427. 
9 Вж. тук, част 2, д. 115, с. 259. 
10 Вж. тук по-долу, с. 143.  
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Така че, трябва да се приеме като доста условно твърдението1 на 
самия Доктор, че в Цариград изоставил професията си.  

В столицата го търсят и някои от пловдивските му пациенти.  
Например, Хафъз ефенди, áàø,êÿòèïèíúò, заръча ми – пише му 

Й. Груев между другото в писмо2  от ноем. 1861 – да Ви подканя да му 
испратите или наредите лек за ръката му, която от писание му ся 
е уморила.  

През лятото на 1865, когато в Цариград пламва холерна епидемия, 
Чомаков бърза да напусне3 столицата и публикува във в. Время4 едни 
Съвети за предпазване и церене от холера. Според В. Стефанов5, в 
предишния брой на същия вестник6 Чомаков отпечатал и друга статия 
– все относно холерата.  

Всъщност, тя, както се казва и в нейното заглавие, и от предста-
вящата я редакция, е превод на първата третина7 от брошура на Фр. 
Пианиери. Но тези два текста наистина изглеждат като продължение 
един на друг. В. Время не казва кой е преводачът (най-вероятно от ита-
лиански, ако съдим по името на нейния автор) на въпросната брошура. 
Дали това не е италианският възпитаник Чомаков? 

И през 1871 намираме Чомаков да се занимава със здравна 
просвета, публикувайки в сп. Читалище серия от материали под за-
главие Естественни и игиенически понятия8. Тук той обаче, както 
изглежда, не успява да изпълни докрай първоначалния си замисъл; 
текстът му съдържа изключително описания на химически елементи – 
с акцент главно върху техни любопитни или приложими в медицината 
свойства.  

Освен това си навлича и критика за грешки в съдържанието 
(например, че приписва на хлора свойства, който този химически 
елемент не притежава) и за тежест в стила. Ако Чомаков иска народът 
да го разбира, му препоръчва Г. Хаканов във в. Свобода9, той трябва 
да използва говоримия език и да се откаже от Дановата граматика, 
от Геровия синтаксис и от Груевата логика. 

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 131, с. 297. 
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 89, с. 156 
3 По повод на това Турция, II, № 4, 31 авг. 1865; № 10, 11 септ. 1865, го обвинява, 

че не бил изпълнил патриотично-лекарския си дълг към своите сънародници в сто-
лицата. 

4 Время, I, № 3, 21 авг. 1865, с. 1-2. 
5 Стефанов, В. Българската медицина през Възраждането, с. 160. 
6 Время, I, № 2, 14 авг. 1865, с. 1-2. 
7 Цялата брошура е публикувана в Турция, II, № 5, 7 авг. 1865; № 6, 14 авг. 1865. 
8 Читалище, I, 1870/1871, с. 84-86, 121-124, 154-160, 245-248. 
9 Свобода, II, № 5, 30 ян. 1872, с. 39. 
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Чомаков, освен службата си на градски лекар има и, както из-
глежда, широка частна практика. По-късно сам той определя1 клиенте-
лата си като завидна. Работата му е доста, та има и помощник.2  

Освен това си отваря (1849) и собствена аптека в специално за 
целта иззидана пристройка към къщата на брат си Салчо, където 
трябва да е живеел след завръщането си от Париж. Изграждането и 
обзавеждането на ñïå÷àðèéíèöàòà е основна тема в редица писма3, ко-
ито Докторът пише до брат си през първата половина на 1849.  

Най-сетне, без дата, но вероятно през юни 1849 той обявява: ñïå,
÷àðèéíèöàòà до няколко дни е готова и зафащам да работа с мои си 
èëà÷å, сеги си приготвам едно друго щото тука тукашни èëà÷å са 
прават.  

Прочее, не е точно твърдението на Н. Запрянов  и Н. Казанджиев4, 
че откритата от д-р Иван Богоров дрогерия през 1860 била първата в 
Пловдив.  

В братовата му къща обстановката, както можем да съдим от опи-
санието, което ни е оставил Н. Еничерев5, ще да е била доста патри-
архална и патриотична.  

По-късно (около 1860), когато Чомаков започва да си строи собст-
вена къща на Джамбаз-тепе, към нея той предвижда и специално по-
мещение за ñïèöåðèÿ-5 

През 1857 пловдивските гърци се опитват да свалят Чомаков от 
поста градски лекар и да го заменят със свой сънародник. В полза на 
българина до Пловдивския ìåäæëèñ е подаден ìàõçàð, подписан от 
всички ìèëåòè в града. Друг подобен документ ще да е бил пратен и в 
Цариград за да бъде поднесен на Али паша.7 Копривщенецът запазва 
службата си. 

Заминал за Цариград, той освобождава длъжността градски лекар 
на Пловдив. През есента на 1861, канейки се да се откаже от 
представителство по Църковния въпрос в Цариград и да се върне в 
Пловдив, той трябва отново да е станал неин титуляр, след като плов-
дивското население подава нарочна петиция8.  

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 567, с. 623. 
2 БИА-НБКМ, [ф. 6, а.е.] I А 6010. 
3 Пак там, ф. 70, а.е. 135. 
4 Запрянов, Н., Н. Казанджиев. Д-р Стоян Чомаков, с. 40-41; поради неуточне-

ността на нейното понятие, не е много ясно кога аптеката се появява изобщо в Бълга-
рия (вж. Илчев, Ив. Рекламата през Възраждането, с. 79-80). 

5 Еничерев, Н. Възпоминания и бележки, с. 58. 
6 БИА-НБИВ, ф. 27, а.е. 6, л. 8. 
7 Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, с. 369. 
8 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 89, с. 156. 
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Службата ще да му е била отнета едва през ноем. 1863, когато, 
както се спомена малко по-горе, е поверена на д-р Владос.1 Както съ-
дим от един àðçóõàë1 на Чомаков до великия везир с дата 20 май 1863, 
нашият Доктор първоначално ще да е имал за заместник д-р Иванчо 
(Богоров), от когото обаче не е доволен, та предпочита мястото му да 
бъде заето от д-р Рашко (Петров). 

# # #  
Чомаков е и училищен настоятел – в Каршияка и на Св.Св.Кирил и 

Методий.  
Като такъв изглежда не се е стараел кой знае колко – например, 

през ноем. 1852 Н. Геров му адресира писмо3 по някаква училищна 
работа, натяквайки му, че за пореден път проявил обикновеното си 
немарение. По-сетне, когато Н. Геров заминава за Русия, а класното 
училище се поема от брат му Константин, и последният се оплаква4 от 
същото.  

Освен това в класното училище д-р Стоян Чомаков преподава и 
френски език.  

Първ учител, спомня си Н. Еничерев5, по француски език за бъл-
гарското училище бе доктор Стоян Чомаков, който, след като свър-
шеше лекарските си дневни работи, надвечер ни събираше в една 
стая от ñïèöåðèÿòà си и ни предаваше француски по една читанка, 
приготвена за гръцките училища.  

Френски Чомаков трябва да е започнал да учи в Пловдивското 
елинско училище, където, например, Й. Груев получава слаби начала 
от турски и френски6. Най-вероятно Докторът ще е продължил да го 
изучава не само в Париж през 1848, но и преди това – в Италия и на 
Андрос.  

На учениците, освен попечител и учител, той, когато се наложи, 
трябва да е бивал и лекар7. 

# # #  
Както можем да съдим от негово писмо8 от 1851 до брат му Салчо, 

Докторът, покрай лекарската си практика, трябва да се е занимавал и с 
èëòèçàì. 

                                                 
1 Пак там, д. 341, с. 396-397. 
2 БИА-НБКМ, ф. 70, а.е. 154, л. 2. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 40, с. 117-118. 
4 ИАНГ-1, д. 621, 632, 637, с. 385-386, 392, 395; срв. пак там, д. 303, с. 175. 
5 Еничерев, Н. Възпоминания и бележки, с. 48, бел. 1 под линия. 
6 Груев, Й. Моите спомени, с. 3, 7. 
7 Еничерев, Н. Възпоминания и бележки, с. 57. 
8 БИА-НБКМ, ф. 70, а.е. 135, л. 38. 
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През 1859 Чомаков, Н. Геров и Л. Атанасиев правят съдружие за 
търговия с овце.1 Търговия по същото време Чомаков върти и в съ-
дружничество с френския консул Ш. Шампоазо.2  

# # #  
Паралелно с тези занимания Чомаков скоро след завръщането си 

от Париж се отдава и на обществено-политическа дейност, която по-
ради обстоятелствата добива характер на патриотична антигръцка 
борба.  

Това се обуславя от положението в Пловдив – по кръв неговото 
население е главно българско, но то се гърчее – и от духа на времето, 
в което властно доминира националната идея.  

Какъв е Пловдив в средата на 19 в.?3  
Градът е завладян от османския пълководец Лала Шахин в 60-те 

години на 14 в., но и повече от половин столетие по-късно той запазва 
българския си облик: Филипопол – бележи, например, рицарят Бер-
трандон дьо ла Брокиер4 – в по-голямата си част е населен от бъл-
гари.  

Но в следващия век-век и половина и той, както и повечето, впро-
чем, градове из Балканския полуостров, в значителна степен се исля-
мизира. Към края на 16 в. изворите го представят като предимно мю-
сюлмански град: 2/3 от неговите къщи са турски, останалите – христи-
янски и еврейски. Същата участ, макар и в по-малка степен, споделя и 
Пловдивският край.  

Ребългаризацията започва през 17 в.  
Българите идват главно от селата като земеделски или занаят-

чийски  работници в оформящите се чифлици и в увеличаващите се 
дюкяни. Тогава от тях нараства и преди съществуващата махала Кар-
шияка (на левия бряг на Марица, дн. Филипово) и се образува другото 
селско предградие на Пловдив – Мараша. Тази тенденция особено се 
засилва в началото на 19 в. под влияние на обхваналата Турция фео-
дална анархия. Несъмнено мнозинство в средата на това столетие 
вече са християните – главно българи по произход, които обаче се 
гърчеят.  

Напълно точни данни за броя на населението няма, но най-веро-
ятно към 1850 градът ще е броял 30-40 хил. души.  

Независимо че българите преобладават, етническият облик на 
Пловдив е космополитичен. В него живеят още мюсюлмани, гърци, 

                                                 
1 ИАНГ-1, д. 858-60, с. 528-530. 
2 БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 180, л. 1. 
3 Следващите няколко параграфа се базират главно на Генчев, Н. Възрожден-

ският Пловдив, passim. 
4 Пак там, с. 20-21. 
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арменци, евреи, цинцари, албанци, цигани. Мюсюлманите са коло-
нисти-турци (заедно с които тук се настаняват и циганите) и помаци, 
гърците са по географски произход главно от Архипелага. Евреите 
(дошли от Испания през 16 в.), арменците, цинцарите и албанците са 
незначителни на брой.  

Във вероизповедно отношение, освен мюсюлмани, православни, 
евреи и арменци (григорианци), срещаме и католици (някогашни пав-
ликяни, приели през турско време върховенството на папата).  

Ако мюсюлманите доминират в държавната администрация и в 
земеделската собственост, то градската икономика и търговия, както и 
целият духовен живот на източните християни, са в ръцете на гърците. 
Немного на брой, но със силен дух, с богата езическа и християнска 
култура и големи асимилационни възможности, те държат ръководни 
позиции не само в еснафите, но и в председателстваната от митропо-
лита община, в църквите и училищата, налагайки на православните 
своя език и своите визии за миналото и бъдещето на града.  

Гърците и гъркоманите съставят и горния социален слой сред 
православните, които, по подобие на средновековните граждани в Ев-
ропа, се делят на две категории: патрициат и плебс.  

Патрициатът нарича себе си с гръцкото ромеи (Ñùìáqïé – римляни, 
тоест византийци) или с турското ÷åëåáèè и обитава изключително 
Трихълмието.  

Простолюдието, което, както и мюсюлманите, заема равнината 
наоколо, е изключително българско (обитаващо главно трите селски 
квартала – Каршияка, Мараша и Новата махала). Събудило се нацио-
нално, то, в отговор на гръцкото õîíäðîêåôàëè '÷ïíäñïêÝöáëïé – дебе-
логлавци(, ще лепне специфични презрителни прозвища на гъркома-
ните по тепетата – ëàíãåðè и ãóäèëè. 

От административна гледна точка положението на Пловдив през 
турско време не е много стабилно.  

Веднага след завоеванието той става седалище на румелийския 
áåéëåðáåé. С разширяването на турската територия в Европа обаче той 
се настанява в София, а Пловдив остава ту ñàíäæàêñêè, ту êàçàëèéñêè 
център. В 1848 градът отново става център на ñàíäæàê начело с пряко 
подчинен на централната власт в Цариград ìþòåñàðèô. Според 
âèëàåòñêàòà система от 60-те години на 19 в. Пловдив е център на един 
от петте ñàíäæàêà на Одринския âèëàåò (= Тракия). 

В стопанско отношение Пловдив е крупен занаятчийски и търгов-
ски център.  

От производствата най-характерно е абаджийството, базирано на 
силно развитото овцевъдство наоколо и получило най-мощния си тла-
сък през 20-те години на 19 в. от създадената на мястото на изтребе-
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ните еничери и нуждаеща се от големи количества дрехи редовна 
турска армия. Пловдивският абаджийски еснаф се превръща в ог-
ромна кооперация. Но дори и тя не може да насмогне на всички нужди, 
та негови представители – в лицето на Гюмюшгердановци (гъркомани, 
които оглавяват гръцката партия в Пловдив)  – създават една от 
първите пръснати текстилни манифактури в България.  

Търговията е както вътрешна, така и международна. До края на 17 
в. тя е в ръцете на дубровничани (които си имат и отделна махала), 
после в нея започват да преобладават гърци, а от средата на 18 в. там 
все по-упорито ще се настаняват и българи.  

Освен абаджийските стоки, предмет на àëúø,âåðèøà в голям ма-
щаб са селскостопански продукти: ориз, плодове, зеленчуци, животин-
ска продукция (главно овце за месо, вълна, кожи). Със силно разви-
тото овцевъдство е свързан и най-важният отрасъл в търговията на 
Пловдив през втората четвърт на 19 в. – äæåëåï÷èéñêî,áåãëèê÷èéñêèÿò. 
Последният, както и àáàäæèéñòâîòî, попада изключително в ръцете на 
българите. Закриляни, даже фаворизирани, от Високата порта, тези 
две дейности стават социалната основа на българското възраждане в 
Пловдив.  

За Пловдив, в урбанистичен план, втората четвърт на 19 в. също е 
време на важни промени.  

Те се диктуват най-вече от две стихийни бедствия – голямото зе-
метресение през 1818 и големият пожар в 1846. Опустошенията от 
тези две бедствия дават възможност по тепетата да разцъфти красива 
и оригинална архитектура в лицето на т.нар. пловдивска симетрична 
къща.  

Като всеки ориенталски град, а и благодарение на уникалното си 
разположение край Марица и върху седемте, изникващи някак не-
очаквано из недрата на просторната плоска равнина, сиенитни хълма, 
Пловдив отдалеч е необикновено красив.  

Да го погледнем с очите на копривщенеца Л. Каравелов, който 
през авг. или септ. 1850 влиза за пръв път в него за да учи там в про-
дължение на няколко години: 

Отдалеч Пловдив хвърля във възторг и с местоположението, и с 
живописността на зданията, и с величествената Марица. Къщите са 
боядисани във всевъзможни цветове, белеят се джамии и минарета, 
гробищата са потънали в зеленина, а водите на реката отразяват ця-
лата тази омагьосваща хубост. Но, при влизане в пловдивското пред-
градие Каршияка, всичко добива друг изглед и магията изчезва. Ко-
нете затъват в калта до колене и мъчително се люшкат от страна на 
страна заедно с ездачите, които запушват носовете си за да не се за-
душат от необикновената воня. Из уличните локви плуват мъртви ку-
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чета, котки, даже и коне. Красивият от вън град не е нищо друго освен 
вонящо блато вътре, заобиколено от полусъборени къщи, кални улици, 
отчаяна нечистота, мързеливи и крастави кучета, апатични лица.1  

Горе-долу така го описва и 15-ина години по-късно Ив. Богоров:  
Никой град в Европейска Турция не притежава местоположение 

като Пловдив. Той е изграден на продълговат и висок хълм всред ши-
роко поле, а пътникът още от два часа разстояние вижда неговите 
пъстри, натрупани една върху друга, къщи и с нетърпение бърза да 
засити своето любопитство. Но когато приближи, той започва да 
усеща, че влиза в немотен и раздърпан град, та радостта му скоро 
се преобръща на жалност.2 

Дали такъв се е виждал Пловдив и на завърналия се от Париж 
през 1848/49 копривщенец Чомаков? – Неизвестно.  

На пък със сигурност той ще е гледал на пловдивските право-
славни като Каравелов3, който, все в своите Записки за България и 
българите, с патриотична страст бележи:  

Кореняците пловдивчани, които наричат себе си аристократи или 
åâãåíèñòàòè4 и които не са повече от 600 души, се състоят от смес 
между гърци,  цинцари  и българи. Смесен е и езикът, който говорят – 
нещо средно между гръцки, български и турски. Те от сърце и душа 
ненавиждат българската народност. Представят се за потомци на ве-
лика Елада, но в нравите и обичаите на тия нищожества няма нищо 
гръцко, европейско или човешко – те живеят напълно по турски.  

Това е простимо на гръко-цинцарина, който е фалшив по самата 
си природа и който е изменил на народността си и на името си още в 
онзи ден, в който е започнал да се нарича ромей.  

Но на тая злощастна суета и на тая старческа подлост е подвлас-
тен и младият, честният и възраждащият се българин. Щом някой от 
жителите на Копривщица, на Панагюрище, на Карлово, на Сопот, на 
Калофер и т.н. разбогатее малко, то тоя час той оставя своето бащино 
име и захваща да се срамува от своя произход. Вълко се преобразява 
на Власаки, Петко – на Паскал. Ако селянин дойде в дюкяна на плов-
дивски търговец, то последният се преструва, че не разбира български 
и се старае да говори изопачено или на турски. А откъде е родом тоя 
елински търговец и отдавна ли той се е  преселил в Пловдив? – 

                                                 
1 Каравелов, Л. Събр. съч.-4, с. 401. 
2 Съветник, I, № 7, 6 май 1863, с. 4, дописка от Писалницата на Æóðíàëà çà íà,

óêà+ çàíàÿò è òúðãîâèÿ, онадсловена Град Пловдив и неговата търговия. 
3 Каравелов, Л. Събр. съч.-4, с. 426-427. 
4 åˆãåíÝóôáôïé – благороднейши. 
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Той е родом от Стрелча или Ахланово, а преселил се е преди десетина 
години.  

Но най-много елинизаторски заслуги имат пловдивските кокони – 
завършва създателят на Българи от старо време. – Те най-успешно 
от българската кожа умеят да правят ромейски сахтиян. Защото дебе-
логлавият българин не може да устои пред Купидона и се топи като 
сняг от горещите лъчи на бялото гърло.1 

След тези твърдения следва да се направят уговорки и пояснения.  
Разразяващият се конфликт между гърци и българи се дължи не 

на това, че едните са лоши, а другите – добри, както можем да заклю-
чим от приведените Каравелови думи. В неговата основа стои най-вече 
националната идея2, която смята, че всеки народ има не само право, 
но и задължение да се развива като самостоятелна политическа, 
икономическа и културна единица. Тази идея получава широко 
разпространение и проявява възможностите си като генератор на не-
виждана преди обществена енергия, постепенно разкривайки обаче и 
своята нехомогенност в аксиологично отношение.  

# # #  
Ако през 19 в. национализмът демонстрира, общо взето, предимно 

божествената страна на своята природа, през 20 в. на света ще стане 
известен в пълно проявление и сатанинският му потенциал.  

Тази амбивалентност може сполучливо да се илюстрира, да ре-
чем, с примера на Ваймар: това забележително градче приютява, в 
романтическата фаза на немската национална идея, гении като Гьоте 
и Шилер, а в нацисткия £ вариант край него пуши крематориумният 
комин на Бухенвалд.  

Макар и българската национална идея да не подминава някои не-
гативни екстремуми, слава Богу, тя никога не стига до концлагерни 
измерения. В нея, особено през 19 в., поради изостаналото и потис-
нато състояние на българите, доминират изключително творчески и 
освободителни импулси.  

През третата четвърт на 19 в. неин поборник ще бъде най-вече 
Чомаков. 

На националната идея българите се натъкват още в Ранното 
средновековие, но възрожденската си форма тя получава най-вече у 
Паисий Хилендарски.  

                                                 
1 Каравелов, Л. Събр. съч.-4, с. 426-427. 
2 За гръцката разновидност на националната идея вж. Данова, Н. Националният 

въпрос в гръцките политически програми през 19 в., за българската – Тодев, Ил. Фази 
на българската национална идея. 



Глава втора: Първоначална дейност 

 

105 

 
 

Пръв той сред българите долавя, че в недалечно бъдеще общест-
веното развитие ще бъде доминирано от национализъм, а не от ши-
рещите се тогава традиционен (православен) и модерен (просвещен-
ски) (псевдо)универсализъм.  

Свободни и могъщи през Средновековието, през 18 в. българите 
са лишени от своя държава и Църква, от своя култура и от свой об-
ществен елит, от национално самочувствие и вяра в своето бъдеще.  

Силно уязвен, Паисий се обръща с едно съчинение, историческо 
по форма и съдържание, но публицистично по дух, онадсловено Ис-
тория Славянобългарска (1762), към онези християни, които говорят 
български език и наричат себе си българи, и, като им сочи за пример 
техните средновековни предци, ги призовава да запазят и развият 
своята естествена самоличност.  

Тъкмо това е същността на българската национална идея през 
Модерното време. 

В теократичната Османска империя, организирана чрез разчле-
нена по конфесионален признак ìèëåò-система, българската нацио-
нална идея не може да се опре на никаква що-годе значима институ-
ция, на никаква по-широка организация. Стремейки се към самоосъ-
ществяване, тя неизбежно тръгва по линията на най-малкото съпро-
тивление и затова се концентрира най-вече в една цел: собствена кул-
тура. 

Проблемът за национализиране на културата има два аспекта. 
Първият е свързан главно с въвеждане български език, вторият – с 
българизиране на институциите, обслужващи духовната сфера. Тук 
най-отпред стои Църквата, доколкото целият духовен живот в общес-
тво, измъкващо се от Средновековието, е подчинен на религията, на 
религиозните нужди. Толкова по-вярно е това за българите, които са 
част от организирана според религиозни изисквания държава като 
Турция, където обществото е подредено според границите на отдел-
ните и относително автономни вероизповедни общности (ìèëåòè).  

И все пак, тъй като през 19 в. Модерното време настъпва с нарас-
тваща упоритост сред българите, някои културни институции – напри-
мер отделни училища, вестници, печатници, читалища и др. ще бъдат 
относително самостоятелни. Тази тенденция ще се разширява с на-
предването на 19 в. и поради намесата на една или друга Велика сила 
(това е валидно главно за Цариград), и поради относително либерал-
ните режими в страните, където българските колонии развиват своя 
национална активност (това изказване засяга най-вече Румъния).  

Така или иначе, обаче, институционалното българизиране на кул-
турата се осъществява предимно чрез Църковния въпрос. 
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През цялата Църковна борба българите са обвинявани от своя 
опонент, Вселенската църква, във филетизъм, тоест в любов към на-
родността [си], за сметка на християнския универсализъм, чийто изра-
зител съвършено неоснователно заразената от гръцки шовинизъм Ца-
риградска патриаршия претендира да е.  

Освен това, дори да изключим модерните феномени, в правосла-
вието винаги е имало административна децентрализация, тоест орга-
низация в поместни, относително самостоятелни Църкви, които се от-
насят помежду си като, според разпространената метафора, сестри. 
На Цариградската църква останалите признават единствено първенс-
тво между равни – макар епископът на Новия Рим винаги да е имал 
папистични претенции, резидирайки в имперската (византийска или 
османска) столица. 

Автокефалните Църкви, обикновено следващи държавните гра-
ници, са нещо обичайно в православието.  

Новото в случая е, че българите искат Църква в границите на сво-
ята народност преди да имат своя държава. За сметка на това пък 
разполагат със своя прецедент – такава по същество национална 
държава-Църква те бяха имали в Средновековието. Друг прецедент е 
Охридската архиепископия, чийто диоцез никога не е имал държавно-
политически статус. Отделен е въпросът дали Цариградската патри-
аршия е признавала тези две Църкви според всички тънкости на фор-
мата. 

От друга страна, национализмът на Модерното време (когато дори 
Католическата църква е принудена да допусне известна децент-
рализация на държавна и национална основа, след като чрез Рефор-
мацията Европейският север просто се отцепва от нея) властно кара 
българите да настояват за подобно нещо.  

Обвиненията във филетизъм, прочее, крият една голяма истина и 
една голяма неистина.  

Истината – това е, че чрез Църковното движение българите въз-
становяват в пълноценния £ вид своята народност, осъществяват сво-
ето възраждане като самостойна етно-лингвистична единица, своето 
възкресение за самостоятелно духовно и – в потенция! – държавно-
политическо битие.   

Неистината в етикета филетизъм е, че българите били наруша-
вали каноните, традициите, че създавали били прецедент, който би 
могъл да бъде гибелен за православието.  

Освен това, отделна Църква, Еладската, създава още през 30-те 
години на 19 в. Гръцкото кралство, което иска да се избави от ретро-
градната и тясно свързана с Империята Вселенска църква. Същото 
правят и сърбите от Белградския ïàøàëúê, след като успяват да го 
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конституират в автономно княжество. Така постъпват и румъните след 
Кримската война, обединявайки в една държава Влашко и Молдова. 
Автокефална е още  поместната православна Църква с най-голям ди-
оцез – Руската, такава е и Грузинската.  

Липсата на собствена държава не може в никакъв случай да бъде 
основание да се отрича правото на собствена Църква за един народ.  
Даже валидно е обратното – и то в по-силна степен.  

Следователно, пречките, които българите намират пред себе си са 
изключително от политически и икономически характер. Аргументите, 
сочещи прецеденти или канони, целят почти единствено да замъглят 
същността на нещата, да разводнят спора и да го поставят на изгодна 
за Цариградската патриаршия основа. 

Църковното движение е нещо специфично българско.  
Останалите балкански народи повдигат свои църковни въпроси 

едва след като се сдобиват със свои държави. Те се преборват срав-
нително бързо и лесно с Патриаршията – това важи и за Гърция, и за 
Сърбия, и за Румъния. 

За българите, поради неизгодното географско положение, чисто 
политическите процеси идват с относително закъснение и с по-слаба 
интензивност. За сметка на това, борбата за културно-национална ав-
тономия, която е възможно да се води без чужда подкрепа (от каквато 
безусловно се нуждаят абсолютно всички балкански национално-ос-
вободителни движения) придобива в България необикновено широки 
размери, превръщайки се в най-характерната черта на нейното въз-
раждане.  

Дори любопитното е, че докато останалите балкански държави в 
борба за държавна еманципация получават решаващата помощ на 
Великите сили, след което новосъздадената държава просто изключва 
своята територия от юрисдикцията на Цариградския патриарх, за бъл-
гарите в тяхното Църковно движение неизбежната намеса на Великите 
сили има стойност по-скоро на пречка, отколкото на помощ. 

# # #  
Как започва Църковното движение?1  
Напрежение в някаква степен между българите и Цариградската 

патриаршия съществува винаги след османското завоевание, но то е 
изключително на финансова или лична основа. Национален оттенък в 
него започва да се появява едва през 20-те години на 19 в.  

Причината е преди всичко в рязко променилите се взаимоотно-
шения между ðóì,ìèëåòà и Портата. Векове наред чрез институцията 

                                                 
1 По този въпрос тук следваме Маркова, З. Българското църковно-национално 

движение до Кримската война. 
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гръцки народ фанариотите осигуряват задоволителна за османлиите 
лоялност на подвластните им православни. Избухналото през 1821 
обаче голямо Гръцко въстание поставя Цариградската патриаршия в 
трудна ситуация.  

Заподозряна в нелоялност и неефективност, тя бива подложена на 
почти безогледни репресии, сигнал за които дава обесването на 
патриарх Григорий V през апр. 1821. Турците изземат външното си 
министерство от фанариотите, замислят и вместо от фанариоти да 
съставят висш православен клир от българи. С такова предложение 
султан Махмуд II се обръща към най-влиятелните тогава сред тях – 
Василаки Великов (Турковасилаки) от Върбица (Котленско), Стефан 
Богориди и пловдивските Чалъковци.1  

Последните, които, колкото повече се замогват и печелят благо-
склонността на турците, толкова повече проявяват тежнения към кон-
фронтация с гърците и Патриаршията на национална основа, приемат 
предложението с ентусиазъм.  

Но меродавен в случая излиза Богориди, който е против. Внукът 
на Софроний Врачански е фанатично религиозен и твърд привърженик 
на източноимперската идея в старотурски вариант и затова е без-
резервно лоялен както към османовата династия, така и към фанари-
отската Църква.  

С аргумента, че сред сънародниците му няма достойни за архи-
ереи хора (което дълго време ще бъде рефренът в патриаршеските 
откази да им се ръкополагат единородни владици) и че не бива в този 
тежък момент да се оскърбява Великата, тоест Цариградската, църква 
той осуетява начинание, което би могло да даде друга насока на за-
почващото Българско национално възраждане.  

От друга страна, макар че гърците извоюват независимо кралство 
под знамето на православието, те бързо влизат в конфликт с Патри-
аршията и си създават отделна, Еладска, църква и така дават на бъл-
гарите един от неоценимите си уроци по национализъм.  

Турците пък, водени от логиката на своите модернизационни ре-
форми, започват да се стремят изобщо да премахнат ìèëåò-системата.  

Поощрени от немилостта, в която се оказват фанариотите след 
началото на Гръцкото въстание, а и поуплашени от надигащия се шо-
винизъм на гърците и поразочаровани от техните малки и трудни 
успехи в антитурската им борба,  през 20-те години на 19 в. за пръв 

                                                 
1 Вж. за това у Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 258-259; Ослеков, Л. Участие на 

копривщенци в Гръцката завера, с. 428; Кесяков, Хр. Пловдивските първенци Чалъ-
ковци, с. 16. 
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път българите се осмеляват да предявят църковно-национални пре-
тенции.  

Началото се туря във Враца през 1824, когато местният първенец 
пробва без успех – и плаща с главата си! – да тури българин за вла-
дика на тамошната катедра. Не толкова драматични, но все така не-
удачни в развръзката си са подобни начинания през 20-30-те години на 
19 век в Скопие, Самоков и Стара Загора, чиито жители също искат 
сънародници за духовни пастири.  

Качествени промени настъпват в края на 30-те години на 19 в., ко-
гато се явяват по-благоприятни обективни и субективни условия за 
граждански напредък на българите.  

От една страна, те заякват стопански и стават чувствителни към 
понятията за лично и национално достойнство при подобряващ се 
климат в Османската империя и в Източния въпрос, от друга. Сред тях 
се появяват и повече личности, неравнодушни към – и достойни за! – 
статуса на висши духовници, склонни не да отхвърлят или крият, а 
напротив, да изтъкват – и не без апломб! – своята народност.  

А пък все по това време в опитите на османлиите за преобразува-
ния по европейски модел в първоначалния хаос и разорение се набе-
лязват елементите на известен конструктивизъм. В 1837 султан Мах-
муд II прави – нещо преди невиждано! – един вид сондажна обиколка 
из България и навсякъде обещава равноправие на всичките си пода-
ници и закрила срещу насилия и злоупотреби. За свестените измежду 
българите не е трудно да разшифроват тези послания като обещание 
за евентуална помощ срещу Патриаршията.  

Нееднозначна роля играят промените в Източния въпрос. Получи-
лата там приоритет Русия с договора от Кючук-Кайнарджа през 1774, 
разширен и утвърден почти до възможния си максимум през 1833 чрез 
договора от Ункяр-Искелеси, е подложена на небезуспешна атака от 
останалите Велики сили. Българите започват да усещат, че техните 
интереси като нация на моменти направо се и хапят с руските и наче-
ват да проявяват диференцирано отношение към руските ходове на 
Балканите.  

Самата Русия не може да избегне силни противоречия в своята 
българска политика.  

От една страна, тя подкрепя българската просвета и е готова дори 
да въведе един вид култ към българската древност заради заслугите £ 
като цивилизатор на славянството и пръв радетел на идеята за него-
вата културна равноценност с гърци и латинци. Руската пропаганда 
охотно поддържа и мита за дядо Иван: освободил сърби, власи и 
гърци, той бил готов да извади меч и в името на българската свобода.  

Но, от друга, Русия не иска конфликти в православната общност.  
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Освен това, българите не само се съмняват в искреността на рус-
ките държавно-политически обещания. Те често се колебаят в тяхната 
изпълнимост, дори се боят от нея, защото за тях понятието свобода 
все повече означава не само единоверна и единоплеменна, но още и 
просветена и ефикасна  власт. А това естествено ги насочва към – 
общо взето – антируски настроената и усилваща влиянието си в Ос-
манската империя Европа.  

През 1839 излиза и Гюлханският õàòèøåðèô.  
Той обобщава дотогавашните реформи, като се старае да ги раз-

шири и задълбочи. Най-същественото в него е прокламиране на ра-
венство между мюсюлмани и немюсюлмани и еднаква сигурност за 
всички. Той може само да насърчи антифанариотското движение на 
българите и затова веднага е преведен на български.  

В 1841 е подписана и Лондонската конвенция за Черно море, ко-
ято намалява влиянието в Източния въпрос на  Русия и, респективно, 
онова на нейното главно протеже в Османската империя – Патриар-
шията. 

При тези условия, заразяващато се все повече от националната 
идея българско общество вече опитва да се възползва от обявеното от 
турските реформатори равноправие.  

Случай да се провери доколко времената са се променили не за-
къснява да се яви. Това става през 1838, когато умира Иларион Крит-
ски, който, нелишен от благоразумие и достойнства, остава дълго, ма-
кар и не съвсем безбурно, Търновски митрополит. Неговото място за-
ема Панарет, който, в пълна противоположност на духовното си име 
(значещо Вседобродетелен), е носител на всякакви пороци.  

Новата обстановка в Империята и безобразията на Панарет съ-
здават силно брожение в Търновска епархия. Начело застава котле-
нецът Неофит Бозвели, известен вече учебникар и учител, òàêñèäèîò 
на Хилендарския манастир. В 1844 към него се присъединява и Ила-
рион Стоянович, другар на Чомаков от Андрос.  

Под закрилата на Франция и със съдействието на полската еми-
грация, които не без основание се надяват по този начин да разширят 
юрисдикцията на папата, двамата се обръщат с нарочни прошения към 
Портата за родни владици, български църква и печатница в Цариград, 
помощ за българската просвета, смесени българо-турски съдилища. 
Но най-важното е искането им българският народ да получи чрез свои 
представители директен контакт с Високата порта, като Патриаршията 
запази само чисто религиозната си власт над него.  

Това всъщност е първата програма на Църковния въпрос.  
Тя е директно посегателство върху ìèëåò-системата, с което нито 

Патриаршията, нито Русия могат да се съгласят. Не по-малко драз-
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нещи за тях са и прокатолическите реверанси на Неофит и Иларион. 
Използвайки подкуп, за руската дипломация се оказва не особено 
трудно да убеди турците да снемат покровителството си от двамата 
българи, които след това Патриаршията заточава на Атон.  

Така бързо и лесно за Фенер приключва първата му по-сериозна 
схватка с българите.  

Развръзката е логична. Църковните искания на българите се 
оказват част от Източния въпрос, в който не може да се действа без 
надежден съюзник измежду Великите сили. Тъй като такова сериозно 
начинание не е в състояние и бързо да се приключи, необходими са 
още средства, опит, постоянство, дълготрайна и масова поддръжка от 
страна на народа.  

Франция, обаче, чиято благосклонност Неофит и Иларион бяха си 
осигурили, е резервирана в подкрепата си, тъй като не е напълно си-
гурна, че българите биха приели католицизма.  

И Търновската епархия, и цариградските българи, макар да за-
стават зад Неофит и Иларион, не им се оказват достатъчно надеждна 
опора.  

Най-сетне, слабост и за двамата водачи е и обстоятелството, че те 
се явяват духовни лица и никой поради това не може да оспори 
правото на Патриаршията да ги администрира по своя воля. 

Макар и обезглавено, Църковното движение не спира. Нему обаче 
вече липсва центрираност и единство и за руската дипломация, която 
от всички е най-чувствителна към неговия ход, не се оказва трудно да 
го вземе под свой контрол. В Цариград се създават, както бяха искали 
Неофит и Иларион, и български вестник, и българска църква.  

Начело на Цариградски вестник обаче застава Александър Ек-
зарх, който, настоятелно търсил, но не добил подкрепа нито от Фран-
ция, нито от Англия, получава значителни средства (част от които раз-
дава на българските училища) от Русия и, естествено, започва да об-
служва най-активно нейната българска политика.  

Храмът пък е дарение от българския фанариотин Стефанаки Бо-
гориди. 

Той е осветен на 9 окт. 1849, като Созоагатополският владика 
служи на славянски, а Неофит Рилски, вече преподавател в прочутото 
Халкинско богословско училище, произнася поучение. Специален 
патриаршески ñèãèë го признава за общонароден имот на българите, 
на чийто език и да се служи там. В чест на ктитора за негов патрон е 
взет Св.Стефан.  

Както си му е редът при църквата се създава и българско учи-
лище, патриархът £ ръкополага и епископ in partibus с титлата Лаоди-
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кейски. Това е сърбинът Стефан Ковачевич, невзрачен и наложен от 
Русия.  

Тя получава и своето настоятелство, което, взело официалното 
признание както на Портата, така и на Патриаршията и, снабдено със 
свой печат и устав, малко по-късно става фактически главната бъл-
гарска община. 

По този начин Църковният въпрос, оглавен временно и без особен 
ентусиазъм от компромисния Богориди, се отказва от конфликтност и е 
сведен изцяло до религията и просветата.  

За националната идея, която стои в неговата основа и която 
всъщност единствено е в състояние да му придаде достатъчен размах 
и перспективи, остава да напомня комай само онова място във фер-
мана за Св.Стефан, което казва, че той се дарява от султана на бъл-
гарския народ. Това е първото, макар и силно омаловажено от обсто-
ятелствата, официално признаване на българите като нация от страна 
на турската власт, за която дотогава те просто са част от гръцкия на-
род. 

Възникващите по това време из провинцията църковни конфликти 
също се решават в компромисен дух, като лошите фанариотски вла-
дици се заместват с добри.  

Малко по-различна е гръцката отстъпка в Търновска епархия, къ-
дето Неофит Византиос ръкополага двама българи за õîðîåïèñêîïè 
(Доротей Врачански и Иларион Ловчански), а през 1855 взема за про-
тосингел Иларион Стоянович, който, след като другарят му Неофит 
умира в заточение (1848), с руска помощ напуска Атон (1850).  

# # #  
Българо-гръцка разпра започва и в Пловдив. Тя закъснява, но се 

развива по-бързо и по-категорично, извеждайки го не след дълго на 
челно място в Църковния въпрос.  

За да проследим нейното начало нека отново се върнем към Лю-
бенкаравеловите Записки за България и българите1:  

В Пловдив се е появила първата планета на българското въз-
раждане. Първата дума против фанариотското иго и първият 
протест против гръко-азиатската гангрена са се родили в Пловдив 
и в неговите окрестности. Аз и до тая минута помня честните 
лица на Атанаса Вълковича, на Стояна Чомакова, на Георгия Стоя-
новича и на Найден Герова, които изрекоха първата свещена дума: 
íèå ñìå áúëãàðè è æåëàåìå äà æèâååì áúëãàðñêè- Нека говори кой що 
ще, а България е обязана твърде много на тия четири гражданина и 
на техните велики души. Тия първи произнесоха с гордост и с благо-

                                                 
1 Каравелов, Л. Събр. съч.-4,  с. 429-430. 
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склонност името áúëãàðèí и повдигнаха гласа си за защитата на 
това име; тие първи откриха фалшивостта на фанариотите и по-
съветваха българския народ да се не каля в ромейското блато.  

Вече видяхме, че началните си стъпки Църковният въпрос прави 
не в Пловдивска, а в Търновска епархия, но пък след Кримската война 
градът на тепетата чрез своя цариградски представител Чомаков ще го 
оглави и доведе до успешен край и в този смисъл можем да приемем 
първенството, което му приписва Каравелов.  

Не ще да е неуместно тук да се вметне, че между двамата има 
определен афинитет.  

Не без възхищение образа на Чомаков Каравелов рисува и в по-
вестта си Децата не приличат на бащите си. Там неговият герой из-
повядва култ към волята и смелото действие, препоръчвайки на един 
млад и нерешителен патриот молитвата: Възстани, моя волйо, и земи 
онова, което ти се не дава от другите; ще да работя, ще да жерт-
вам, ще да се мъча – и всичко ще да бъде мое.1  

И по-късно, като председател на БРЦК в своята публицистика Ка-
равелов ще се отнася със симпатия към Чомаков и неговата партия.2 
Освен защото са земляци и далечни роднини, те, независимо че еди-
ният е революционер, а другият – еволюционист, трябва да са изпит-
вали чувство на сродство и поради – без да броим патриотизма – об-
щото си преклонение пред либералната демокрация. 

Плюс всичко това и съдбите им се поддават на небезинтересно 
паралелизиране.  

Най-напред, освен чисто политическата, и двамата имат значима 
професионална дейност: Каравелов е сред създателите на съвремен-
ната българска литература, Чомаков – на съвременната българска 
медицина. 

Когато Каравелов влиза в Революционното движение, то вече има 
своята почти десетгодишна история, но тъкмо той е, който създава 
БРЦК. Тази организация, въпреки всичките си недостатъци, така или 
иначе смогва, наистина по един трагичен начин, чрез Априлското въ-
стание да постигне целите си – възстановяване на българската дър-
жавност.  

И Чомаков не е създател на Църковното движение, но пък най-
вече негова е заслугата за извоюването на Екзархията, която институ-
ционализира и легитимира българската нация.  

Прочее, без съмнение и двамата са сред най-крупните ни възрож-
денци. Но в най-решителния момент – средата на 70-те години на 19 

                                                 
1 Цит. по Арнаудов, М. Любен Каравелов, с. 74. 
2 Вж. тук. по-долу, с. 342, 361. 
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в. – и двамата правят кардинални грешки: единият като се променя, 
другият – като не се променя.  

Каравелов, не вярвайки в собствените сили на българския народ, 
еволюира от революционер в еволюционист и така се обрича на изо-
лация.  

Чомаков, напротив, е убеден, че българите са в състояние сами да 
постигнат постепенно и с мирни средства своите цели и затова остава 
непоколебимо верен на възгледите си, чрез които бе постигнал 
значителни успехи. Но това също се оказва погрешно.  

Така двамата копривщенци, които имат изключителни заслуги за 
израстването на своята родина, посрещат като аутсайдери нейното 
Освобождение в 1878.  

Каравелов умира само година след това, но той винаги се е рад-
вал на обичта на следващите поколения. Чомаков  живее още 15 го-
дини, като е принуден да започне от нулата своята обществена дей-
ност, в която и сега постига немаловажни резултати. Но потомството не 
е било особено разточително в симпатиите си към него.  

Що се отнася до ролята на личностите в началото на българо-
гръцката борба в Пловдив, все въз основа на спомени по-определено 
за това се изказва Й. Груев1, според когото истинското възраждане на 
Пловдив започва от Чомаков:  

Родолюбив деец – пише той, – Ст. Чомаков умееше да повлияе на 
роднините си чорбаджии Стоян Чалъков, Салчо Чомаков, Павел 
Куртович и други и ги убеди да настоят за съграждане български 
училища и цръкви в предградия[та] Мараш и Каршияка+ в 1848-1849 
г., и да основат Епархийското училище Ñâ-Êèðèë è Ìåòîäèé  в 1851 
г.2 

Най-конкретен по интересуващия ни въпрос е некрологът3 на Чо-
маков във в. Балканска зора.  

Според него малко след завръщането си от Париж д-р Чомаков 
присъства на изпити в Елинското училище в Пловдив. В отговор на 
покана от владиката да държи реч той хвали общината за старанието £ 
да просвещава младежта, но бърза и да обърне внимание на едно 

                                                 
1 Груев, Й. Моите спомени, с. 89, бел. под линия; но в речта си през 1895 по слу-

чай 25-годишния юбилей на Екзархията (Литературен архив-9, д. 15, с. 147) Й. Груев 
представя нещата като колективно дело на най-дейните от Чалъковци, един само от 
които е Ст. Чомаков. 

2 По-точно – за учебната 1850-1851. 
3 Балканска зора, № 1060, 24 ноем. 1893; № 1061, 25 ноем. 1893; некрологът е ано-

нимен, но явно е писан от човек, който добре познава живота и делото на Чомаков; 
цитираната горе версия е възпроизведена почти едно към едно и 40-ина години по-
късно в Пловдивски общински вестник (№ 205, 31 юли 1937, с. 4-5) под заглавие 
Видни пловдивчани в миналото и сега. 
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препятствие пред постигането на тази цел. Един народ може по-лесно 
и по-целесъобразно да се възпитава, заявява Докторът, когато добива 
образованието си на матерен език. Присъстващите ученици, които са 
българи – продължава той, – много по-скоро биха напреднали в на-
уката, ако се бяха учили по български вместо да си губят времето с 
изучаването на един чужд език, че после да добият наука.  

Тази постъпка на Чомаков става развръзка на един вече създал 
се, но ненамерил още израз българо-гръцки антагонизъм. Срещу до-
миниращия елинизъм е не само българското простолюдие от Мараша 
и Каршияка, у което зрее едва сдържан гняв от злоупотребите и висо-
комерието на градската върхушка. Срещу него са и онези имотни 
пловдивчани, които успяват да забогатеят преди да се погърчат.  

С речта си Чомаков веднага става герой на деня. Борбата, от 
глуха, неопределена, несъзнателна, се облича в благородна форма и 
незабавно обединява чорбаджиите от енорията Св.Богородица с бед-
ното население на града. Така, благодарение на решителността и 
енергията на Чомаков  и на Атанас Вълкович Чалъков, открито започва 
да се работи за отварянето на български училища.  

С това от половинчатото побългаряване на Пловдив, което дото-
гава практикуват Чалъковци, се преминава към безкомпромисна борба 
с гърците. Като един вид верижна реакция то води и до сблъсък с 
новия митрополит Хрисант от Лесбос (1850-1858), наследил на 
Пловдивската катедра относително толерантния Никифор. Според ня-
кои от съществуващите извори начело отново е Чомаков.  

Началото на сблъсъка с Хрисант не е лишено от интрига, която 
дава представа за части от психологическия механизъм, отключващ 
българо-гръцкия конфликт.  

Прочее, през 1852 свещеник от Мараша си позволява, в едно сви-
детелство за âóëà, да си послужи с български език. Митрополит Хри-
сант, комуто занасят този документ, го скъсва с думите, че няма обичай 
да издава âóëè на основание на свидетелства, писани на цигански 
език.1  

Употребата на този епитет като ругатня не е нещо изолирано.  
Срещу сериозното и настоятелно желание на гърците така да 

представят българския се вижда принудена да реагира и Русия, чийто 
писмен език всъщност е старобългарският. Един от най-изтъкнатите £ 
тогавашни филолого-историци, Александър Хилфердинг, в своя сту-
дия2 опровергава това гръцко заявление като нахално и невежест-
вено, специално – и не без тънка ирония, впрочем, – подчертавайки, 

                                                 
1 Балканска зора, № 1060, 24 ноем. 1893; № 1061, 25 ноем. 1893. 
2 Гильфердинг, А. Взгляд константинопольскаго грека на болгарские и критские 

дела, с. 217-218. 
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че и българският, и гръцкият имат общо с циганския, доколкото по-
следният е един от ранните потомци на санскритския, който пък е част 
от индоевропейското езиково семейство, към което се числят както 
славянският, така и гръцкият.  

Впрочем, тъй като циганите дълго пребивават в гръцка среда, 
техният език лексикално, а донейде и морфологически, е доста близо 
до гръцкия.  

Поради тази близост, може би, българите не пропускат – незаслу-
жено, разбира се, но не без резултат – също да наричат гръцкия ци-
гански. Например, когато, като момче, Нешо Бойкикев, бъдещ митро-
полит Охридско-Пловдивски, тръгва да се учи за даскал, неговият чичо 
Стойко му се заканва: Дете! Да не се учиш на тоя гръцкий и цигански 
език, защото ке ти отсечу язичето.1  

Това е само един от многобройните примери за изкривения образ, 
който с неизбежна реципрочност си изработват гърци и българи едни 
за други. Негативизираната, дори сатанизираната, представа за другия 
става основно идеологическо оръжие в тяхната борба за подялба 
наследството на болния човек.2 Сам Чомаков, бидейки вероятно най-
изтъкнатият български гръкофоб3 от третата четвърт на 19 в., без да 
отрича превъзходните качества на гръцкия дух, неведнъж ще се из-
казва язвително за гърците.  

Ето един пример. 
Гръкът е религиозен – пише4 той през юли 1864 на Георгаки Сто-

янович, – но с краката си тъпче религията, когато тя говори срещу 
интересите му вещественни и морални. Той я има за една промис-
леност, една тръговия. Тамо дето ся не срящат, той вика на рас-
кол. И обръща са кам дето има слепи. И тамо пренася правосла-
вието, като кибритчията таблата от една на друга врата.  

Но да се върнем в Пловдив в 1852, където българското свидетел-
ство се оказва провокация от страна на Чомаков и съмишлениците му, 
които търсят повод за да демаскират и прогонят фанариотина, нито 
знаещ, нито уважаващ езика на пасомите си. Възмутен от владишката 
обида, народът прави общо оплакване. Така започнала според Бал-
канска зора борбата с Хрисант, която няколко години по-късно ще за-
върши с неговото сваляне от Пловдивската катедра и която си остава 
един най-крупните епизоди в Църковния въпрос.  

                                                 
1 [Натанаил, митрополит Охридо-Пловдивски.] Жизнеописание, с. 8. 
2 Вж. за това у Данова, Н.  Представата за другия на Балканите: образът на гърка 

в българската книжнина през 15 – средата на 19 в.; Данова, Н. Образът на гърците, 
сърбите, албанците и румънците в българската книжнина.  

3 Вж. тук по-горе, с. 81. 
4 Вж. тук, част 2, д. 35, с. 64-65. 
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Тези твърдения, които са общо взето верни, все пак се нуждаят от 
добавки и пояснения, та затова е необходимо да погледнем по-отблизо 
българо-гръцкия конфликт в Пловдив през 50-те години на 19 в.1  

Следва най-напред да се отбележи, че Докторът, макар да хвърля 
първите искри, в разразилата се почти десетилетна борба начело за-
почва да изпъква едва към нейния край. Преди това първият план се 
заема от брат му Салчо, братовчедите му Георгаки Стоянович и Атанас 
Вълкович плюс Найден Геров.  

Силно напрежение създават и вдъхновяваните и закриляни от 
Хрисант гъркомански преследвания срещу българския език в Пазар-
джик, Калофер, Хасково.  

Конфликтът взема и жертви – през май 1852, на път за Стара За-
гора е убит хасковският български учител Атанас Чолаков.  

В самия Пловдив около 1850 гърците организират въоръжена 
дружина, която се опитва да упражнява терор. В храсталаците на 
Джендем-тепе тя устройва засада на връщащия се от Дермендере 
Чомаков, който успява да се спаси само благодарение на добрия си 
кон. Друг път, както си седи в двора, изневиделица изгърмява пушка – 
за щастие, без да го улучи. Подобен опит за покушение – или само за 
сплашване – се извършва и срещу брат му Салчо.2 

Характерен момент от първите години на пловдивския българо-
гръцки конфликт е и острото словоборство.  

В гръцката преса Георгиос Цукалас повдига истински кръстоносен 
поход срещу българския език, срещу българските училище, учители, 
първенци. Със злобни дописки той се мъчи всячески да злепостави 
българската разбойническа тайфа, представяйки народополезната £ 
дейност, особено класното училище, като панславистко дело, създа-
дено за политическа пропаганда.  

От страниците на Цариградски вестник Найден Геров, Йоаким 
Груев и др. отбиват клеветите, демонстрират лоялност към турците, не 
пропускайки да разобличават финансовите злоупотреби, нечести-
востта и шовинизма на Хрисант.  

Не успявайки на местна почва да спрат прогреса на българщи-
ната, пловдивските гърци смогват в 1852 да издействат чрез Патри-
аршията едно åìèðíàìå от Портата за заточаване, като бунтовници, на 
своите противници: Георгаки Стоянович, д-р Чомаков, Атанас Вълко-

                                                 
1 Следващите няколко параграфа са главно според Груев, Й. Епархийското в Плов-

див училище Св. Кирил и Методий, passim, и Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, с. 
156-208. 

2 Д-р Ст. Чомаков [некролог], с. 18. 
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вич, Георги Раковски1, Найден Геров и др. Ìþòåñàðèôúò Адил Исмаил 
паша, обаче, се оказва достатъчно благоразумен да не го изпълни.  

Пасивни от своя страна не остават и българите, които в много-
бройни прошения до Портата, до Патриаршията, до руското посолство 
настояват с големи изгледи за успех Хрисант да бъде отзован от 
Пловдив. В крайна сметка владиката не само оцелява на Пловдивс-
ката катедра, но и успява в навечерието на Кримската война да про-
гони Н. Геров.  

Българите обаче също регистрират две немаловажни и дразнещи 
гърците идеологически победи. Те започват настоятелно да назовават 
града с едно от средновековните му български названия, Пловдив, и 
начеват да честват като един вид национален празник деня на Св.Св. 
Кирил и Методий. И едното, и другото повишават самочувствието на 
пловдивските българи и показват пред цялата нация растящата им 
сила и значение. 

# # #  
Междувременно, започналата Кримска война внася качествени 

промени във възрожденското общество. Тя повишава неговия соци-
ално-икономическия статус и променя приоритетите в националните 
му аспирации. В началото на войната, очаквайки Турция да загуби, 
българите се заемат, колкото могат, да помагат на Русия с надежда да 
не бъдат забравени, както в 1829, при подписването на мира. Но во-
енното щастие изменя на царя и те трябва да приемат, че за неопре-
делено време ще останат под властта на султана.  

Обаче, от друга страна, този изход, тъй като отслабва позициите в 
Източния въпрос на Русия, която е главен гарант на статуквото в Па-
триаршията, разкрива, като един вид компенсация, добри перспективи 
пред Църковния въпрос. Портата вече може с много по-големи шан-
сове да разгърне реформената си програма по отношение на ìèëåò-
системата.  

Като потвърждение на Õàòèøåðèôà от 1839 сега султанът обявява 
един õàòèõóìàþí, с който отново се прокламира равенство и сигурност. 
Той става жалон в модернизационните усилия на османците. Като 
знак, че с него се ангажира Европа, указът става част от Парижкия ми-
рен договор, с който приключва Кримската война. Договорът устано-
вява колективен протекторат над Османската империя, като гарантира 
нейния интегритет, но и предвижда задълбочаване на нейната вестер-
низация.  

Що се отнася до Патриаршията, този път натискът от страна на 
светската власт е по-конкретен и по-категоричен.  

                                                 
1 Тогава той често посещава Пловдив – вж. тук по-долу, с. 170. 
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Освен общото изискване за промени в духа на Òàíçèìàòà+ на нея 
се предписва провеждане на църковен събор, на който да се определи 
точно редът за избор на патриарх, на владиците да се определят 
заплати за да се премахнат финансовите нередности, в управлението 
на Църквата да се допуснат и миряни. 

Прокламирането на Õàòèõóìàþíа веднага извиква реакция у цари-
градските българи.  

През май 1853 те се бяха обърнали към княз Меншиков, донесъл в 
османската столица царския ултиматум, който дава повод за Кримс-
ката война, с прошение за помощ, в центъра на което стоеше Българо-
гръцката разпра. Сега, предвид чувствително променените параметри 
на Източния въпрос, веднага след промулгирането (18 февр. 1856) на 
Õàòèõóìàþíà те подават молба за независима Църква от името на 6,4 
милиона българи. Тя попада у Мехмед Къбръзлъ паша, в качеството 
му на изпълняващ длъжността велик везир (титулярът Али паша е в 
Париж за мирната конференция – 25 февр.-30 март 1856, която 
приключва Кримската война).1  

С това Църковният въпрос навлиза в решителната си фаза.  
Дотогава, бидейки, наистина, изтъквано в полемични или пропа-

гандни материали, нито от Портата, нито от Патриаршията, нито от 
Русия е искано такова нещо. Сега тази необходима и логична крайна 
цел е обявена официално. За да се придаде по-голяма тежест на на-
чинанието, Цариградската община се обръща с апел и провинцията да 
изпрати по нарочни хора подобни петиции.  

Така в края на 1856 в имперската столица се събират 20 депутати, 
които, с още толкоз от Цариград, подават на Портата 60 прошения. 

Това, всъщност първо, българско народно събрание обаче е не-
глижирано от властта и бързо се разотива, а заявката за национална 
Църква се посреща зле от всички страни.  

Портата подозира в симпатии към Русия българите, които бяха 
дали няколко хиляди доброволци на страната на последната в току-що 
приключилата война, а веднага след това са призовани да вдигнат 
оръжие срещу султана от бунтовниците Никола Филиповски (в Габ-
ровско) и Димитраки Петрович (във Видинско).  

                                                 
1 Вж. този текст в статията на Раковски Няколко подробности за българская на-

родна църква в Цариград (Дунавски лебед, № 54, 10 окт. 1861, с. 218; № 55, 17 окт. 
1861, с. 222); подробностите около това прошение не са много ясни; според някои ав-
тори то е подадено на самия султан, когато отива на джамия за петъчната молитва, а 
пък на Къбръзлъ паша било съобщено устно в обобщен вид (Карапетров, П. П. 
Сбирка от статии, с. 68 и сл.; Maždrakova-Čavdarova, Ogn. L’opinion publique bulgare et 
le Hatti-Humaün de 1856, p. 181sq; Бонева, В. Прошението на цариградските българи). 
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Подобна позиция заемат и западните сили. Патриаршията, естес-
твено, реагира с категорично не.  

Русия, която от своя страна намира българите податливи на турко- 
и европофилия и не особено предани на православието, но подкрепя 
просветното и политическото им възраждания, е по-мека – заради 
отслабените си позиции в Цариград – в отказа си.  

# # #  
Замразен през Кримската война, през 1857 конфликтът в Пловдив, 

както и по други места, пламва отново.  
Повод дава съставянето, в духа на Õàòèõóìàþíà, на един съвет от 

по двама души от всяка енория при митрополията. В него Хрисант виж-
да единствено свое оръдие, докато българските първенци искат да го 
направят орган, който да контролира владиката. Митрополитът 
официално донася, че в Пловдив се въвеждали опасни за държавата 
френски наредби. Това предизвиква една разтревожена турска анкета, 
която, разбира се, не намира нищо страшно.  

Окуражени от този резултат, българите започват съдебен процес 
за клевета – най-напред в Одрин, а после и пред Висшия съвет за 
юридически разпореждания (Meclis-i vâlâ-yı ahkâm-ı adliye) в столицата, 
който по това време изпълнява функциите на Върховен съд. Äàâèÿòà 
продължава чак до 1857.  

Въпреки че Хрисант губи делото и е отзован от Пловдив, и сега, на 
негово място, Патриаршията праща (1858) небългарин – погърчения 
албанец Паисий. Но – и това е показател за справедливостта и 
напредъка на българската кауза – последният прегръща националните 
цели на своите пасоми, за които ще пострада, прекарвайки години в 
заточение, без да им измени.  

Гърците обаче отказват да последват примера на митрополита си 
и следващият тур борби е за езика на богослужението.  

От старо време в пловдивските църкви се служи смесено – на 
български и гръцки. Когато се надига вълната на българското пробуж-
дане, литургията почва да се върши само на гръцки, което, естествено, 
създава постоянно напрежение. То достига кулминацията си през 
1859.  

В началото на тази година, сякаш за да налее масло в огъня, Цу-
калас издава в нарочна брошура антибългарските си опуси, които 
провокират такава вълна от възмущение, че Геров и Чомаков се сре-
щат с водача на гръцката партия Гюмюшгердан за да предотвратят 
проливане на кръв. През ноември и декември пък на два-три пъти 



Глава втора: Първоначална дейност 

 

121 

 
 

Св.Богородица се превръща в истинско бойно поле1 преди в нея 
окончателно да зазвучи само български.  

На Чомаков при тези сбивания се налага да оказва първа помощ – 
естествено, без да прави разлика между свои и чужди.  

От силните и многобройни удари и ританици – спомня си Н. 
Еничерев2 – най-после той [гъркоманинът Ставричоглу] биде съ-
вършено смазан и лежеше безчувствено на черковните плочи. Всички 
помислиха, че е умрял, но когато го прегледа доктор С. Чомаков, 
каза, че е жив и заповяда да го напръскат с студена вода. Така 
смазан, биде отнесен от самите българи на черга у дома му, дето 
боледува повече от два месеца. След оздравяването му, гърците с 
голямо тържество го венчаха в елинското училище за народен 
герой.  

С тези си победи Пловдив, макар и късно влязъл в Църковния 
въпрос, все повече изпъква като не по-малко важен от Търново бъл-
гарски център. Показател за това е фактът, че от тримата български 
представители в състава на 45-членния Събор (>Ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóéò), 
който трябва да изработи църковни реформи в духа на Õàòèõóìàþíà, 
единият, Георгаки Стоянович, е от Пловдив. Другите двама са: Илия 
Петров от Видин и Николи х. Минчоглу от Търново.3  

В едно от най-авторитетните обаче съчинения по Църковния въ-
прос4 се е промъкнала, повтаряна и на други места5, грешката, че 
български представители в този Събор били Минчоглу от Търново, д-р 
Чомаков от Пловдив, П. Р. Славейков от София и Илия Петров от Ви-
дин. Тя може би тръгва от П. Кисимов, който в спомените6 си твърди, 
че в 1858 се срещал с българския тогива в Цариград представител 
Чомаков. Най-вероятно обаче тази среща се е състояла през лятото на 
1862, когато Кисимов, компрометиран в Хаджиставревата буна, бяга 
първо в Цариград, където престоява известно време, а сетне – във 
Влашко7.  

Впрочем, Чомаков и преди установяването си в Цариград 
(началото на апр. 1861) като Пловдивски представител ще да е пре-
бивавал в столицата, вземайки участие в българските обществени 

                                                 
1 Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, с. 369. 
2 Еничерев, Н. Възпоминания и бележки, с. 33. 
3 Вж. у Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 32. 
4 Ников, П. Възраждане на българския народ, с. 143. 
5 Напр., у Кирил, патриарх Български. Паисий, с. 75, 82; Кирил, патриарх Бъл-

гарски. Екзарх Антим, с. 99; Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, с. 206; Грънчаров, 
М. Борбата за църковна независимост, с. 76. 

6 Кисимов, П. Исторически работи-1, с. 46, бел. 13 под линия. 
7 Пак там-4, с. 8 и сл. 
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дела. Например, той подписва заедно с други цариградски първенци 
едно писмо1 до Търново от септ. 1860. 

От Цариград Георгаки Стоянович държи редовна писмена връзка с 
Чомаков, информирайки го за хода на Събора, който се развива 
съвсем неблагоприятно за българите.  

Той се открива през окт. 1858 при следния дневен ред: изработ-
ване (1.) правила за избор на патриарх и владици и (2.) наредба за 
съставяне на смесен (тоест включващ духовници и миряни) съвет, 
съвместно с който патриархът и неговият синод да управляват Църк-
вата; определяне (3.) заплати за патриарх и владици и (4.) данъците, 
които да ги покриват; набелязване (5.) мерки за покриване патриар-
шеския дълг; търсене (6.) съдействие от светската власт за неговото 
събиране.  

На българите Съборът – и с тази си програма, където няма и на-
мек за проблем, който вече страстно вълнува всеки един от тях, и със 
състава на делегатите си, сред които има само трима техни предста-
вители макар те да са най-многолюдната част от патриаршеското пас-
тво –  не може да донесе друго освен разочарование.  

Но на първо време те се държат дисциплинирано и приемат съ-
ществуващите правила, издигайки пред Събора през дек. с.г. три ис-
кания: 1. владиците да се избират от епархиите; 2. назначените вла-
дици да познават в съвършенство езика на пасомите си; и 3. да полу-
чават, с оглед прекратяване финансовите насилия, определена за-
плата.  

Съборът приема решение на архиереите да се определи заплата – 
за което не само българските представители настояват, но което 
произтича и от Õàòèõóìàþíà, а и е изрично записано в инструкциите на 
Портата за неговото свикване и провеждане.  

Другите две искания на българите са неглижирани, като все пак 
някакви отстъпки са им направени.  

По руско настояване Патриаршията се показва склонна да ръко-
положи нови български владици и да търпи разширена употреба в бо-
гослужението на славянски по места, като Пловдив и Одрин, които тя 
смята за гръцко притежание. Патриарх Кирил VII през 1858 прави, с 
титлата in partibus Макариополски и при писмено поет ангажимент да 
не иска епархия, Иларион Стоянович епископ на столичната българска 
църква Св.Стефан, а на следната година полага тържествено и 
основния камък на новата £ сграда.  

Тези отстъпки не са без значение, но трудно могат да задоволят 
българите – и в столицата, и в провинцията, и в родината, и в емигра-

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 545, с. 602. 
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ция. Те все по-твърдо настояват на своето. То е неизбежно следствие 
както от укрепналата им сплотеност, така и от тяхната пораснала об-
ществена зрелост. Българите са все повече подвластни на национал-
ната си идея, която не им разрешава да се задоволяват с половинча-
тости.  

# # #  
Към решителни стъпки тласка и друг феномен, който, макар и за 

кратко, придобива доминантна роля в Църковния въпрос.  
Става дума за прокатолическата партия, оглавена от свищовеца 

Цанков, горещ патриот, който гръцкото си име Димитър сменя на 
Драган и който малко преди това, в името на скъсване с Ориента, 
призовава сънародниците си да се откажат от кирилицата и да започ-
нат да си служат с латиница. Цанков става учител в цариградската ла-
заристка мисия Сен Бьоноа и тайно приема католицизма. Сетне за-
почва издаването на в. България, eдно от най-добре списваните бъл-
гарски периодични издания през епохата на Националното възраж-
дане.  

В. България атакува много силно както Патриаршията, така и сто-
ящата зад нея Русия. Няколко са основните тези, които той неведнъж в 
една или друга форма лансира:  

Патриархът нито е каноничен, нито има канонична власт над бъл-
гарите. Той никога не ще се съгласи да им даде национална йерархия. 
Султанът пък, и да иска, не може да направи това, защото е чужд на 
християнството. Освен това, домогвайки се до отделна Църква, бълга-
рите не могат да отклонят подозрението – което автоматично на-
стройва турците против, – че веднага след като я получат, ще поискат 
и отделна държава. Дори все пак да се сдобият със своя православна 
Църква, от това полза голяма българите няма да имат, защото тя би 
била инструмент за руско господство и защото техните владици са, 
както гръцките, лишени от образование и благочестие. Напротив, па-
пата би упражнявал контрол над българското духовенство и би бил 
негов изкусен ръководител.   

За българите, нееднократно и открито заявява Цанков, няма друг 
изход освен уния с папата. Освен всичко друго, тя ще им спечели по-
кровителството на Франция, която пък ще им помогне да се избавят 
поне малко от хаоса и безпътицата на Ориента и да влязат в Европа.  

Цанковият вестник, седмичник с полуседмична притурка, се радва 
на огромна популярност. 

На в. България, който защитниците на православието наричат 
Латиния, се противопоставят няколко аргумента:  

Промяната на вярата не само със сигурност ще внесе разделение 
сред българите и така много ще ги отслаби, но и ще ги осакати духовно 
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и ще ги дискредитира като народ. Те трябва да се стремят към 
самостоятелност, защото е глупаво да се избавят от един господар 
само за да се подчинят на друг. Той, макар и по различен начин, няма 
да е по-добър, което се доказва от факта, че през Реформацията цяла 
Северна Европа отхвърля папата, чиято светска власт, освен това, 
точно в момента, в който българите искат да му се подчинят, не е же-
лана дори от неговите сънародници. Що пък се отнася до самата 
Франция, от която радетелите за уния се възхищават и на която въз-
лагат надежди за покровителство, – там галиканизмът, а не ултрамон-
танизмът се споделя от общественото мнение и е държавен принцип.  

Антиуниатската пропаганда, в която най-активен е Тодор Бурмов и 
в която дейно участва и Раковски със своя в. Дунавски лебед, обаче, 
независимо от тежестта на своите доводи, освен че не разполага с 
равностойно на в. България печатно издание, е значително по-тромава 
и неефикасна.  

Така или иначе, времето на в. България (1859-1863) става най-
важния може би кръстопът в новата история на българите, изправяйки 
ги пред дилемата: отхвърлянето на или култът към миналото е вярната 
гаранция за по-добро бъдеще?  

Първата си победа униатската идея отбелязва в Кукуш, малък град 
в Македония, център на Полянинска (Дойранска) епархия. Сериозно 
изплашена от прецедент, който би могъл да има такива всеобхватни 
последствия, Патриаршията, подкрепена и от руското посолство, 
праща там Иларион Макариополски, който смогва да убеди кукушани 
да се върнат в православието, обещавайки им българин за епископ.  

Но и Патриаршията – която впрочем, вероятно очаквайки унията 
да отслаби българите, сегиз-тогиз фактически пасивно я подкрепя, – и 
Русия могат само няколко месеца да се радват на тази лесна победа. 
Защото за нейния автор, Иларион Макариополски, това е само проба, 
чиято методика сам ще използва много скоро. Подготвяйки Великден-
ската акция, той заявява през март 1860 на другарите си: Бях в Кукуш 
и научих един урок: не щеш ли владика – изхвърли му името [из ли-
тургията], не щеш ли патрика – направи същото. 

Затова и следващата стъпка в Църковния въпрос е логична и не-
забавна. От името на целия си народ цариградските българи, дни след 
закриването на Събора, подават до Портата прошение, в което, 
сочейки неговото пристрастно и несправедливо отношение, молят 
позволение да си създадат своя национална Църква. В края на същия 
месец, страхувайки се от уния, те пък вземат решение за демонстра-
тивно скъсване с Патриаршията навръх падащия се само седмица по-
късно (3 апр.) Великден.  
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По този начин актът би имал както подобаваща тържественост, тъй 
като това е най-големият православен празник, така и дълбок 
символичен смисъл, свързвайки в едно мистичното Христово възкре-
сение с Българското национално възраждане.  

Това е проява на рядка находчивост.  
Никой от тогава и до днес не може сериозно да отрече съществу-

ването и правата на българите като отделна етническа единица. Това 
пък им дава възможност да се възползват от безпрецедентния по 
мощта си национален принцип за достойно вписване в модерното об-
щество. Неоспорима роля има Великденската акция и за масовизира-
нето на Църковното движение. Не след дълго много от българските 
епархии се отказват да признават властта на Фенер и да му плащат 
данъци. По този начин националната българска Църква е фактически 
възстановена.  

Но нейното признаване от меродавните фактори, тоест съществу-
ването £ de jure, което в случая е по-важно от съществуването £ de 
facto, се оказва работа много по-трудна и дълга. 

Затова в юридическата част на Въпроса ролята на Великденската 
акция е преди всичко символична. Кажи-речи друг неин реален резул-
тат освен официализирането, ако не на българската Църква, то поне 
на Българския църковен въпрос, няма.  

Причината за това е обстоятелството, че единственият коз на ней-
ния изпълнител, Иларион Макариополски, е заплахата с уния. Но той 
крие риска средството за мнозина да се превърне в цел. Освен това, 
униатската карта наистина е много силна, но не може да се разиграва 
успешно продължително време. Също така, нейното използване изис-
ква голям опит, който липсва на българите. Изкушената в подобен род 
комбинации руска дипломация, срещу която униатският коз е насочен, 
не само скоро го обезврежда, но дори успява да го обърне срещу бъл-
гарите и да наложи – чрез 8-те точки – собствената си визия за реше-
нието на Въпроса.  

Но да се върнем в пролетта на 1860.  
След кратка пропагандна подготовка чрез Тодорбурмовата бро-

шура Българите и високото гръцко духовенство се пристъпва към 
решителни действия. На Великденската литургия, в препълнената 
църква Св.Стефан, нейният предстоятел Иларион Макариополски, 
акламиран от френетизираните богомолци, произнася, на съответните 
места вместо името на патриарха, първо онова на султан Абдул Ме-
джид, втори път автокефалистичната формула Всякое епископство 
православных.  

Така българите, от една страна, обявяват своя, отделна и незави-
сима от Патриаршията, Църква, от друга – молят меродавната при ке-
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саропапистка обстановка светска власт в лицето на падишаха да я 
вземе под своето покровителство.  

Вестта за извършеното на 3 апр. 1860 в Св.Стефан веднага се 
пръсва из цялата българска земя, откъдето започват да идват привет-
ствия към неговия герой и декларации за отделяне от Патриаршията и 
за признаване на възстановената – както тогава се вярва – българска 
Църква. С писма на Чомаков до Цариградската община Пловдивската 
епархия също бърза да обяви, че одобрява Великденската акция и 
минава под върховенството на Иларион Макариополски.1 

Прокламирайки своята църковна независимост, българите разчи-
тат основно на защита от Портата. Но султанското правителство, след 
първоначално изразената благосклонност, не само спира да ги насър-
чава, но и недвусмислено им дава да разберат, че продължава да 
смята патриарха за техен ìèëåò,áàøèÿ (åòíàðõ, народен началник). 
Така, в султанския áåðàò на новоизбрания през окт. 1860 патриарх Йо-
аким II като нему подвластни се изброяват всички български земи. В 
доклада си пък великият везир Мехмед Къбръзлъ паша, който през 
изтеклото лято прави инспекционна обиколка2, заявява, че констати-
рал не дотам значителни нередности на гръцките владици, които при 
това могли да се отстранят чрез прилагане решенията на приключилия 
в началото на същата година Събор.  

Мнозина се стъписват, но на по-недосетливите прокатолическият 
в. България с готовност разяснява онова, което, разбира са, не е тайна 
за водачите. Именно, че незабавна и пълна подкрепа от светската 
власт Църковното движение ще получи само ако признае папата. Така 
турците искат да скрепят съюза си с Европа, да спечелят още 
благосклонност у Франция, да избият от ръцете на Русия силен коз за 
намеса в онова, което те смятат за свои вътрешни работи.  

Прочее, за българите през есента на 1860 има само две възмож-
ности: или да се поклонят отново на патриарха, или да признаят па-
пата. Първото се възприема като непоносимо унизително и вредно за 
националните интереси, остава второто.  

Така станала неизбежна, унията, известна като Цариградска, е 
факт седмица преди Коледа.  

И сега, както преди това на Великден, целта е да се използва мис-
тичното излъчване на идващия голям празник, Рождество Христово, за 
да се придаде мощ и тържественост на акт, от който се очаква да 
заложи ново – и правилно! – начало  в българската история. Както с 

                                                 
1 Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, с. 211. 
2 Вж. за нея у Maždrakova-Čavdarova, Ogn. L’opinion publique bulgare et le Hatti-Hu-

maün de 1856, p. 191sq. 
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Христовата поява на бял свят почва различна ера, така и с приемането 
на унията трябва да започне едно друго за българите летоброене.  

Всичко се извърши – ще коментира събитието извънредният лист 
на в. България. –  Денят 18 декември 1860 е най-благополучний ден 
от всичките, които преминахме откак нашите майки са ни донесли 
на свят. Денят 18 декември ще е за нас първий народен празник.  

Портата бърза да признае извършеното и дава на българоуниатите 
статут на отделен ìèëåò начело с ръкоположения от папата специално 
за случая в архиепископски сан Йосиф Соколски. Иларион 
Макариополски пък, който се бе надявал да стане български първо-
свещеник, е осъден на заточение. 

# # #  
Междувременно, тъй като цариградските българи, от страх Пор-

тата да не ги обвини в подстрекателство, не смеят да направляват 
Църковния въпрос, д-р Чомаков от няколко години вече полага стара-
ния да превърне Пловдив в ръководен център на движението за отде-
ляне от гърците.  

Още през 1858 той посещава Плевен и Ловеч за да провери от-
ношението към идеята за национална йерархия на двама владици-
българи (Доротей Врачански и Иларион Ловчански). Ловчанският вла-
дика му обещава съдействието си, макар после да си остава с фана-
риотите.1 Доротей го изслушва с голям интерес, показва се и готов да 
прегърне идеята, но после всичко донася на турците – както Али паша 
по-сетне разказва на Чомаков.2  

На други двама познати нему още от Андрос български духовници 
– митрополит Панарет Ксантийски (с когото поддържа преписка и пази 
старото приятелство3) и архимандрит Иларион Стоянович, протосингел 
на Търновския митрополит – Чомаков праща писма. Панарет, поканен 
на среща в Дермен-дере (дн. Първенец, там богатите пловдивчани 
живеят лете), се отзовава предпазливо, но благоприятно, а Иларион не 
отговаря.  

През лятото на 1858 Чомаков праща Й. Груев да обиколи редица 
градове с предложение за активност и единодействие срещу Патри-
аршията. Два пъти, в 1859 и 1861, Й. Груев, все проводен от Доктора, 
посещава пак с тази цел Узунджовския панаир – най-голямото тър-
жище в българските земи – и се среща с търговци от разни краища.4  

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 272, с. 314-315. 
2 Пак там, с. 33; срв.: Д-р Ст. Чомаков [некролог], с. 18. 
3 Кирил, патриарх Български. Панарет, с. 61, 114. 
4 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 33-34. 
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През апр. 1860 заедно с Георгаки Стоянович Чомаков праща 
писмо1 (писано от ръката все на Й. Груев) до игумена на Рилския ма-
настир, най-голямото духовно средище в българските земи по това 
време. Двамата призовават духовенството да не изостава от миряните, 
а да служи за светилник на народа и препоръчват да се изиска от 
Патриаршията замяна на манастирския настоятел-гъркоманин Ди-
митрика Мичора.  

Но, макар Рилският метох в Пловдив да подслонява тамошното 
българско епархийско настоятелство начело с рилския монах Дамас-
кин, по-сетне Велешки митрополит2 (той има преписка3 с Чомаков, два-
мата са близки), самият Рилски манастир, както е известно, не взема 
участие в Църковната борба4. 

В 1860 Докторът вече изпъква като водач на Църковното движение 
в Пловдив.5 С тази роля дотогава, както изглежда, се е нагърбвал 
главно Георгаки Стоянович, когото обаче Чомаков, заедно с друг бра-
товчед, Атанас Чалики, бяха конвертирали в българизъм.  

Георгаки Стоянович – пише Цукалас6, някогашен учител на Док-
тора,– син на чорбаджи Стоян, áåãëèê÷èÿ, на младини ходи в Цари-
град; учен, възпитан по гръцки; мирен и тих, той е жертва на луд-
ничави братовчеди Стоян Чомаков и Атанас Чалики; един докача, 
друг презира; в събранията се люти, понеже смята, че като е от 
голям род, то всеки трябва да му се кланя и да възприема мненията 
му като догми; наказваше десетгодишния си син, че не учил българ-
ски. 

Но лидерството не ще да е допадало особено на Георгаки бей.  
По природа той е неагресивен, а портретът, който Станислав Дос-

певски му прави в 18607, го показва като нерешителен, а може би дори 
и потиснат. Тъкмо това трябва да е извело на преден план Чомаков, 
който е пълен с борбеност, енергия, упорство и, не на последно място, 
с вяра в крайната победа. Впрочем, с течение на времето изглежда 
Георгаки бей овладява себе си. През юни 1871, в центъра на 
груповия портрет на представителите в Църковно-народния събор, го 

                                                 
1 Пак там, д. 544, с. 600-601. 
2 За него вж. статията му в: Българска възрожденска интелигенция. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 110 и сл., с. 174 и сл.; Стефанов, Ст. Писма 

на д-р Стоян Чомаков до Велешкия митрополит Дамаскин; вж. и тук, част 2, д. 104. 
4 Вж. за това у Радкова, Р. Рилският манастир през Възраждането, с. 131 и сл. 
5 Така го преценява през 1860, напр., френският консул Шампоазо – вж. тук по-долу, 

с. 150. 
6 Цит. по Кесяков, Хр. Вълко и Стоян Тодорови Чалъкови, с. 23, под линия. 
7 Вж. тук, ил. 3; Доспевски му рисува – неизвестно точно кога – още един портрет, в 

който Георгаки Стоянович е елегантен и наглед уверен в себе си макар плахостта му да 
не може да се скрие. 
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виждаме снажен, изпъчен и много представителен.1 Още десетина го-
дини по-сетне д-р К. Стоилов ще го определи пред Иречек като улег-
нал, почтен и небезхарактерен.2 

Забележително е, че между двамата братовчеди не откриваме съ-
перничество, а сътрудничество.  

Например, в 1866-1867, по искане на Игнатиев, Геров пробва да 
замести Чомаков с по-удобен за Русия човек, спирайки се на Георгаки 
Стоянович, който обаче не приема офертата – защото се страхува, че 
и той ще трябва да прибегне до помощта на турците и така ще си 
навлече руската омраза; освен това, евентуално дългото отсъствие 
могло да навреди на интересите му в Пловдив.3 

В 1868 Георгаки Стоянович, както изглежда благодарение главно 
на Чомаков, става член на новосъздадения Държавен съвет, получава 
титлата áåé и месечна заплата от 7 500 гр. и се установява в Цариград. 
А в 1869, вероятно не без участието на Игнатиев, Али паша го прави, 
заедно с Кръстевич и Пенчович, член на българската част от 
поредната Смесена комисия по Църковния въпрос.  

Тримата български комисари изземват ръководството на Въпроса 
от ръцете на Чомаков - какъвто и трябва, впрочем, да е бил замисълът 
на руския посланик. За да си върне позициите, последният, но с 
помощ, а не при противодействие, от страна на Георгаки Стоянович, 
през 70-те години на 19 в. ще води ожесточена борба с Кръстевич и 
Пенчович.  

И този път, вместо да се отдадат на междуособица за първенство, 
както трябва да е очаквал Игнатиев, двамата си помагат и се допълват. 
Чомаков е несъмнено по-силната и по-даровитата личност, но Георгаки 
е по-богат и с по-добри позиции в Пловдив и пред турците4. 

2. Към Цариград  

Събитията скоро трябва да са убедили заставащия начело в 
Пловдив Чомаков, че все пак борбата следва да се води от столицата 
и той става инициатор в Цариград да се събере едно общобългарско 
представителство.  

До тази идея Докторът ще да е стигнал през лятото на 1857 след 
неуспеха на пловдивчани да решат на местна почва своята разпра с 
митрополит Хрисант. Тогава нещата се пренасят първо в Одрин, а 
сетне – в Цариград. Междувременно пък българите от Търновската 

                                                 
1 Вж. тук, ил. 9. 
2 Кесяков, Хр. Георги Стоянов Чалъков, с. 6. 
3 Вж. тук по-долу, с. 254.  
4 Вж. представянето, което прави на Георгаки Кепов, Ив. Живот и дейност на Ча-

лъковци, л. 150 и сл. 
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епархия също вече са се вплели в ожесточена схватка със своя вла-
дика-фанариот Неофит.  

Прочее, през юни 1857 Чомаков пише на Хр. Тъпчилещов, Дими-
тър Гешов и Цоко Каблешков в Цариград:  

Отзарана владиката Хрисант излезе из града ни и се е отправил, 
както казват, към Цариград. Очевидно Патриаршията е сполучила да 
пренесе äàâèÿòà там. Ние, обаче, трябва да гледаме и от несполуките 
да извличаме общи ползи! Както ви писахме и онази седмица, нашите 
чорбаджии трябва от Одрин да слязат в Цариград, гдето, освен за ре-
шаване на Хрисантовата, да послужат и за общата работа. В това днес 
още повече уверени, умоляваме ви, след като поканите нашите, които 
без друго трябва да дойдат в столицата, да поканите и други лични 
человеци извън – из Шумен, Свищов, Русчук и Търново. Мислим, че за 
добиване на народна църковна йерархия трябва да се направят нови 
стъпки, да се даде изново подтик на работата. Ако сега се съберат 
извън лични человеци, те могат да се възползват от нашата с Хрисанта 
äàâèÿ за клевети и злоупотребления и от явните злоупотребления на Г-
на Неофита1 за бързо постигане на това, което желаем.2 

Идеята да се свикат в Цариград упълномощени от народа пред-
ставители, които да изработят и предявят на Високата порта единни 
искания по Църковния въпрос, не е лесна, обаче, за осъществяване, 
защото турците настояват всички църковни проблеми да се разгледат 
на общ патриаршески събор от духовници и миряни, какъвто, впрочем, 
се и провежда през 1858-1860. Тъй като Съборът неглижира бъл-
гарите, идеята за отделен техен събор в столицата започва да завла-
дява все повече умове. Срещаме я отново в писма до Чомаков от 
1859.  

Така, в 1859 Георгаки бей, представител в Събора, му пише за 
нуждата от епархиални представители в Цариград, тъй като тамош-
ните водачи си имат задължения, а пък се и страхуват да пращат на-
сърчения, защото през 1858 Портата искала да заточи Тъпчилещови, 
които, заради подобни подканяния, са обвинени в подстрекателство.3  

Георги Золотович започва лична кореспонденция с Чомаков през 
окт. 1858 по повод колективно писмо от Пловдив до цариградските 
българи:  

То ваше писмо, Г-не драги – пише му Золотович, – даде ми повод 
да ся удостоя да влеза с Ваша милост в переписка, която от давно 
желаях, зачто ако уважавам и другиго някого родолюбца мой едино-

                                                 
1 Търновски митрополит. 
2 Вж. тук, част 2, д. 1, с. 9. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 505, с. 569. 
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родца, Вий занимавате первото място, без да Ви мине през умът че 
искам да Ви лаская, напротив мисля чи отплащам долг свят.1  

Сходни неща му пишат и братя Тъпчилещови.2  
Сам Чомаков на11 февр. 1859 известява3 Хр. Тъпчилещов:  
Бързаме със задоволство да ви съобщим как от всички страни, с 

които влязохме във  връзка относно общото ни желание за възстанов-
ление на народната ни черковна йерархия, получихме удовлетвори-
телни отговори. Отвсъде показват най-жива готовност да помагат за 
това спасително за нас дело. Молим и Вие да не бавите и Вашето съ-
действование в това предприятие. То ще подаде жив подтик на рабо-
тата и ние завсегда щем Ви останем признателни.  

През февр. 1860 в развита форма идеята за дългосрочно нацио-
нално представителство в Цариград се появява отново у Г. Золотович. 
По повод писмо от Пловдив дали отново да се протестира срещу току-
що завършилия Църковно-народен събор той критикува дотогавашния 
разнобой, изтъквайки пред Чомаков, че само съгласувана общона-
родна и дълготрайна акция може да доведе до успех.4  

Впрочем, това само по себе си не е някаква кой знае каква но-
вост.5 Портата има обичай да свиква подобни общи събрания. Но те 
като правило се състоят не от избрани представители, а от бивши и 
настоящи сановници, най-често намиращи се в Цариград. През 1845, 
например, такъв ìåäæëèñ,è óìóìè е свикан по повод прошенията на 
Неофит Бозвели и Иларион Стоянович за църковно-национални прав-
дини. В него участват и българи, на които техните столични сънарод-
ници внушават идеята за необходимостта от постоянно представител-
ство при Портата. 

Обичайно е освен това делегации от провинцията да пристигат в 
столицата за да поднасят оплаквания на Портата. В края на 1856 в 
Цариград също се събират български представители за да подкрепят 
официално подадената през пролетта на предишната година на Къб-
ръзлъ паша молба за отделна Църква.  

В 1860-1861 обаче става дума евентуалните делегати да са по-
вече на брой, да са образовани, сърцати, патриоти6, да се посветят 
изцяло на Въпроса и да стоят в Цариград до окончателното му реша-
ване, което се вярвало, че може да стане за няколко месеца. Всичко 

                                                 
1 Пак там, д. 159, с. 221. 
2 Пак там, д. 489, с. 553. 
3 Вж. тук, част 2, д. 8, с. 19. 
4 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 36, д. 162, с. 224.  
5 Общ поглед върху проблема вж. у Маждракова-Чавдарова, Огн. Българското 

национално представителство – идеи и опити за създаването му (40-те–60-те години 
на 19 в.). 

6 Срв. Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 195. 
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това е изразено великолепно в писмо с дата 12 ян. 1861 на Чомаков до 
Стефан Захариев:  

За Черковния ни въпрос ще Ви пишем тия дни – неговото положе-
ние, фазата, която взе, новата важност, която му са даде, и кои са 
длъжностите на народа на тая минута. Трябва ли да имат и занапред 
неограничено доверие нашите чорбаджии в Цариград, или е нужда 
вече да са изберат от народа хора и да им се възложи да го следват за 
по-нататък? Тука са нужни нарочни хора: с това само да се занимават, 
с него в ума вечер да заспиват, него да сънуват, с него заран да се 
събуждат. Второ, тия хора да са сред отличените по дарба на ума и да 
са учени, сърцати да са още, да познават турската политика и офици-
алния език.1  

Тъй като впоследствие обаче се оказва, че се касае за дълго 
време, делегатите, които имат само тримесечни пълномощия, се раз-
отиват, но оставят един вид свое Постоянно присъствие в столицата, 
в което основна роля играе Чомаков и което получава официалната 
санкция на Портата.  

Тоест, Докторът не само стига до идеята за постоянно българско 
представителство в Цариград, но има волята и материалната възмож-
ност да я осъществи – и тъкмо това най-вече е новото и важното в 
случая 

Във връзка със запланувания, явно по повод цитираното по-горе 
писмо на Золотович, Български събор, който насрочва за март 18612, 
Чомаков изпраща циркуляр из страната за излъчване официални 
представители по Църковния въпрос3.  

От своя страна, сам Чомаков около началото на 1861 е избран за 
представител в Пловдив и София – както отбелязва в свое писмо4 от 
12 ян. с.г. Й. Груев.  

На друго място5, обаче, последният казва: в 1861 на Православ-
ната неделя6 при тържествена служба в църква Ñâ-Áîãîðîäèöà се 
прочете от амвона акт, с който се прогласи църковното ни само-

                                                 
1 Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 451, с. 269; същото у Шопов, Ат. Д-р Стоян Чо-

маков, д. 541, с. 599, и у Батаклиев, Ив. Град Татар-Пазарджик, д. 47, с. 382. 
2 Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, с. 217. 
3 В своя Дунавски лебед № 22, 21 февр. 1861, Раковски пише: От Габрово, Тър-

ново и Свищов получихми днес писма, от коих ся известявами, че всички тия окръ-
жия избират депутати да изпратят по-скоро в Цариград за вишеизложеная цел. 
Тии сички места са получили писма от Пловдив и действат съгласно с пловдивци. 

4 Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 457, с. 274. 
5 Литературен архив-9, д. 15, с. 149. 
6 Подвижен празник (в първия от шестте поредни неделни дни преди Възкресе-

ние Христово), който може да се падне през втората половина на февруари или пър-
вата половина на март; през 1861 Неделята на православието е на 12 март. 
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управление под временното предстоятелство на Илариона Мака-
риополский, и в същия ден се реши да се изпрати в Цариград за 
представител д-р Стоян Чомаков.  

За да примирим това противоречие ще трябва да сметнем, че на 
Православната неделя в Пловдив Чомаков получава официалния 
мандат. И пълномощното1 му от София е с по-късна дата (май 1861) – 
след като междувременно софиянци решават да пратят за свой пред-
ставител Д. Трайкович, комуто обаче местната власт, поради разно-
гласия сред тамошните първенци, не позволява да замине за Цари-
град2.  

Изборът на Чомаков се посреща със задоволство от много страни. 
Например, Раковски бележи3 в Дунавски лебед:  

От Пловдив са избрали да изпратят в Цариград представител 
Господин доктора С. Чомакова, человека честнаго и прямодушнаго; и 
вистина пловдивци не можеха направи по-добър избор от него.  

И от Букурещ емиграцията чрез най-авторитетния си представител 
там, Хр. Георгиев, одобрява провождането на Чомаков в столицата: 
Доста добре е, дето Г-н Стоянчо е отишъл представител от 
Пловдивската епархия – пише4 той на Н. Геров. – Освен, че е човек 
учен и знае как да пипа такива работи, надявам се да има и дързост, 
защото в такива случаи тя прави много.  

Заедно с Доктора за представители от Пловдив са избрани и 
Христо Гешов и Салчо Чомаков. Пристигнал в Цариград около 10 ян. 
18615, последният се връща в Пловдив в началото на авг. 18616. 

Поради болест, Чомаков потегля с известно закъснение.7 Той ще 
да е предпочитал пътуването по вода, та затова към  столицата тръгва 
(а и ще се върне следващата година) не по обичайния път през Одрин 
и Родосто, а през Черно море. Днес изпратихме за Цариград през 
Бургас Стоянчо Чомаков – пише8 от Пловдив с дата 29 март Георгаки 
Стоянович до вече намиращия се в турската столица Салчо Чомаков.  

На 1 апр. Докторът нощува в Стара Загора. Сутринта продължава 
към морето, не пропускайки да изрази недоволството си, че староза-

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 417, с. 491-492.  
2 Пак там, д. 68, 416, 420, 499, с. 141, 491, 495, 563. 
3 Дунавски лебед, № 20, 7 февр. 1861. 
4 ИАНГ-1, д. 387, с. 244; срв. пак там, д. 385, с. 242. 
5 АГСР-3, д. 24, с. 96. 
6 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 315, с. 374 
7 ИАНГ-1, д. 386, с. 243. 
8 БИА-НБИВ, ф. 2, а.е. 339, л. 10-11; вж. и АГСР-3, д. 110, с. 348. 
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горци, поради раздори, все още не са избрали свой представител.1 В 
столицата ще да е стигнал около 3-4 апр.2  

В Цариград Чомаков взема и жена си Кириакица, която се прибира 
сама в Пловдив през ноем. с.г.3  

Първият му мандат е за една година. Сетне, в продължение на 12 
години (до 1872 включително) на общоепархийско събрание през 
февруари или март, в Неделята на православието, мандатът му е 
подновяван.4  

Така, на 20 февр. 1862 Пловдивската община взема решение да го 
поддържа и за напред като свой представител в Цариград по Цър-
ковния въпрос с месечна заплата от 3 000 гр.5  

Продължава мандата му и Софийската община, за което той £ 
благодари в писмо6 от 28 май 1862. От София обаче Чомаков заплата 
не получава.7 Неин представител той, както изглежда, е бил до края на 
1869. 

В писмо от 1866 на Пловдивската община пък се казва:  
При всичката немаренност и равнодушност, която за голяма 

жялост ся съгледва тук у повечето български епархии, Пловдивс-
ката епархия, ако и оставена сама да носи бремято на потребити 
около един въпрос, който интересува целий народ, не ще престане, 
до колкото ù прощават силити, да ся труди да ходатайства пред 
царското правителство испълнение на горещити народни желания. 
И при всички неприятни слухове, които са ся силили да сеят непо-
верие, ние не намирами от Вас друг, който да може така достойно 
да предствалява пред царското правителство мястото ни по Цръ-
ковний въпрос. За това в пълносъбрание едногласно решихми да Ви 
помолим да благоволите и за напред да приемете да испълнявате 
длъжностити на представител от Пловдивската епархия по Цръ-
ковний ни въпрос пред царското правителство.8  

Така Докторът става първият професионален политик на модерна 
България. Докато другите български водачи по това време изкарват 
прехраната си кой с журналистика, кой с търговия, кой с учителство, 
кой с духовничество или пък са чужди (турски, руски) чиновници, Чо-

                                                 
1 ИАНГ-1, д. 1429, с. 866. 
2 АГСР-3, д. 127, с. 397. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 42, 69, с. 118, 142. 
4 Пак там, д. 355-356, с. 411-412 
5 Пак там, д. 340, с. 395-396. 
6 Вж. тук, част 2, д. 11. 
7 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 36. 
8 Пак там, д. 345, с. 401. 
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маков единствен се отдава напълно и за дълго1 на отговорна и резул-
татна политическа дейност, за което получава и заплата от такава 
важна българска институция като Пловдивската община. 

И в свое прошение до екзарх Антим от средата на 70-те години на 
19 в. сам той с гордост изповядва, че заради Въпроса пренебрегнал и 
семейство, и професия, и самия себе си за да може изцяло да се по-
свети на народното дело: Връз олтарът народен, мислях си, не се 
принасят освен îëîêîñòè.2  

Едва през апр. 1877 той минава на турска служба като член на 
Държавния съвет.3  

Прочее, през пролетта на 1861, на помощ на Цариградската об-
щина, в османската столица се събира общобългарски събор, в който 
скоро най-много ще изпъкне Чомаков.  

# # #  
Какъв е по това време градът на Босфора? 
Цариград притежава уникално положение. Това е единственият в 

света град на два континента.4 Каприз на географията, неговото мес-
тоположение е необикновено красиво. Не един майстор на перото се е 
упражнявал в пресъздаването му на хартия.  

Не толкова известният френски мисионер сред българите, В. Га-
лабер, тъй като не притежава чак толкоз блестящо литературно даро-
вание, прави косвена апология на цариградските хубости. През юни 
1867 той, пътувайки с кораб към бреговете на Италия, е записал5 в 
своя Дневник:  

По време на закуската започваме да различаваме бреговете на 
Неапол и след това можем на воля да разглеждаме толкова възхва-
ляваната панорама на този залив, който не предлага нищо особено 
на погледите, разглезени от великолепната и безподобна панорама 
на Цариград.  

Ако Галабер, виждайки Неапол, се сеща за Цариград, то Ламар-
тин6, 30-ина години по рано, при вида на Цариград забравя завинаги 
Неапол.  

Прочее, дали няма да е по-справедливо да се казва vedi Costan-
tinopoli e mori? 

                                                 
1 Това вярно е отразено в некролога му в сп. Светлина (Д-р Ст. Чомаков [некро-

лог], с. 19). 
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 564, с. 620 
3 Вж. тук по-долу, с. 417-418. 
4 Такова заглавие носи книгата на двама руски познавачи на Цариград: Петро-

сян, Ю. А., А. Р. Юсупов. Город на двух континентах. 
5 Галабер, В. Дневник-2, с. 122. 
6 Lamartine, A. de. Voyage en Orient-2, p. 159. 
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И Чомаков харесва Цариград – той го нарича1 прелестен. Но го 
срещаме и да се оплаква – например2, че се уморил да тича по моги-
лите и долините на безконечно длъгата столица. 

Далеч по-важно е стратегическото значение на древния град.  
Ябълката на раздора между Великите сили и център на Източния 

въпрос, той е превъзходно пристанище и първокласен сухопътен въ-
зел. Цариград не просто е столица на Османската империя, но и  сам, 
по думите на Наполеон, струва колкото една империя. Горе-долу така 
смятат и другите две империи, заинтересовани особено от неговата 
съдба: за Русия той е ключът към нейния дом, за Англия – ключът към 
перлата в нейната корона. 

Климатът е мек и влажен, летата са горещи, есента е дълга и 
прекрасна. Но преходът към зимата често е неприятен, защото тогава 
дъждът може да превърне стръмните цариградски улици в непрохо-
дими пързалки. Поледица, както и сняг, обаче, макар да се е случвало 
Босфорът да замръзне, не се задържа за повече от няколко дни. Вет-
ровете, които често и рязко менят посоката си, са причина за големи и 
редовно повтарящи се температурни амплитуди (над 500 С).  

Мястото – и заради климата, и заради обичайната ориенталска 
нечистотия – не е много здравословно. Обичайни са треската, сто-
машните и белодробните болести. Влагата е причина за чести ставни 
заболявания. Те не ще пощадят и Чомаков. Он[а]я неделя, оплаква3 
се, например, той през 1864 на Георгаки Стоянович, от ревматизма 
ръцете ми не можеха да фанат перото и така никому не писах. 

Рискът от бедствия е голям. Макар да е в зона с висока сеизмична 
активност, през интересуващата ни трета четвърт на 19 в. в Цариград 
не става нито едно голямо земетресение. За сметка на това през 
лятото на 1865 се разразява холерна епидемия. По този повод 
Чомаков пише статия във в. Время, в която съветва своите сънарод-
ници как да се пазят от тази страшна болест.4 В речта си при откриване 
(23 февр. 1871) на Църковно-народния събор той не пропуска да 
припомни това бедствие, което причинява застой във Въпроса: на-
падна в столицата гняв Божий, повлекло ужасно, холера; хората ся 
пръснаха, работити запряха, тъй и нашата ся потаи.5 

Тази холерна епидемия е последвана от най-големия пожар, 
който босфорският град познава – цяла широка полоса от Мраморно 
море до Златния рог става на пепел. През 1870 и новата част на Ца-

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 464, с. 534. 
2 Вж. тук, част 2, д. 131, с. 297. 
3 Пак там, д. 30, с. 56. 
4 Вж. тук по-горе, с. 97. 
5 Читалище, г. I, 1870/1871, с. 366. 
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риград (Галата и Пера) не е пощадена от огъня. По-малките пожари са 
почти ежедневие, защото повечето къщи са дървени, близо една до 
друга и се отопляват с ìàíãàëè, а и мюсюлманите в своя фатализъм са 
доста небрежни. Затова на площад Баязид се издига специална кула, 
откъдето се следи за пожари за да се предупреждава своевременно 
населението. За същото се използва и прочутата кула в Галата, дати-
раща от 3 в. Чужденецът може друго от турския да не научи, но не-
пременно ще запомни думите yangın var (има пожар), с която нощната 
стража обявява поредното бедствие.  

На всичкото отгоре и òóëóìáàäæèèòå не са си на мястото. Незави-
симо че през 1870 тяхната служба е основно реорганизирана, те си 
остават повече банда злосторници, отколкото добре организирана 
корпорация. Цариградските пожарникари не само са неопитни, неор-
ганизирани и крадливи, но и не без основание са подозирани, че же-
лаят пожарите като възможност за мародерство.  

Така или иначе, стихията разчиства и терени за ново строителство, 
позволявайки да започне изграждане на каменни здания и на по-
широки и прави улици. Това пък поражда съмнения, както пише1 Е. де 
Амичис в 1874, че много от пожарите не са само дело на лошия слу-
чай. 

Както повечето ориенталски градове и Цариград, не само заради 
уникалния си ландшафт, отдалеч е извънредно живописен с многото 
зеленина, с ярките краски, в които са боядисани сградите, с белите 
стройни минарета, увенчаващи всички височини.  

Но това, което отдалеч изглежда като рай, отблизо повече прилича 
на клоака. За да бъде красив и Цариград, подобно театрален декор, 
има нужда от подходящо осветление и перспектива, бележи2 в тази 
връзка Т. Готие.  

А. Убичини, друг познавач на Турция и Цариград, дори разказва3 
виц по този повод: един англичанин потегля с яхтата си от Саутхемп-
тън и след два месеца се намира край Сарай Бурну, откъдето пред 
погледа му се разкрива известната великолепна гледка. Но той е така 
силно впечатлен от разказите, които още в родината си слуша, за 
фрапиращия контраст между външния и вътрешния вид на османската 
столица, че не се осмелява да слезе на брега. След като в про-
дължение на час поглъща с очи пейзажа, той бърза да вдигне котва и 
да потегли обратно. 

Повечето цариградски улици са тесни и без настилка, няма кана-
лизация и водопровод. Вековните купчини боклук са толкова харак-

                                                 
1 Amicis, E. de. Costantinopoli, p. 385. 
2 Gautier, Th. Constantinople, p. 76, 85-86. 
3 Ubicini, A. La Turquie actuelle, p. 77. 
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терни, колкото продавачите на вода и бездомните кучета, които също 
като пожарите са обичаен предмет на пътеписен интерес.  

Те, бележи1, например, в Спомени-те си Ат. [А.] Илиев, се смятат 
ако не за свещени животни, поне за такива, към които трябва да се 
показва особено уважение. Минувачите трябва внимателно да заоби-
калят всяко куче. Настъпването на куче се смята за голямо провинение 
и влече след себе си разследване в полицейския участък.  

Според Е. де Амичис, който през 1874 изучава Истанбул и оставя 
известна книга за него, турците много обичат кучетата. Но Коранът за-
ради чистотата им забранява да ги пускат в къщите си. Затова техните 
кучета са боготворени, но бездомни.2  

А. Убичини3 пък разказва как султан Абдул Меджид отпуска пенсия 
на едно слабо и изпохапано от събратята си бездомно куче, потърсило 
закрила в августейшите му нозе. 

Транспортът, благодарение на морето, не е труден. Водите на 
Златния рог (над който от 30-те години на 19 в. се прехвърлени и два 
понтонни моста) и на Босфора изобилстват с каици. Те са необикно-
вено бързи – например, не изостават от препускащ по брега конник, 
дори могат да го надминат.  

Каикът не плува по водата, твърди Е. де Амичис, а се носи над нея 
подобно лястовица. Той със сигурност е най-грациозната лодка, 
порила някога водата.4  

Без съмнение, потвърждава5 Т. Готие, каикът е най-изящният 
плавателен съд, който някога е браздил сините морски води. До 
турския каик венецианската гондола, толкова елегантна сама по 
себе си, впрочем, не е повече от груб сандък, а пък гондолиерите, по 
сравнение с каикчиите, са просто долнопробни женкари.  

Но, за разлика от гондолите, каиците не оцеляват. Мястото им 
постепенно заемат малките параходчета, които по подобие на ония, 
които плуват по Сена в Париж, и тук получават името ìóø.  

Сигурно и Чомаков се е прехласвал пред изяществото на каиците. 
Но тъй като често му се е налагало да ги използва, намираме го и да 
се оплаква6 от скъпчийството на каикчиите. 

През третата четвърт определена модернизация претърпява и на-
земният транспорт. Към файтоните се прибавят няколко конско-трам-
вайни линии. Едната е от Ункапанския (Стария) мост върху Златния 

                                                 
1 Илиев, Ат. [А.]. Спомени, с. 13. 
2 Цит. по Çizgen, En. Photography in the Ottoman Empire, p. 101. 
3 Ubicini, A. La Turquie actuelle, p. 108. 
4 Amicis, E. de. Costantinopoli, p. 99. 
5 Gautier, Th. Constantinople, p. 207. 
6 Мирчева, К. Неизвестни писма, д. 7, с. 335. 
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рог до Бешикташ (1872), която после е продължена и до Ортакьой, 
където ще се настани Екзархията.  

Релсите придават европейски вид на османската столица, в който 
впрочем не липсват и специфични нотки. Например, пред омнибусите 
мъже размахват тояги за да отпъждат от линията набезизвестните ца-
риградски кучета.  

Градски нужди задоволява и Баронхиршовата железница, която, 
потегляйки от Сарай Бурну през 1869 за да стигне Пловдив в 1873, има 
първите си шест гари в самата османска столица.  

Чомаков високо оценява железницата. 
Спогодяването на Компанията за джилезниат път от Едрене до 

Белград е близу да са свръши – пише1 той през 1865 на Георгаки 
Стоянович. – И то е от голяма важност за нашето развитие и на-
предок в сяко отношение. Един мъж мъдар иска да докаже завчера, 
че ще да е за полза на народът колкото и народниат Вопрос.  

В друго писмо2 той разисква със своя братовчед и съратник заку-
пуване на акции в нея. Не е ясно дали това става, но през 1878 Чо-
маков си превозва багажа от столицата в Пловдив благодарение на 
двата вагона, които даром му отпуска барон Хирш3.  

През ян. 1875 е открит и 550-метровият стръмен тунел, свързващ 
Галатския мост с Пера, по който тръгва подземна железница и който и 
днес се смята за забележителност.  

Други важни благоустройствени мероприятия от онова време са 
прокарването на водопровод от Дерконското езеро до Стамбул и ин-
сталирането на газово осветление за улиците. 

Какъв е общият брой на столичното население в интересуващото 
ни време? – За съжаление, точни данни няма.  

Според днешни пресмятания през 19 в. Цариград в тесен смисъл 
(тоест, само Стамбул) брои между една трета и една четвърт милион, а 
пък голям Цариград (сиреч, Стамбул плюс Пера-Галата и азиатските 
части – Кадъкьой и Юскюдар) – около два до три пъти повече.4  

Колко са българите в имперската столица? – Това също не е съвсем 
ясно.  

Сигурно е само, че евентуалната цифра няма как да не бъде 
приблизителна. Едни автори се задоволяват с привеждане на раз-

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 65, с. 104; за ролята на тогава все още в проект намиращата 

се Източна железница срв. тук по-долу, с. 479. 
2 БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, писмо от 13 окт. 1865, л. 358. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 567, с. 624. 
4 Вж. напр.: Encyclopedia of Islam-4, p. 243-244. 
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лични данни, някои от които възлизат на 100 хил.1 Други са по-опре-
делени. Например, Т. Жечев2 приема 30-40 хил. българи в Цариград, 
Хр. Темелски3 – 50 хил. Последни пресмятания се спират на числото 
15-20 хил.4 

Това не е малко – като се има предвид, че става дума предимно за 
хора умствено развити, национално будни, икономически активни. Но 
те са без корен тук, а са и пръснати из всички райони на столицата, та 
затова не притежават добра обществена организация.  

Чомаков прави големи усилия да укрепи българското присъствие в 
Цариград. Той се старае да се чува тук българско име, да навлязат 
българи в централната имперска администрация, да дойдат български 
учители. Дори мечтае за българска аристокрация в имперската сто-
лица. 

Днес, макар и вече да не е столица, Цариград си е истински мега-
полис – разпрострял се от Черно до Мраморно море върху двата бряга 
на Босфора, той брои повече от 5 млн. жители. Над Босфора вече се 
издигат и два красиви висящи моста. Така днес Цариград започва да 
прилича на Сан Франциско не само по брой на населението и по 
рискова сеизмичност. 

# # #  
Кои са местата в имперската столица, свързани с дейността на 

Чомаков? 
До смъртта (март 1862) на жена си Докторът живее в Стамбул – 

старата (византийската) част на Цариград.  
След завръщането си от Пловдив през май 1862 той се настанява 

на Халки, където си наема къща за 2500 гр.5  
Това е най-хубавият от седемте Принцови острови (Принцови, 

защото тук византийски принцове и принцеси идвали на отдих или 
(парадоксално!) заточение). Архипелагът се намира в Мраморно море 
на един час път с кораб от Цариград (заради близостта им до столи-
цата турците пък ги наричат Istanbul Adaları – Цариградски острови).  

Климатът на Халки е много здравословен. Морските води са крис-
тално чисти, въздухът е наситен с аромата на боровите гори, покри-
ващи двата, разделени от долина помежду им, хълма. Този ландшафт 
прави острова да прилича на дисаги – откъдето и турското му име 

                                                 
1 Начов, Н. Цариград, с. 176; Бужашки, Евл. Българската община в Цариград, с. 

32 и сл. 
2 Жечев, Т. Българският Великден, с. 8. 
3 Темелски, Хр. Българската светиня на Златния рог, с. 15-16. 
4 Божинов, Пл. Цариградските българи, с. 5. 
5 ИАНГ-2, д. 2910, 2912, с. 868, 869. 
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Heybeliadası (Дисаген остров). Халки пък трябва да е от някогашните 
медни мини (| чблкьт на гръцки означава бакър).  

Тук живеят мнозина от богатите цариградски българи.  
Не само с природни дарове е известен Халки. Заради няколкото 

важни учебни заведения го знаят и като музопитомен; освен учили-
щето за местното население тук се намират три важни гръцки учебни 
заведения (Богословското, Търговското, Свещеническото) и едно тур-
ско (за мореплаване). 

Българската колония води активен социален живот и е на почит 
сред останалите островитяни. В празничните дни тук идват и видни 
гости от самата столица, та в дома на Димитър Гешов се образува 
нещо като местен събор за съвещания било по воденето на Въпроса 
сам по себе си, било по устройството по-после на Екзархията. През 
юни, за изпитите в Богословското училище се вестяват и знатни гърци, 
в това число и самият патриарх. Лете редовен гост е и руският посла-
ник ген. Игнатиев със свита от посолството.  

След поселването си в Ортакьой и Чомаков идва на Халки, но 
твърде рядко, защото не се погажда с тукашната българска колония. 
Нейна душа е Кръстевич – той £ е председател, той е предмет на все-
общо внимание, от неговите уста всички очакват да чуят важните но-
вини.1 

През есента на 1864, заради владиците2, Чомаков се премества в 
Ортакьой.   

Той е доволен, че българите напускат Фенер: изпълнен с поквара, 
този квартал е жилище на блюдници и от двата пола и на ïè÷îâå 
гнусни.3  

Заради блатата, нездравословен там е и климатът – дори турската 
етимология вади неговото име не от тамошния фар (цбнЬсй – фенер), а 
от fena (лош, мръсен) и yer (земя, място). И наистина, това е една от 
най-нечистите, нездравословни и затънтени махали на Цариград. 
Мюсюлмани там не живеят, а гърците, и особено гъркините, на вид са 
сухи, слаби, мургаво-жълти като охтичави.4  

С турската си етимология името понякога се употребява като хула. 
Да речем, през лятото на 1861 Т. Бурмов, гневейки се, задето 
патриархът нарекъл 8-те точки безсмислени, от своя страна заявява, 
че Патриаршията не е нито християнска, нито православна, а е 

                                                 
1 Балабанов, М. Българска колония в един остров, с. 358, 356, 366, 358, 360-361; 

Балабанов, М. Граф Н. П. Игнатиев, с. 12-13. 
2 Вж. тук по-долу, с. 240. 
3 Вж. тук, част 2, д. 42, с. 72. 
4 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 366, бел. 228; Карапетров, П. Кратка исто-

рия на Българската черкова, с. 99-100. 
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просто ôèíà åðñêà, мерзост запустения и вертеп на ужасни злодеи, 
святокрадци и антихристи.1  

Гърците мислят, коментира Чомаков в писмо2 до Пловдив, че вън 
от това место ще изсъхнем. А ние мислим, че щем цъфнем и ще дадем 
плод изобилен и вкусен.  

Впрочем, така или иначе, налага се все пак да се запазят Метоха и 
българската църква във Фенер.3  

Да припомним - църквата е отворена през 1849. За патрон тя 
взема първомъченик Стефан – в чест на ктитора, княз Стефан Бого-
риди, който в патриотичен порив подарява своята къща с голям двор 
във Фенер за български храм.  

Зданието е доста неугледно и въпреки незабавно извършеното 
преустройство не отговаря много-много на задачата си. Тъй като е 
обшито с дъски, то получава името Дървената църква. Десет години 
по-късно цариградските българи полагат основите на нов храм. Но 
цели 40 години чакат неговото завършване. Скромният дървен храм е 
свидетел на най-важните събития от Църковната борба. В него през 
1860 Иларион Макариополски отхвърля властта на Цариградския па-
триарх, в него отслужва първата си литургия и екзарх Антим, пръв 
първосвещеник на възстановената след пет века българска нацио-
нална Църква. 

С течение на времето Фенер не се оказва чак толкоз лош. През 90-
те години на 19 в. тук, на мястото на старата дървена църква, е 
сглобен (осветен 1898) и днес съществуващият метален храм. Той не е 
голям, но е кокетен и оригинален, а се намира и на видно място, та е 
лесно забележим. Историите на истанбулската архитектура го отбе-
лязват заради редкия му за турската столица неоготически стил.4 
Днес, ефектно осветен вечер, той не бива пропускан и от туристичес-
ките карти.5  

Недалеч намиращата се Патриаршия не е кой знае колко по-го-
ляма и е значително по-неугледна от металния Св.Стефан.  

Тя се намира на малка уличка зад засадена с дървета тераса и си 
е направо трудна за намиране. При нередките изстъпления на фана-
тизирани мюсюлмански тълпи в османско време тази закътаност е 
предимство. Впрочем, то не опазва патриаршестващия през 1821, ко-

                                                 
1 Български книжици, IV, № 11, юли 1861, с. 195. 
2 Вж. тук, част 2, д. 42, с. 73. 
3 Подробно и точно описание на тези две сгради, както и на тяхната история, вж. 

у Темелски, Хр. Българската светиня на Златния рог. 
4 Çelik, Z. The Remaking of Istanbul, p. 144. 
5 За днешното състояние на българските места и колония в турската столица вж. Те-

мелски, Хр. Българската светиня на Златния рог; Петрова, Д. Цариградските българи. 
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гато избухва голямото Гръцко въстание, Григорий V, който е обесен на 
и досега съществуващата пътна врата. И патриаршеската резиденция, 
и патриаршеската църква Св.Георги са доволно скромни, храмът няма 
дори купол, над простия двускатен покрив се издига само невисок 
кръст.  

Много по-внушителна е патриаршеската Велика национална 
школа, която след пожар в предградието Куручешме се премества във 
Фенер, като си построява без съмнение най-представителното здание 
в този квартал. Високо, тъмночервено на цвят, увенчано с великолепен 
елипсовиден купол, то е буквално забодено в почти отвесния скат на 
хълма над Златния рог и се вижда отвсякъде. Днес в него се помещава 
гръцки лицей и понякога не истинската Патриаршия, а тъкмо то, дали 
по погрешка или заради своята импозантност, бива представяно за 
такава.  

Чомаков не само се бори с Патриаршията. Намираме го и да я 
посещава. Например, в 1866 за да цери Софроний III, надявайки се, 
впрочем, да се възползва от лекарската си визита за да придвижи 
Въпроса напред. Оная сряда – докладва1 той в Пловдив – ходих при 
Н[егово] Всесвятейшество патриархът  с причина на болестта му, 
а с цел да го расклата за работата ни да даде едно решение. 

Метохът при църквата Св.Стефан, замислен като поклонническо 
прибежище, е построен в 1850.  

Това е продълговата двуетажна каменна постройка с около 25 
стаи, която и днес стои – макар и в доста запуснат вид. Скоро сградата 
разширява функциите си. Тук се отваря училище, тук заседават 
българските представители през 1861, тук е седалището на Цариград-
ската община, тук се настанява и отвореното в 1866 Цариградско чи-
талище. Това е легалният център на българския обществен живот през 
60-те години на 19 в. В тази сграда Чомаков изживява и големия си 
триумф – тук през окт. 1868 с дълга реч той тържествено съобщава 
двата проекта на Портата за решение на Въпроса. 

Така, по статус, някогашният  Богоридиев двор става de facto ра-
вен на недалеч разположената Патриаршия (= патриаршеските църква 
Св.Георги, резиденция и Велика национална школа). Тоест, средище 
на оформящата се българска културно-национална автономия по 
подобие на онази, която вече притежават ìèëåòèòå на гърци, арменци 
и евреи. 

След излизането на Фермана резиденцията на българския åòíàðõ 
ще се установи в Ортакьой. В началото на 20 в. тя ще бъде премес-
тена далеч от бреговете на Босфора, в квартала Шишли, където през 

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 68, с. 109-110. 
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1907 екзарх Йосиф купува къща (днес в нея се намира Цариградската 
българска община) и където преди това (1891), но вече като семина-
рия, се премества свещеническото училище от Одрин. Все в този 
квартал се гради (осветена 1902) и болницата Евлоги Георгиев. От 
1912 българите имат и свое гробище – в квартала Ферикьой. 

В предградието Ортакьой1 въздухът е мек, чист, влажничък – като 
в гориста местност. Живееш все едно на село.2 Тоест, предградието 
оправдава втората част от името си (което на български гласи Средно 
село). Гърците, освен с това име (на техния език звучащо като Месо-
хорион), го наричат и Св.Фока – заради средновековния манастир, 
чиито останки (над които се издига църквата Св.Архангели) са на ня-
колко крачки от неголямата, но красива джамия, построена досами 
водата в 1864 от известния архитект К. Балиан (той прави 20-ина го-
дини по-рано прочутия дворец Долма бахче). Днес Ортакьой  лежи току 
преди първия босфорски мост. 

Освен владиците, тук има и доста други българи. Недалеч от дво-
реца Йълдъз кьошк, предпочитания палат на султан Абдул Хамид 
(1876-1909), в къща под наем, притежание на богат евреин, се наста-
нява екзархийската резиденция. В нея през 1871 се провежда Цър-
ковно-народният събор. През 1880, когато екзархът се завръща в Ца-
риград, той се установява в арменска къща, все в Ортакьой. Тя е раз-
положена върху склона на обичайния за цариградския ландшафт 
стръмен баир, в остър ъгъл, образуван от две улици, отпред има гра-
дина.3 Тази сграда съществува и днес – турците я използват за нещо 
като ведомствен хотел.  

Близо до екзархийската резиденция в Ортакьой през септ. 1874 е 
открито и българско начално училище, ръководено от първата учи-
телка-българка в османската столица – Виктория Живкова. Сред него-
вите настоятелки срещаме името и на Мария Чомакова. Грижи за учи-
лището ще е полагал и сам д-р Чомаков – втората учителка, З. Герма-
нова от Стара Загора, идва в Цариград по негово настояване.  

През 1876 в Ортакьой е основано дамско благотворително дру-
жество. То си поставя за цел да подпомогне пострадалите при поту-
шаването на Априлското въстание. В неговото ръководство пък учас-
тва сестрата на Доктора, Рада.4  

В Ортакьой, в съответствие с положението си на пръв български 
представител, Чомаков заживява на по-широка нога. Той купува собс-

                                                 
1 Вж. за него Илиев, Ат. Т. Спомени, с. 170-171.  
2 Пак там, с. 375. 
3 Описание на тази сграда вж. пак там, с. 376. 
4 Начов, Н. Цариград, с. 111-113, 80-82. 
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твена къща, наема писар за обширната си кореспонденция и гувер-
нантка (англичанка)1 за дъщерите си.  

Ат. Шопов2, който по това време учи във Военно-медицинското 
училище, ни е оставил описание на Докторчомаковия всякога и за 
всекиго отворен гостолюбив дом. Помня, че през седемдесетте го-
дини, когато бях ученик в Цариград, къщата му беше най-много по-
сещаваният център в столицата. До него се относяше всякой бъл-
гарин, който искаше да намери работа, или да постъпи в училище. И 
всякой биваше посрещнат любезно и с готовност да му се услужи. 
Всякой праздник гостолюбивият му дом се пълнеше с ученици от 
лицея3, от медицинското училище4 и от Ðîáåðò,êîëåæ, които 
отиваха да чуят приятното му слово и да почерпят дух. Там беше 
действителната канцелярия по народните работи, дето стаяха 
събрания, дето се разискваха народни въпроси, съчиняваха и пре-
писваха се писма за цяло Българско; получаваха се известия от 
всички български общини и от заточениците в Мала Азия. Там пос-
тоянно се приемаха разни публицисти и кореспонденти, на които се 
даваха сведения и се влияеше на местния печат. 

Сам Чомаков се оплаква през ноем. 1869 на Й. Груев, че Плов-
дивската община не му праща уговорената заплата, която и без друго 
не би стигала за онова, което трябва да харчи по каици, коне и ко-
наци, добавяйки, не без гордост, впрочем: къщата ми е още като 
òåêå, от заранта до полунощ се собират за вървежът на работа-
та.5  

Друго българско място, свързано с дейността на Чомаков, е Бал-
капан.6 Това е българският делови център в имперската столица. Той 
се намира между Галатския мост и големия безистен (по-известен като 
Капалъ чаршъ). Балкапан е квадратна каменна постройка с грамадни 
размери. Тя е на два етажа – на първия са магазините, на втория – 
търговските кантори, в мазето – складовете. Първоначално е керван 
сарай, сетне е използвана за еничерски склад – оттогава остава 
обичаят жена там да не стъпва. По-сетне тук се върти  търговия с мед 
– откъдето пък името (на турски bal означава мед, а kapan – освен 
капан, още и пазар).  

В Балкапан се подвизават главно търговци. Но в него кипи и об-
ществен и културен живот. Тук е настанена първата българска печат-

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 59. 
2 Пак там, с. 59, 39. 
3 Френският Галатасарайски лицей. 
4 Султанското военно-медицинско училище. 
5 Мирчева, К. Неизвестни писма, д. 7, с. 335. 
6 Най-доброто описание на това място е у Начов, Н. Цариград, с. 178-179. 
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ница (на Ив. Богоров, в 1849). Тук българинът се учи не само на àëúø,
âåðèø, но и на книга, на патриотизъм, на политика. Това е истинска 
житейска школа. Не са малко онези, които прекрачват неговия праг 
като голобради момчета, с потури и аби, а по-сетне разбогатяват, турят 
френски дрехи и колосани яки. Те ценят културата и непрекъснато се 
самообразоват. Има, например Н. Тъпчилещов, и такива, които дори 
петдесетгодишни захващат да учат френски за да се избавят от 
провинциализма си. 

Балкапан е и място за социални контакти. Оттук минават всички 
столични българи, тук поддържат или завързват познанства, тук обме-
нят всевъзможна информация. Тук се търси или предлага и застъпни-
чество пред властта, та Н. Начов го нарича и българско консулато. 
Който по-виден българин отива в столицата, той се чувства длъжен да 
посети две места: църквата Св.Стефан на Фенер в празник и Балка-
пан – в делник.  

Чомаков, освен всичко друго, при рядката и несигурна тогавашна 
поща ще е ползвал Балкапан и за куриерски услуги. Впрочем, в това 
отношение и Балкапан не е кой знае колко надежден:  Писмото ти 
оная неделешно приех отворено в îäàÿòà Тъпчилещова – пише1 на-
пример той през 1869 на Й. Груев. – Клеха ми са, че от невнимание 
то станало и азе ги повярвах. 

Докторът често ще посещава Високата порта.  
Така се нарича правителството на Османската империя, както и 

сградите, в които се помещава то – най-вече канцеларията на великия 
везир, външното и вътрешното министерства, Държавния съвет. В 
древните времена обичаят на Изток владетелският двор, съд или пра-
вителство да се нарича Порта е доста разпространен. И при осман-
ците първоначално Портата – това е дворецът на султана, респ. него-
вият äèâàí. Везирите на султана се събират в сграда, която опира в 
харема му. После те се изнасят извън, макар и досами, стената, която 
огражда върха на триъгълния Цариградски полуостров и където се 
намира т.нар. Топ капъ сарайъ.  

Този акт има не само буквално значение – той символизира и на-
малялата зависимост на везирите. След Кримската война това място 
(днес там е музеят Топ капъ) е напуснато и от султана, който се пре-
мества в двореца Долма бахче. Вече през третата четвърт на същото 
столетие реалната власт в Османската империя не е у монарха, а у 
неговите министри – тоест не в Долма бахче, а в Портата.  

Официалното име, както на институцията, така и на мястото, е 
Bab-ı Ali. Българите я наричат Бабалието, Портата, Капията (първо-

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 88, с. 159. 
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начално институцията се назовава Paşa (или Vezir) kapusu, тоест Ве-
зирската врата, за разлика от Баб-ъ Хумаюн (Царската врата), 
както се нарича главния вход на Йени сарай). Сградите на Високата 
порта, които са оградени с висока назъбена стена, не притежават осо-
бена представителност и рядко са описвани. Достъпът до тях е сво-
боден. През 1862-1863 тук ще заседава и първата Смесена българо-
гръцка комисия, на която Чомаков е най-активният член. 

Сградите на Портата са горели нееднократно или са били преус-
тройвани. След като в 1922 столицата се премества в Анкара, те ста-
ват резиденция на Истанбулския âàëèÿ. Улицата, която върви покрай 
оградата на някогашния министерски комплекс, от Баб-ъ Али джадеси 
става Анкара джадеси. Непроменен обаче и днес стои импозантният 
главен вход на Портата, който, впрочем, понякога се представя за са-
мата Порта1. Той е недалеч от вратата на дворцовия парк Гюлхане, 
току срещу взидания в оградната му стена Алай кьошкю, който султан 
Махмуд II си строи в 1819-1820 за да може да присъства на офици-
ални шествия. 

Чомаков не подминава и чуждите посолства – най-вече английс-
кото. Въпреки прононсираната му русофобия, няколко пъти го сре-
щаме и в руското. Макар да е враг на закриляната от Франция католи-
ческа пропаганда, гост бива той и в Palais de France.  

И трите чужди представителства се намират в Пера (европейската 
част на турската столица, отвъд (на грц. РЭсб), тоест на север от, 
Златния рог), на главната улица, която обикновено се обозначава с 
френското си име – la Grande rue de Péra. Българите я наричат Го-
лямата улица на Бейоглу (турското име на Пера). Това е Champs-
Elysées на Ориента, West End на европейската колония в турската 
столица.  

През втората половина на 19 в. Пера, цветуща, оживена, много-
людна, е в несъмнен контраст с рушащия се мръсен и апатичен Стам-
бул и символизира установяващата се пълна европейска доминация 
над умиращата азиатска империя. Днес, макар по Grande rue de Péra 
да се движи някогашният (реставриран) трамвай, тя носи онова много-
значително име, с което се нарича и химнът на Турската република – 
Istiklâl (Независимост). 

Такъв е градът, в който Чомаков прекарва цели 17 години.  
# # #  

За там тръгва не само с дълга 28 аршина петиция-пълномощно до 
Високата порта.2 Той притежава и състояние, възлизащо приблизи-

                                                 
1 Жечев, Т. Българският Великден, с. 15; История на България-5, с. 29. 
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 328, с. 37, 385-386. 
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телно на огромната за онова време сума от 400 хил. гроша. Тъй като 
тя е пръсната във вид на различни вземания, една част от нея про-
пада, друга отива за поддържането му като представител в столица-
та.1 Но далеч по-важни са неговата воля, възгледи, връзки.  

С какви разбирания и възможности по Църковния въпрос стига 
Чомаков в Цариград през пролетта на 1861?  

Въпреки че се възпитава в католически страни (Италия и Фран-
ция), Чомаков е против съединение с Рим, смятайки, че то ще наруши 
така важното тогава единство на формиращата се българска нация.2  

Френската дипломация през 1860 е склонна да усвои руската теза 
за църковно единство, което тя възприема обаче като гаранция за за-
пазване интегритета на балканските владения на султана, тъй като се 
бои, че национална българска Църква би попаднала под много по-
силно руско влияние от Патриаршията. От друга страна, очаквайки с 
основание, че такава позиция ще тласка българите към уния, външ-
ният министър Тувнел, с дата 7 дек. 1860, инструктира цариградския 
си посланик Лавалет да наблюдава униатската тенденция и при неин 
успех да я покровителства, позовавайки се на обещаната в Турция 
свобода на съвестта и култа.3 

Тоест, предвид отрицателното си отношение към унията, Чомаков 
не само не може да очаква помощ от французите, но е обречен и да 
срещне пречки от тяхна страна.  

С дата 17 окт. 1860, очевидно с желание да го спечели за идеята 
да се приеме върховенството на папата (което става два месеца по-
късно), към него с пространно писмо се обръща Манол Иванов от 
Стара Загора. Той е един от настоятелите на цариградската църква 
Св.Стефан и униатски активист. Не получил отговор, 3 месеца по-
късно той пише ново писмо.  

Този път Чомаков отвръща, пишейки между другото: Освен днеш-
ното негодувание към Фенер, в сърцата на българите заровена е дъл-
боко и омраза към Римската църква. Поради това припознаванието на 
нейния духовен началник не ще има друго следствие освен разделе-
ние народно. Отделена от него една част, и то мислящата, масата ще 
стане плячка и грабеж на фанариотите, които тогава по-безпрепятст-

                                                 
1 Пак там, д. 567, с. 624. 
2 Срв. Кирил, патриарх Български. Католическата пропаганда, с. 45. 
3 В такъв смисъл външният министър Тувнел с дата 20 авг. 1860 праща инструк-

ции на пловдивския френски консул Шампоазо – вж. у Маркова, З. Русия и българ-
ското църковно-национално движение, с. 218.  
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венно щат събличат, угнетяват и нравственно убиват народа. Заради 
страх от таково едно разпокъсвание, ние бихме желали да съсредото-
чим силите си да добием позволение от царското правителство да си 
уредим нашата народна йерархия, неподчинена на никое чуждо ду-
ховно началство.1  

Въпреки този отказ Чомаков продължава да интересува факторите 
на унията, сред които е и Шарл Шампоазо, френски консул в Пловдив 
(1857-1865).  

Запален археолог, през 1863 той открива при разкопки прочутата 
статуя на Нике от Самотраки, която и днес влиза, поставена на видно 
място, в постоянната експозиция на Лувъра. Шампоазо познава добре 
Църковния въпрос. Пръв френски консул в Пловдив, той веднага спо-
собства за оживление на търговията с Франция – особено износа на 
пашкули и бубено семе.  

През дек. 1857 праща обстоен доклад на своя външен министър 
върху разкола в Православието. Там изразява горещи симпатии към 
българите и към техните домогвания не само за религиозна, но и – в 
по-далечна перспектива – за политическа независимост и предлага на 
своето правителство да ги подкрепи за да ги спечели: българската 
Църква трябва да бъде еманципирана, тъй като движението на 
българския народ е всеобщо.  

Независимо че външният министър граф Валевски благодари на 
пловдивския консул за обстойния доклад, в Париж, както се спомена и 
по-горе, изработват друга линия: подкрепа за единството на Цари-
градската патриаршия, ако се окаже невъзможна уния с Рим. И тъкмо 
тази линия сам Шампоазо по-късно с ревност ще провежда.2  

Така, през март 1859 в писмо3 до Н. Геров Георгаки Стоянович 
пише, че от някое време консулът се бил продал на гърците или по-
точно на гъркините. 

През март 1862 – март 1864 Шампоазо е управляващ френското 
консулство в Одрин, а през окт. 1865 е преместен в Янина. Сетне е 
консул в Крит и като такъв през 1869-1870 се кани да открива в Плов-
див, въз основа на епархиалното училище Св.Св. Кирил и Методий, 
филиал на Галатасарайския лицей.4 После е консул в Одрин и Русе. 
През всичкото това време Шампоазо остава противник на отделната 
българска Църква.  

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 163-5,  с. 225-229. 
2 Дамянов, С. Франция и българската национална революция, с. 105-107. 
3 ИАНГ-2, д. 2822-2823, с. 817. 
4 Пак там-1, д. 1112, с. 665; пак там-2, д. 2719, с. 747; Чомаков, вероятно страху-

вайки се, че това може да усили католическата пропаганда, се старае да противодей-
ства на тези замисли (вж. АНГ-1, д. 444, с. 498-499). 
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Не одобрява французинът и екзархийския Ферман. Защото, не 
напразно, впрочем, предвижда той, фиксираният там статус на бълга-
рите неизбежно ще ги подтикне да искат това, което вече имат сърби и 
власи – сиреч изгонване на турците от тяхната страна. А пък Портата, 
бележи Шампоазо в друг доклад от края на 1871, която под руски на-
тиск продължава да прави отстъпки на българите, не разбира опас-
ността, за която той не престава да сигнализира от десет години на-
сам.1 

Очевидно, в началото Шампоазо е бил в дружески отношения с 
Чомаков. Това личи от негово писмо2 (от  23 ян. 1860) до Доктора, в 
което му препоръчва някой си Лутероти3 със следните думи: можете 
изцяло да разчитате на него и да имате пълно доверие на думите 
му, защото аз го пращам при Вас. Чомаков се познава с него явно 
още от пристигането му в Пловдив; като отпътува за столицата, Шам-
поазо остава да му дължи пари4; вече в Цариград, той предлага на 
французина къщата си в Пловдив под наем5. 

В пространен доклад от юни 1860 консулът прави преглед на цър-
ковното движение в Пловдив и Пловдивско. Начело бил Чомаков – 
човек с рядка интелигентност, със забележителна енергия и горещ 
патриотизъм, една хубава политическа личност, която рядко може 
да се срещне.6  

С дата 25 февр.1861 Шампоазо, може би във връзка с неуспеха на 
М. Иванов, праща на външния си министър Тувнел доклад, в който 
предлага Чомаков, квалифицирайки го като един от най-влиятелните 
водачи на българите, да се привлече в унията, която Докторът смятал 
полезна за националната им кауза.  

Чомаков, пише Шампоазо, разбира по-добре от всички големите 
предимства, които уния със Св.Престол ще осигури на България, и 
няма много да преувелича, ако кажа, че той я желае от дъното на 
сърцето си, но като ентусиазиран патриот се страхува преди 
всичко да не се образуват два лагера, които по-късно ще бъде не-
възможно да се обединят, и че това ще раздели нацията, която 
мечтае да бъде едно компактно и солидно тяло. 

В унисон с това си мнение консулът, правилно предвиждайки ос-
вен това, че Чомаков, който играел трибунарска роля, ще съумее да 

                                                 
1 Цит. по Маркова, З. Българската екзархия, с. 298. 
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 569, с. 626. 
3 Дали това не е по-сетнешният (1868) италиански консул в София Джузепе Луте-

рото? 
4 ИАНГ-2, д. 2916, с. 871; вж. и тук, част 2, д. 148. 
5 ИАНГ-2, д. 2914, с. 869. 
6 Цитат по Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, с. 212. 



Глава втора: Първоначална дейност 

 

151 

 
 

вземе в свои ръце Църковното движение, препоръчва посланикът Ла-
валет в Цариград да следи неговите действия и да се опита да въз-
действа върху реалните му намерения, които той скривал за да не за-
губи популярността си. Идеята е подкрепена и от Антоний Хасун, Ца-
риградски арменокатолически патриарх, който взема най-дейно учас-
тие в ръководството на българското униатство.1  

Прочее, през 1860 Шампоазо се старае да разпалва страстите, 
стремейки се да насочва българското недоволство в униатска посока. 
Както посланикът Лавалет в началото на 1861 предлага в Цариград на 
заточените Иларион и Авксентий свобода срещу приемане на унията, 
така и пловдивският френски консул прави същия анонс към тръгва-
щия на заточение Паисий Пловдивски.2  

От своя страна пък, пловдивските първенци правят писмен про-
тест (писан с ръката на Чомаков) срещу закрилата, която Портата дава 
на унията, и молят да не се отзовава – защото това фактически 
означава уволнение – владиката им в Цариград.3  

Тоест, независимо от познанството, – а може би и приятелството – 
с Шампоазо, Чомаков не само не споделя неговата линия, но £ се и 
противопоставя.   

Че и една година по-късно католиците продължават да възлагат 
надежди на Чомаков личи от един разговор, който има през ян. 1862 с 
него полк. Владислав Йордан4, полски емигрант в Турция, новият шеф 
на т.н. Източна агенция на Hôtel Lambert и член на т.н. Цариградски 
комитет за българска уния. Освен това впечатленията на пратеника на 
княз Чарториски разкриват нови щрихи от възгледите на Чомаков по 
отношение на унията и католицизма. Затова ще ги предадем по-об-
стойно.  

Българският водач заявява, че не бил против унията, напротив, 
дори имал известна слабост към нея.  

Аз твърдо вярвам, продължава той, а се старая да убедя в това и 
моите приятели, че границите на католицизма и на цивилизацията 
съвпадат. Тъй като освен това искам да видя България цивилизована, 
аз следователно по необходимост съм за унията, но в момента не 
вярвам, че тя може да се разпространи в цяла България.  

Унията може да отбележи напредък в Македония и в областите, 
където българското население е смесено с гърци и понася техните 
преследвания. Унията можа да отбележи успехи в кратко време в 
Пловдив и в Северна България, където влиянието на гърците не се 

                                                 
1 Генчев, Н. Франция, с. 155-156. 
2 Дамянов, С. Франция и българската, с. 109-110. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 337, с. 393-394. 
4 Вж. за него статията му в: Polski Słownik Biograficzny. 
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чувства и където духовенството в голямата си част е българско. Но 
това беше в момента, когато унията беше току-що призната, а тези 
така бързи конверсии се обясняват с привлекателността на едно ново 
дело и с ентусиазма, който то породи. В онзи момент масите можеха 
да бъдат завладени, но днес времето е неподходящо.  

Насърчавайки напредъка на съединението с Католическата цър-
ква, аз всъщност бих работил за увеличение в нацията на причините 
за разединение. Това е отговорност, която не мога да поема. Нашите 
архиереи Иларион и Авксентий не приеха унията именно защото 
предвиждаха, че болшинството от нацията няма да ги последва.  

Сетне Чомаков предлага на Вл. Йордан полската емиграция в 
Турция да остави настрана религиозната пропаганда, но да подкрепи 
българското просветно дело. Създавайки една многобройна проза-
падно ориентирана интелигенция – най-вече свещеници и учители, – 
поляците, смята Чомаков, всъщност ще работят за унията, тъй като 
тази интелигенция неизбежно един ден ще присъедини всички българи 
към Католическата църква, защото те ненавиждат Русия, техните сим-
патии са за Запада.  

В резултат на разговора си с Чомаков Вл. Йордан препоръчва на-
стоятелно на Hôtel Lambert да се подкрепи българската просвета.1  

Не е излишно да се отбележи, че мнението на цариградския пра-
теник на княз Чарториски е сред факторите, определили линията не 
само на полската емиграция, но и на Франция и на Римската църква 
към българите след изчезването на Й. Соколски през 1861. Може да се 
смята, че то – а заедно с него и Чомаков – много допринася щото 
двете млади католически конгрегации, полските Възкресенци и френ-
ските Успенци, на които тогава папа Пий IX препоръчва мисионерство 
в България, да употребят много усилия в полза на българската прос-
вета, в резултат на които на следната 1863 възникват две училища, 
които с течение на времето ще се оформят като образцови средни 
учебни заведения. Това са Българо-католическата гимназия на поля-
ците в Одрин и френският колеж Св.Августин в Пловдив. 

Въпреки цитираните по-горе, подсказващи по-скоро неутрализъм, 
изявления, Чомаков, обаче, както в решителните 1860-1861, така и по-
късно през това десетилетие, се старае да противодейства на прока-
толическото движение. През май-юни 1861 пък, едва пристигнал в 
Цариград, изиграва и ключова роля в една от най-важните антиуниат-
ски акции – отклоняването от унията на нейния архиепископ Йосиф 
Соколски.2  

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 141, с. 323. 
2 Вж. тук по-долу, с. 172-173. 
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Така Чомаков попада под ударите на прокатолическия в. Бълга-
рия. Той го обвинява, че турял личните си интереси по-високо от на-
ционалните, че бил тщеславен, че пред българите говорел с тон цар-
ски, а пък пред турците – с тон на рая, че бил фенерски чиновник и 
вероятно таен руски чиновник или агентин.1  

Критика от Драган Цанков Пловдивският представител търпи и за-
това, че приема да преговаря с гърците в рамките на смесена комисия 
въз основа на 8-те точки – осемте халки на новия синджир за 
българския народ, според цветистия израз2 на този така талантливо 
списван вестник. Сам Чомаков прави това, както ще видим по-нататък, 
неохотно и не защото има илюзия, че това е правилният път, а защото 
не разполага с други начини да държи Въпроса открит.  

Независимо от антиуниатската си линия, в края на 1866, нами-
райки допирни точки с френската политика в полза на отоманизма, 
Чомаков партнира3 охотно и небезрезултатно с френския цариградски 
посланик Буре, за който все пак подкрепата за католическата пропа-
ганда си остава приоритетна. 

# # #  
Подобно е отношението на Чомаков и спрямо англосаксонския – 

нелишен и той като френския от силна религиозно-прозелитична нотка 
– интерес към българите по това време. Копривщенецът цени 
английския език и култура. Например, по-късно в Цариград двете му 
щерки имат англичанка за възпитателка4, готов е да съдейства за тях-
ното разпространение сред своя народ, но не вярва, че протестантиз-
мът може масово и трайно да го привлече.  

В Пловдив първите двама протестантски мисионери (американ-
ците-конгресисти Уилиам Мериам и Джеймс Кларк) пристигат през 
пролетта на 1859. Разбрали, че местните хора малко се интересуват от 
религиозна проповед, те решават да открият свое училище, във връзка 
с което през първата половина на 1860 на няколко пъти провеждат 
консултации с Чомаков. Той ги насърчава и им обещава подкрепа (в 
която те обаче се съмняват), а когато през юли с.г. създават девическо 
училище (Кларк събира момичета в къщи, на които преподава 
английски и музика), първата им ученичка е малката дъщеря на 
доктора (тоест Елена Чомакова)5, която мисионерът учи да свири на 
пиано.6 

                                                 
1 България, IV, № 49, 18 март 1863; № 50, 25 март 1863. 
2 Пак там, № 42, 28 ян. 1863. 
3 Вж. тук по-долу, с. 228, 289-290. 
4 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 58. 
5 Цит. по. Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, 398-399. 
6 Пак там, с. 449-450. 
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Чомаков тогава трябва тясно да се е сближил и с Джон Илайджа 
Блънт (1832-1916), който е свързан с британската консулска служба от 
1850, а по време на Кримската война (1853-1856) служи в британския 
експедиционен корпус като преводач. Сетне е вице-консул в Скопие.  

През дек. 1860 Блънт пристига в Пловдив за да разбере какво е 
състоянието на българо-гръцката крамола и силно ли е руското влия-
ние по тези места. Отговорил си с да, той е пратен (скопското вице-
консулство е закрито) в Тракия за да се бори с него – най-напред в 
Пловдив (до февр. 1862, когато и там на свой ред Англия остава без 
дипломатическо представителство), а сетне във вилаетския център 
Одрин (март 1862). През ян. 18721 Блънт е преместен в Битоля, където 
е управляващ през 1858 и 1861; сега тук той остава само няколко 
месеца, след което заминава за Солун2. През 1877-1878 пак – този път 
само командирован – се връща в Одрин. Сетне отново е генерален кон-
сул в Солун (1879-1899)3 и накрая в Бостън (1899-1902).  

Блънт обича лова. В свободното си от служебни задължения време 
се развлича още с тенис, крикет и бридж. През 1902 е посветен в рицар-
ско звание.4 

Първоначално той, както впрочем и въобще английските дипло-
мати из Турция, е против желанието на българите да се отделят от 
гърците, смятайки, че то е внушено от Русия.  

Например, през дек. 1860 Геров осведомява посланика си княз 
Лобанов, че Блънт се стреми да унищожи симпатиите на местното на-
селение към русите и твърди, че стремежът на българите да се де-
монстрират като отделен народ и да придобият еднакви с другите на-
роди в Турската империя права е създаден от панславистки агенти и 
се направлява от Русия. Във връзка с това англичанинът се старае да 
убеди българите, че това увлечение е опасно и ги съветва спокойно да 
изчакат подобрение на своята участ единствено от великодушието на 
турците, които бързо напредвали към цивилизацията.5 

Вероятно тъкмо Чомаков ще да е убедил Блънт, че Църковният 
въпрос не само не е създаден, но е и потискан от Русия. Точно тогава 
изглежда Блънт от Савел ще е станал Павел за българите в религи-
озната им разпра с гърците.  

Освен че подкрепя българите в религиозната им разпра с гърците, 
Блънт я и познава добре. Например, през 1869 той праща обстоен 

                                                 
1 АНГ-1, д. 175, с. 183-184; Тодев, Ил. Българското национално, с. 399-400. 
2 Македония през погледа на австрийски консули-3, д. 20, 32, с. 44-45, 65. 
3 Много негови доклади от това му консулство бяха издадени напоследък в: 

Британски дипломатически документи по Българския национален въпрос-1. 
4 Who was Who-2, p. 101. 
5 АНГ-1, д. 175, 183-184.  



Глава втора: Първоначална дейност 

 

155 

 
 

доклад за състоянието на Църковния въпрос в Тракия.1 Впрочем, бла-
гоприятна за българите изобщо е посоката, в която еволюира англий-
ската политика спрямо Църковната разпра.   

Така или иначе, разбирайки, че Русия се страхува от българския 
партикуларизъм, Блънт става един от неговите горещи защитници. 
Например, съобщавайки, че английският вице-консул се готви да за-
мине за Одрин, Н. Геров, в писмо2 до битолския си колега Хитрово, 
вече го характеризира по следния начин: преди бил гръцки партизанин, 
сега е за българите.  

Тоест, с него се случва обратното на онова, което става с Шампо-
азо. Одринският книгопродавец Георги Димитров, който също е близък 
с Блънт, бележи3 (визирайки времето около 1868) за него:  

В ìåçëèøà, пред лицето на [гръцкия] владика [Блънт] откровено 
показваше защитата си над българете. Той казваше, че обича и 
гърците, но да бъдат у тях си. Желанието на Блонта да помага на 
българете изглеждаше на една силна страст у него. Щом се нами-
рах в града [Одрин] и три дни само не заведях някои селяни при него, 
той пращаше ãàâàçèíà си Хюсеина да пита дали няма някои оплаква-
ния срещу владиката.  

Приблизително така се отзовава за Блънт в спомените4 си (отна-
сящи се за 1870) и сливенецът Добри Минков, възпитаник на Роберт 
колеж и източнорумелийски депутат (1881-1885): консул Блънт познава 
доста добре турския език и това му дава възможност да влиза в не-
посредствени сношения с турци, българи и гърци; той проявява не-
двусмислени симпатии към българите и в много случаи ги защитава 
пред властта.  

Ето и мнения на двама негови непосредствени противници, рус-
кият одрински консул Шишкин и неговият приемник Золотарев, които 
нанасят немаловажни щрихи в неговия портрет.  

Шишкин, пролетта на 1862: Блънт изглежда добър, но е прека-
лено млад и обича да се хвали. Виждал бил много самохвалковци, но 
нахал като този англичанин среща сега за пръв път. Например, заслу-
гата в Пловдив унията да не отбележи никакъв успех, приписва на 

                                                 
1 Вж. у Генов, Р. Българското църковно-национално движение в края на 60-те го-

дини на 19 век през погледа на английската дипломация. 
2 ИАНГ-2, д. 2603, с. 666; вж. и характеристиката на Блънт, която му прави Геров 

в друго свое писмо до Хитрово, както и отговора на последния (пак там-2, д. 2599-
2600, с. 662-662). 

3 Тодев, Ил. Българско национално движение в Тракия, с. 183.  
4 Тракия през Възраждането, с. 200 
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себе си.1 Шишкин, февр. 1864, Белград (където Блънт замества бад-
жанака си Лонгуърт): Блънт е все същият безмозъчен и самонадеян 
хлапак. Колкото низкопоклонничи пред турците, толкова вири нос пред 
сърбите.2  

Все според Шишкин госпожа Блънт превъзхожда мъжа си – на нея 
Х. Булвер трябвало да възложи одринското консулство.3 Между дру-
гото, Фани Джанет Блънт е красива блондинка и добра ездачка. През 
1878 издава (анонимно) своя книга4, където има хубави отзиви за бъл-
гарите5, които обаче тя все пак не смята достатъчно зрели за само-
стоятелен политически живот.  

Золотарев, дек. 1866, в доклад до Игнатиев: Блънт, освен че из-
повядва, подобно на всички английски дипломати, политическо тур-
кофилство, е предан на Турция и лично. Израснал е на Изток (баща му, 
Чарлз Блънт, дълго е консул в Смирна; майка му, Каролина, и жена му, 
също са деца на английски консули в Ориента). В Англия, където има 
много по-способни от него хора, трудно би си намерил служба. 
Притежава враждебна живост и лекост на характера, които не му 
дават нито миг покой. Той иска във всичко да се меси и навсякъде да 
бъде. А пък изгодното положение на руското консулство направо го 
вади от кожата му. Но за сметка на своята подвижност и агресивност 
не умее да привлече към себе си православните, които го ненавиждат, 
независимо от цялата му простота и достъпност.6  

Впрочем, независимо от тези неласкави референции, отношенията 
между Золотарев и Блънт са доволно дипломатични. Например, по-
малкият брат на Блънт е писар в руското консулство, а той самият, 
отличен конник, дава уроци по езда на слабия в това отношение, не-
зависимо от мъжествената си и красива външност, Золотарев.7 

Онова пък, което пише одринският консул Иванов на Геров по 
случай отпътуването на Блънт за Битоля в 1872, потвърждава каза-
ното до тук за английския консул: одринските гърци се радват, че за-
минава за Битоля. Сам руснакът също изпитва облекчение – той за-

                                                 
1 ИАНГ-2, д. 2941, с. 885 – впрочем, последното е само преувеличение, но не и 

измислица. 
2 Пак там, д. 2963, с. 902. 
3 Пак там, д. 2943, с. 887. 
4 [Blunt, F. J.]Twenty Years Residence among Bulgarians, Greeks etc. by a Consul’s 

Daughter and Wife. 
5 Тракия през Възраждането, с. 200. 
6 Тодев, Ил. Българско национално движение в Тракия, с. 400; цитираният там 

доклад е ползван, когато все още РБНОД-2 беше в ръкопис; впоследствие той от-
падна и не фигурира в публикувания вариант. 

7 Така за него си спомня К. Леонтиев – вж. в: Тракия през Възраждането, с. 32-33. 
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щитавал небезкористно българите и помагал на турците, като във 
всичко се месел.1 

Освен русофоб Блънт, както стана дума и по-горе, е и деен про-
тивник на унията. Например, за да разубеди владиката Доротей от 
проуниатските му намерения, Геров, който впрочем му е вуйчо, през 
февр. 1861 го среща с Блънт.2  

Отявлен враг е английският консул и на революционното движе-
ние3, ратувайки силно за тясно сближение между българи и турци. 

Блънт насърчава, както изглежда не само като служебно задъл-
жение, протестантската пропаганда.  

В началото на своето пребиваване в Пловдив, не виждайки въз-
можност да конвертира българите в протестантизъм, той, заедно с 
Мериам и Кларк, ги съветва да се обявят за протестантски униати, то-
ест да се присъединят към групата на реформираните Църкви, запаз-
вайки всички свои религиозни обреди. Те – продължава Н. Геров, чийто 
доклад тук цитираме – оставят на българите сами да начертаят плана 
за присъединяване и по свое усмотрение да изберат име на своята 
Църква. Срещу това им обещават покровителството на Англия.4  

По-сетне още на няколко пъти ще срещнем Блънт да защитава 
протестанти. Например, рилския монах Полиевкт (Петър Велянов), 
който хвърля расото, жени се и с пари на своя манастир се укрива при 
протестантите, приемайки вярата им, като благодарение на Блънт си 
осигурява и турска подкрепа.5 Но този неспокоен дух, напук сякаш на 
блънтовата туркофилия, като учител (и вече униат) в Одринско, през 
1876 става автор на кабалистичното уравнение Туркиа ке падне = 
1876, което тогава се взема за пророчество и е една от немаловажните 
причини Априлското въстание да получи по-широк размах.6 

Чомаков и Блънт трябва да са сближили в няколкото месеца 
между 16 дек. 1860 (пристигането в Пловдив на консула) и 29 март 
1861 (заминаването на Доктора за Цариград). За това можем да съдим 
от сърдечното писмо, което Блънт му праща с дата 15 май 1861.7  

Както изглежда, освен това, по липса на подходяща къща под 
наем, Блънт първите няколко месеца от пловдивския си престой ще 

                                                 
1 ИАНГ-1, д. 1110, 1134, с. 664, 679-680. 
2 АНГ-1, д. 190, с. 223-224. 
3 Вж. у Тодев, Ил. Българско национално движение в Тракия, с. 399-400.  
4 АНГ-1, д. 213, с. 253. 
5 Стоянов, М. Начало на протестантската пропаганда в България, с. 49 
6 Темелски, Хр. Отново за авторството на пророческата буквеница Туркиа ке падне. 
7 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 15, с. 91. 
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да е живял у д-р Чомаков и у Георгаки Стоянович.1 После Салчо Чо-
маков му предоставя собствената си къща.2 След като Стоян Чомаков 
заминава през 1861 за Цариград Блънт отново изказва желание да се 
настани  в къщата му.3 

Докторът неизбежно е бивал обект на разпалени (като знаем ха-
рактера на английския дипломат) убеждавания българите да приемат 
протестантизма. Най-вероятно той ще да е отговарял по начина, по 
който отклонява и предложенията за съдействие на унията, а именно: 
чужда религиозна пропаганда може да разчита на масов успех сред 
българите, само ако преди това ги просвети.4  

Блънт е бил далеч не единственият, който е отправял на Чомаков 
предложения за вкарване на българите в реформирана Църква.  

Неуспешен все така опит да го спечели за протестантизма прави 
през апр. 1861 и д-р Елиас Ригс, американски мисионер в Ориента още 
отпреди Кримската война.5 Българският представител, снабден с 
препоръчително писмо от пловдивските мисионери Мериам и Кларк6, 
му поисква помощ за освобождение от гърците, но светлината из-
чезва от очите му, когато чува, че в замяна българите би трябвало да 
приемат словото Божие за единствено правило на вярата и жи-
вота.7  

В началото на 1862 Чомаков заявява в разговор с полк. Владислав 
Йордан, емисар на Hôtel Lambert в Цариград: Има хора, които ни 
предложиха, и все още ни предлагат, да станем протестанти. Предла-
гат ни мисионери и много пари. Искат навсякъде да ни отворят без-
платни училища, но само в най-краен случай ще се решим да приемем 
тези предложения. Господ да не дава клетите българи да опират до 
този случай!8  

През 1865 пък, когато отново Църковният въпрос буксува, към 
Чомаков и Иларион Макариополски се обръща д-р Албърт Лонг с 
предложение българите да се присъединят към Епископалната цър-
ква9, което те не приемат.  

                                                 
1 ИАНГ-1, д. 386, с. 243 
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 15, с. 91. 
3 БИА-НБИВ, ф. 2, а.е. 339, л. 10-11, 14-15. 
4 Вж. тук, част 2, д. 141, с. 319.  
5 Стоянов, М. Начало на протестантската пропаганда в България, с. 53-54; Да-

нова, Н. Константин Георгиев Фотинов, с. 120-121, 148-149. 
6 Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, с. 283. 
7 Кларк, Я. Евангелската работа: нейното минало и настояще, с. 93; вж. последно 

за тази среща (неправилно датирана обаче) и Генов, Г. Ст. Американският принос, с. 
44-45. 

8 Вж. тук, част 2, д. 141, с. 323-325. 
9 РБНОД-2, д. 109, с. 229. 
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Следва обаче да се отбележи, че Чомаков, отбивайки всичките 
тези прозелитични анонси, е готов да подражава на протестантите – 
реално, но не и номинално. Той пази свято името на православието1, 
но съзнава, че самото вероизповедание е недостатъчно релевантно за 
съвременната епоха, и най-активно работи за въвеждане в него на 
съществени реформи2.  

Прочее, през зимата на 1860-1861 трябва да се е турило начало 
на дружба и сътрудничество между Чомаков и Блънт, които траят 
дълги години.  

Например, през 1864 Докторът пише3, между другото, на Георгаки 
Стоянович: Това, което ми пише г-н Блънт ще направя. Поднесете, 
моля, почитанията ми на него самия и на мадам Блънт. В 1867 Чо-
маков ходатайства, все пред братовчед си, за заем в полза на консула, 
комуто праща и сърдечни поздрави за българофилията и за помощта, 
която английското посолство е оказвало и продължава да оказва на 
българите.4 В 1869 Чомаков му препоръчва Хр. Стоянов, който 
заминава учител в Пловдив.5  

И след издаването на екзархийския ферман Чомаков поддържа 
връзки с Блънт.6 Близък той трябва да е бил и с неговия баджанак – 
Лонгуърт, консул в Битоля и Белград, който през 60-те години на 19 в. 
обикаля българските земи за да ги опознае7. 

Заминавайки за Цариград, Чомаков ще да е получил от новия си 
приятел Блънт силни препоръки пред тамошния (1858-1865) британски 
посланик сър Хенри Булвер (1801-1872), заел мястото на известния 
Стратфорд Канинг. 

Новият посланик е брат на прочут литератор – Едуърд Литън Бул-
вер. Неговият роман Последните дни на Помпея е преведен (през 
руски или гръцки) от Н. Михайловски и издаден в 1870 на български. 
Бивш посланик в САЩ, сър Хенри още е голям приятел на лорд Пал-
мерстон, на чиято петтомна официална биография е един от двамата 
автори. 

С акредитирането му в Цариград британската политика в Турция 
сменя и целите, и методите си. Ако Канинг предпочита директното си-
лово въздействие за да изравни християните с мюсюлманите и така 
да спаси Турция, то Х. Булвер прилага главно задкулисни хитрости за 

                                                 
1 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 478. 
2 Вж. за това тук по-долу, с. 363-364. 
3 БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, писмо от 12 юни 1864, л. 209. 
4 Вж. тук, част 2, д. 152, с. 357. 
5 Пак там, д. 92, с. 167-168. 
6 Вж. тук по-долу, с. 352. 
7 Вж. тук, част 2, д. 144, с. 329. 
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да наложи на турците дълбоки финансови и административни ре-
форми без да застрашава господството им в Империята.  

Различните му, в сравнение с неговия предшественик, прийоми 
дават основание да се говори, че лъвът бил наследен от змия.1  

Макар Англия да не е безразлична към евентуално обвързване на 
българите с протестантизма, тя е склонна да поддържа тяхното цър-
ковно-административно обособяване в рамките на православието.  

През март 1860 нейният външен министър лорд Джон Ръсел 
праща на цариградския си посланик инструкция, където между другото 
четем: Нареждам Ви да не се противопоставяте на каквато и да е 
реформа, която цели да бъдат задоволени в разумна степен бълга-
рите – дори ако Русия би могла да спечели, в резултат на това, влия-
ние сред тях.  

В съгласие с това, а и изобщо с маниера си на действие, пред-
пазливо и без да създава прекомерни и обременителни за страната си 
надежди, Х. Булвер, като не се отказва да внушава по това време и 
протестантски тенденции на българите2, се старае да защитава пред 
Портата застрашените от заточение владици Иларион и Авксентий, а 
на патриарха говори за необходимост те да имат свои архиереи. Убе-
ден, че такава интелигентна нация като българската едва ли дълго 
ще търпи чуждото влияние, той съветва склонния да го слуша Али 
паша да реформира Източната църква, като даде на българи и гърци 
равни права и неутрализира по този начин и едните и другите.3  

В резултат на всичко това българите в Цариград възприемат сър 
Хенри като свой приятел.  

Така, с дата 15 февр.1861, Дайнелов пише на Раковски:  
Тукашнити посланници на 5-х големи ев[ропейски] държави, а 

особенно английският, за българолюбието на когото и друг път съм 
ви говорил, показаха едно голямо съчувствие връх народния ни 
въпрос в последнити времена.4  

Т. Бурмов5 твърди, че посланиците на шестте протестантски дър-
жави, тъй като предпочитали българите да станат католици отколкото 
да получат независима йерархия, нищо не направили за да ги подкре-
пят и като един вид доказателство за това цитира думи на Х. Булвер, 
които обаче всъщност казват дипломатично да на молбите им за под-
крепа.  

                                                 
1 Temperley, H. British Policy, p. 161-162; РБНОД-1(2), с. 158. 
2 РБНОД-1(2), д. 276, 278, с. 96, 104. 
3 Пантев, А. Англия и българският църковен въпрос, с. 146-147. 
4 АГСР-3, д. 47, с. 167; срв. още д. 69, 134, с. 232, 234, 237-238, 413. 
5 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 189-190. 
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Според Н. Тъпчилещов, в резултат усилията на Х. Булвер, дори 
кралица Виктория собственоръчно щяла да пише на султана в полза 
на българите.1  

Все така благосклонно и за разлика от останалите представители 
на Великите сили, пак според Дайнелов, сър Хенри приема и българс-
ката депутация, която в навечерието на Великден с.г. моли да се от-
мени заточението на владиците Иларион и Авксентий: анг[лийският] 
посланик приел депутацията и прошението, пише той на Раковски, с 
голяма наклонност и комплименти.2 

Чомаков, според собствените му спомени, още с пристигането си в 
столицата през пролетта на 1861 спечелва доверието на Булвер.3 
Запазено е било и писмо, с което му благодари за покровителството 
над Азиз паша, Пловдивски и по сетнешен Видински ìþòåñàðèô, който 
държи страната на българите.4  

Булвер пък, според вестникарска статия5, която съдържа доста 
неточности, но чийто автор трябва да е използвал сега неизвестни из-
вори, характеризирал Доктора по следния начин: извънредно способен 
и начетен и поради това знаещ как да се нагажда към обстоятелствата; 
инициативен, енергичен, забележително речовит и гъвкав в споровете. 

По-сетне Чомаков продължава да поддържа връзки с Булвер. 
Например, през юни 1864 той пише6, между другото, на Георгаки Стоя-
нович: Тези дни сър Булвер беше болен и доста. Но сега е добре. 
Утре или в други ден ми е определил audience7 и ще имам честта да 
го видя и да му говоря и относно mauvais sujet8.  

Изобщо, можем да приемем следната преценка на Блънт: бълга-
рите дължат много на сър Хенри Булвер за сдържаната му, но симпа-
тизираща позиция, заради която те изпитват към него дълбоко чувство 
на благодарност9. 

Чомаков трябва да е имал сношения и с наследника на Булвер, 
лорд Лайънс, който завежда цариградското посолство през 1865-1867. 

                                                 
1 АГСР-3, д. 55, с. 191-192. 
2 Пак там, д. 139, с. 428; срв. и версията на П. Карапетров (Кратка история, с. 

155-156, бел. 85) за тези събития. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 38. 
4 Пак там, д. 24, с. 106. 
5 Dagaradinov, A. G. Une grande figure de la Renaissance bulgare: Dr Stoyan Tchomacov. 
6 БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, писмо от 12 юни 1864, л. 209. 
7 (фр.) аудиенция. 
8 (фр.) негодник. 
9 Пантев, А. Англия и българският църковен въпрос, с. 149. 
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В писмо1 от 17 май 1867 до Георгаки Стоянович Чомаков казва: г-н 
Блънт, на който пожелаваме всичко най-добро за тяхната българо-
филия и за крепката помощ, която ни оказаха в началото и [която] 
още днес посолството им продължава да ни оказва. А месец по-рано, 
с дата 10 апр., лорд Лайънс пише във Форин Офис, че Портата би 
направила добре, ако даде на българите църковна автономия.2 

Съществуват и доста данни за близки негови връзки със след-
ващия (ноем. 1867-1877) английски посланик при Портата – Хенри 
Елиът. Например, в писмо до Й. Груев Чомаков му съобщава послед-
ните развития по Въпроса и добавя: Моля да кажеш сичко това на Mr 
Blunt с приятелските ми поздравлениета. Щях да му пиша, но оста-
вих го за понеделник. Днес отваждам да видя Н[егово] П[ревъзходи-
телство] М[осю] Елиота, посланника англиски.3  

Когато пък за пръв път (ян. 1873) екзарх Антим го посещава, по-
следният му казва между другото, че отдавна не бил виждал Чома-
ков4, от което пък, заедно с патриарх Кирил5, вероятно ще трябва да 
заключим, че Пловдивският представител е бил чест гост на Елиът и 
през 70-те години на 19 в.6  

Това се потвърждава и от доклад от 1879 на Х. Др. Уулф, британ-
ски представител в Международната комисия за Източна Румелия, до 
маркиз Солсбъри. Там, между другото, се казва: Мисля, че той [Чома-
ков] е бил добре познат на сър Хенри Елиът и е бил смятан за прия-
телски настроен към политиката на Англия.7 

Все пак, за общуванията на Чомаков с английски дипломати знаем 
относително малко – както поради загубени извори, така и защото 
(най-вероятно) и двете страни не са имали изгода да демонстрират 
взаимоотношенията си (англичаните – за да не бъдат обвинявани в 
нелегитимно вмешателство, Докторът – за да не излезе, че се води от 
чужди интереси).  

Какво е очаквал – а и какво е получавал – Чомаков от официални 
представители на Англия обаче можем да съдим по връзките му с 
Пърси Смайд, осми виконт Странгфорд (1825-1869). В България е 
много по-известна неговата съпруга благодарение на благотворител-
ната си дейност след Априлското въстание. Но последната е само 
продължение на онова, което нейният съпруг подхваща без да може 
да доведе до край и за което е сравняван с друг безкористен благоде-

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 152, с. 357. 
2 Цит. по Mеininger, Th. Ignatiev, p. 102, note 21. 
3 Мирчева, К. Неизвестни писма, д. 5, с. 333. 
4 Милков, Т. Антим, с. 118. 
5 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 493. 
6 Вж. още по този въпрос у Милков, Т. Антим, с. 132, 133.  
7 Вж. тук, част 2, д. 167, с. 479. 
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тел на българския народ – един българолюбец, по-отличен от Вене-
лина и не по-малко доброжелателен нам1.  

Син на дипломат, аташе (1845-1858) в цариградското посолство, 
лорд Странгфорд е също така начетен и ценéн лингвист-полиглот и 
филолог. Той е еднакво готов да обсъжда както съвременните му от-
ношения между турци, гърци и българи, така и онези между брити, 
шотландци и англичани през ранното Средновековие.  

Удивително е, коментира неговата съпруга, лейди Емили, че мо-
жеш един и същи човек да питаш за подробности както върху днес 
протичащото между Дунав и Хемус църковно движение, така и за 
това как уелският език е отстъпил пред английския.  

Най много у него ме учудваше – пише известният унгарски фило-
лог А. Вамбери, –  близкото и цялостно познаване на славянските 
наречия, които почти всички бе овладял в най-дребните им детайли. 
Той можеше да повтори наизуст  безброй стихотворения от Вук 
Караджичовата Ãóñëà: ако пък случайно разговорът се насочеше към 
българите, любимото му дете в семейството на източните 
християни, неговите обикновено наведени надолу очи се вдигаха и 
заблестяваха докато възхваляваше достойнствата на тази нация 
от пастири и земеделци.2 

Българите печелят неговата любов най-вече със своите интрин-
сически [тоест вродени] качества3. Той ги намира, в някои отноше-
ния, подобни на англичаните и вижда в тях блестящи перспективи: Ако 
огледа човек от високо и нашироко вероятното бъдеще на тия 
страни, пише той, само в тях [българите] може да види някоя бла-
гонадеждност, в тяхното числено превъзходство, в тяхната съ-
вършена първобитност, която нищо лошо не е усвоила и от нищо 
лошо няма да се отучва; в тяхното трудолюбие и пестеливост, в 
тяхната упоритост и трезвост на характера.  

Лорд Странгфорд ги определя като по-стабилни от гърците, макар 
и не толкова будни. В сравнение с всичките си останали съседи пък те 
били и по-интелигентни, по-предвидливи и по-честни. Той непрекъс-
нато се старае да докаже, че тяхното национално пробуждане е най-
важното събитие през последните години на Изток и че Европейска 
Турция (изключая Босна, Албания, Тесалия, Епир и Халкидика) е на-
селена изключително от българи. Препоръчва изучаването на българ-
ски.  

                                                 
1 Гешов, Ив. Евст. Лорд Срангфорд, с. 2. 
2 Strangford, Viscount. Original Letters and Papers, p. viii, xvi. 
3 Изразът е на Ив. Евст. Гешов, по чиято вече цитирана статия е и текстът до 

края на параграфа. 
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Аз съм против всяко друго нещо в Турция, бележи той, но с чиста 
съвест мога да се нарека българолюбец, понеже в тоя почтен и 
непорочен народ виждам жертва на европейското пренебрежение и 
на руското властолюбие.  

Лорд Странгфорд е категорично против революционното движе-
ние.  

Никой нямаше по-голяма вяра в светлото бъдеще на България, 
уточнява Ив. Евст. Гешов, но никой същевременно не беше и толкоз 
убеден, че това светло бъдеще ще се достигне само чрез търпение, 
мирувание, духовно и веществено развитие, и чрез съвършено 
странение от възмутителни покушения, в които някои от съсед-
ните ни народи от време на време ся увличат.1  

Към лорд Странгфорд Чомаков, препоръчвайки се от името на 
Блънт, се обръща за пръв път през 18612 с молба да подкрепи нацио-
налното движение на неговия народ.  

Начинът, по който огромното болшинство от българите, заявява 
Чомаков, схваща своите интереси, ми изглежда дотолкова близък на 
английските интереси и политика, че аз силно се надявам какво Ваше 
Превъзходителство ще ни даде мощната си поддръжка. Убеден съм, 
че щом англичаните изучат Въпроса ни, те ще признаят, че 
изпълнението на нашите колкото умерени, толкова и законни желания 
ще засили Османската империя и ще допринесе много за утихването 
на Източния въпрос. Вашата подкрепа ще ни даде допълнителна 
енергия и в същото време ще ни вмени в дълг да останем верни на 
интересите на Англия и на цивилизована Европа.  

Освен това, Докторът моли лорда да му помогне да публикува 
своя статия за индивидуалността на българите в консервативния лон-
донски вечерен вестник Pall Mall Gazette3, където с препоръката на ан-
глийския българофил излизат материали, посветени на България.  

Не знаем дали точно този Чомаков текст е бил публикуван. Във 
всеки случай, в този британски вестник излизат най-малко три негови 
статии4 (едната с подобно заглавие: Българите имат собствена ин-
дивидуалност и цели) седем години по-късно.  

Освен с лорд Странгфорд Чомаков е имал преписка и с неговата 
съпруга, лейди Емили. Например, през дек. 1872 тя му пише, че се е 

                                                 
1 Още за отношението на лорд Странгфорд към българите може да се намери и в 

книгата на съпругата му Strangford, Viscountess. The Eastern Shores of the Adriatic in 
1863, p. 314sq, чиято шеста глава, онадсловена Хаос, е излязла изпод неговото перо. 

2 Тази датировка, която може би по-късно е направил сам Чомаков, изглежда 
съмнителна; по-вероятно такова писмо следва да се отнесе към 1866. 

3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 447, с. 519-520. 
4 Вж. тук, част 2, д. 159, 162, 163. 
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срещнала с великия везир Махмуд Недим паша, комуто говорила спо-
ред неговите препоръки за Българския въпрос, за чието развитие го 
моли да £ праща в Лондон известия.1 С нея Чомаков се среща през 
1875 в Цариград2 и в Пловдив в първите дни на ян. 18763 и през юни 
18844. 

Освен чрез Странгфордови копривщенецът успява да направи 
българска пропаганда5 в Англия и чрез двете пътешественички Джор-
джина Макензи и Аделина Ърби.  

В началото на 60-те години на 19 в. те на няколко пъти кръстосват 
Балканите за да издадат в 1867 прекрасната си книга Пътувания из 
славянските провинции на Европейска Турция6. В нея за българите се 
говори доста и с големи симпатии. Тя бързо претърпява няколко 
издания.7  

В предговора към четвъртото (1877) Гладстон с основание пише: 
по мое мнение нито един дипломат, нито един консул, нито един 
пътешественик измежду нашите сънародници не е направил тол-
кова ценен принос към знанията ни по то този важен въпрос [за Ос-
манската империя], колкото мис Макензи и мис Ърби.8  

Днешната българска историография също високо оценява тази 
книга: едва и само след знаменитата книга на Макензи и Ърби жи-
вотът и политическата съдба на балканските християни стават 
значим обект на внимание от страна на английската обществе-
ност.9 

С Чомаков двете госпожици трябва да са се запознали през пър-
вата половина на 1862, когато пребивават в Цариград. Без да споме-
нават имена, те бележат, че по Църковната разпра изслушали и двете 

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков с. 69, д. 448, с. 520-521. 
2 Пак там, д. 312, с. 371-372. 
3 Пак там, д. 449, с. 521. 
4 Марица, VII, № 623, 19 юни 1884, с. 2. 
5 За българската пропаганда в чужбина през Възраждането вж. Илчев, Ив. Роди-

ната ми, с. 81 и сл. 
6 Mackenzie, G. Muir, & A. P. Irby. Travels in the Slavonic Provinces of Turkey-in-Europe.  
7 Тя има и две съкратени български издания; първото от тях излиза през 1891 в пре-

вод през сръбски, другото – през 1983 (вж. тук по-долу в библиографията); те обемат само 
сведенията за България и българите – около една пета от общия текст (около 700 с. in-80); 
за отбелязване е и, че в 1869 в. Дунавска зора съобщава, че О. Попович подготвила пре-
вода от английски на това важно и многозначително съчинение (цит. по Жечев, Н. 
Браила, с. 150). 

8 Макензи, Дж., А. Ърби. Пътувания, с. 10. 
9 Пантев, А. Д. Макензи и А. Ърби, с. 5, 6. 



Д-р Стоян Чомаков-1 

 

166 

 
 

спорещи страни – както патриарха, така и българските представители 
в Цариград.1  

Тъй като български представител по това време е комай само 
Чомаков, тъкмо от него те ще да са взели сведенията си по Църковния 
въпрос, които ще поместят в своята ценна книга. На следващата го-
дина, когато те, потегляйки от Солун, се канят да пропътуват Македо-
ния, той ги препоръчва на своите тамошни приятели.  

Тукашната българска община – пише2 с дата 29 апр. 1863 от Ца-
риград Г. Динков на Веркович в Сяр, – и най-вече доктор Чомаков, ни 
препоръчва две девойки англичанки, които ще обикалят Македония. Г-
н Стоян Чомаков е техен приятел по нарочна от едно велико лице3 в 
Лондон рекомандация за тях. Те са важни особи и със значение сред 
учения европейски свят. За полза народна трябва по всякой начин да 
се стараем да добият харни впечатления и да останат с добри възпо-
минания за българомакедонския народ, та като се върнат в отечест-
вото си, да известят там гостоприемството и благородността на народа 
ни. 

Завърнали се в Англия след тази си обиколка, двете дами про-
дължават да се интересуват от Чомаков и неговата дейност.  

В писмо до В. Габлер4 с дата 19 дек. 1864 те пишат: Г-н Чомаков 
продължава ли своите преговори в Цариград за постигане на целта 
си? Ние започнахме да даваме сведения както за лошото абсолю-
тистко управление на Цариградската църква в негръцките тери-
тории, така и за необходимостта от възстановяване на Българс-
ката патриаршия.5  

И наистина, няколко месеца по-късно се появява тяхна статия за 
Църквата в България.6 

# # #  
Най-вероятно Чомаков не е употребил никакви усилия в полза на 

един друг вариант от 1861, зад който стои Австрия.7 По принцип 
Дунавската империя подкрепя католицизма, но в 1861 пловдивският £ 

                                                 
1 Макензи, Дж., А. Ърби. Пътувания, с. 59. 
2 Документи за Българското възраждане от архива на Веркович, д. 26, с. 47; вж. и 

писмото от същия до същия месец по-късно – пак там, д. 29, с. 52 
3 Лорд Странгфорд? 
4 Виден чешки славист, държавник и публицист; през 50-те години на 19 в. той е 

възпитател на сръбския престолонаследник Петър Караджорджевич; през следващото 
десетилетие е в Прага и се интересува от южните славяни. 

5 Sharova, Kr., A. Pantev. Mackenzie and Irby, p. 126-127. 
6 The Church in Bulgaria. – Good Wards, March 1865, p. 197-203 (цит. по Sharova, 

Kr., & A. Pantev. Mackenzie and Irby, р. 127). 
7 Кирил, патриарх Български. Паисий, с. 156-157, бел. 1 под линия. 
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вице-консул Берти, чрез Й. Груев и Н. Чалики, предлага на Чомаков да 
се споразумее с èíòåðíóíöèÿ в Цариград българите да се подчинят 
църковно на сръбския Карловицки патриарх и от него да поискат вис-
ши духовници.1  

Същото следва да се каже и за още една – от малко по-друг ха-
рактер – оферта за дирене международна подкрепа, дошла по това 
време от страна на Раковски.  

С писмо от 6 юни 1861 чрез Й. Дайнелов, Раковски, смятащ, че 
съвсем скоро предстои окончателно решение на Източния въпрос, се 
обръща към Чомаков с предложение емиграцията във Влашко и бъл-
гарските представители в Цариград да излъчат един упълномощен от 
народа делегат пред Европейските сили, който да обходи страните, от 
които зависи съдбата на Изтока, и да ги запознае с българските иска-
ния.2  

Дайнелов се среща с Чомаков и с още двама представители по 
този повод. Те първоначално одобряват идеята, но после сметват, че 
такава стъпка би могла и да навреди на Въпроса, та затова я остават 
за дообмисляне.3 Чомаков освен това поисква нещата в Цариград да 
се представят официално и директно, а не чрез посредници.4  

Подобна съдба ще е имала и сходна идея от лятото на 1870. То-
гава, след пруската победа над Наполеон III, Хр. Георгиев, очаквайки 
да бъде свикана конференция на Силите по Източния въпрос, пред-
лага на Н. Геров там да бъдат пратени и двама български представи-
тели, един от които евентуално да бъдел Чомаков.5  

Както е известно, до такава международна конференция не се 
стига. Не е ясно дали предложението на лидера на Старите е дошло 
до Чомаков. Но като се знаят възгледите на последния за решение на 
Българския въпрос, той надали и този път би се натоварил с подобна 
мисия. 

Изглежда, че по принцип едно такова предложение е било непри-
емливо за Чомаков, който най-активно търси подкрепа от европейс-
ките сили в полза на българската кауза, но също така много се старае 
да щади суверенското самолюбие на турците.  

Независимо от фактическия отказ на Чомаков, Раковски и по-сетне 
ще го търси за сътрудничество.  

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 500, 502, с. 564, 566. 
2 АГСР-1, д. 170, с. 279. 
3 Пак там-3, д. 192, с. 526; вж. и Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 143. 
4 АГСР-3, д. 204, с. 544.  
5 ИАНГ-1, д. 506, с. 315-316. 
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През юни 1864 той се обръща с писмо към Г. Вълкович да покани 
Пловдивския представител да изрази пред княз Куза, който тогава 
тръгва на посещение в Цариград1, официална признателност за при-
емането на неколцина български младежи в Букурещкото медицинско 
училище.  

Вълкович, който е люто сърдит на братовчед си, смятайки, че по 
негова вина не го назначават за преподавател в Султанското военно-
медицинско училище, на което той е възпитаник, а го пращат в Сирия2, 
уведомява Раковски, че неговото желание не може да се тури в 
действие, защото в Цариград нямало достойни, искрени и патриоти 
предводители. Сам Чомаков, освен че е турен в калпавия общ кюп, в 
това писмо3  е и обект на неласкава индивидуална характеристика:  

Соединете фанариотската лукавост с жезуитската хитрост и 
свържете ги с най-голямо славолюбие, та ще имате истинната 
картина на Чомакова. За него сичките средства са добри, казова 
истиат, стига само да постига целта си.  

Двамата роднини не крият взаимната си неприязън. Например, 
през 1864 в едно словопрение относно в. Съветник Чомаков нарича 
Вълкович руско мекере, а пък последният му отговаря с изменник.4 
Лошите им отношения продължават и по-сетне, като Вълкович в 1877 
пак се оплаква, че Чомаков не спирал да търси начин да го прогони от 
Цариград.5  

Така че и този път Раковски удря на камък.  
Глух остава Чомаков и към едно друго предложение по повод по-

сещението на влашкия княз в турската столица – да се моли послед-
ния за ходатайство по Въпроса при срещата му с Али паша. Той дори 
не отговаря на съответното писмо на Хр. Георгиев, от което шефът на 
Добродетелната дружина, продължавайки да има доверие в него, се 
чувства огорчен6, но не прекъсва връзката. През 1869 чрез Пловдив-
ския представител той търси7 учител за създаващото се в Букурещ 
българско училище8, а малко след това го предлага9 за външнополити-
ческа мисия в Европа. 

                                                 
1 Вж. за това Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 36. 
2 ИАНГ-2, д. 2623, с. 684; срв. Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 267. 
3 АГСР-4, д. 184, с. 284-285. 
4 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 262. 
5 Пак там-2, с. 528. 
6 ИАНГ-1, д. 417, с. 265. 
7 Пак там, д. 484, с. 302. 
8 За него вж. у Жечев, Н. Букурещ, с. 172 и сл. 
9 Вж. тук по-горе, с 167.  
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Огорчение трябва да е изпитал и Раковски. Това лято той печата в 
своя в. Бранител нападки срещу Доктора на своя цариградски корес-
пондент Хр. Стамболски.1  

А пък протестът2 по повод мемоара за турско-български дуализъм 
през пролетта на 1867 на Чомаков и Иларион Макариополски е насо-
чен срещу плановете на оня безумен българин, с която квалификация 
основателно българското общество ще намира, че се визира Раковски, 
смятан погрешно от двамата протестатори за ръководител на 
ТБЦК.3 

# # #  
Тръгнал от Пловдив с такива разбирания и в такава позиция сред 

сънародниците си, в Цариград Чомаков пристига в критичен за Въ-
проса момент.  

На 24 февр. 1861 Патриаршията бе свикала Велик църковен съ-
бор4, който прилага старата тактика на тоягата и моркова. От една 
страна, владиците Иларион Макариополски, Авксентий Велешки и 
Паисий Пловдивски са низвергнати и осъдени на заточение, от друга – 
в програма от 15 точки на българите се обещават родни висше духо-
венство и език в богослужението и в просветата. Съборът назначава и 
двама нови архиереи-българи – Антим за Преславската и Панарет за 
Пловдивската епархии.5  

Портата побързва да облече тези решения в нарочно èðàäå6, но 
отлага заточаването на владиците, надявайки се да ги тласне към ка-
толицизма.7  

Ситуацията, след султанската санкция на 15-те точки, е пределно 
просто и ясно представена от правителствения официоз Journal de 
Constantinople:  

                                                 
1 ИАНГ-1, д. 415, с. 263. 
2 Вж. тук по-долу, с. 233. 
3 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 283, 316; Стамболски, Д-р Хр. Автобиогра-

фия-1, с. 306. 
4 Става дума за разширен състав на Св.Синод, където освен членовете на по-

следния участват и други православни патриарси, епископи и митрополити. 
5 Малко по-късно и неколцина миряни от българите са почетени със служби – 

напр., на Чомаков предлагат място в настоятелството на Великата национална школа, 
което той не приема (Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 239-240, бел. 
2). 

6 Вж. текста на този документ у Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 
176-179; òàêðèðúò пък, с който Патриаршията го поисква от Великото везирство, е 
обнародван в ДБИ.ДИТДА-1, д. 703, с. 396-398. 

7 Вж. РБНОД-1(2), д. 262, с. 56. 
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За напред българите нямат три пътя, а само два: да останат 
привързани на Патриаршията или да се върнат в лоното на 
Римската църква. 

Разбира се, Националната партия – както е най-точно да наричаме 
людете, които тогава ратуват за отделна, но православна, българска 
Църква и които Чомаков първо ще подкрепи, а после и ще оглави1 – е 
като попарена. Една година след възкресението му на Великден 1860 
тя вижда народа си отново натикан от гърци, руси и турци в гроба на 
историческото небитие.  

Появата на пловдивския представител повдига духа:  
Г-н Чомаков престигна тука – пише Дайнелов на Раковски с 

дата 12 апр. – Г-н Чомаков хоратува толкова разпалено и вдъхна 
нашим такава дързост, щото аз не можа да са нарадвам. Негово 
мнение е постоянство и нищо друго. Браво му! Много добър бъл-
гарин бил.2  

В Дайнеловата дописка с дата 12 апр. 1861 пък, която в. Дунавски 
лебед помества в своя брой 31 (25 апр. 1861), тази така ласкава пре-
ценка за Пловдивския представител е изречена и официално: 

Г. Чомаков е един от редкити по чувството си българи; хортува 
тъй любородно, тъй распалено, щото трябва много да ся очаква от 
таковаго безценнаго Българина; всякому душата трепти от 
радост.  

Изобщо в своя в. Дунавски лебед Раковски е много благосклонен 
към Чомаков, като редовно дава място на дописки от Цариград 
(пращани най-вече от Й. Дайнелов), в които се изтъкват неговите ка-
чества и се сочи важната му роля сред останалите представители.3 
През апр. 1861, скоро след пристигането на Доктора в Цариград, той 
пише на своя цариградски кореспондент Дайнелов: Г-н Чомаков ми е 
познат лично, що он и досега показал всякоги истинско българско 
сърце. Надея се и сега най-много да съдейства на това наше на-
родно предприятие.4  

Двамата трябва да се знаят от началото на 50-те години на 19 в., 
когато редакторът на Лебед-а е съдружник по откупуването на плов-
дивските ðåñóìàòè с братята Атанас и Никола Чалики и е сгоден за из-
вестно време за сестра им Теофану5. Раковски трябва да е участвал и 

                                                 
1 Вж. за това тук, с. 13-15, 330. 
2 АГСР, 3, д. 127, с. 397-398.  
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 37. 
4 АГСР-1, д. 162, с. 266-267. 
5 Тя е много уважавана от братята си и се отличава с рядка хубост и добро образо-

вание; по-сетне се жени за Яков Т. Павлитов (вж. у Кепов, Ив. Живот и дейност на 
Чалъковци, л. 294); вж. и Киселков, В. Из живота на Раковски в Цариград, с. 87, 91. 
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в борбата срещу Хрисант – през 1852 и той, и Чомаков са сред за-
плашените от заточение по клевети от владиката1. Писмо до Н. Чалики 
от Нови Сад с дата 27 ян.1857 пък Раковски завършва с думите: 
Поздравете Г[-н] С[тоян] Чомаков.2 

В началото Докторът ще да се е посветил на запознаване с по-
видните личности – местни и чужди, – от които зависи развитието на 
Въпроса. През април той пише в Пловдив: Покровителите наши се 
умножават. Искам добре да се вооружиме от тая страна и да си 
составиме системата, тогава да се явиме пред правителството. В 
Портата нямало други противници освен първия министър Къбръзлъ 
паша, а тъй като още други представители от провинцията не са 
пристигнали, той успява за момента да се срещне само с Али паша, 
когото квалифицира като познат българофил.3 

Между това, на 22 апр. 1861 (Велика събота) Портата заточава 
българските владици. В същото време с големи почести е посрещнат 
завърналия се от Рим със сан униатски архиепископ Йосиф Соколски.  

Става за пореден път съвсем ясно, че първият султански минис-
тър Къбръзлъ паша дава на българите две възможности: или да при-
емат унията, или отново, в рамките на 15-те точки, да се покорят на 
Патриаршията. Когато на 28 апр. българските водачи му подават про-
шение да се отмени заточението на владиците, той го скъсва, за-
плашвайки пратениците с думите: И вас ще пратим на заточение.4  

Прочее, още преди да дойдат повечето представители в Цариград 
тяхната мисия изглежда обречена на пълен провал. 

В този точно момент, обаче, когато униатството не само е в зенита 
си, но и изглежда, че ще се наложи като главната тенденция в Цър-
ковния въпрос, то получава тежък удар от една перфектно проведена 
от неговите противници операция. Става дума за заминаването 
(принудително или доброволно) на Йосиф Соколски в Русия на 6 юни 
1861. Веднага след това то е напуснато и от почти всички други водачи 
(с изключение на Др. Цанков, който ще остане там до 1863).  

В тази антиуниатска акция и досега съществуват неясноти.  
Сигурното е, че неин изпълнител е Славейков. Той прелъгва на-

ивния (до степен да не прави разлика между Източната и Западната 
църкви) Соколски да отиде с всичките си атрибути (корона, жезъл, åí,

                                                 
1 Касъров, Л. Енциклопедически речник-3, с. 3049-3050; Ников, П. Възраждане на 

българския народ, с. 107. 
2 АГСР-1, д. 36, с. 65. 
3 Василева, В., и др. Непубликувани писма, д. 1, с. 292. 
4 АГСР-3, д. 139, с. 437. 
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ãîëïèîí) и инвеститурни грамоти (папската áóëà и султанския ферман) 
в руското посолство. Оттам с параход двамата са препратени в Одеса. 
Координатор е Найден Геров, който за целта в началото на май при-
стига в Цариград.1  

Кой обаче е инициаторът на тази проста, евтина, ефектна и не-
обикновено резултатна антиуниатска операция?  

В научната литература този въпрос не е разискван, обикновено се 
изтъква основната роля на Геров без да се уточняват конкретни под-
робности.2 Самият Геров в едно по-късно писмо обаче внася някои 
много съществени – и изобщо, и във връзка със занимаващата ни тема 
– уточнения. Любопитно е още, че въпросното писмо е напълно 
пренебрегнато от изследвачите. Поради двете причини тук ще му от-
делим повечко внимание.  

То е частно, с дата 24 ян. 1866 и е адресирано до Хитрово, пото-
мък на стар московски болярски род, поет, славянофил, висш чинов-
ник. Дипломат в Португалия, Япония, Румъния, Турция, България, през 
1865-1867 той е втори секретар в цариградското посолство.  

С това писмо Геров се опитва да убеди своите началници да го 
командироват във Влашко за да повлияе върху емиграцията във 
връзка с подготовката на т.н. Първи балкански съюз. За да докаже, че, 
първо, работата е деликатна и не всеки би могъл да я свърши и, 
второ,той е най-подходящ за подобна мисия, Геров пише следното:  

В 1861 г. Чомаков бе лично у кн. Лобанов и го помоли от името 
на останалите представители да ме повика за известно време в 
Цариград и две седмици след моето пристигане унията започна да 
се разпада, а след месец Йосиф [Соколски] вече беше в Русия. Тогава 
можеше и съвсем да се унищожи унията и да се даде на Църковния 
въпрос съвсем друга насока, ако Мисията [= руско посолство в 
Цариград] не бе спряла след първите победи, и второ, ако тя бе 
излязла от положението си на наблюдател.3  

От този текст разбираме, че в операцията не само е участвал и 
Чомаков, но че може би той е бил и неин инициатор. Най-малкото, като 
знаем, че по това време Геров и Чомаков са в прекрасни отношения 

                                                 
1 Аферата Соколски е описана най-подробно у Кирил, патриарх Български. Като-

лическата пропаганда, с. 266-282; последно за Соколски вж. Темелски, Хр. Архиепи-
скоп Йосиф Соколски в лоното на унията. 

2 Според патриарх Кирил  (Католическата пропаганда, с. 282) операцията била 
планирана от Геров и Славейков, а изпълнена от Апостол Конков от Свищов, познат 
на руското посолство. Последният, избран и поставен от Чомаков, е за известно вре-
ме през лятото на 1861 представител на София по Въпроса (Шопов, Ат. Д-р Стоян 
Чомаков, д. 422, с. 498). 

3 ИАНГ-2, д. 2632, с. 693. 
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и тясно си сътрудничат (той [=Чомаков] с Герова в едно гърне стъ-
пат – пише1 с дата 30 авг. 1861 Стоил Балкански на Раковски), с го-
ляма сигурност можем да кажем, че тя е замислена и проведена най-
вече от тях двамата чрез Славейков. Благословията пък на руското 
посолство2 е получена благодарение на Доктора.  

Неговото участие в операцията позволява по различен начин да се 
интерпретират и политическите възгледи, с които идва в Цариград.  

Обикновено той бива представян като краен, изначален и неизме-
нен русофоб. Такъв, според най-добрия познавач на неговия живот, 
дейност и архива, Ат. Шопов3, бил по начало, поради родовата тради-
ция на Чалъковци за сътрудничество с турците. По-сетне в Париж, по 
време на специализацията си в хирургията през 1848, близките му об-
щувания с полската емиграция там и най-вече с княз Чарториски само 
затвърдили първоначалните му убеждения.  

Но в случая със Соколски виждаме не приписваното му тесно-
гръдо доктринерство, а един здрав опортюнизъм, който, в съчетание 
със силно родолюбие, трябва да сметнем за най-съществената му и 
постоянна характеристика.  

Освен всичко, сътрудничеството на Чомаков по това време с рус-
кото цариградско посолство не ще да е било нещо епизодично.  

Негов титуляр тогава е княз Лобанов-Ростовски, възпитаник на 
Царскоселския лицей, дългогодишен посланик в Цариград (дваж: 1859-
1863; 1878-1879), Лондон (1879-1882) и Виена (1882-1895), вътрешен 
заместник-министър (1867-1878) и външен министър (1895-1896) на 
Русия. Той е известен любител на миналото с трудове по история и 
генеалогия и великолепни сбирки от монети, книги и ръкописи. По 
времето, за което разказваме, той е около 35-36 годишен, тънък та 
висок, хубавец човек, с бръсната брада, с тънки дълги въси [= коси], 
с сини очи с хубав нос и голямо чело.4 

В началото на цариградската си дейност отношението на Чомаков 
към руската политика и дипломация трябва, общо взето, да е хармо-
нирало с горещото му славофилство (в свободен смисъл на думата). 
Пиетет към славянството той питае отдавна. Както е известно, идеята 

                                                 
1 АГСР-3, д. 297, с. 713. 
2 То, впрочем, в лицето на посланика малко по-сетне ще се опитва да си присвои 

първенстващата роля в начинанието (вж. ИАНГ-2, д. 2180, с. 338); и Т. Бурмов 
(Българо-гърцката църковна распря, с. 227) твърди, че руското посолство чрез Геров 
подбудило Славейков да отвлече Соколски. 

3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 51. 
4 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 48, бел. 45 под линия. 
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за славянска взаимност сред българската интелигенция през първата 
половина на 19 в. е широко разпространена.1 

Като горещ славянолюбец Чомаков се проявява още на о. Ан-
дрос.2 После в Италия това чувство се засилва. Славянското име 
трайно и силно го привлича и той е не само в тесни връзки с всички 
сърби, които се учат там, но всеки път щом чуе за някой нов русин, по-
ляк или друг славянин, търси начин да се запознае с него. Например, 
научил, че княз Михаил Обренович, по-сетне голям радетел за юж-
нославянско единство, е в Ливорно, специално отива там за да се 
срещне с него, още повече, че Чалъковци са имали връзки с неговия 
баща княз Милош.3  

Впрочем, може би първото си разочарование от Русия Чомаков ще 
е изживял тъкмо тогава.  

Във Флоренция се сближава със стар руски генерал, инвалид, от 
Орловите, който тогава живее постоянно в града на Данте. Той приема 
благосклонно българския младеж, чиято буйност му се нрави. Но 
когато веднъж младият Чомаков, насърчен от интереса, който генера-
лът му засвидетелства, решава да му говори за бъдещите си планове, 
за тежкото фанариотско иго и за мечтата си за освобождение на бъл-
гарите от властта на Гръцката църква, то русинът с ужас и гняв скача 
от мястото си и му запрещава да продължи. Българският студент ос-
тава като замаян.  

Но конфликтът му с Русия в лицето на нейния цариградски посла-
ник ще дойде 20 години по-късно. И в Париж копривщенецът е във 
връзка с тамошните славяни – най-вече поляците на княз Чарториски, 
лично чрез когото получава писмата си от Цариград.4 

В съгласие с тези си разбирания през дек. 1861 в Цариград Чома-
ков участва в създаването на славянски клуб.  

Според Български книжици5 това Славянско читалище е открито 
от австрийски славяни в Бейоглу. Там стават два бала, на които при-
състват първите сръбски, български и далматински фамилии. Членс-
кият му внос е 300 гр. годишно. Но неговият живот е кратък – то е за-
крито от турската полиция няколко дни след своето откриване6 за да 
бъде наново отворено по-късно по настояване на ген. Игнатиев. По-
следното на свой ред също е затворено за да се появи отново на бял 

                                                 
1 Вж. у Радкова, Р. Българската интелигенция през Възраждането, с. 304-305. 
2 Вж. тук по-горе, с. 80. 
3 Вж. за това у Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 14; вж. и тук по-горе, с. 67. 
4 Д-р Ст. Чомаков [некролог], с. 18; вж. и тук по-горе, с. 87. 
5 Български книжици, IV, май 1862, с. 656. 
6 ИАНГ-2, д. 2564, с. 595; Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 282, бел. под 

линия. 
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свят в самия край на 1869, но с австрийско преобладание и под пред-
седателството лично на Али паша.1 

В началото на 1862, съобщавайки за създаването на този клуб 
(според него това е външната форма на един Славянски съюз, в който 
да участват сърбите, българите, далматинците), княз Лобанов харак-
теризира Чомаков като второто забележително лице, след сръбския 
êàïóêåõàÿ при Портата Йован Ристич, във въпросната славянска орга-
низация. Той е лекар по професия, продължава посланикът, ползва се 
с много голямо влияние сред съотечествениците си и се отличава от 
останалата маса българи с интелигентността си и с просветения си 
патриотизъм.2  

Чомаков, заедно с други български първенци сегиз-тогиз, по Ко-
леда или Великден, е канен и на обяд у Лобанов.3 В архивата си е па-
зел и една покана с дата 15/27 февр. (1862?) от страна на Лобанов на 
прием в руското посолство.4  

Приемникът на последния, генерал Игнатиев, запазва тази тради-
ция, но кани Чомаков само два пъти, на Великден5 и на Коледа 18656. 
При тези срещи посланикът дава указания каква линия да се държи по 
Църковния въпрос и информира за руската източна политика.7 

На следващото Възкресение Христово, през 1866, главният пред-
ставител отсъства от приема в руското посолство. На останалите бъл-
гари домакинът обяснява изключването му от списъка на официалните 
гости с това, че си позволявал да ходи в английското и френското 
посолства за разговори по Църковния въпрос.8 Следващото посеще-
ние, по настояване на архимандрит (по-сетне екзарх) Йосиф, тогава 
екзархийски протосингел, на Чомаков в руското посолство трябва да е 
било чак през ян. 1876.9  

Ако Чомаков още в 1861-1862 се е представял главно като отявлен 
русофоб, надали Лобанов би го характеризирал по гореописания 
начин и би го канил на приеми в посолството. За такова заключение 
има още една податка. През дек. 1886 при него, тогава посланик във 

                                                 
1 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 282-283, бел. под линия; вж. и пак там-2, 

с. 75. 
2 РБНОД-1(2), д. 323, с. 194. 
3 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 175. 
4 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 237, с. 290. 
5 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 270-271 
6 Пак там, с. 280. 
7 Пак там-2, с. 268. 
8 Пак там-1, с. 284. 
9 Симеон, митрополит Варненско-Преславски. Д-р Стоян Чомаков, с. 20; вж. за 

това посещение и тук по-долу, с. 353-354. 
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Виена, идва търсещият княз за България К. х. Калчов. Двамата имат 
дълъг разговор, като между другото Лобанов се впуска да разправя за 
своето познанство с Чомаков отпреди четвърт век.1 

Наистина, Пловдивският представител се обявява категорично 
срещу другата, насочена към масите, руска антиуниатска операция – 
изселването.2 Но такава е позицията и на крайни русофили като, на-
пример, Хр. Георгиев.  

Русофобията у Чомаков ще да се е явила по-късно, в хода на пре-
говорите с Патриаршията въз основа на 8-те точки.  

Според Й. Ристич, сръбски êàïóêåõàÿ при Портата, първоначално 
Чомаков твърдо бил с руси и сърби. Когато Али паша предлага Сино-
дът на Патриаршията да се съставя не въз основа на епархиите, а въз 
основа етническия състав на тяхното население (февр. 1863)3, той 
възприел туркофилски курс.4  

През 1861-1863 С. Филаретов, който е чиновник в руското посолс-
тво, поддържа редовни отношения с Чомаков и се отзовава най-лас-
каво за него. Например, през авг. 1863 той пише на Н. Геров: догде е 
Стоянче тука, что-годе ще са върши, а без него не са предвиди 
нищо добро от младото поколение.5 

И Симеон Варненско-Преславски е на мнение, че русофобските 
инсинуации на поляците още от парижкия престой на Чомаков, които 
понякога се смятат главна и едва ли не единствена причина на него-
вата русофобия, намират почва у него само заради неприятелското 
отношение на Русия към стремежа на българите да имат своя нацио-
нална Църква.6 

Впрочем, тук следва да се върнем за малко назад и да се попи-
таме: Каква е била сделката между Лобанов и Чомаков, срещу какво 
последният, при това от името на представителството по Църковния 
въпрос, е приел да участва в неутрализирането на Соколски?  

Най-вероятно посланикът ще е обещал не само да не се противо-
поставя повече, но и да окаже съдействие в полза на отделна българ-
ска йерархия.  

                                                 
1 Стефан Стамболов и неговото време, с. 25. 
2 Вж. напр. неговото (циркулярно?) обръщение, съвместно с Хр. Тъпчилещов и 

Вичо Панов, от 30 окт. 1861, където се обявява против както унията, така и преселе-
нието в Русия (РБНОД-I(2), д. 315, с. 173-175).  

3 Вж. тук по-долу, с. 217. 
4 Ристић, Jов. Спољашњи одношаjи Србиjе новиjега времена-2, с. 224-225. 
5 ИАНГ-2, д. 2562, с. 627. 
6 Симеон, митрополит Варненско-Преславски. Д-р Стоян Чомаков, с. 20. 



Глава втора: Първоначална дейност 

 

177 

 
 

Според П. Карапетров1, след като на 18 дек. 1860 Драганцанковата 
партия приема папското върховенство, княз Лобанов тутакси не само 
предупреждава българските владици и първенци да не приемат 
унията, но ги и подтиква да протестират против станалото вече съеди-
нение с Римокатолическата църква с уверение, че ще настоява пред 
Високата порта да се даде на българите независима и от папата, и от 
патриарха йерархия.  

Българските владици и първенци се вслушват в съветите на рус-
кия посланик и, с едно дълго възвание към българския народ, осъждат 
станалото съединение с Рим. С него, обаче, руският посланик постига 
целта си и после не иска и да си спомня за дадените преди това обе-
щания. Същото твърдение прави Карапетров и на друго място.2  

И действително, би било величайша наивност от страна на бълга-
рите както без руска помощ да очакват църковни отстъпки от Патри-
аршията, така и да жертват най-силния си коз – унията – срещу за-
крилящата я Русия. Но впоследствие руското посолство вместо да се 
активизира в помощ на българите, остава, както пише Геров в гореци-
тираното му писмо до Хитрово, в положението на наблюдател.  

Ако такова обстоятелство (че Лобанов е поел пробългарски анга-
жимент, който после не е изпълнил) наистина е съществувало, то ще 
се окаже и най-вероятната причина, поради която Чомаков по-сетне 
ще да се е видял принуден не да сътрудничи, а да се бори с руската 
дипломация. 

Русофобията му става едва ли не пословична. Ето как, например, 
я характеризира3 един съвременник:  

Д-р С. Чомаков не даваше и дума да се спомене за Русия; той 
беше и от учителите си поляци повече русомразец; когато ставаше 
дума за Русия – разбира се, званична Русия, руското правителство, 
– той все щеше да намери думи да отговаря, да възразява, да 
доказва, че българите никакво добро не могат да очакват от Русия, 
но че тяхното спасение е в Турция; отделени от Турция, българите 
щат да загинат. 

В желание пък да промени позицията на Портата – другата голяма 
пречка пред напредък в Църковния въпрос – Чомаков, все през про-
летта на 1861, потърсва среща с Къбръзлъ паша (1810-1871), велик 
везир (май 1860 – авг. 1861).  

                                                 
1 Карапетров, П. Кратка история, с. 155; според в. Турция, IV, № 16, 27 ян. 1868, 

с. 2, Лобанов дори заявява, че след няколко месеца руските войски ще минат Дунав и 
тогава наместо йерархия, българите ще придобият царство. 

2 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 47-48. 
3 Пак там, с. 316; срв. и с. 81 (бел. 58), 114. 
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Последният е нервозен, раздразнителен и груб по характер, а и не 
харесва подражанието на Европа. Ако Али паша е целият глава, Къб-
ръзлията е целият крака. Праволинеен, по-малко мисли и повече дей-
ства. Освен енергичен е и неподкупен. Макар да прекарва години в 
Европа (учи военно дело във Франция, оглавява посолството в Лон-
дон), той не е убеден вестернизатор, много повече държи на старото, 
отколкото на новото. Според съпругата му, известната Мелек Ханъм 
(наполовина французойка и по четвърт гъркиня и арменка; преди това 
жена на д-р Милинген, лекар на Байрон), под лустрото на цивилиза-
цията той пази клеймото на старотурчин.1 Според М. Балабанов2 Къб-
ръзлията е строг и решителен турски държавник, полуевропеизиран, 
но оригинален в своите обноски; недоопитомен, строг и неподправен. 

Син на кипърски (оттам и името му Къбръзлъ – сиреч, на турски, 
Кипърец) гърци-ренегати, той е изпълнен с елинофилски чувства и 
мрази българите повече от самите фанариоти.3 И П. Карапетров сви-
детелства в същия смисъл.4 

Тъкмо на него в 1856 цариградските българи подават петиция до 
султана за религиозно отделяне от гърците.5 Киприотинът не насър-
чава такова едно искане6, а впоследствие се проявява и като най-
отявлен, сред главните турски държавници по това време, противник 
на самостоятелна българска Църква.  

През 1859 Великите сили, най-вече Русия, протестират офици-
ално, че обещаните в Õàòèõóìàþíà реформи не се прилагат. В резул-
тат на този демарш Къбръзлъ паша е натоварен с инспекция на място 
из Румелия.7 В средата на май 1860 той става велик везир с подкре-
пата на Русия. Но и нея, и Франция разочарова с резултатите от въ-
просната си анкета, която той смогва да проведе само из България до 
есента на 1860.8  

За сметка на това, обаче, Къбръзлията, в съгласие с руските ин-
тереси, подкрепя Патриаршията, от една страна, а от друга – покро-
вителства унията, в унисон с френска политика. Оплакванията на на-
селението, по време на обиколката му през 1860, са насочени най-
вече  срещу  фанариотите.  На везира са подадени  много прошения, в  

1 Davison, R. Reform, p. 103-104. 
2 Балабанов, М. Гавриил Кръстевич, с. 259, 260. 
3 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 416. 
4 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 54, бел. 46; срв. и Карапетров, П. Кратка 

история, с. 105, бел. 60 под линия. 
5 Вж. тук по-горе, с. 119. 
6 РБНОД-1(1), д. 51, с. 131; срв. Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 47. 
7 Engelhardt, A. La Turquie-1, p. 161sq; Балабанов, М.  Гаврил Кръстевич, с. 259-262.  
8 РБНОД-1(2), д. 257,  с. 40-41. 
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които се иска родно духовенство, като фактически се подкрепя про-
кламираната малко преди това, на Великден 1860, от Иларион Мака-
риополски в Цариград национална Църква.1  

Междувременно, в продължение на няколко месеца патриаршес-
кият престол е вакантен. Когато в края на годината той е зает от Йоа-
ким II, в неговия áåðàò Портата, тоест Къбръзлъ паша, вписва и бълга-
рите – противно на очакванията им! – като нему подвластни. Разочаро-
ванията са големи и те стават конкретният повод за сключване на 
унията от 18 дек. 1860, която Киприотинът активно подкрепя. През 
1861 Къбръзлията получава още едно основание да мрази Църковното 
движение – това е тогавашният хал на неговия любимец владиката 
Доротей.  

Последният е сестреник на Н. Геров и за него тук също си струва 
да кажем няколко думи, защото и той дълго е един от Чомаковите 
противници: най-напред като гонен от софиянци2, на които Докторът е 
пълномощник по Църковния въпрос, после в качеството си на кандидат 
за глава на унията, най-сетне, присъединил се към сънародниците си, 
като адепт на съперничещия с Чомаков Иларион Макариополски.3  

Това е твърде противоречива личност.  
Мирското му име е Дончо Иванов Спасов. През 1852-1860 е Вра-

чански владика4, ñóôðàãàí на Търновския митрополит Неофит Визан-
тиос. Не без основание си спечелва слава на предател и на фанари-
отско ìåêåðå (подигравателно го наричат Дорчо ефенди), но около 1865 
минава на страната на сънародниците си и в 1873-1875 е първият 
екзархийски владика на Скопие. През 1862, пребивавайки в Одрин, 
където управител е приятелят му Къбръзлъ паша, влиза за кратко 
време в унията с желание да £ застане начело и от нужда да плати 
дълговете си, обаче скоро след това не само я напуска, но и крои 
планове как из основи да я съсипе.  

Следващият му ход (края на 1862) е в сътрудничество с още трима 
гръцки владици – Одринския Кирил, Литическия Игнатий  и Ди-
мотишкия Мелетий – да състави одобрен от Къбръзлията план за 
обезсилване 15-те патриаршески точки от 1861 и решение на Църков-
ния въпрос.5 Възможно е, по този начин Къбръзлията да се е опитвал 
да противодейства на Чомаков. Така, С. Филаретов пише следното на 

1 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 114-115. 
2 За църковно-националната борба в София вж. едноименната статия на С. Езекиев. 
3 Срв. тук по-долу, с. 315, 385-386, 390-391, 397.  
4 За това епископство на Доротей вж. последно у Грънчаров, М. История на Пле-

вен, с. 109 и сл. 
5 ИАНГ-1, д. 876, с. 542. 
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Н. Геров с дата 10 апр. 1863: Доротей прави комедии: той са мъчи да 
мами простаци хора българе, да прави с тях партия фанариотска с 
намерение да обаря действията на Чомаков и въобще на Бъл-
гарската община.1  

Но да се върнем при великия везир. През февр. 1861 Патриарши-
ята назначава Доротей за Софийски владика. Тъй като софиянци го 
допускат в митрополията си само след употреба на сила (юни 1861), а 
няколко месеца по-късно (дек. 1861) го и прогонват, Къбръзлията люто 
се сърди на българите2 и това, разбира се, се отразява в много голяма 
степен на отношението му към събралите се в Цариград техни пред-
ставители по Въпроса. 

Ето впрочем как, през  юни 1863, като Одрински âàëèÿ (1861-1864) 
Къбръзлията обяснява своето отношение към Църковния въпрос пред 
Ш. Шампоазо, тогава изпълняващ длъжността вице-консул в Одрин, 
който го пита защо мюсюлманин като него се показва така разположен 
към унията.  

Кипърецът заявява, че евентуална българска Църква би попад-
нала под влиянието на Русия, която ще я използва срещу Турция. 
Знаем всичко, пояснява сетне мисълта си той, което Русия направи за 
да подтикне християните да изгонят турците от Европа. И затова ни-
кога няма да дадем на българите отделна патриаршия, каквато те ис-
кат. Вярно е, че бихме предпочели да са под властта на Гръцката па-
триаршия или да се обърнат към една от вече съществуващите па-
триаршии, арменска или гръкоуниатска, или даже към главния равин, 
когото също признаваме като власт. Но понеже те искат църковно да 
се устроят извън Цариградската патриаршия, ние много повече пред-
почитаме да преминат към папата, от когото няма какво да се страху-
ваме.3  

В съгласие с тези си разбирания пашата принуждава записалите 
се за изселване в Русия българи от Одринско да приемат върховенст-
вото на папата4 и изобщо всячески покровителства католиците5. Но 
към края на 1862 той променя възгледите си по този пункт, като за-
почва да поставя препятствия пред унията6 и завързва дотолкова 
добри  отношения с Одринското руско  консулство, че когато през 1864  

1 Пак там-2, д. 2555, с. 622. 
2 Пак там, д. 2181, с. 339. 
3 Кирил, патриарх Български. Католическата пропаганда, с. 315. 
4 Тодев, Ил. Българско национално движение в Тракия, с. 194. 
5 Пак там, с. 196 и сл. 
6 Пак там, с. 200-201. 
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е отзован в Цариград, консул Золотарев препоръчва в шифрована те-
леграма на Азиатския департамент да го подкрепя.1  

Спрямо националната българска Църква обаче Къбръзлията ос-
тава до край враждебен.  

Така, за да благодари за екзархийския ферман, на 18 март 1870 
временният Смесен съвет (член на който е и Чомаков) отива в дома 
му, където заварва и мнозина други турски сановници. Един от послед-
ните отбелязва, че българите са верни привърженици на турската 
държава, която заради това ги и възнаграждава с Фермана. На това 
Къбръзлията заявява натъртено: Ïàøàëàð+ ïàøàëàð! Зад тия черни 
раса и под тия калимавки (сочещ с ръка към владиците) се крият 
пушки и топове! Който остане жив ще види!2 

Чомаков неведнъж ще се е сблъсквал, пряко или косвено, с този 
паша. За това съдим от думите на П. Карапетров3, познавач на живота 
и делата на цариградските българи, който по повод твърдения, че Къб-
ръзлията уж говорел и малко български, пише през 1894, че послед-
ният не само не знаел ни бъкел български (говорел само турски, френски 
и гръцки), но и бил голям българомразец, добавяйки: Ако беше жив д-р 
Чомаков, той щеше да разкаже каква стока беше Къбръзлията. 

Такъв, прочее, е великият везир, с когото за пръв път Чомаков 
трябва да се е видял4 в началото на юни 1861.  

Посредник при тази им среща ще е бил Азиз паша, бивш Плов-
дивски ìþòåñàðèô. Той е от старо босненско семейство и един от най-
образованите и най-дейни чиновници на Империята5, комуто Чомаков 
е толкова вдаден, щото са като братя – според израза на Дайне-
лов6. По-сетне пашата кани и българските представители в êîíàêà си 
на разговор по Въпроса.7  

1 ИАНГ-1, д. 1048, с. 628; вж. още пак там, д. 1019, 1021, 1023, 1033, 1046, с. 614, 
615, 620, 627. 

2 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 89-90; тази фраза трябва да е била 
доста известна сред цариградските българи от онова време – например, срещаме я и 
у друг техен представител в малко по-различна форма: Под калимавката и расото на 
българските черковници се крият пушки и топове за против турската империя 
(Балабанов, М. Гавриил Кръстевич, с. 246)  

3 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 70. 
4 Най-вероятно това е срещата на Чомаков с Къбръзлията и (след това?) с Али 

паша, за която съобщава в. Дунавски лебед, № 38, 21 юни 1861, коментирайки: Техни 
Височества за пръв път показали една отеческа учтивост към достойнаго тогова 
българина.  

5 Съветник, II, № 27, 3 окт. 1864, с. 4; още за него вж. у Кепов, Ив.  Пловдивските 
ìþòåñàðèôè през втората половина на XIX век. 

6 АГСР-3, д. 216, с. 560. 
7 Дунавски лебед, № 38, 21 юни 1861. 
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Чомаков ще да е получил съдействие и от Чайковски. Така можем 
да заключим по факта, че той сам заявява, че подготвеното от него 
прошение (което представителите не подкрепят) за отделяне религи-
озните от мирските аспекти на Църковния въпрос1 му е препоръчано 
от поляка и от Азиз паша.2  

Впрочем, Чайковски трябва е имал противоречиво отношение към 
българското движение за национална Църква. 

Например, през ян. 1860 Пловдивската община се обръща в писмо 
на френски (съставено от Чомаков) към него с молба да бъде 
посредник и покровител на българите пред Високата порта по борбата 
им с патриарха. Той приема и пловдивчани с.г. му изпращат две пети-
ции срещу местните гъркомани Мичора (цинцарин) и Гюмюшгердан 
(родопчанин), които да се предадат на великия везир.3  

Но пък по-сетне, подобно Къбръзлъ паша (с когото е близък), е 
против откъсването на българите от Патриаршията, тъй като това би ги 
упътило към политическа независимост, а, следователно, и към 
търсене на руско покровителство.4 В края на юни 1861, няколко дни 
след възшествието на султан Абдул Азиз, Чайковски подава меморан-
дум на великия везир Къбръзлъ паша, в който, тъй като униатството 
може по радикален начин да отдели българите от Русия и гърците, 
препоръчва на Портата без много шум и помпозност да подпомага 
това движение, защото то е полезно за нея и ще ù спечели симпа-
тиите на Франция.5  

В 1862, обаче, от ненавист към Вл. Йордан, новия главен агент на 
залагащия много на католическата конверсия на българите Hôtel Lam-
bert в Цариград, Чайковски се обявява против унията и в подкрепа на 
отделна православна българска Църква.6  

Прочее, Чомаков, придружаван от Славейков и от още един бъл-
гарски представител, отиват в дома на Къбръзлията в предградието 
Гьоксу на брега на Босфора. Тримата искат да сондират почвата и да 
се опитат да разположат везира към българите.  

Срещата е описана подробно и сочно от Славейков.7  

                                                 
1 Вж. тук по-долу, с. 185 и сл. 
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 360, с. 418. 
3 Пак там, д. 326, 391, с. 383-384, 467. 
4 Вж. у Кирил, патриарх Български. Католическата пропаганда, с. 172-173. 
5 Цит. по Смоховска-Петрова, В. Михаил Чайковски, с. 190 
6 Кирил, патриарх Български. Католическата пропаганда, с. 172-173. 
7 Литературен архив-1, д. 8, с. 65-71; същото и в Славейков, П. Р. Съчинения-3, с. 

132 и сл.; Славейков е представител на Враца и Севлиево в свикващия се български 
събор. В Цариград пристига около 20 май 1861 – Дунавски лебед, № 37, 6 юни 1861, с. 
153. Впрочем, сам той пише, че срещата се състояла когато бил представител в 
Цариград на Търновска епархия в борбата срещу Неофит Византиос – тоест, 1857 или 
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Къбръзлията ги приема относително вежливо, но се показва зле 
настроен към българските искания за отделна йерархия. За него те са 
най-напред прибързани, сетне – следва да се решат чрез преговори с 
гърците, а не да се иска намесата на Портата.   

Така или иначе той позволява на Чомаков да му изложи работата. 
Но и след това остава на мнението си, като все пак обещава да проучи 
Църковния въпрос.  

Чомаков си позволява да го съветва: Åôåíäèì, Вие се поразгово-
рете по този въпрос с Фуад паша и с Али паша, те, ми се чини, да са 
по-добре осветлени, защото и повечко сме приказвали с тях.  

По обичая си Къбръзлъ паша е откровен и рязък: Не мога аз и от 
техните глави ум да вземам, и те са с Европа ìàéìóíëàðèíäàí0, и те 
са се научили с огледала да оправят, тъй се държава не оправя. Тях 
ако слушате, вие няма скоро да видите отървавание от Êàðàêàçàí. 
Те лъжат.  

Прочее, за разлика от разгрома на унията, която е нож с две ост-
риета за Националната партия, тук Чомаков първоначално удря на 
камък.  

# # #  
Но, така или иначе, към края на май 1861 в Цариград се събират 

40-ина представители, които се присъединяват към дейците от Цари-
градската община.  

Сред тях има стари другари на Чомаков – като Иван Добровски и 
Захари Струмски, негови съученици на Андрос при Каирис. Типовите 
пълномощни на представителите гласят, че те се изпращат за да хо-
датайстват пред Портата за учреждаване на отделна, независима 
както от патриарха, така и от папата, йерархия.  

В съгласие с тази предварително съгласувана и сега отново по-
твърдена цел се решава в такъв дух да се състави една обстоятелст-
вена колективна молба. Но колко неопитни в политиката и колко не-
решителни по манталитета си са повечето от тези хора личи от факта, 
че никой от тях не се наема да изготви такъв документ.  

Така, още в началото Съборът почва да буксува по елементарни 
технически причини.  

Най-сетне, след кандърми и назландисвания, Чомаков, дълго въз-
държащ се поради недоброто си познаване на българския език, се на-

                                                                                                                          
1858; според Баева, С. Петко Славейков, с. 116-117, тази среща се била състояла 
през 1857; но няма данни преди апр. 1861 Чомаков пък да е бивал в Цариград като 
народен представител; най-вероятно – що се отнася до обстоятелствата на тази 
среща – Славейков ще е смесил спомени от различно време. 

1 Avrupa maymunlarından (тур.) – европейски маймуни. 
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ема с неговото съставяне – но на френски. След това той се превежда 
на български1 за да се подложи на обсъждане от страна на останалите 
представители. Накрая съгласуваният текст отново се дава на 
Чомаков за превод на френски, в който вид да се подаде на Портата.  

В документа ударението е сложено върху оплаквания от фанарио-
тите. На исканията е отделено сравнително малко място и те не са 
много категорични: да се задоволят българите, като им се даде поне 
толкова религиозна свобода, с колкото разполагат евреите. Тоест, иска 
се статут на отделен ìèëåò, който не би могъл да се конституира без 
наличието на самостоятелна Църква.  

Но всичко това заплашвайки да отнеме много време, а пък пред-
ставителите имайки само краткосрочни (тримесечни) пълномощия от 
общините си, които не разполагат с достатъчно средства за да ги из-
държат в столицата, се решава да се подаде на великия везир само 
кратко заявление.  

Това ще да е публикуваният от Ат. Шопов документ2, в началото на 
който с ръката на Чомаков е написано: Първата жалба, подадена на 
В. Порта от стърна на депутатите българе по Църковния въпрос. 
Текстът е на български, който, както изглежда Чомаков е трябвало да 
преведе на френски, на какъвто език актът ще да е бил връчен на Къб-
ръзлъ паша. 

Трудно е да се каже до каква степен той отразява собствените 
възгледи на Чомаков и до каква – онези на Събора. И с него се иска 
отделна българска йерархия. При обосновката се признава, че това 
противоречи на последователната османска практика людете от едно 
вероизповедание да се подчиняват на един църковен глава. Но пък от 
друга страна, в Турция е прокламирана свобода на съвестта и поради 
това – тъй като българите не признават повече властта на патриарха – 
те следва да получат своя Църква, която ще укрепи връзката им с 
турците, основана и на племенното сродство на тези два народа. 
Българите са народ от татароазиатско происхождение, както и 
турците, и инстинктивно наклонни да се сближават помежду си. По 
този начин щели да се отслабят враждебните на Турция елинизъм и 
московизъм. 

На 9 юни 1861 българските представители се явяват на аудиенция 
при Къбръзлията, който, по навика си на кибритлия, прочитайки въ-
просното заявление, се развиква, че българите не могат да получат 

                                                 
1 Вероятно това е изложението, част от което публикува сп. Български книжици, 

№ 5, юни 1861, и което Чомаков трябва да е почнал да пише през май (вж. Георгиев, 
Й. п. Материали-2, д. 111, с. 25).  

2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 359, с. 415-418. 
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независима йерархия по много причини, между другото и по силата на 
договорености да се поддържа единството на Патриаршията между 
Портата и Русия, която, набляга везирът, е против българските иска-
ния.1  

Уплашени и разочаровани от ñåðò реакцията на пашата, българите 
след това се представят на Али паша, тогава министър на външните 
работи и на изповеданията, в чийто ресор също попада религиозната 
свада. Той ги успокоява и насърчава. Представителите, решени на 
всяка цена да свършат нещо по Въпроса, са принудени да преосмис-
лят искането си. 

Възможна преформулировка им предлага скоро Чомаков.  
По косвените съвети най-вероятно на Али паша (чрез приближе-

ните му Чайковски и Азиз паша2) той предлага нова петиция.3 Според 
Т. Бурмов4 Чомаков, докато работи над нея, се намира в постоянна 
връзка с полските емигранти в Цариград, най-вече със Садък паша. 
Последните намират въпросния текст твърде дълъг и се заемат да го 
преработят и предадат на добър френски (според Бурмов, който пре-
вежда на български първоначалния текст на Чомаков, френският език 
на последния бил слаб, а френският му почерк – крайно нечетлив). 
При тази операция (от страна на поляците) обаче смисълът на мол-
бата се оказва силно променен. 

Макар просветените решения на Високата порта, се заявява 
там, да не биха приели изобщо желанието на българите за отделна 
йерархия, те в същата степен би следвало да уважат прозорли-
востта на августейшото желание занапред да не се допуска по-
тисничество от страна на духовната власт, съединена със светс-
ката.  

В съгласие с този постулат се иска: 
1. Да се отнемат от патриарха мирските му прерогативи, които да 

се възложат на муниципалитетите или на друга административна 
власт според предпочитанията на Портата. Не е излишно тук да се 
поясни, че отнемане светската власт на патриарха над българите е и 
основното, формулирано все с помощта на Чайковски, искане в пър-

                                                 
1 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 210-212. Според Дайнелов 

(АГСР-3, д. 188, с. 521) срещата, на която присъства и Али паша, протича по-иначе; 
Къбръзлъ паша отхвърля категорично искането за отделна Църква, но се съгласява 
да им се отстъпят мирските правомощия, които има над тях патриархът.  

2 Според Т. Бурмов (Българо-гърцката църковна распря, с. 219) зад тези внуше-
ния, направени все чрез поляци, стоял Къбръзлъ паша. 

3 Вж. нейния текст на френски у Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 360, с. 418-420; 
срв. Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 219-220. 

4 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 219-220. 
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вата програма на Църковното движение, лансирана от Неофит Боз-
вели и Иларион Макариополски през 1844.1 В такъв дух е и прошени-
ето, което цариградските българи подават на Къбръзлъ паша в 1856.2 
Но то не предвижда преливане на българите в отоманската нация, а 
един вид турско-български дуализъм. 

2. Държавните бирници на þøóðà и âåðãèÿòà да събират и [данъци-
те, от които ще се плащат] заплатите на духовенството. 

3. Да се отнеме от клира общественото образование, което да се 
предаде в ръцете на Портата. 

4. Що се отнася до духовните дела, там се предлага неколцина 
български архиереи да станат постоянни членове на патриаршеския 
синод и да се реорганизират епархиалните семейно-брачни съвети, 
като в тях се допуснат и мирски лица. Да не се допускат финансови 
злоупотреби в тези съвети, които да се стараят да уталожват семей-
ните раздори и да предотвратяват разводите.  

Този проект е в духа на Òàíçèìàòà, който чрез отнемане светската 
власт на åòíàðñèòå цели обезсилване на опасната вече за целостта на 
Турската империя ìèëåò-система. Той се вдъхновява от политиката и 
разчита на подкрепата на Англия и се съобразява с евентуалното сли-
ване, според целите на Õàòèõóìàþíà, на повече или по-малко нацио-
нално оформените общности от Империята в единна османска нация3.  

На пръв поглед това противоречи на Чомаковия безусловен пат-
риотизъм, който нито приятелите, нито враговете му отричат. Но може 
би това сливане Докторът си го е представял според визията на из-
вестния английски посланик при Портата Стратфорд Канинг. 

Нека я чуем от устата на Лобанов, който я съобщава на своето 
правителство, коментирайки поредния брой на британската поредица 
Blue Books, започваща с кореспонденцията на Канинг.  

В Õàòèõóìàþíà, почти изцяло творение на вече бившия британски 
посланик, пише Лобанов, се среща интимната мисъл, която води ця-
лата му дипломатическа дейност в Цариград. Турция според него 
може да почерпи от самата себе си сила и обновление. Това средство 
срещу всички заплашващи я външни и вътрешни опасности е слива-
нето на всички съставящи я нации, създаването на една-единствена 
османска нация, която да не е нито турска, нито арменска, нито 
гръцка, нито славянска, но която да абсорбира всички тези нации в 

                                                 
1 Вж. Маркова, З., Българското църковно-национално движение до Кримската 

война, с. 119-220. 
2 Вж. за него тук по-горе, с. 119. 
3 За това Чомаков ратува и по-сетне – вж. тук по-долу, с. 279-280, 282, 475-477. 
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общ интерес за политическа сигурност, материално благоденствие и 
равноправно участие в едни и същи права и придобивки. Правителст-
вото, като приеме основните принципи на европейската цивилизация и 
проникнато от духа на солидарност, който трябва да сплотява всички 
народи на Империята, ще приеме постепенно вътре в себе си христи-
янски елементи и ще се преобразува полека-лека за да стигне безме-
тежно до момента, когато единственото нещо, което трябва да се на-
прави за да се увенчае с успех тази християнизация, ще бъде султанът 
да последва примера на Константин Велики. Усилията на протес-
тантизма ще подпомогнат възродяването на мюсюлманите, като ця-
лата слава за това ще остане на Англия за срам на Русия и Франция.1 

В крайна сметка, това е проектът за мирна реконкиста на Източ-
ната империя, който обикновено най-напред се приписва на фанарио-
тите. Различното у Канинг е, че той го свързва не с православието, а с 
протестантизма. 

Дали Чомаков, както го подозира К. Леонтиев2, не е искал да въз-
ложи нещо подобно на българите?3 

Нека обаче се върнем към юни 1861.  
Тогава, за щастие на българите, във върха в Империята настъпва 

важна персонална промяна. На 25 юни 1861 умира Абдул Меджид, а 
на трона се възкачва неговият брат Абдул Азиз. Макар новият султан 
първоначално да потвърждава състава на Портата, българските во-
дачи се обнадеждават и на 28 юни отново се появяват при Къбръзлъ 
паша да честитят възшествието на новия владетел; и сега Кипърецът е 
груб с тях4. Този път, обаче, те се оплакват, вероятно благодарение на 
Чомаков, на английския посланик сър Хенри Булвер, по чието на-
стояване пред новия султан Къбръзлъ паша скоро (6 авг.) е сменен с 
Али паша.5  

В първите си срещи с българите през това лято новият велик везир 
неизменно се държи ласкаво.6 Така че тази промяна обещава най-
малкото да държи Църковния въпрос открит.  

# # #  
В Пловдив през 1848/49-1861 високият социален произход от-

режда на Чомаков първостепенна роля в живота на местното общес-

                                                 
1 РБНОД-1(2), д. 308, с. 158. 
2 Тодев, Ил. Д-р Стоян Чомаков или от освободителен към имперски национализъм. 
3 Срв. тук по-долу, с. 475. 
4 ИАНГ-2, д. 2181, с. 339-340. 
5 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 38. Според Хр. Георгиев Игнатиев бил причи-

ната за падането на Къбръзлията (вж. в ИАНГ-1, д. 395, с. 249). 
6 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 236. 
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тво. Към това придобитата в Европа лекарска професия добавя прес-
тиж и много контакти.  

Освен с медицинска практика Чомаков през тези години се зани-
мава с търговия и èëòèçàì и си създава завидно материално положе-
ние. Той се задомява и си строи хубава къща.  

Много време посвещава и на обществена дейност, която постепенно 
го изтъква като пръв български национален активист в космополитния 
Пловдив.  

Съвсем естествено честта и грижата за народно представителство 
в Цариград от името на Пловдивската епархия се пада нему. Стигнал в 
имперската столица през април 1861, Чомаков и тук със своя патри-
отичен плам, със своите способности, с вярата си в крайната победа 
скоро заема първото място сред останалите народни представители 
по Въпроса. 

 
 



 

ГЛАВА ТРЕТА  

МИРСКИ ВОДАЧ НА ЦЪРКОВНАТА БОРБА 
(ЦАРИГРАД, 1861-1870) 

През лятото на 1861 Въпросът е принуден да зачеркне Великден-
ската си акция от 1860, и, като приеме програма за решение в рамките 
на Вселенската църква, да се върне в руслото, което още в 1845, след 
заточаването на Неофит Бозвели и Иларион Макариополски, му 
очертава руската дипломация. Тази програма е известна като 

1. Осемте1 точки (1861-1864) 

Те са подадени във Високата порта на 16 юли.2  
Според тях, тъй като Али паша ги посъветвал да не издигат искане 

за отделна Църква, българите приемат да останат в състава на 
Цариградската патриаршия, но при условие да участват пропорцио-
нално на числеността си в избора на патриарх (1) и с равен на гърците 
брой представители в Синода (2); българските синодални членове 
плюс още толкоз лаици да съставят Смесен съвет, който да завежда 
мирските дела на българската нация (3); най-достойният митрополит 
от състава му плюс един специално оторизиран за целта мирянин да 
имат право на пряко сношение с Портата и да резидират в Цариград 
(4); назначаването и снемането на последните да става не от 
Патриаршията, а от Портата (5); българските владици да се избират от 
епархиите и българския смесен съвет, а да се ръкополагат от 
патриарха (6); в етнически смесените епархии владиката да е от по-
многочислената народност там, но да знае и езика на малцинството 
(7); понеже на духовенството не подобава да събира данъци, то да 

                                                 
1 Според Н. Михайловски, който идва допълнително като Търновски представи-

тел, точките били 10 (вж. у Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 148, с. 48-50). 
2 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 215. 
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получава заплата, за която Портата да събира специален данък, на-
речен ìèðèÿ (8).  

През есента на 1861 представителите, в редуцирания си и вече 
признат официално от турците състав1, обсъждат добавяне на още 
една, девета по ред, точка, която всъщност е вариант на четвъртата: в 
столицата да се създаде постоянно българско представителство при 
Портата от трима êàïóêåõàè (по един за Мизия, Тракия и Македония)2.  

Точките си остават 8, но българите повдигат сегиз-тогиз при об-
съжданията на Въпроса и деветата. 

Има мнение, че 8-те точки са колективно дело: по предложение на 
Г. Кръстевич, пише д-р Хр. Стамболски3, представителите се съ-
гласиха да се изработят известните 8 точки. Приблизително така 
мисли и Т. Жечев4, намирайки, че в тях се чувствала вещата юриди-
ческа мисъл на Г. Кръстевич, богословската подготовка на Т. Бурмов, 
страхът и отговорността на радикали като П. Р. Славейков и З. х. Гю-
ров; чрез Чомаков те вероятно не били тайна и за Али паша.  

Патриарх Кирил5 смята, че 8-те точки най-вероятно били внушени 
от Чайковски и въобще от полските емигранти в Цариград; с максима-
лизма си тази програма целяла да осуети надеждите за успех във 
Въпроса и, като оскърби по такъв начин българите, още повече да ги 
отдалечи от Патриаршията.  

Заради същия максимализъм не липсват и становища6, че 8-те 
точки са дело на Чомаков. 

Всъщност, автор на тази програма е Тодор Бурмов.  
Нейният първи вариант е отпечатан в сп. Български книжици7 като 

част от уводна статия. Истиннийт и главнийт цяр за нашите болки – 
се казва там (с. 83) – не ще да е независимостта и еднопле-
менността на нашите архиереи, а една добра и здрава нареда, ко-
ято да осигурява духовната свобода и правата на всеки, която да 
поражда добри и богобоязливи архиереи и да унищожава злоупотре-
бите.  

                                                 
1 Вж. тук по долу, с. 210. 
2 Василева, В., и др. Непубликувани писма, д. 6, с. 298; Шопов, Ат. Д-р Стоян Чо-

маков, д. 512, с. 576; такова искане издига още през 1844-1845 Неофит Бозвели (вж. у 
Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 11; срв. Маркова, З. Българското църковно-
национално движение, с. 119).  

3 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 135, 141-142. 
4 Жечев, Т. Българският Великден, с. 317. 
5 Кирил, патриарх Български. Паисий Пловдивски, с. 176-177. 
6 Христов, Хр. Д-р Стоян Иванов Чомаков, с. 161; Бонева, В. Възрожденецът Гав-

рил Кръстевич, с. 140. 
7 Български книжици, IV, № 4, юни 1861; срв. пак там, V, № 32, май 1862, с. 667. 
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Като част от евентуален нов църковен устав, който би гарантирал 
такава нареда, Бурмов предлага 8 точки; 4-ата от тях иска в 12-член-
ния Св.Синод да заседават, освен един главен български митрополит, 
още 8 или 6 други български митрополити, а 5-ата – патриархът да се 
избира от българи и гърци според по-многото гласове.  

Ако се приложат такива мерки, коментира авторът, ние можем да 
приемем патриарха за наш църковен началник, той не може да ни 
навреди, а може да бъде дори и българин.1 Така преценява Бурмов 
нещата и по-сетне в своята Българо-гърцка църковна распря2, така те 
са тълкувани и от други ентусиазирани съвременници – напр. Ст. За-
хариев в писмо3 от 28 юни 1861 до Чомаков.  

И теоретически, и според най-авторитетния историограф на Цър-
ковното движение, проф. Петър Ников4, такъв подход към Разпрата би 
позволил на българите не само да се избавят от чуждата духовна 
власт, но дори да завладеят Църквата и да станат господари на гър-
ците.  

Одобреният от представителите текст на програмата е публикуван 
пак в Книжиците.5 Подадена е на турски език.6  

Не е много ясно как и от кого точно тези 8 точки са предложени на 
Събора. Сам Т. Бурмов, който няма пълномощия за участие в него, в 
своята Българо-гърцка църковна распря7 със странна лаконичност 
просто казва, че съставеният от Чомаков и силно променен при пре-
вода на френски от страна на поляците меморандум8 е отхвърлен с 
презрение от всички представители, които вместо него подават на 
Високата порта 8-те точки. 

Първоначално 8-те точки извикват и силни недоволства. Не са 
малко онези от българите, които ги смятат за измяна.  

Например, софиянци печатат във в. Дунавски лебед един протест 
срещу тях, като обявяват, че ако техният представител Чомаков ги е 
одобрил, той трябва да оттегли подписа и за в бъдеще да не говори от 
тяхно име.9 Раковски помества  във вестника си и други материали 

                                                 
1 Пак там, IV, № 4, юни 1861, с. 84-85. 
2 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 217. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 151, с. 213; срв. и мнението на д-р Хр. Стам-

болски (Автобиография-1, с. 143). 
4 Ников, П. Възраждане на българския народ, с. 204. 
5 Български книжици, IV, 1861, с. 183. 
6 Френски превод на турския превод вж. в РБНОД-1(2), д. 302 (приложение), с. 

141 (тук програмата е подредена всъщност не в 8, а в 9 точки). 
7 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 220, 215. 
8 Вж. за него тук по-горе, с. 185 и сл. 
9 Вж. този текст у Динеков, П. София през XIX век, с. 124-125; софиянци се боят, 

че по силата на 8-те точки няма да могат да се избавят от ненавистния си владика До-
ротей (вж. Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 421, с. 496-497); този страх не е 
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против Бурмовите пунктове.1 Много остро против тях е и Драган 
Цанков в своя в. България.2 И двамата редактори не без ирония спо-
менават за задната им мисъл чрез тях българите да завладеели гръц-
ката Църква.  

Цариградски вестник3 одобрява още първия им вариант от Ис-
тиннийт цяр за нашите болки, коментирайки, че Т. Бурмов отбег-
нува да яви влиянието, под което написал него изложение, и за да го 
укрие отдава го на себе си. 

Сам Чомаков ще да е гледал на първата от 8-те точки, която е най-
вече поводът за честолюбивите копнения на неговите сънародници, 
като на възможност за важна тактическа маневра – българите поискват 
участие в избора на патриарх според броя си само за да могат да 
отстъпят в това на гърците, та после да имат очи да бъдат твърди по 
останалите точки.  

Например, в 1862, той пише4 в Пловдив:  
Постигнахме споразумение по първата точка с надежда, че гър-

ците ще са справедливи в останалите, особено във втората и третата, 
които ще ни съживят национално и църковно. Бяхме снизходителни в 
първата за да не помислят те, че сме хвърлили око на патришкия им 
трон, заради който едно време и царството си изгубиха – допълва той, 
явно имайки предвид обстоятелството, че през 15 в. гърците отказват 
да приемат върховенството на папата, което вероятно би спасило Ви-
зантия.  

На моменти може би Чомаков е вярвал, че гърците биха се съгла-
сили да отстъпят на сънародниците му равно участие в обща Църква. 
Така, според Славейков5, най-вече Докторът убеждава повечето от 
представителите да приемат идеята за смесена комисия, за която са 
и сочиниха известните 8 точки. 

По-често обаче той ще да е считал 8-те точки само за начин да се 
държи Въпроса открит до по-благоприятни за българите времена. 

Тъй като Т. Бурмов е човек на руското посолство и тъй като Лоба-
нов горещо препоръчал на патриарха да приеме спогодба на нейна 
основа6, трябва да сметнем, че 8-точковата програма не само е одоб-

                                                                                                                          
неоснователен, но в крайна сметка и те застават зад новата програма на Въпроса (пак 
там, д. 426, с. 501-502). 

1 Така те са наречени в Дунавски лебед, № 47, 22 авг. 1861, с. 194; вж. и пак там, 
№ 41, 11 юли 186, с. 170. 

2 Вж., напр., България, III, № 3, 26 юни 1861, с. 18-19; № 10, 26 авг. 1861, с. 73. 
3 Цариградски вестник, XI, № 27, 1 юли 1861, с. 1. 
4 Василева, В., и др. Непубликувани писма, д. 22, с. 315. 
5 Славейков, П. Р. Съчинения-5, с. 117. 
6 РБНОД-1(2), д. 302, с. 139.  
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рена, но най-вероятно е и внушена1 от Русия, която, уплашена от из-
гледите българите да приемат католицизма, е готова през 1861 да 
принуди Патриаршията на отстъпки към тях в посока автономна йе-
рархия – но в рамките на Вселенската църква и без създаване на от-
делен ìèëåò.  

Така, в проект за частно писмо2 на канцлера Горчаков до посла-
ника в Цариград Лобанов-Ростовски от 26 юни 1861 се казва:  

За да се консолидира сериозният антиуниатски успех, току-що 
постигнат с отвличането на Соколски, патриархът ще трябва да на-
прави сериозни отстъпки пред автономистките религиозни тежнения на 
българите, които при това положение ще трябва да бъдат убедени да 
запазят нишка, която да ги свързва с Патриаршията. Разкъсването на 
тази нишка ще бъде свързано със сериозни трудности и тя съвсем не е 
несъвместима с почти пълната църковна независимост, към която 
българите се стремят. Това е проблемът. Употребете за неговото ре-
шаване всичките си официални усилия. 

8-те точки могат да се разглеждат като българска модификация на 
известния Гръцки проект на Екатерина Велика, предвиждащ въз-
становяване на Византийската империя, менажирана от гърците, но 
под скиптъра на руски княз – един от тримата внуци на императрицата, 
кръстен, за да напомня за въздигането на Втория Рим, нарочно Кон-
стантин.3  

Обещавайки преобладание във Вселенската църква, която би била 
най-естествения наследник на безнадеждно (както тогава се смята) 
дегенериращите турци, всъщност, с 8-те точки Русия обещава на 
българите очакваната неизбежно да възкръсне Източна християнска 
империя.  

Не е ясно дали сериозно руската политика е предвиждала възста-
новяване на нова, доминирана от българите, Византийска империя, 
или пък чисто пропагандно (това е по-вероятно) ги е блазнела с им-
перски блянове, работейки, всъщност, за доминирана от сърби и гърци 
балканска федерация.  

Във всеки случай, един от нейните най-активни консули в някол-
кото години след Кримската война, Н. Д. Ступин, убеждава резултатно 
одринчаните да не напускат Вселенската патриаршия за да могат бъл-
гарите, по подобие на Симеон Велики, да създадат нова, ръководена 

                                                 
1 Така се изразява, напр., пруският посланик при Портата Юбел в свой доклад от 

окт. 1868 (вж. у Попов, Л. Принос, с. 18; същият документ и у Стамболски, Д-р Хр. Ав-
тобиография-1, с. 364-365, бел. под линия). 

2 РБНОД-1(2), д. 294, с. 127-128. 
3 Вж. за това, напр., у Киняпина, Н. С. Восточный вопрос во внешней политики 

России, с. 42 и сл. 
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от тях благодарение численото им превъзходство над гърците, Из-
точна империя.1  

Не би било излишно да се поясни, че Ступин има преписка с Чо-
маков – и то специално за Църковния въпрос.2 Една гръцка дописка 
пък от 1857 до атинския в. Бqюн, орган на русофилската партия, 
твърди, че главната причина за разпространението на българизма бил 
одринският руски консул Ступин, сред чиито служители в това дело 
бил и Чомаков.3 

Прочее, и Русия, подобно на Англия, предлага на българите пер-
спективата да получат най-малко половината Източна империя – но 
поставяйки като предварително условие за това тесния съюз не с тур-
ците, а с гърците. 

От друга страна, следва задължително да се посочи, че 8-те точки 
са одобрени и от турците. Нещо повече, можем да срещнем и офици-
ални твърдения, че те са едва ли не внушени от тях.4 И сам Чомаков в 
речта си при откриването на Църковно-народния събор на 23 февр. 
1871 твърди: нашият девиз беше Черква самостоятелна, а прави-
телствената заповед – соединение с гръцити.5  

Затова ще трябва да заключим, че между руската и турската по-
зиции по Църковния въпрос има определена доза съвпадение.  

Разбира се, причините са различни. Русия, за да не пострада 
нужното £ единство на православието, е за статуквото в ìèëåò-систе-
мата. Турция пък, стараейки се да се избави от последната, се опа-
сява, че би я укрепила, ако санкционира създаването на нов ìèëåò – и 
то конструиран не по традиционния конфесионален, а по модерния и 
застрашаващ интегритета на Империята етнически, признак. Наистина, 
тя през 1862 охотно бе утвърдила българо-католическия ìèëåò. Но 
като компенсация той обещава да раздели българите, да ги отдалечи 
от враждебната £ Русия и да ги сближи с приятелката £ Франция. 
Докато нов православен ìèëåò би могъл лесно да попадне под руско 
влияние и да обслужва неговите интереси. Поради всичко това, макар 
да изглежда парадоксално, турската политика по Църковния въпрос 
лесно намира допирни точки с руската.  

Прочее, 8-те точки се оказват форма за протакане на Въпроса. Те 
отразяват припокриването, въпреки нюансите на различие, в интере-
сите на Русия и Турция. Като пример за такова различие може да се 

                                                 
1 Вж. Тодев, Ил. Българско национално движение в Тракия, с. 110.  
2 Вж. ИАНГ-2, д. 2107, 2109, с. 296, 298. 
3 АНГ-1, д. 33, с. 30. 
4 Напр., Съветник, I, № 10, 5 авг. 1863, с. 4; според Бурмов, Т. Българо-гърцката 

църковна распря, с. 218, 220, 8-те точки не били по волята на Портата. 
5 Читалище, I, 1870/1871, с. 392. 
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посочи последната точка – тя безусловно изразява интересите на 
Портата, която в края на 1864 взема решение в такъв смисъл, от което 
обаче скоро е принудена да се откаже под натиска на руския посла-
ник1. 

Така в Църковния въпрос няколко години след Кримската война се 
оформят три лагера.2 Тъй като той е интегрална част от Източния 
въпрос, разграничението е според избрания съюзник измежду Вели-
ките сили, без чиято помощ решението е невъзможно. 

Първият е на франкофилите, начело с Драган Цанков. Те търсят 
освобождаване от властта на гърците чрез уния с папата и при поли-
тическата протекция на френския император Наполеон III. В 1861 
франкофилите са на гребена на вълната – но за кратко, след което 
тяхната сила упада, макар перспективите им да не изчезват напълно. 

Вторият лагер е на русофилите. В максималистичния си вариант 
неговата програма предвижда запазване на ìèëåò-системата, като 
българите, благодарение на своята многочисленост, получат ръковод-
ната роля в православната общност.  

Експонент на руския проект за решаване на Църковния въпрос в 
началото на 60-те години на 19 в. е Тодор Бурмов.  

Стоейки повече в сянка, един от стълбовете на русофилския лагер 
е и Гаврил Кръстевич. Фактът, че той е в същото време и турски чи-
новник, показва определено съвпадение между руските и турските ин-
тереси да не се допуска, спрямо българите в Църковния им въпрос, 
приложение на националния принцип. Гаврил паша е и жив пример за 
това колко условни, прилагани за 60-те години на 19 в., са понятията 
русофил и туркофил.  

В крайна сметка, след като през 1864 руското посолство получава 
за свой титуляр генерал Игнатиев, тъкмо този лагер ще се наложи по 
Църковния въпрос – но почти приемайки програмата-максимум на 
своите противници от Националната партия. 

Третият лагер е на англофилите. Според д-р Стамболски3 в нача-
лото на 60-те години на 19 в. те се броят на пръсти – всички българи в 
Цариград са русофили, изключая д-р Чомаков с двама-трима негови 
привърженици, които пък ламтяха за английско покровителство. Те 
могат да бъдат наречени и Национална партия4 – доколкото най-по-
следователно ратуват за приложение към българските проблеми на 
националното начало. Доколкото пък се стремят да превърнат бъл-
гарската кауза в напълно самостоен проблем, неподчинен на други 

                                                 
1 Вж. тук по-долу, с. 242-243. 
2 Срв. Генчев, Н. Одеското българско настоятелство, с. 189. 
3 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 149. 
4 Вж. за това тук , с. 13-15, 330. 
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сили или интереси, не е неприемливо и определянето им като Партия 
на самостоятелното действие1.  

От една страна, тази партия най-последователно от всички насто-
ява за автокефална Църква. От друга, тя очаква не след дълго ликви-
диране, в духа на Òàíçèìàòà, на ìèëåò,системата и конструиране на 
отоманска наднационална общност. В съгласие с тази концепция анг-
лофилите ратуват за отнемане светската власт на духовенството, ко-
ято да се предаде на държавната администрация, в която пък бълга-
рите да получат широко участие.  

Безспорен и неизменен водач тук е Чомаков.  
Българската Църква, според неговите разбирания, би могла да бъде 

автономна под върховенството на патриарха или автокефална. Тя би 
могла да бъде православна или дори сектантска. Смятайки, че коя да е 
чужда религия или Църква ще внесе разделение сред българите, Чома-
ков обикновено е за това те да си останат православни. След създава-
нето на Екзархията, за да я отдалечи от Русия и от гърците, той настоява 
тя да приеме наложената £ от Патриаршията схизма и така да скъса с 
православието, усвоявайки един вид българска религия – нещо, за което 
говори Фотинов в своето сп. Любословие2, за което настоява Раковски в 
18613 и в което биват подозирани Чомаков в началото на 18654  и Т. Ико-
номов през лятото на 18725. 

И още едно уточнение. Авторитетни представители6 на българс-
ката историография окачествяват Чомаков като най-изявен сред въз-
рожденците ни англофил, дори като англоман7. Този етикет води на-
чалото си най-вероятно от П. Кисимов8, който пише: Колкото за по-
койния д-р Ст. Чомаков, по-сетнешните негови действия и до Ос-
вободителната война показаха, че той, без да е преставал да бъде 
патриот и народен деец, беше фанатик англоман и туркофил дору 
до последния ден на живота си.  

Тази квалификация следва да се приема със значителна доза ус-
ловност. Главният представител по Църковният въпрос (това е 
един вид официалната му титла през 60-те години на 19 в.) е преди 

                                                 
1 Маркова, З. Българската екзархия, с. 26; срв. Тодев, Ил. Партиите в българско-

то национално движение, с. 67 и сл. 
2 Данова, Н. Константин Георгиев Фотинов, с. 270. 
3 За това гледище на Раковски вж. Кирил, патриарх Български. Паисий, с. 155-

156, бел. 1 под линия. 
4 Вж. тук по-долу, с. 247. 
5 Вж. тук. по-долу, с. 365-366. 
6 Напр., патриарх Кирил и Т. Жечев – вж. за това тук, с. 46.  
7 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 27. 
8 Кисимов, П. Исторически работи-3, с. 64. 
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всичко поборник на националната идея по убеждения. А по полити-
ческото си поведение е най-вече опортюнист.  

В такъв случай по-различно следва да се погледне и на опреде-
лението на Чомаков като безподобен сред българите туркофил, което 
е един вид общо място във възрожденоведската книжнина.  

Като политик той не може да не е знаел, че в политиката рядко се 
постигат крайни цели. Реализациите, като правило, са – повече или по-
малко – средно аритметично между антагонистичните тенденции. Но 
тогава, поддържайки екстремни възгледи, той ще да се е стремил към 
оптимални резултати. В такъв случай и ултрарусофобията, например, 
в която ненапразно го обвиняват, не ще да е била нещо повече от 
тактически ход. 

# # #  
Избавени от Къбръзлията, когото Портата праща на почетно зато-

чение като âàëèÿ в Одрин, българските представители възлагат всич-
ките си надежди на Али паша, комуто са и подадени 8-те точки и с ко-
гото още скоро след пристигането си в Цариград Чомаков се запознава 
и завързва близки отношения.  

Впрочем, може би познанството им датира от по-рано. Али е бил 
близък с и високо е ценял брата на Доктора, Салчо1, и тъкмо това в 
голяма степен ще е определило отношенията между двамата. Не е 
невероятно пръст в това да имат и поляците. Според П. Карапетров2 
благодарение тяхната препоръка Чомаков спечелил благоразположе-
нието на Високата порта – а това ще рече, в случая, най-вече Али 
паша.  

Регулярните срещи (понякога по 1-2 пъти седмично – било в Пор-
тата, било в ÿëèÿòà на пашата край Босфора) с този виден държавник 
стават ежедневие за българския водач, който твърдо вярва в неговата 
благосклонност и на него най-вече се надява за изгодно решение на 
Църковния въпрос.  

Например, през февр. 1865 ген. Игнатиев бележи в свой доклад3: 
г-н Чомаков, чрез когото са ставали всички сношения на българите 
с Али паша. Чомаков постоянно обнадеждавал българите с примам-
ливи, но едва ли осъществими обещания, които той им предавал от 
името на Али паша, и ги уговарял да не се съгласяват на никакви 
отстъпки от страна на гърците, уверявайки, че справедливо 
разрешение на Църковния въпрос може да се очаква единствено от 
Портата.  

                                                 
1 Пак там, с. 21. 
2 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 58, бел. 49. 
3 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 5, с. 208-209. 
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Но какъв по-точно е турският Метерних, както понякога са 
склонни да го квалифицират?  

Пълното му име е Мехмед Емин Али паша. Роден през 1815, той е 
с нисък произход, но обладава ценни качества плюс късмет. Умен, 
проницателен, трудолюбив и упорит, той успява добре да научи френ-
ски, издига се до фаворит на Решид паша, бащата на Òàíçèìàòà, става 
баджанак на Абдул Меджид. Дарбите, високите покровителства и бла-
госклонната Съдба му осигуряват блестяща кариера – външен минис-
тър на 31, велик везир на 37.  

Макар че пребиваванията му на тези два първи за него поста са 
недълговечни, той ще ги заема след това нееднократно, изпъквайки 
като най-виден турски държавник през втората фаза (1856-1876) на 
Òàíçèìàòà.  

На външност е дребен и крехък, говори тихо и със запъване, вър-
вежът му е несигурен. Но, за контраст, очите му са необикновено живи, 
а умът му е винаги нащрек и не пропуска нищо важно. Държи 
педантично на етикета, умее да скрива мислите си, обича коварството 
и интригата, мрази съперниците. Макар и раболепен външно, не се 
съобразява даже със султан Абдул Азиз, който се дразни, но го търпи, 
защото няма с кой друг да го замени (Али, също така, се старае да не 
подготвя – и не оставя – последователи). Любими четива са му Маки-
авелиевият Княз и Лордчестърфийлдовите Писма (последните, както е 
известно, се смятат за наръчници по добри обноски и по изкуството 
човек да се харесва и да постига светски успех).  

Фактически, в 15-те години след Кримската война реалната власт в 
Империята е във Високата порта, а не в Двореца – а това значи в 
ръцете на най-вече на Али паша.  

Той е преценяван като консервативен реформатор или умерен 
либерал, убеден европеизатор, но противник на европейската намеса, 
привърженик на равенство и братство в османизма без обаче да се 
стига до конституционализъм. За него най-доброто средство срещу 
разпадането на Империята е равният достъп на всички поданици до 
нейното управление.  

Този възглед фаворизира немюсюлманите, които са по-добре об-
разовани и, следователно, по-годни за служба от мюсюлманите, на 
които Али препоръчва, вместо да се дразнят, да се стараят да ги до-
гонят. От друга страна, той е убеден, че османските турци най-добре 
могат да управляват хетерогенната империя и че престижът на исляма 
не бива да се накърнява.  

Като истински ориенталец той е безгрижен и нехае за бъдещето, 
защото единствен Бог е негов господар. Живее днес за утре според 
формулата нов ден, нов късмет, което пък дава повод на враговете 
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му да го обвиняват, че прилага максимата след нас и потоп. Бърза 
бавно и минава за първокласен дипломат, въпреки че мнозина сред 
добре познаващите го, включително сътрудникът му Фуад, да смятат, и 
не без основание, впрочем, че той предпочита да заобикаля или от-
лага проблемите, а не да им дири решение.  

Измежду турските държавници тъкмо Али паша е този, който по-
знава Църковната разпра най-добре. Той е сред силните на деня в 
Цариград (и още тогава минава за българофил), когато в средата на 
40-те години на 19 в. действат Неофит Бозвели и Иларион Макарио-
полски. Той е ту външен министър, ту премиер почти през цялото 
седмо десетилетие, когато българите смогват да я направят, според 
израза на Раковски, малий Въсточний въпрос – тоест, да разгърнат 
всичкия £ международен потенциал и да извлекат цялата полза от 
фокусиращите се в нея противоречиви интереси на Великите сили. Той 
е велик везир и във финалната £ фаза (1867-1871). От неговите ръце, 
на 28 февр. 1870, българите, в лицето на Георгаки Стоянович и Иванчо 
х. Пенчович, получават и своята Magna charta libertatum – Ек-
зархийския ферман.  

През лятото на 1869 при него идва патриарх Григорий VI за да 
протестира срещу проекта на тогавашната Смесена комисия за реше-
ние на Въпроса. В този знаменит разговор везирът, след като из-
слушва гостенина си, изразява учудването си от неговите извъртания и 
софизми, с които искал да заблуди Портата относно нехристиянските 
си домогвания. Изобличен, гъркът сменя тона. Али паша, пояснява д-р 
Хр. Стамболски1, комуто дължим тези любопитни сведения, смогнал 
да изучи добре всички страни на Въпроса, включая и каноническата, 
защото имал за свой ментор и съветник в тази материя Г. Кръстевич. 

Впрочем, ролята му не е еднозначно оценявана. Ще срещнем 
мнения, че тъкмо той решава Църковния въпрос. Според други ав-
тори2, обаче, Али паша, преструвайки се умело на български покрови-
тел, всъщност само протака българо-гръцкия конфликт, стараейки се 
да го насочва в изгодна единствено за турците посока.  

Този проблем ще си остане открит докато релевантните офици-
ални турски документи не станат достъпни на науката.  

Несъмнено е, че Али паша неведнъж дава на българите щедри 
обещания за бързо и изгодно решение на Разпрата, чието неизпълне-

                                                 
1 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 43; на друго място (пак там, с. 155-

156) д-р Стамболски отбелязва, че Али бил едничкият [турски] министър сведущ 
основателно по Църковния въпрос. 

2 Напр., в: Encyclopedia of Islam-1, p. 397, H. Bowen твърди, че тъкмо Али бил при-
чината създаването на Екзархията да се забави до 1870. 
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ние после се чуди как да оправдава. Българите, вероятно не без иро-
ния, често повтарят думите му ðàõàò îëóí0, които са част от отклоня-
ващо просба по Въпроса изказване в смисъл: правителството се грижи 
да ви задоволи в границите на възможното, затова ðàõàò îëóí и имайте 
още малко търпение.2  

От друга страна, сигурно е също така, че Църковният въпрос е 
необикновено комплициран, че възможностите за неговото приключ-
ване са повече в ръцете на русите, отколкото на турците, че е съвсем 
естествено имперският пръв министър да се старае да го изтъргува 
максимално изгодно за Империята.  

Чомаков не един път ще говори с разочарование за Али паша, но 
значително по-често ще го визира с възторг и уважение.  

Така или иначе, българите дотолкова свързват решаването на 
Въпроса с него, че малко преди излизането на Екзархийския ферман 
Иларион Макариополски се страхува да не би везирът да умре, защото 
в такъв случай приключването на Българо-гръцката разпра би се 
отложило кой знае за кога.3 

Този път великото му везирство е кратковременно. В края на ноем. 
1861 неговото място е заето от Фуад.  

Това е другият голям държавник на Турция през 60-те години на 19 
в. И той като Али е роден през 1815. Баща му е поет, което като че ли 
му предопределя теологически curriculum vitae. Но бъдещият дър-
жавник се насочва към новоткритото медицинското училище. Там на-
учава и френски, който става ключов за бъдещата му кариера, тъй 
като, давайки му най-напред достъп в Бюрото за преводи при Портата 
(Babı-Ali Tercüme Odası), му открива път към дипломацията. Подобно 
на Али и той смогва да стане протеже на Решид паша.  

Фуад и Али са един вид дуумвират, който се опитва да спаси Им-
перията от разпадане и да я реформира. Между 1861 и 1871 те се ре-
дуват като титуляри на великото везирство и на външното министерс-
тво, като, с незначителни изключения, докато единият е на едната 
службата, другият заема другата. Фуад е велик везир, с едно прекъс-
ване от 7 месеца, между ноем. 1861 и юни 1866, а външен министър от 
февр. 1867 до смъртта си през февр. 1869. Али е външен министър от 
ноем. 1861 до февр. 1867, а велик везир от тази дата до смъртта си 
през септ. 1871. От февр. 1869, след смъртта на Фуад, до края си той 
е и външен министър.  

                                                 
1 (тур.) – бъдете спокойни. 
2 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 30. 
3 Пак там, с. 73. 
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Макар Фуад и Али да работят, общо взето, заедно и да се допъл-
ват, между двамата съществува известно съперничество и различия в 
гледищата.  

Али е голям държавник, но той е преди всичко турчин и зад циви-
лизованото си поведение крие дълбока антипатия към християните. 
Фуад е лишен от предразсъдъци космополит, повече европеец откол-
кото ориенталец. Той е впечатлителен и повърхностен, но богато на-
дарен и затова по-пригоден за успешни импровизации. Никой като него 
не умее да прикрива грешките на турското правителство и да защитава 
пред европейците неговия престиж.  

Али притежава по-сериозни качества, умът му, макар и лишен от 
блясъка на Фуад, е с по-широки хоризонти. Последният обаче е по-
инициативният, по-енергичният, по-адекватният, по-гъвкавият, по-сме-
лият в иновациите и това го прави най-видната сред високопоставе-
ните особи в тогавашната Империя. Той обича високите служби, но не 
е колкото Али завистлив и подозрителен.  

Освен дипломат и държавник Фуад е и човек на перото. Заедно с 
Ахмед Джевдет паша той публикува (1851) първата в Империята мо-
дерна османска граматика (където за принос се смята въвеждането на 
знаци за гласните). Член е и на Академията на науките (Encümen-i 
Daniş). Пише добре, френският му е перфектен. Известен е и със сво-
ите остроумия.1 

Измежду българите Хр. Стамболски ни е оставил непосредствени 
впечатления от Фуад паша – нашенецът има достъп до него, тъй като 
дава уроци на внука му.  

У пашата този казанлъчанин съзира свободолюбиви наклонности с 
либерални намерения за обдаряване с равни права всички народ-
ности, включая и турците. Неведнъж сред доверени лица той говори, 
че и долната проста маса на турското население не по-малко страда 
от потисническия режим на невежествените паши и бейове. То плуе в 
невежество и фанатизъм, заявява Фуад, но трябва да се просвети, а 
без свобода просвещение няма. Ето защо всичките народи в Импери-
ята се стремят към освобождението си от Турция. Фуад е любезен, 
леснодостъпен за всеки просветен човек.2  

По убеждение, преценява Стамболски3, той съчувства и съдейства 
за благоприятния изход на Църковния въпрос в полза на българите, 
понеже ги намира онеправдани. 

                                                 
1 Обикновено Али и Фуад биват представяни чрез паралелизираща ги характеристи-

ка (вж. напр. Игнатьев, Н. П. Записки (1914-4), с. 89-90; (1915-1), с. 144-145; Davison, 
R. Reform, passim; The Encyclopedia of Islam-1, pp. 396-398, vol. 2, pp. 934-346). 

2 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 290. 
3 Пак там-2, с. 21. 
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Към тях той е по-искрен от Али.  
Ето, например, как протича една негова (недатирана точно, но 

проведена вероятно в края на 1864 или началото на 18651) среща с 
нашите представители. И обстановката, и думите на турския държав-
ник са колоритни, та си струва да бъдат цитирани.  

Пашата приема гостите, работейки на бюрото си по пижама, като 
за извинение свойски заявява: ние сме вече отдавна познати и сме 
си наши. Взел смелост от тази фамилиарност, Иларион Макариопол-
ски от името на всички се оплаква, че решението на Въпроса, поставен 
още в 1858, се бави.  

Вие сте забравили – поправя го Фуад. – Вашият Въпрос си води 
началото не от 1858, а от 1845. Но да си кажем правото, ний скоро 
няма да решим вашия Въпрос, но няма и да ви оставим, ако би вий 
поискали да го напуснете; защото ний с вас цел имаме да пости-
гаме. Тази цел, според Иларион, смята неговият първи биограф2, била 
българско-турски дуализъм.  

Най-вероятно обаче М. Радивоев не прави разлика между дуали-
зъм и отоманизъм. Фуад, пък и изобщо турските държавници са против 
решение от типа на австроунгарския Ausgleich от 1867. Но за сметка на 
това специално Фуад вярва разпалено в отоманизма – тоест в 
сливането на всички султански поданици в единна отоманска нация.  

Впрочем, сам той, по повод дуалистичния мемоар на ТБЦК, казва 
на д-р Хр. Стамболски3 следното: неговите съставители се показват 
големи егоисти. Ако само българи и турци населяват Османската им-
перия, работата би била съвсем друга. Но в нея живеят много народ-
ности и всяка от тях има право за притежание на същите политически 
и национални правдини и привилегии.  

Това е главната причина, добавя Фуад, на раздорите и съперни-
чествата, които тровят турската държава и които се поддържат от ня-
кои наши късогледи държавници, горещи привърженици на принципа 
divide et impera, когато, напротив, би трябвало правителството да по-
гажда всичките тия племена, да им дава равни права и еднаква сво-
бода, за да може всяко едно от тях да нарича Турция свое отечество и 
да я защитава с оръжие в ръка от посегателствата на коя да е Велика 
сила. Не е само турското племе, нито само гръцкото, нито пък само 
българското, както казва Мемоарът, които по отделно ще могат да 
държат и крепят турската държава, а всички солидарно, но за това би 

                                                 
1 Срв. пак там, с. 267. 
2 Радивоев, М. Време и живот на Търновския митрополит Илариона, с. 236-237.  
3 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 307-308. 
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трябвало да се приготви разумна почва между всичките населяващи я 
племена.  

И в своето, адресирано към султана, Политическо завещание, 
Фуад не пропуска да настоява1: Във вътрешните работи всичките 
ни старания трябва да клонят към едно-единствено нещо: сливане 
на нашите племена. Без това сливане удържането на нашата импе-
рия ми се вижда истинска невъзможност. 

Не много преди смъртта си (февр. 1868) Фуад категорично съветва 
да се даде църковна самостоятелност на българите.  

По този въпрос тогава турската политика е изправена пред трудна 
дилема. Тя трябва да прецени дали създаването на отделна Църква 
ще засили (тъй като, задоволявайки всичките им амбиции, би ги на-
правила глухи за революционната агитация) или отслаби (тъй като би 
породила желание и за политическа независимост) тяхната преданост 
към Империята. Фуад е убеден, че ще се случи първото.2 Али по-скоро 
се колебае и е склонен да отлага окончателното решение.3  

И в Политическото си завещание Фуад смята, че българите 
трябва да получат църковна самостойност: Нашата политика трябва 
да се стреми да изолира гърците колкото е възможно повече от 
другите наши християни. От грамадно значение е да бъдат из-
тръгнати българите от владичеството на Гръцката църква, без 
обаче да се предоставят те нито на русите, нито на латинското 
духовенство.4  

# # #  
Но да се върнем в 1861.  
Изгледите за решение на Въпроса не са особено насърчителни и 

през есента на тази година Чомаков, вероятно и той поотчаян, а и 
може би защото жена му е принудена да се прибере в Пловдив, иска 
да се откаже от представителството и да се върне в Пловдив, та се 
налага Й. Груев, и лично, и, както изглежда, от името на общината да 
го разубеждава: не може да му се намери достоен заместник нито в 
Пловдив, нито в Цариград, без него Въпросът ще си замръзне.5  

Чомаков остава на поста си и продължава своите усилия. Българ-
ските представители бързат да се представят на новия пръв султански 
министър и с прошение да му напомнят за развитието на Въпроса, на 

                                                 
1 Вж. този документ у Farley, J. L. Egypt, Cyprus and Asiatic Turkey; срв. Арнаудов, 

М. Иларион Макариополски, с. 272, бел. 1 под линия. 
2 Попов, Л. Принос, с. 24. 
3 Пак там, с. 28. 
4 Farley, J. L. Egypt, Cyprus and Asiatic Turkey, p. 240; вярна е преценката на Радев, С. 

Македония-3, с. 436-437, бел. 2, че този възглед на Фуад съвпада с тезата на Чомаков. 
5 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 87, с. 155. 
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който очакват от Портата решение – било създаване на автокефална 
българска Църква, било изпълнение на 8-те точки, било нещо друго, 
което да гарантира материалните и морални интереси на нацията.1 

Този документ е особено интересен с един от аргументите си: На-
родът, като не вижда скорошно избавление от нетърпимото църковно 
иго, в простотата и отчаянието си забравя както религията си, за-
мисляйки вероотстъпничество, така и любовта си към родината за 
да емигрира в пустините на Русия – се казва между другото там.  

Под вероотстъпничество трябва да разбираме най-вече масо-
вите прокатолически настроения сред българите по това време. Пор-
тата е склонна да тласка натам Църковното движение, но пък Азиатс-
кият департамент много ловко обръща този вариант срещу нея, орга-
низирайки през 1861-1862 ускорена и масова преселническа кампания.  

Стига се до истинска изселническа истерия, в резултат на която 
около 1.5 млн. българи са готови да напуснат бащините си огнища. Тя 
проваля бунта, който Раковски подготвя от Белград в съгласие със 
сърбите, притъпява църковния конфликт и предотвратява широко 
разпространение на унията.2  

За кратко Портата се колебае дали не £ е по-изгодно да замести 
изселващите се с мюсюлмански имигранти (татари и черкези) от Русия. 
Стратегически последните са по-полезни. Като заклети руски врагове 
те обещават да бъдат здрав отбранителен вал за Цариград. Но пък от 
икономическа гледна точка това би се превърнало в истинска 
катастрофа. Ненавикнали на мирен труд, те заплашват да опустошат 
страната и допълнително да объркат и без това лошите турски фи-
нанси.  

И този път, както впрочем и след повечето руско-турски войни 
(особено онази от 1828-1829, която предизвиква най-масовото бъл-
гарско преселение отвъд Дунава), сред турските държавници надде-
ляват фискалните съображения и те предпочитат на всяка цена да 
задържат от масова емиграция стопански активните българи – и, сле-
дователно, да направят отстъпки на църковното им движение.  

По този начин се получава игра на интереси, която силно, но, за 
съжаление, не за дълго активизира Църковния въпрос в началото на 
60-те години на 19 в.:  

Турция, желаейки хем да задоволи националните домогвания на 
българите, хем да ги отдалечи от заклетия си враг Русия, дава силна 

                                                 
1 То трябва да е съставено от Чомаков – вж. френския му текст пак там, д. 361, с. 

420-423; българският е отпечатан в Български книжици, IV, № 25, ян. 1862, с. 489-894; 
срв. Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 240-241. 

2 Вж. Тодев, Ил. О балканской политики России в начале 60-х годов 19 века. 



Глава трета: Мирски водач на Църковната борба  

 

205 

 
 

поддръжка на прокатолическото им крило и в резултат повечето от тях, 
както преценява например Т. Бурмов1, са готови да влязат в уния с 
папата. Русия, за да овладее униатското движение без да накърнява 
привилегиите на Патриаршията, предизвиква масово изселване и 
подкрепя реформи, които биха дали права на българите в рамките на 
Цариградската църква.  

Двигател на тази игра е униатството, но то бързо се изтощава и 
затова Църковният въпрос изпада в застой до 1866, когато възниква 
отново благоприятна констелация на Силите в Източния въпрос. 

Али паша, външен министър през великото везирство на Фуад, 
продължава да бъде от турците най-ангажиран с Българския въпрос. 
Неговата следваща фаза преминава през дейността на една нарочна 
Смесена комисия, идеята за която е лансирана още преди това от 
меродавните в случая фактори (а това са най-вече Русия и Турция). 
Изтича обаче цяла година преди такъв орган да се конституира и да 
пристъпи към работа.  

През това време българите се страхуват, че поради неопитност ще 
ги измамят и в лицето на Чомаков при всеки удобен случай издигат 
искане не за споразумение, а за разделение с гърците в отделна Цър-
ква. Явно той е познавал крайната и фанатична природа на модерния 
национализъм – който е двигателят на религиозната свада и който ни-
кога и никъде не се задоволява с нещо по-малко от пълна независи-
мост. Гърците, които пък първоначално отказват да разискват каквото 
и да било извън 15-те точки от февр. 1861, в крайна сметка също са 
принудени да седнат на зелената маса. 

Проблем остава и какво ще се разисква там.  
Чомаков продължава при случай да настоява пред Али паша бъл-

гарските искания да се разделят на две категории: едни – граждан-
ско-политически, други религиозни. Първите ние просим никак да се 
не издирват в Комисията. Тях ги искаме от царят, а вторите – в 
Комисията.2  

В хода на работата това става един вид принцип: третата и чет-
въртата [точки – за състава и правомощията на българския Смесен 
съвет], бележи Чомаков в едно от писмата си, са стегнато связани с 
втората [за състава на общия Св.Синод]. И, както и друг път, оста-
нахме съгласни да ги не искаме от гръцкото духовенство, а от Царс-
кото правителство.3  

                                                 
1 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 92. 
2 Василева, В., и др. Непубликувани писма, д. 10, 11, 15, с. 302, 304, 308. 
3 Пак там, д. 24, с. 377-378. 
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Също така, в зависимост от обстоятелствата, българският водач 
не пропуска да напомни, че най-доброто решение е създаване на от-
делна йерархия.1  

Не са забравени и пратените на заточение български владици. 
Чомаков редовно повдига този въпрос2 пред Али паша. Последният 
обаче, под претекст, че те щели да пречат на работата в планираната 
Смесена комисия, отказва да ги освободи преди тя да е свършила за-
дачата си.3 

На този етап най-тежък за Доктора става февр. 1862.  
Въпросът е в критична фаза, тъй като в този момент се решава как 

той ще се постави в Смесената комисия – дали ще се разисква 
българско отделяне, 8-те точки или само религиозните му аспекти. 
Освен това, свръхемоционалният представител хаби много енергия да 
се мята непрекъснато, заради неспирните евтини обещания на Али 
паша, между възторга от перспективата за скорошен успех и отчаяни-
ето от поредното протакане.  

Така, в среща на 11 февр., външният министър намеква, че е го-
тов, на следващата сбирка на Смесената комисия, два дена по-късно, 
в сряда, да постанови политическата страна на Въпроса да се раз-
глежда отделно от религиозната. Сърцето ми притупа – изповядва по 
този повод Чомаков в писмо4 до Георгаки Стоянович. – Примолих му 
се, като паднах под нозете му, да ни каже õàèðëèÿòà дума оня час, 
но отбегна. Сеги броиме часовете до сряда.  

Идват и неизбежните житейски неприятности.  
Салчо Чомаков, който е голямата опора на Доктора, се разбо-

лява. Брат Ви излезе из опасността – известява5 го Й. Груев с дата 
13 дек. 1861, – в която беше изложен по причина на силний åðåñèïåë; 
сега е добре. Сетне чорбаджи Салчо задлъжнява. Самомнителен и 
затворен, той не умее да губи и не знае как да сподели болката си. 
Този човек, пише6 Чомаков на Георгаки Стоянович, от горделивост се 
развали, а и за нищо живота си ще загуби. Не можете ли да го нака-
рате да ви разкаже õàëà си и да го подканите да не мисли, ами да се 
стегне да плаща áîð÷à? 

                                                 
1 Пак там, д. 13, с. 306. 
2 Пак там, д. 10, 11, с. 302, 304. 
3 Пак там, д. 12, с. 305. 
4 Пак там, д. 15, с. 308. 
5 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 90, с. 157. 
6 Василева, В., и др. Непубликувани писма, д. 10, с. 302. 
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На всичкото отгоре и от Пловдив редовно не пращат на своя 
представител пари за разноските, та той мисли да поиска да го заме-
нят като представител.1  

Сетне до него стигат нови тревожни известия: жена му и децата му 
са болни.  

Сам също изкарва, както изглежда, тежък грип: оная неделя, 
оплаква се той на Георгаки Стоянович, като мъртъв ходех, една 
страшна настинка. Кашлица не ми даваше час да заспя през нощта, 
а понуден дене да съм по вънка – една инквизиция. Що имах от друга 
страна жалостни новини от дома ми и други някои дето премълча-
вам, правеха ме да съм за оплакване.2  

Силно безпокойство – бележи той в друго писмо3. – Голямата от-
говорност пред нашия народ и пред Правителството ми тежи. Много 
чужди и гръцки сплетни. Отгоре на това известия, че жена ми не е 
здрава. Зашеметен съм и ми е тежко да реша. Какво да направя? Кое 
да изоставя – общото или собственото? 

В началото на март 1862 – пак, както при пристигането си пре-
дишната година, с параход до Бургас4 и оттам по суша5 – Чомаков се 
връща в Пловдив, но не заварва жена си жива. Покрусен от непрежа-
лимата загуба, той решава да не заминава повече за Цариград.  

На негово място Пловдивската епархия още преди това избира 
пазарджиклията Стефан Захариев.6 Но от много страни се обръщат 
към Чомаков да се върне на поста си.  

Отсъствието ви от тука, пише му още на 27 март 1862 Г. Мораве-
нов, остави голяма празнина в народния ни Въпрос. За това голямо 
щастие и благодеяние би било за народа ни, ако намерехте леснина 
да се върнете тука, защото не се намира между нашите цариградски 
сънародници друг способен да изведе на честит край Въпроса. Една 
седмица по-късно, Моравенов повтаря: нашите не ще могат да напра-
вят нещо по Въпроса, за това аз, както и всички тука сънародници, 
считам завръщането ти безусловно необходимо.7  

Заминаването Ви от тука, не пропуска да го убеждава и Панарет8, 
остави една празнота, която е невъзможно да попълни друг сънарод-
ник, и от ден на ден отсъствието Ви става по-чувствително между ту-

                                                 
1 Пак там, д. 14, с. 307. 
2 Пак там, д. 15, с. 308-309. 
3 Пак там, д. 14, с. 307. 
4 Веркович, Ст. Топографическо-этнографический очерк Македонии, с. 9 
5 ИАНГ-2, д. 2529, с. 519. 
6 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 520, с. 583; вж. и Генчев, Н. Възрожденският 

Пловдив, с. 227. 
7 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 255, с. 302-303. 
8 Пак там, д. 298-299, с. 353-355. 
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кашните духовни и мирски лица. Присъствието Ви в Смесената коми-
сия е много потребно, защото гърците имат намерение да назначат 
хора упражнени в разискване на сериозни въпроси, така че и ние е 
потребно да се не покажем по-долни от тях.  

Все за същото писмо1 му праща и друг познайник от времето на 
учението при Каирис на о. Андрос – Захари Струмски.  

С молба да го убеждава на Геров дваж пише и С. Филаретов, то-
гава чиновник в руското посолство. В едното си писмо той предлага из-
дръжката на Чомаков да бъде поета от всички епархии, за да може той 
спокойно да живее в Цариград и с достойнство да представлява 
народа и да защитава неговите интереси. Във второто заявява: без 
Чомаков нашите тука не ще знаят как да бранят интересите на-
родни.2  

Господин Стоянчо, пише пък Хр. Тъпчилещов3 до Георгаки Стоя-
нович с дата 23 апр. 1862, без èçèí от правителството не иска да 
дойде. Обаче вчера Али паша ни каза4 да му телеграфираме, което и 
направихме, за да тръгне. 

Докторът не след дълго се разкандърдисва.  
Молен и канен от много страни, той приема да продължи да бъде 

Главен представител и, потегляйки най-вероятно на 9 май 1862, както 
можем да съдим от писмо на Хасковската община5, около седмица по-
късно отново е в столицата.  

Това е истинско събитие, което Тодор Бурмов в сп. Български 
книжици коментира с възторг. Доволен от завръщането на Чомаков е и 
гръцкият в.=Пмьнпйб, орган на Патриаршията.6  

# # #  
Два месеца по-късно, на 18 юли, започва своята работа върху 8-те 

точки първата Смесена комисия.  
От българска страна в нея влизат Чомаков, Г. Кръстевич (тогава 

член на Търговския съд в Цариград), Хр. Тъпчилещов, Т. Бурмов и 
епископ Партений Зографски, от гръцка – митрополитите Софроний 
Артски и Стефан Лариски и миряните Стефан Каратеодори, придво-

                                                 
1 Пак там, д. 450, с. 521-522. 
2 ИАНГ-2, д. 2530-2531, с. 600-601. 
3 Начов, Н. Христо П. Тъпчилещов, с. 107. 
4 Срв. Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 458, с. 531; Генчев, Н. Възрожденският 

Пловдив, с. 228. 
5 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 486, с. 550; освен, че тъст му е оттам, Чома-

ков през 1859 е и пълномощник на хасковци в избора на представител от Пловдив в 
Църковно-народния събор 1858-1860 (вж. пак там, д. 477, с. 544). 

6 Български книжици, V, юни 1862, № 34, с. 684. 
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рен лекар, Павлаки Мусурос, секретар на Външното министерство, и 
Костаки Адосиди, чиновник и той в Портата.1  

За принцип в нейната работа се взема, както се отбеляза и по-
горе, че онова от 8-те точки, което засяга граждански въпроси, ще се 
реши от Портата въз основа на евентуални обсъждания в Комисията.  

Гърците през миналото лято бяха нарекли 8-те точки химерически 
проект.2 Според патриарха Църковният въпрос бил дело на малък 
брой подстрекатели, докато масата от народа била прекалено навик-
нала с православието, макар и да не му е толкова предана, така че 
рано или късно непременно щяла да тръгне по пътя на пълното послу-
шание към Вселенския престол.3 

Сега, при това в порядък на маневра, те приемат 8-те точки за ос-
нова на преговори както изглежда едно по руско внушение, друго за-
щото се надяват, че така ще се пооправи тяхното финансово положе-
ние (не само отчаяно празна £ е касата, но Патриаршията има и огро-
мен дълг – 13 млн. гр.), като в отговор българите се съгласят да за-
почнат отново да плащат владичината.  

Всъщност, след провала на унията, отказът (който мнозина гърци 
имитират) да се издържа Църквата е единственият коз на българите. 
Той се оказва недостатъчно4 силен (просто Патриаршията продължава 
да взема заеми) за да принуди гърците да се съгласят на приемливо 
за антагонистите си решение на Разпрата – било отделна, било 
равенство в обща, Църква.  

Освен това, никоя от Великите сили не е заинтересована доста-
тъчно от конституирането на българите в отделен ìèëåò и през апр. 
1861 Лобанов получава уверение от посланиците на Англия и Фран-
ция, че няма да насърчават съответно протестантизма и католицизма 
и ще действат в примирителен дух по Църковния въпрос, който да 
бъде поверен на една смесена комисия.5 На всичко отгоре Турция се 
колебае, а Русия е против.  

Вследствие, Въпросът ще буксува до края на 1866, когато новата 
Източна криза ще открие блестящи перспективи пред българите, които 
те, благодарение на Чомаков, ще смогнат да оползотворят в мак-
симална степен. 

След като Въпросът през лятото на 1861 се бе затегнал, повечето 
от провинциалните представители, чиито пълномощни са по за три 

                                                 
1 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 241-242.  
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 361, с. 423.  
3 РБНОД-1(2), д. 302, с. 138-139. 
4 През есента на 1865 Чомаков напразно очаква безпаричието да сломи гърците 

– вж. тук, част 2, д. 63, с. 99-100. 
5 РБНОД-1(2), д. 279, с. 103. 
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месеца, в края на август и началото на септ. 1861 започват да напускат 
Цариград. Преди това те за последно се явяват в пълен състав при 
Али паша и сетне упълномощават неколцина измежду тях да действат 
заедно с цариградските общинари за доизкарване Въпроса на добър 
край.1 В столицата остават само Захари х. Гюров и Захари Струмски 
(представители съответно на Самоков и на Кюстендил). От 
столичаните най-активно с тях продължават да сътрудничат Христо 
Тъпчилещов и х. Николи Минчоглу. Остава и д-р Чомаков.  

Така оформилото се национално представителство през ноември 
е признато от Портата: Официално ни смятат – пише2 Чомаков на Ге-
оргаки Стоянович – за âåêèëè на áþëãàð ìèëåòè. В него той, като по-
събуден и изпратен от две големи епархии, Пловдивската и Софийска-
та, както бележи3 Т. Бурмов, играе първата роля.  

Фактически, още с идването си в Цариград, Докторът, родовит, об-
разован, енергичен, става мирският водач на Църковната борба.  

Нейното ръководство тогава не е съвсем ясно регламентирано. По 
принцип това би следвало да бъде Цариградската община, начело на 
която да стои настоятелството на Св.Стефан, оглавявано от своя 
предстоятел. На 3 юни 1860 тя избира комисия в състав: Иларион Ма-
кариополски, Авксентий Велешки, Хр.Тъпчилещов, х. Николи х. Мин-
чоглу и Д. Ив. Гешов, която да действа за признаване на отделна Цър-
ква пред Портата.4 По Великден (на Велика сряда) 1861 тя си дава ос-
тавката на Али паша.5  

Като пръв сред представителите все повече изпъква Пловдивс-
кият. Така, имайки предвид юни 1861, д-р Стамболски6 бележи: д-р 
Чомаков по своята смелост и жар за освобождението ни от гръц-
ката духовна власт беше спечелил, още в по-първите няколко засе-
дания, доверието и симпатията на повечето представители. 

С това Докторът измества от ръководната функция смятания за 
експонент на Търново х. Николи х. Минчоглу. Последният остава за-
сегнат и напада новия пръв, вземайки повод от закъсненията му, в 
една от сбирките на представителите; българският народ не зависи от 
Чомаков, заявява търновецът и го обвинява, че, освен да съобщава 
лъжливи планове на приятелите си, нищо не е свършил откак при-

                                                 
1 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 149; Дунавски лебед, № 51, 20 септ. 

1861, с. 206. 
2 Василева, В., и др. Непубликувани писма, д. 6, с. 298. 
3 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 236. 
4 Ников, П. Възраждане на българския народ, с. 187. 
5 Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 113, с. 28. 
6 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 135. 
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стигнал в Цариград. Изказва и неодобрение от начина, по който се 
води Въпросът.1  

Но търновчанинът не е особено подходящ за водач. Той е на-
строен минималистично: колкото вообще за черков[ната] работа – 
например, пише2  той до Търновската община, заедно с Н. Михайлов-
ски, през авг. 1861, – нашето мнение е да приемими с благодарение 
онуй, което Честното Правителство за сега благоволи да ни по-
вери и да са задоволим. По това време се кани да се жени за гъркиня и 
желае благословията на патриарха, та веднага след заточаването на 
владиците дори го обвиняват в измяна, която узнал Чомаков3, и това 
вероятно е послужило за повод на сблъсъка им.  

Минчоглу е доста зает и с търговските си работи. Наистина, има 
достъп до високи сановници (Али паша, Къбръзлъ паша), но не може, 
както изглежда, да се оправя с чуждите дипломати. Липсва му и обра-
зование. Ето защо е повече от естествено да отстъпи първенството на 
Чомаков.  

Във всичко това се наблюдава и несъмнена борба за първенство 
между Пловдив и Търново. Тя ще продължи чак до 1872, когато и двете 
страни ще загубят в полза на екзарх Антим I, експонент на Игнатиев.4 

Съперничеството между двата града ще рефлектира и в исто-
риографията.  

Например, пловдивчанинът Ив. Евст. Гешов ще преценява, че с 
отказването, в Неделята на Православието 1861, на пловдивските 
българи от Патриаршията тяхната местна разпра с гърците се пре-
връща в борба всенародна, в борба, която всички българи подемат. 
Година по-късно пловдивчани изпращат в Цариград за свой предста-
вител Чомаков. И докато никоя друга епархия от България няма, по 
подобие на Пловдивската, постоянен представител в имперската сто-
лица, Чомаков в продължение на години е главният деец по така съ-
здалия се общобългарски Църковен въпрос. В неговото лице Портата, 
Патриаршията и чуждите посолства виждат застъпника на българския 
народ в борбата му за черковна автономия.5  

От своя страна пък, Й. п. Георгиев (търновец родом), публику-
вайки в началото на 20 в. първата по-солидна колекция с документи 
по Църковния въпрос, пише6 следното в техния предговор: Търновс-

                                                 
1 Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 136, с. 45. 
2 Пак там, д. 145, с. 53. 
3 Архив на Николай Павлович, д. 243, с. 298. 
4 Срв. Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, с. 220. 
5 Гешов, Ив. Евст. Спомени, с. 24. 
6 Георгиев, Й. п. Материали-1, с. 2. 
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ката епархия първа започва по-систематична борба с Фенер, а нейният 
постоянен представител, х. Николи, в борбата си против търновския 
митрополит Неофит схваща еднаквостта на нейните причини и ус-
ловия с онези в другите български епархии и я преобръща от местна в 
такава на целокупния български народ против фенерското иго.  

Най-точно ще бъде, ако кажем, че Търново започва Църковното 
движение, а Пловдив го увенчава с успешен край. 

За разлика от Минчоглу, Христо Тъпчилещов, независимо от же-
ланието си сам да бъде водач, става един от близките сътрудници на 
Чомаков. От 1861 двамата ще вървят редом в Църковния въпрос чак 
до 1874, когато Чомаков се противопоставя на обезщетяването на кре-
диторите (сред които е и Христо Тъпчилещов) на новата сграда на Св. 
Стефан1.  

Какъв по-точно е този калоферец?  
Само с килийно образование, но с дарба за àëúø,âåðèø, той става 

един от най-богатите български търговци през Възраждането. Макар че 
трудно се ориентира в политиката, той е буден и родолюбив, вземайки 
дейно участие в Църковния въпрос.2  

Леко насмешлив, но пък колоритен и сполучлив портрет му прави 
П. Р. Славейков в свое писмо до Н. Х. Палаузов от 6 юни 1857:  

Простоват, пестелив и родолюбец – наистина, не разпален, но 
устойчив. Сребро не обича да дава, обаче с труд гледа ако може нещо 
добро да направи за народа си. Като е сигурен, че не ще се изгуби 
каквото даде, решава се и на парична помощ. Отнася се добре с по-
низшите от него и ласкае чиновниците, та затова има влияние и в сто-
лицата, и в провинцията и е известен на властта. Трябва само друг да 
му даде идеите и да му ги разясни, а него да остави да ги осъщест-
вява.3  

Последното почти дословно повтаря в свое писмо4 до Чомаков от 
1862 и Г. Моравенов: Хр. Тъпчилещов от една страна иска да има 
първенство в представленията пред пашата [= Али паша], а от 
друга не знае какво и как се изисква да говори. 

Чомаков и Хр. Тъпчилещов се познават още преди идването на 
Доктора в Цариград, но се сближават в 1861. През март 1862 Тъпчи-

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 131, с. 297; за целия случай вж. Давидова, Евг. Из историята 

на заема за българската църква във Фенер. 
2 Вж. у Davidova, Evg. Dossier commercial de la famille Tâpčileštov; вж. и статията на 

същата авторка за братя Тъпчилещови в: Кой кой е сред българите 15-19 век. 
3 Славейков, П. П. Писма от П. Р. Славейков, д. 83, с. 62; срв. Бужашки, Евл. Бъл-

гарската община в Цариград, с. 49, бел. 75 под линия. Последният вярно отбелязва, 
че тъкмо липсата на политически усет ще е накарала Хр. Тъпчилещов да приеме 
сътрудничеството (всъщност, водачеството) на Чомаков. 

4 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 256, с. 304. 
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лещов, от името на Цариградската община, му пише сърдечно събо-
лезнователно писмо по повод смъртта на жена му, завършвайки с ви-
сока оценка на политическата му дейност.1  

Ръководната функция на Чомаков ще му бъде призната и фор-
мално с избор през 1864 за действащ председател на (лишения все 
още от официална санкция) Привременен смесен съвет на (също така 
само фактически съществуващата) българска Църква.2 Негов почетен 
председател е намиращият се все още тогава на заточение Иларион 
Макариополски, а подпредседател е Хр. Тъпчилещов.  

За целите, които си поставя този орган, съдим от приетия в засе-
дание на 5 юни 1864 Устав на Привременний съвет на Българската 
народна община в Цариград, член 13: Главната му грижа ще бъде 
благоприятното решение на Църковния въпрос. Чрез неколцина от 
своите членове Съветът, заедно с външните представители, ще пред-
ставлява българския народ пред Високата порта и ще се занимава с 
всичко, което се касае до нуждите, желанията и правата на послед-
ния.3  

Можем да се съгласим с изказаната в историографията4 преценка, 
че тогава Привременният съвет (който понякога не съвсем точно се 
отъждествява с Цариградската община) се превръща в един вид 
българско правителство. Че той е изиграл успешно ролята, с която се е 
натоварил, можем да заключим по оценката, която, например, му дава 
М. Балабанов:  

Първото общонародно, тъй да се каже, настоятелство, пър-
вият, най-сериозният, най-всеобемащият, най-плодотворният, па и 
от везде почти признаваният български централен комитет, който 
работеше тихо, но неусипно и със саможертване за възкръсване на 
българския народ.5  

През 1866 Привременният съвет замира6, а претенцията на Чома-
ков да представлява, заедно с Иларион Макариополски, целия бъл-
гарски народ е упорито оспорвана както във Влашко от Младите (в. 
Народност), така и в Цариград – от русофилите (в. Время) и от като-
ликофилите (в. Турция)7. 

                                                 
1 Начов, Н. Христо П. Тъпчилещов, с. 106. 
2 Църковен архив-3, с. 105; Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 208; срв. 

Бужашки, Евл. Българската община в Цариград, с. 53-54. 
3 Бужашки, Евл. Българската община в Цариград, с. 54. 
4 Пак там. 
5 Балабанов, М. Страница от политическото ни възраждане, с. 4. 
6 Езекиев, С. Устав на българската община в Цариград от 1868, с. 76. 
7 Вж. за това тук по-долу, с. 231 и сл., 259-260, 272. 
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През май 1868 на събрание (в което участва и Чомаков) в столи-
цата се изработва нов общински устав. Според него Общината (тоест 
българите, които постоянно или временно пребивават в Цариград) из-
лъчва 30-членно Представителство (в състава на което ще влезе и 
Чомаков). То избира свое ръководство – 8-членен Общински съвет с 
едногодишен мандат. В него, като девети, по право участва и предсто-
ятелят на Св.Стефан, тоест Иларион Макариополски, но не участва 
Чомаков.1  

По този начин ръководството на Въпроса формално е иззето от 
ръцете на Доктора. Но на дело той си го запазва, тъй като се радва на 
подкрепата на Портата, която чрез него съобщава на българите двата 
си проекта от окт. 1868. С това турците потвърждават статуса му на 
един вид неофициален îáåð,ïðîêóðîð на само фактически все още 
съществуващата българска Църква, която сега с тяхно разрешение се 
сдобива и със свой Св.Синод. 

Това са поканените от Чомаков още неколцина, освен намиращите 
се в столицата Иларион Макариополски и Паисий Пловдивски, 
владици-българи, които дръзват да се откажат от Патриаршията и да 
се вестят в Цариград. Тук, освен синод, те, заедно с водачите-миряни, 
създадат и нов Привременен смесен съвет на учреждаващата се бъл-
гарска Църква. Негов председател става най-старият от владиците, 
Иларион Ловчански.  

Той обаче не е повече от експонент на Чомаков, който от своя 
страна губи фактическото ръководство няколко месеца по-късно, ко-
гато то минава у Гаврил Кръстевич, турски чиновник, довереник на Иг-
натиев и поради това най-важен член на съставената през ян. 1869 
нова българо-гръцка Смесена комисия, чийто проект за решение на 
Въпроса Портата ще облече във ферман.2  

Така Чомаков губи първенството си в българските църковни дела, 
което след упорита борба ще успее временно да си възвърне едва 
през 1877. 

Но да се върнем в 1862. 
Тогава, на 18 юли, Смесената българо-гръцка комисия се събира 

за първи път. Още преди това възникват оживени прения по един про-
цедурен въпрос – къде да заседава тя?  

Българите, страхувайки се народът да не ги обвини, че отново са 
се подчинили на патриарха, предлагат това да става във Високата 
порта, срещу която гърците настояват за Патриаршията с аргумента, 

                                                 
1 Вж. тук. по-долу, с. 297-298. 
2 Вж. тук по-долу, с. 322, 324. 
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че не е редно два християнски народа да решават религиозен въпрос в 
едно мюсюлманско учреждение.  

В крайна сметка надделяват българите и Комисията заседава във 
великото везирство всеки вторник.  

На първото заседание, което се ръководи от Али паша, Комисията 
приема – решено още преди това – да основе разискванията си върху 
8-те точки. За да имат очи да проявят твърдост по по-важни въпроси, 
българите без особена съпротива се отказват от формулираното в 
точка първа искане техният народ да участва според броя си в излъч-
ването на патриарх, приемайки това да става по новия устав на Па-
триаршията, според който изборът се прави, освен от Св.Синод, още и 
от миряни от Цариград и от още 28 епархии, сред които само 5 бъл-
гарски.  

Истинската битка се разгаря върху точка втора, която иска 
Св.Синод да се състои от равно число българи и гърци.  

Тук нито една от две страни не иска да отстъпи. Аргументът на 
българите е: паритетът в основния управителен орган на Църквата е 
единственият начин техният народ да се избави от досегашните жес-
токи неправди от страна на духовна власт, която е изключително гръц-
ка. Гърците пък, позовавайки се на думите на ап. Павел, че за христи-
янството няма юдей, нито елин, няма роб, нито свободен1, настояват, 
че Вселенската църква, в която има най-различни народи, не призна-
вала националния2, а териториалния и историческия принципи при 
своето структуриране.  

След няколко безплодни заседания, поради невъзможността да се 
намери компромис по точка 2, Комисията през октомври преустановява 
сбирките си в очакване Портата да я реши. Чомаков и другите българи-
членове бързат да се представят на Али паша и да го молят по-бързо 
и по-справедливо да свърши тая точка, като, както добавя той в 
писмото3 си до Пловдивската община от 13 окт. Пак му напомнят, че 
най-естественото и практично решение би било санкциониране на 
първото българско искане, сиреч отделената йерархия, която ще 
бъде дирният резултат на нашите с гърците борби и препирни.  

Али паша има обичай да раздава щедро категорични обещания, 
които обаче не изпълнява.  

За учудване е – пише, напр., Панарет на Чомаков с дата 10 ян. 
1862, – как върти и управлява нашата разпра Н[егово] Височество 
[Али паша], та всеки път, колчем се явявате при него, ви дава та-

                                                 
1 Гал., 3, 28. 
2 Вж. коментара на този гръцки аргумент у Кирил, патриарх Български. Панарет, 

с. 148. 
3 Василева, В., и др. Непубликувани писма, д. 26, с. 320. 
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кива нови надежди, че да се убеждавате, че вътре в една седмица ще 
стане едно и в друга друго, а още положително нищо няма. И аз 
пожелавам тия отлагания да произлизат от мъчната страна на 
съществото на делото, а не от дипломатическата политика на 
Н[егово] Височество.1  

Разбира се, следва да се попитаме: Глупак ли е бил Чомаков, та 
така се е оставял да го лъжат?  

Вероятният отговор би могъл да изглежда като обяснението, което 
му дава управляващият руското посолство в Цариград Новиков до 
канцлера Горчаков през февр. 1864:  

Ободрявани от съчувствието на Портата и, от своя страна, изра-
зявайки неискрено пълно доверие в благоразумното безпристрастие на 
турските министри, българските представители в Цариград преследват 
цел, която клони към разделение в църковното управление на българи 
и гърци. Увереността, че по този път няма да срещнат подкрепа от 
руското посолство, и желанието да докажат на Портата, че, въпреки 
внушенията на крайната гръцка партия, те действат извън каквото и да 
било влияние от страна на Русия, ги подбуждат да се държат 
извънредно предпазливо спрямо последната. Българските 
представители отхвърлят всяко странично вмешателство, което би 
имало за цел да ги примири с гръцкото духовенство, залъгвайки се с 
надеждата, че турското правителство в края на краищата ще се съ-
гласи да признае свършения факт на вече съществуващото в повечето 
български епархии разделение.2  

Тук може само да се добави, че, в края на краищата, тази надежда 
се оказва не лъжовна, а реална. 

Но, така или иначе, и този път Али паша не изпълнява поредното 
си обещание. Два месеца по-късно Чомаков, вместо решение, чува 
предложение за заобикаляне на трудната втора точка. Разочаровани-
ето му е голямо, той не може да сдържи категоричността си: или от-
деляне, или равенство в Св.Синод. Но накрая дипломатичният тон е 
възстановен – Докторът поисква извинение и малко време за да по-
мисли.  

Два дни по-късно той повтаря отговора си – по точка 2 българите 
не могат да направят никакви отстъпки. Междувременно научава, че 
Портата решила по точка 2 съотношението да бъде 8:4 за гърците. 
Освен това, по върховете на имперската административна йерархия 

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 296, с. 352. 
2 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 1, с. 201.  
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настават кадрови промени, инфлацията взема галопиращ ход, Цър-
ковният въпрос минава на заден план.1 

Едва на 5 февр. 1863 Али паша вика Комисията в дома си и £ съ-
общава решението си. Първо, Портата ще потвърди с èðàäå първите 
две от 15-те патриаршески точки от февр. 1861 (по българските епар-
хии да се пращат само българи-владици; да се зачита волята на бъл-
гарските градове с владишки катедри при назначаване на техните ти-
туляри)2. Още по-важно е то във втората си, останала обаче неизпъл-
нена, част: Синодът да се съставя пропорционално на броя на бълга-
рите и гърците. Тъй като първите са значително повече, то и техните 
представители в Синода биха били по-многобройни.  

Тоест, Али паша им предлага повече, отколкото те бяха поискали 
във втората от своите 8 точки.3  

Освен всичко друго, така се създава и изключително важен за тях 
прецедент. Дотогава числеността на населението няма голяма роля в 
излъчването на едно или друго представителство. Сега, всъщност за 
първи път, в организацията на управлението на Вселенската църква, 
се предлага приложение на принцип, който е сърцевината на модер-
ната демокрация.  

В дълго писмо до Пловдивската община Чомаков дава израз на 
възторга си и разяснява смисъла на постигнатото.4  

Това развитие на Въпроса безусловно е българска победа. Още 
повече, че един от гръцките членове на Комисията, Артският митро-
полит Софроний, приема предложението на Али паша, а пък Стефан 
Каратеодори, за да не почернел името си, шегува се Чомаков, както 
дедите му били почернили фамилията5 си, напуска Комисията.  

Но радостта на Чомаков е преждевременна, тъй като гърците 
скоро предлагат Св.Синод да се съставя пак въз основа на епархиите, 
които обаче да се разделят на три категории според числеността на 
своето население. Тъй като българските епархии са големи, но малко 
на брой, българите пак биха били малцинство в Св.Синод.6  

От друга страна, Портата фаворизира ту едната, ту другата 
страна, но не желае да налага своите решения. Междувременно, 
умира Салчо Чомаков. Това е голям удар за Доктора. Той, очаквайки 

                                                 
1 Иванов, Ю. Документи, д. 29, с. 23; срв. Василева, В., и др. Непубликувани пис-

ма, д. 28, с. 322.  
2 Вж. 15-те точки у Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 176 и сл. 
3 Иванов, Ю. Документи, д. 30, с. 24-25; РБНОД-1(2), д. 381, с. 326-328; срв. Бур-

мов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 248-250. 
4 Иванов, Ю. Документи, д. 30-31, с. 24-26. 
5 Каратеодори означава Чернотодоров. 
6 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 250. 
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всеки момент Портата да реши точката за съставяне на Синода, е го-
тов и да напусне Цариград, а гърците тържествуват, че ще се избавят 
от опасен враг.1  

На 2 юни 1863 Комисията отново заседава в присъствието на Али 
паша. След пренията министърът заявява, че, тъй като двете страни 
явно не могат да се споразумеят, Портата е тази, която ще реши Въ-
проса.2 Разбира се, пашата знае, че идващите дни ще му предложат 
достатъчно претексти за да не изпълни и това си обещание. Сега това 
е падането на патриарх Йоаким II през юли. Да стане това промене-
ние, обещава пашата, та да видиме още веднаш да опитаме да ви 
спогодиме, та ако не можеме, тогава ще ви разделиме.3  

От своя страна Чомаков в този момент планира опит за натиск, 
като се повтори Великденската акция от 1860: най-напред да се из-
върши забраненото архиерейско богослужение, а после владиците и 
първенците-миряни да се представят на Али паша – с надежда така 
Въпросът да приключи.4 

Но турците продължават не само да не намират интерес, но и да 
се плашат от разделението на българи и гърци.  

Така, когато през февр. 1864 Новиков, управляващ Цариградското 
посолство на Русия, съветва Али паша да се заеме по-решително с 
Въпроса, но така че да няма и помен от разделение, в отговор чува, че 
Портата също не желае последното. Тази позиция руският дипломат 
отдава на опасението, че безобидният за нея на пръв поглед бъл-
гарски религиозен Въпрос може скоро и лесно да добие национално-
политически измерения.5  

През март 1864 Али паша заявява и на èíòåðíóíöèÿ Прокеш фон 
Остен, че Портата няма интерес от пълно отделяне на българите от 
Патриаршията.6 

Затова, въпреки поредните си уверения, Али паша този път прави 
реверанс към гърците. Пашата натоварва Чомаков, Кръстевич и Пар-
тений7 да запознаят лично новоизбрания (през окт. 1863) патриарх 
Софроний III с работата на Комисията и да му връчат писмено 8-те 
точки. Патриархът, невеж (той е êàðàìàíëèÿ – тюркоезичен християнин 
от Мала Азия) и със слаби познания по гръцки8, още мекушав и нере-

                                                 
1 Иванов, Ю. Документи, д. 37, с. 31. 
2 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 251-252. 
3 Иванов, Ю. Документи, д. 38, с. 32.  
4 Литературен архив-9, д. 129,  с. 286. 
5 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 1, с. 202. 
6 Пак там, с. 57. 
7 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 192-193. 
8 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 57. 



Глава трета: Мирски водач на Църковната борба  

 

219 

 
 

шителен по характер, нито иска да приеме принципа на болшинството 
за съставяне на Синода, нито да се обвърже с отказ и затова ги пре-
дава за разглеждане на Църковно-народен събор (>Ç ÃåíéêÞ Óõí-
Ýëåõóéò).  

Това със сигурност обещава най-малкото ново протакане.  
От друга страна, Портата праща в провинцията åìèðíàìåòà, с ко-

ито възлага на âàëèèòå да съдействат на патриаршеските архиереи да 
съберат владичината1 си и, въпреки известно колебание, санкционира 
свикването на въпросния Събор2.  

Той се открива на 21 февр. 1864 в Патриаршията. В него вземат 
участие само 4 българи (Антим Преславски, Доротей Софийски, Па-
нарет Пловдивски, Г. Кръстевич) – тоест, фактически, Въпросът се 
решава без българите. Съборът провежда няколко заседания, в които 
отхвърля националния принцип, за сметка на който препотвърждава (в 
леко видоизменен вид) географския и историческия във формирането 
на висшето църковно управление.  

Броят на населението пак не се взема под внимание – макар това 
отрицание на демократичния принцип да противоречи и на християнс-
твото, и на съвременните европейски понятия.3 Значение Патриарши-
ята отдава единствено на числото на епархиите. А такъв подход е в 
полза на гърците, тъй като българите са много, но имат малко владиш-
ки катедри.  

По втората от българските 8 точки (равенство в състава на Синода 
между българи и гърци) Съборът предвижда съществуващите 84 
епархии да се подредят в 6 окръга, всеки от които с право да излъчва 
по двама представители в Синода. Но и при това положение отново 
по-малобройните гърци имат повече окръзи от българите, които в 12-
членен Синод в най-добрия случаи биха разполагали с не повече от 4 
представители. С този фокус отново Синодът остава в ръцете на гър-
ците.  

Патриаршията със свикването на неуместен Събор цели, разбира 
се, единствено да печели време за да намери удобен случай да от-
хвърли исканията на българите. Вместо сам да изработи становище 
върху втората от 8-те точки, Съборът започва да дискутира дали в нея 
няма нещо противно на каноните, после се обръща към разглеждане 
на целия Въпрос, за което пък назначава специална комисия, която да 
го проучи и докладва.4  

                                                 
1 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 269 и сл.  
2 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 1, с. 202. 
3 Вж. тук, част 2, д. 35, с. 64. 
4 Пак там, д. 26, с. 49.  
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Два месеца по-късно Чомаков все пак констатира, че гърците не 
само не са спечелили от това, но напротив – загубили са, тъй като 
Портата се въси не по-малко от неговите сънародници на тези детин-
ски игри за печелене на време.1 

Работата отново отива при Али паша, комуто гърците (началото на 
август) връчват изложение за решенията на Събора, а българските 
представители – своите възражения, прочетени в последното му засе-
дание (12 юни 1864). По преценката на управляващия руското посолс-
тво Новиков Съборът не само не придвижва, но и връща назад Въ-
проса.2 

# # #  
Ядове има Чомаков не само заради елементарните, но небезре-

зултатни хитрувания на фанариотите. Главоболия му създават и дру-
гите членове на Постоянното присъствие, които не искат много-
много да се съобразяват с неговото първенстващо положение. Впро-
чем, става дума не само за честолюбие, а и за политически пристрас-
тия.  

Най-напред главният представител се сблъсква с Никола Михай-
ловски3, брат на Иларион Макариополски, с когото Чомаков се познава 
още от о. Андрос и когото през май 1861 кани4 в Цариград за 
Търновски представител. Сега Михайловски става редактор на в. Съ-
ветник, започнал да излиза от пролетта на 1863.  

Тук този вестник заслужава малко повече място.  
Най-напред нека кажем, че Чомаков през целия си живот активно 

сътрудничи на пресата. Той има високо мнение за вестникарството5:  
Вие знаете – пише6, например, той на Г. Стоянович през 1865, – 

че журналистиката е фактор на общественото мнение, тя е ма-
ята, която прави да втаса за хляб заквасеното тесто, тя пред-
пазва живота ни от заблуда, води ни [да изпълним] дълга си, освет-
лява ни в интересите, съхранява ни в една общност от идеи и чув-
ства и създава националната самостоятелност, която ако ни лип-
сва сме жалка нация, длъжница на други народи, народ от необра-
ботен материал, следователно – срам за нациите. 

През лятото на 1872 Чомаков твърди, че дълго време изпълнявал 
функциите на åòíàðõ, което му наложило да поддържа вестник със 

                                                 
1 Пак там, д. 29, с. 53. 
2 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 39-40. 
3 Вж. за него едноименния очерк на А. Димитров.  
4 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 253, с. 301. 
5 За отношението на Чомаков към журналистиката вж. и тук по-долу, с. 333. 
6 Вж. тук, част 2, д. 147, с. 341. 
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собствени средства и да го управлява в продължение на много години 
и с не малко труд.1 Разбира се, тук се има предвид в. Съветник. 
Публично му възразява Никола Тъпчилещов, някогашен негов сърат-
ник, а в 1872 вече противник: Чомаков не бил дал за Съветник-а и па-
рица2.  

Каква е ролята на Пловдивския представител в издаването на този 
вестник? 

Негова3 е най-напред инициативата за основаването му. През септ. 
1862 Чомаков получава издействаните от него (с помощта на по-
ляците?) разрешително плюс право на безплатно разпространение по 
турската поща.4 Както изглежда, той му е и кръстник.  

Ще да е нарекъл вестника Съветник, вземайки най-вероятно по-
вод от названието Привременен съвет на Българската църква в Ца-
риград, на който той трябвало да бъде официален орган. Освен това, 
и защото му поставя за цел да предпазва българското население от 
внушенията и подстрекателствата на външните неприятели на Им-
перията и изобщо да му дава съвети, с които да се заякчават все по-
вече и повече верността и предаността му към османския престол.5 
Също така, трябвало да учи българите на национален живот и да за-
щитава, в противовес на прокатолическия в. България, православната 
им вяра.6  

От някои съвременници в. Съветник е смятан за продължение7 на 
Български книжици, в които Чомаков взема участие като разпростра-
нител и автор. 

Първоначално, както можем да съдим от известие на гръцкия в. 
=Пмьнпйб, възпроизведено от в. България8, може би дори се е плани-
рало Чомаков да бъде управител и един от редакторите на в. Съвет-
ник, който да излиза на два езика, български и гръцки, и да служи на 
братството между двата народа. Но Чомаков няма време, а може би 

                                                 
1 Македония, № 18, 25 юли 1872. 
2 Право, VII, № 21, 31 авг. 1872, с. 4, дописка, онадсловена Самата истина и 

подписана Един спомоществовател. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 67-68. 
4 Василева, В., и др. Непубликувани писма, д. 23, с. 317; срв. Карапетров, П. 

Сбирка от статии, с. 58, бел. 49; Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 205. 
5 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 265. 
6 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 453, с. 526-527; за предварително поставени-

те цели на Съветник-а вж. и писмото до Рилското братство и обявлението за 
набиране на спомоществователи у Георгов, Ив. Документи, д. (III) 1-2, с. 16-18. 

7 Бобчев, С. С. Преглед на българский печат, с. 35. 
8 България, IV, № 25, 1 окт. 1862, с. 190. 
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му липсва и вкус към подобна работа. Той кани Й. Груев за редактор1, 
но такъв най-напред става Никола Михайловски.  

Както изглежда, и по този пункт е продължило понатрупалото вече 
традиция съперничество между Търново и Пловдив. Скоро след на-
чалото Чомаков изразява недоволството си пред Й. Груев: Г. Михалов-
ски – пише2 му той с дата 8 юли 1863 – не ще да може да служи. Тежак 
човек. Не работил. И главата му пърлича на áàõ÷à, заглъхнала от 
трева и тръне. За да са изчисти трява много да са труди и да са 
поти.  

Това вероятно е и първият по-сериозен конфликт в Църковния 
въпрос на русофилите с националистите, които Чомаков постепенно 
започва да олицетворява.  

От своя страна, Михайловски се оплаква, че Чомаков му се бърка 
какво да помества и какво не. Големият скандал между двамата из-
бухва най-вече заради назначения по препоръка3 на Доктора (полско-
австрийски?) евреин Брунсвик, който се опитва да прокарва във вест-
ника антируски тенденции.  

Изобщо, по това време има оплаквания, че Пловдивският пред-
ставител налагал волята си и не се съобразявал с останалите. Той пък 
се жалва от неискреността, коварството и своеволието на друга-
рите си. Егоизмът и користолюбието са движещите мотиви на 
тези хора. Бедният Ви братовчед – оплаква се Чомаков на Георгаки 
Стоянович в писмо4 с дата 6 апр. 1864 – тегли по-големи мъки от 
онези в ада, само дано да успеем да докараме до спасителното 
пристанище Въпроса ни, който поех [за сметка] на здравето си и 
нищо не искам; ще са ми необходими години да се съвзема. Знаеш ли, 
че остарях като шестдесетгодишен старец?  

Скоро Брунсвик напуска, но мястото си не запазва и Михайловски. 
Последният, освен всичко друго, се оплаква, че от него се искало пре-
калено много – той се условил само да редактира вестника, тоест да 
преглежда и евентуално да поправя материалите, които се готвят за 

                                                 
1 Иванов, Ю. Документи, д. 26-27, с. 20-21; Василева, В., и др. Непубликувани пис-

ма, д. 28, с. 322. 
2 Иванов, Ю. Документи, д. 38, с. 32. 
3 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 183; в 1864 Чомаков се опитва и друг 

полски емигрант, Кензински на име, да назначи на българска служба (учител в 
Пловдив по френски, математика и рисуване), но това е осуетено от Геров (ИАНГ-2, д. 
2693-2694, 2697, с. 728-729, 731); това полско име С. Филаретов в писмо до Чомаков 
пише Кинзински, а Н. Чалики – Кентрчински (Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 466, 498, 
с. 537, 560; може би става дума за Kętrzyński, когото срещаме у K. Dopierała (Emigracja 
polska w Turcji, str. 225) като лекар и съветник на Азиз паша в Пловдив в средата на 60-те 
години на 19 в. 

4 БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, писмо от 6 апр. 1864, л. 181. 
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него, а не сам да го пълни със свои статии1. Неговото място заема Т. 
Бурмов.  

На два пъти, по повод задевки от страна на Славейковия в. Гайда2, 
че новият редактор превърнал Съветник-а в Наветник (=Клеветник), 
във вестника се помества специална декларация, че не редакторът е 
отговорен за духа, в който той се списва. Това е орган на народните 
представители по Въпроса и на Цариградската община. Надзиратели, 
настоятели, редактори, могат да се сменят, но вестникът запазва 
неизменни своите начала, цел и програма, Съветник-ът си остава 
Съветник.3  

Така че вестникът е общ, дружествен. И в това някои4, тъй като на 
подобни издания в България не им върви, виждат причината за отно-
сително краткия му живот. Впрочем, в последните няколко броя от 
втората му годишнина на стр. 4 като отг[оворен] редактор е афиши-
ран Киро Х. Петров от Котел, на чието име е разрешителното за него-
вото издаване.5  

Чомаков също трябва да е сътрудничел на вестника. През 1872 в. 
Право6 с подпис Х.Х. го обвинява в склонност към самохвалство, което 
в перото му личало още върху страниците на Съветник. Това обви-
нение е малко странно, защото името на Доктора във вестника се спо-
менава рядко. Наистина, там често се описват делата и се сочи 
важната роля на мирските народни представители по Въпроса (сред 
които той е пръв). Също така, изтъкват се и първостепенните заслуги 
на Пловдивската епархия (на която той е представител).7  

Въпросният упрек говори, че Чомаков ще да е публикувал свои 
материали в Съветник. От друга страна, тъй като там все пак не от-
криваме следи от неговия специфичен стил, ще трябва да допуснем, 
че евентуалните му текстове (най-вероятно информациите за работата 
на Смесената комисия) са били обработвани от редактора. 

Ако е прав Ат. Шопов8, че в Съветник-а главно Чомаков е прокар-
вал своите идеи, то тогава ще трябва да сметнем, че Пловдивският 

                                                 
1 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 265-266; Стамболски, Д-р Хр. 

Автобиография-1, с. 194-195; в изворите са регистрирани и по-късни свади между 
Михайловски и Чомаков (вж. пак там-2, с. 108). 

2 Гайда, I, № 10, 19 окт. 1863, с. 72. 
3 Съветник, I, № 31, 21 окт. 1863,  с. 4; № 32, 8 окт. 1863 с. 3. 
4 Бобчев, С. С. Преглед на българский печат, с. 36. 
5 Пак там, с. 35. 
6 Право, VII, № 21, 31 юли 1872, с. 3. 
7 Напр., почти две и половина страници в Съветник, II, № 2, 30 март 1864, са 

посветени на Пловдив и неговата епархия. 
8 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 68. 
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представител, освен другите си функции, е определял, ако не в пълна, 
то поне в голяма степен, и тона, и линията му. 

Впрочем, и новият редактор не приема да се съобразява с Чома-
ков, който като главен представител трябва да е претендирал за пра-
вото да води вестника. Т. Бурмов започва да прокарва чрез него про-
руски тенденции. Има даже твърдения (от страна на в. Турция)1, че 
някои от водещите статии се пишели в руското посолство. Начева като 
че ли да се оправдава квалификацията, която в уводна статия в. Бъл-
гария2 бе направил на Съветник-а в деня на неговия първи брой, 25 
март 1863: Русия се сдобива със свой вестник в Цариград.  

Това принуждава Чомаков да поведе борба с русофилите. Той се 
опитва да създаде нещо като контрабаланс на Бурмов. Предложение 
да стане съредактор на последния получава Петко Славейков, когото 
Чомаков и Хр. Тъпчилещов планират като възможна алтернатива на Н. 
Михайловски още преди вестникът да започне да излиза. Но Сла-
вейков не приема да работи с Бурмов и предлага евентуално двамата 
с Иван Богоров да поемат Съветник-а3, който той смята, че отивал 
някак слабо и халтаво, че бил тъмен и невразумителен и сух и пос-
тен като боб на опарки4.  

В тази ситуация Бурмов запазва поста си, но работейки на вере-
сия, която по-сетне смогва да си прибере само след съдебно дело с 
Чомаков и Хр. Тъпчилещов.5 Надали обаче ще е вярно твърдението, 
че Чомаков, може би не и без намеса от страна на Али паша, участвал 
в заговора за спирането на Съветник-а6, че му станал, от попечител 
и приятел, върл враг и гонител7.  

Така или иначе, вестникът изкарва 1864 и в началото на 1865 
престава да излиза.8  

По-късно, в първия и единствен брой на възстановения Съвет-
ник9, се твърди, че в 1865 по липса на средства той престава да из-

                                                 
1 Вж. у Бужашки, Евл. Българската община, с. 56. 
2 България, IV, № 50, 25 март 1863; срв. Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, 

с. 185. 
3 Боршуков, Г. История на българската журналистика, с. 169. 
4 Цит. по: История на България-6, с. 186, бел. 105. 
5 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 268; Право, VII, № 21, 31 юли 

1872, с. 4, дописка Самата истина от Един спомоществовател (= Н. Тъпчилещов); 
срв. и ИАНГ-1, д. 1086, с. 648. 

6 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 262. 
7 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 267. 
8 Още сведения вж. у Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 58-59, бел. 49; Бурмов, 

Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 265-268; Стамболски, Д-р Хр. Автобио-
графия-1, с. 262. 

9 Съветник, III, № 1, 27 окт. 1870, с. 1. 
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лиза, но с намерение това да е временно. И наистина, Чомаков търси 
удобен случай за да поднови издаването му. Съвет-ът го възлага на 
него и на Хр. Тъпчилещов само под тяхно право и за тяхна собст-
вена отговорност. През май 1865 Чомаков подава оставка от Съвет-
а, която обаче последният не приема, в резултат на което пък пре-
утвърденият му председател поставя няколко условия за да остане на 
поста си – между тях и възстановяване печатния орган на общест-
вото.1  

През ноем. 1865 Чомаков пише2 на Г. Стоянович с молба да убеди 
Й. Груев да подкрепи подновяването на вестника – при стария формат 
и цена, но с нов редактор и основан на по-добри принципи, по харак-
тер, естествено, чисто политически, отново политически и зави-
наги политически. Пловдивската община обещава помощ и Чомаков в 
началото на декември се надява3, ако и от другаде дойде съдействие, 
от новата година да поднови издаването му, тъй като нуждата му от 
ден на ден стая по-видима.  

На 1 ян. 1866 в. Турция4, с който Чомаков е скаран5, не без язви-
телност пише, че се чуло, макар да не било за вярване, че в. Съвет-
ник щял да почне отново да излиза под редакцията на Чомаков.  

В архива на последния е било запазено и едно негово прошение 
от това време до Портата за отпускане на месечна субсидия от ня-
колко хиляди гроша, която да послужи за възобновяване на спрелия 
поради липса на средства в. Съветник. Обосновката на Чомаков е: в 
столицата има само два български вестника. Но от тях, допълва той, 
единият е прокатолически (визира се Турция). Другият пък се плащал 
от чужбина и сеел недоверие към султана (има се предвид Время, 
който, независимо че Т. Бурмов в обявлението6 за неговото издаване 
декларира, че няма да е партийно, а общонародно, е всъщност орган 
на русофилите).7  

В. Турция излиза прав в недоверчивостта си.  
Пак безуспешно поискал средства от Портата, след появата през окт. 

1868 на нейните два проекта за решение на Въпроса, за да поднови 

                                                 
1 Бужашки, Евл. Българската община, с. 55-56. 
2 Вж. тук, част 2, д. 147, с. 341. 
3 Пак там. 
4 Турция, II, № 25/26, 1 ян. 1866.  
5 Вж. тук по-долу, с. 230. 
6 Обявления за български възрожденски издания, д. 69, с. 176. 
7 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 454, с. 527-529; под прошението стои годи-

ната 1864, но тази датировка явно е погрешна, защото в него се споменава, че в. 
Съветник не излизал вече от година време; следователно, тъй като той спира в 
началото на 1865, то трябва да е от началото на 1866; срв. и тук, част 2, д. 147, с. 341. 
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неговото издаване1, Чомаков успява да извика отново на бял свят своя 
в. Съветник едва през есента на 1870, когато Въпросът вече е решен, 
а в Цариград предстои Събор от народни представители, които да из-
работят устав на новоучредената Екзархия.2 Той повдига въпроса за 
издаване на народен вестник и в Привременния смесен съвет, заявя-
вайки, че намерил средства за неговото издаване и че би приел да го 
управлява финанциално.3  

Явно Чомаков иска вестникът отново, както в 1863-1865, да бъде 
официален орган – този път на Екзархийския смесен съвет, който 
обаче официално го отхвърля.4  

Копривщенецът обаче не се отказва. През ян. 1871 той сключва 
договор с Хр. Данов, с когото се знаят отдавна и комуто е помагал, за 
издаване на политически български вестник, нагърбвайки се да 
вземе разрешението от Портата и да му бъде редактор.5 Но и от това 
нищо не излиза. 

Прочее, първият брой на втория Съветник се оказва и последен. 
И през есента на 1873 намираме сведения, че Чомаков мисли за съ-
здаване на български вестник, защото, пише6 той на Кюстендилския 
Иларион7 в търсене спомоществователи, ма е срам веке от состоя-
нието ни вестникарско. 

Вземайки повод от Съветник-а, уместно е тук да се даде още 
информация за Чомаков в пресата.  

Той печата в доста периодични издания. Още в 1857 го намираме 
да праща в Цариград изложения за вестниците.8 Тъй като по това 
време има само един български периодичен лист (Цариградски вест-
ник), то ще трябва да предположим, че Чомаков е предлагал  матери-
али и на чужди периодични издания – най-вероятно франкоезичния 

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 376, с. 448; по този повод не много ясен ко-

ментар публикува Македония (III, № 2, 7 дек. 1868, с. 2): нов български вестник 
(Право?) се готвел да излиза в Цариград, но неговата поява се задържала от някои, 
които имали намерение да подновят в. Съветник; през лятото на 1869 Чомаков 
отново говори за нуждата от вестник (Мирчева, К. Неизвестни писма, д. 6, с. 334). 

2 Боршуков, Г. История на българската журналистика, с. 173. 
3 Църковен архив-3, с. 203-205. 
4 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 136-137. 
5 Димитров, А. Книжарят, когото наричаха министър, с. 47, 118, 112. 
6 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 563, с. 620; вж. и д. 122, с. 192. 
7 Това е бившият Ловчански Иларион; за кюстендилския му период вж. Паскале-

ва, В. Кюстендил и Кюстендилско в Църковно-народната борба, с. 122 и сл. 
8 Вж. тук, част 2, д. 1, с. 11. 
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Presse d’Orient1, който по-късно се преименува на Courrier d’Orient, къ-
дето копривщенецът публикува много неща.2  

С възторг посреща той съставянето на Цариградската книжовна 
община3 и най-активно участва в поддържането и разпространението 
на нейното издание Български книжици4, на които впрочем, Съветник 
минава за приемник.  

Въпреки че Чомаков се бе карал с Бурмов, последният след това 
публикува (впрочем, не без критичен коментар) негови материали в 
своето Время – едно обширно изложение за състоянието на Въпроса5 
и едни Съвети за церене от холера6.  

Около средата на седмото десетилетие Чомаков започва да пише 
и в Courrier d’Orient, който първоначално е ангажиран с унията, но 
после преценява, че тя е лишена от перспективи и започва да под-
крепя Националната партия в Църковния въпрос.  

С дата 1 март 1867 Чомаков настоява7 Пловдивската община да 
осигури поне десет спомоществователи на Courrier d’Orient – вестник, 
който се чете по Европа и който е готов да служи на българските ин-
тереси. В следващите няколко години там той печата, както съдим от 
негови писма8, редица свои и на свои съратници (напр. Й. Груев) ма-
териали, включително и брошурата си La Question Bulgare9, в която 
инкорпорира част от статия, печатана преди това в Курието, както 
фамилиарно той нарича вестника на Жан Пиетри. Статиите си тук 
Чомаков подписва с Един Българин10, с какъвто подпис11 Македония 
препечатва някои материали от франкоезичния вестник. При подго-
товката на френските си текстове Чомаков ползва услугите на свои 
приятели-поляци.12 

И в още един чуждоезичен вестник публикува свои материали 
Чомаков – това е лондонският Pall Mall Gazette.13  

                                                 
1 Сигурно за Чомакова публикация в този вестник се касае и в писмото на К. Ра-

нов от 6 дек. 1859 (Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 389, с. 466). 
2 Вж. тук по-долу. 
3 Вж. тук, част 2, д. 1, с. 10. 
4 Шопов, Ат. Д-р Чомаков, с. 67, д. 216-225, с. 276-283. 
5 Вж. тук по-долу, с. 258 и сл. 
6 Вж. тук по-горе, с. 97. 
7 Вж. тук, част 2, д. 71, с. 127. 
8 Пак там, д. 84, 85; БИА-НБИВ, ф. 27, а.е. 2, л. 13-16; Иванов, Ю. Материали, д. 

47, 50, с. 39, 41; Мирчева, К. Неизвестни писма, д. 2, с. 330.  
9 Вж. тук по-долу, с. 277 и сл. 
10 Цит. по Генчев, Н. Франция, с. 219. 
11 Чомаков, изглежда, не е бил единственият, който така е обозначавал свои ма-

териали в печата. 
12 Вж. тук по-долу, с. 334-335. 
13 Вж. тук по-горе, с. 164. 
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Освен чрез лорд Странгфорд в Англия, Чомаков, този път чрез 
цариградския посланик на Наполеон III, Буре1, ще е направил вестни-
карски публикации и във Франция. 

Славейковата Македония, независимо от моментни разногласия, 
става един вид орган на д-р Чомаковата партия. Тя редовно защитава 
Доктора, неговата личност, неговите действия и неговите идеи. Пре-
печатва поне една2, подписана Иванович, от неговите статии в лондон-
ския в. Pall Mall Gazette, както и откъс от брошурата му La Question 
Bulgare, който взема от анонимната публикация3 в румънския в. Trom-
peta Carpaţilor. Веднага след издаването на Екзархийския ферман 
Чомаков тук обнародва и обширен колективен материал относно 
устройването на българската Църква под заглавие Належащи размиш-
ления – идеите са негови, а в слово, редактирано от Славейков, ги 
облича бъдещият Симеон Варненско-Преславски.4 

Името на Чомаков като автор ще срещнем и върху страниците на 
Читалище – веднъж с популяризаторски текст5 по естествено-научни 
въпроси, втори път със словото6, произнесено от него при откриването 
на Църковно-народния събор през февр. 1871. 

Запазено е писмо7 на Славейков от 1875, с което той уведомява 
Чомаков, че, тъй като не може във в. Напредък, ще вмести някаква не-
гова статия във в. Источно време. През зимата и пролетта на 1877 
последният вестник печата серия от статии8 на Чомаков срещу екзарх 
Антим I, преди това публикувани на френски във в. Le Stambul. Отго-
варяйки му със статии от Г. Тишев в защита на екзарха9, сега срещу 
Чомаков е Courrier d’Orient, който обаче на следната година публикува 
негова нова брошура10, този път посветена на етническия състав на 
населението в Тракия и Македония. 

След Освобождението във в. Марица Чомаков редовно дава ин-
формации за дейността на ръководените от него Санитарен съвет и 
дружество Св.Пантелеймон.11 В Медицинско списание12 (Варна) об-
народва и едно Мнение по оризосеянието, където се обявява за пре-

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 161, с. 451. 
2 Македония, II, № 31, 29 юни 1868. срв. тук, част 2, д. 159. 
3 Вж. тук по-долу, с. 277-278. 
4 Вж. тук по-долу, с. 334, 336 и сл. 
5 Вж. тук по-горе, с. 97. 
6 Вж. тук по-долу, с. 343 и сл. 
7 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 68. 
8 Вж. тук по-долу, с. 418 и сл. 
9 Милков, Т. Антим, с. 137-138. 
10 Вж. тук по-горе, с. 54. 
11 Вж. тук по-долу, с. 355, 442, 445. 
12 Медицинско списание, III, 1888, № 34-35. 
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махване, по здравни съображения, на оризищата (независимо че сам 
притежава такива). 

Освен че публикува немалко материали от Чомаков, възрожденс-
кият печат редовно отразява – кога с укор, кога с възхвала – неговата 
дейност. 

Пръв е в. Дунавски лебед – той през 1861 последователно хвали 
родолюбието и енергията на Чомаков1, който обаче през следващите 
две-три години неведнъж си навлича клеймото на в. България, обви-
няваща го, че нито той, нито Кръстевич и Бурмов, които съставлявали 
българо-фанариотската партия, не били действителни представители 
на българския народ, че Чомаков бил амбициозен и тщеславен, че се 
бил продал на гърци и руси2. Последното обвинение той печели си-
гурно заради близкото си приятелство с пловдивския руски вице-кон-
сул – в. България3 дори го нарича уста на Н. Геров. Не е изключено 
също Др. Цанков да е знаел и за ролята на Чомаков в отстраняването 
на Соколски.4  

През 70-те години на 19 в., обаче, Др. Цанков е в партията на Чо-
маков. В Смесения съвет на Екзархията неведнъж ги срещаме да за-
стават зад едни и същи становища.5 Това, впрочем, не попречва на Др. 
Цанков да заеме през пролетта на 1876 мястото на уволнения от там 
Чомаков6, а малко по-късно да вземе и участие в антитурското 
българско пратеничество в Европа – стъпка, която пак поставя два-
мата от двете страни на барикадата7. 

Против Чомаков е и смятаният за продължение на в. България 
браилски в. Българска пчела8 на Хр. Ваклидов, който през 1864, за-
едно с единствения Бранител на Раковски (според Н. Геров, зле излъ-
ган от своя цариградски дописник, Хр. Стамболски), напада предста-
вителите по Въпроса и по-специално Чомаков, обозначавайки го само 
с инициалите му. По този повод Н. Геров пише на Хр. Георгиев, че ис-
канията на двата вестника да се отзовял Чомаков са нелепи, тъй като 
Въпросът съществува единствено благодарение нему и на останалите 
представители, а от епархиите, вместо да им оказват подкрепа, стоят 
пасивно и чакат наготово, като по този начин подсилват твърденията 

                                                 
1 Вж. тук по-горе, с. 133, 170-171. 
2 България, IV, № 5, 14 май 1862, уводна; № 42, 28 ян. 1863, уводна; № 49, 18 

март 1863, с. 390; № 50, 25 март 1863, уводна. 
3 България, IV, № 23, 17 септ. 1862. 
4 Вж. за това тук по-горе, с. 152-153, 172 и сл. 
5 Вж. у Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 682; Маркова, З. Българска-

та екзархия, с. 123, 203-204.  
6 Вж. тук, част 2, д. 118. 
7 Вж. тук по-долу, с. 405. 
8 Вж. за този вестник у Жечев, Н. Браила, с. 141 и сл., 198 и сл. 
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на гърците, че не българският народ, а само неколцина самозванци 
искали отделна Църква.1  

Контра на Чомаков е и другият минаващ за наследник на България 
вестник – Турция. Макар да има твърдения2, че последният дължал 
съществуването си на Чомаков, сам той, още когато този вестник е в 
проект, пише3 на Г. Стоянович, че щял да следва линията на в. 
България, тоест за унията, против която Докторът е напълно после-
дователен. И по-късно той смята, че правейки се на проправителствен, 
в. Турция всъщност се старае да обслужва католическата пропаганда.4 
Първоначално Чомаков получава в. Турция. През есента на 1865 
Генович5 обвинява копривщенеца, че, по време на холерната епидемия 
през лятото, избягал от столицата в (някое от селата край?) Босфора. 
Той пък отказва6 да му я пращат и дори наругава раздавача £.  

Но пък на следващото лято в. Турция не само публикува Чомако-
вата статия Българският въпрос, но и един брой7 по-късно неговият 
редактор одобрително я коментира на първа страница. При колеба-
нието на народа, при неизвестността на назначението му [!?], при 
нерешението на Въпроса тя била необходима за да утеши и окуражи 
българите. Но съветът на Чомаков те да имат свои представители в 
Цариград, които да ги бранят от лукавите интриги на чуждите държави, 
бил безвременен.  

В началото на 1867 в. Турция най-активно се намесва в пренията 
по повод Критския адрес на Чомаков, заемайки позиция между вест-
ниците Время и Македония и настоявайки за замяна на българските 
представители в Цариград.8 През март 1867 Геновичевият вестник9 
одобрява протеста на Чомаков и Иларион Макариополски срещу дуа-
листичния мемоар на ТБЦК, но твърди, че те нямат право да претен-
дират за общобългарска представителност, тъй като не притежавали 
пълномощия от целия народ. 

Вероятно провокиран от въпросния протест, враждебен му е и в. 
Народност, орган на ТБЦК, на когото той, освен че осъжда дуализма, 
не приема и предложенията чрез нарочен човек за сътрудничество.10 

                                                 
1 ИАНГ-1, д. 415, с. 262-264. 
2 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 292; срв. Бужашки, Евл. Българската 

община, с. 58. 
3 Вж. тук, част 2, д. 30, с. 57. 
4 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 454, с. 527. 
5 Турция, II, № 4, 31 авг. 1865, с. 3. 
6 Пак там, № 10, 11 ноем. 1865, с. 4. 
7 Пак там, III, № 6, 30 юли 1866.  
8 Вж. тук по-долу,  с. 272. 
9 Турция, III, № 39, 25 март 1867, с. 2. 
10 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 51-52. 
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Впрочем, възможно е и тогавашният редактор на вестника, д-р Иван 
Богоров, да е хранел антипатии към Чомаков, който в 1863 бе поискал 
от великия везир да го уволни от службата градски лекар в Пловдив, 
която Богоров заема като негов заместник, тъй като не се справял 
добре с работата1. Най-сетне, не е изключено пръст в цялата работа 
да има и руската дипломация, която тогава за пореден път се опитва 
да отстрани Чомаков от Цариград2. Възможно е в случая последната 
да е действала чрез Одеското настоятелство3, което, субсидирайки въ-
просния вестник, да е внушило и неговите нападки срещу Чомаков4.  

В. Народност още във втория си брой5 атакува Чомаков с почти 
неизменното руско обвинение от 60-те години на 19 в.: съзнателно 
протакал – и то от личен интерес – Въпроса. Месец по-късно в редак-
ционна статия6 Богоров осъжда Чомаков за верноподаническия адрес 
по повод Критското въстание, нарича го самозван народен предста-
вител и призовава българския народ да го отзове от длъжността 
представителска.  

Със защитата на Чомаков се нагърбва Македония, като в отговор 
Славейков казва7 приблизително същото, което три години по-рано бе 
писал8 Н. Геров на Хр. Георгиев по повод атаките на Българска пчела 
и на Бранител срещу Чомаков: не трябва да се отзовава Чомаков, 
благодарение на когото единствено в Цариград се чува българското 
име, а трябва да се поканят и другите епархии да си пратят предста-
вители в столицата, та така Въпросът да получи повече тежест.  

С дописка от Русе намесва и в. Турция9. Твърдейки, че Чомаков 
единствен движел Въпроса, се казва там, Македония не изписва веж-
ди, а избожда очи. Защото в такъв случай той би бил самозванец и, 
следователно, не би следвало да му се обръща внимание. Но това не 
е така. Всички знаят какво искат българите и отсъствието на Чомаков 
не ще отслаби вървежа на Въпроса. Той вече е в ръцете на Портата, а 
тя търси случай да го реши, и на епархиите, които трябва да продъл-
жат да не приемат фенерските владици. А пък Чомаков е упълно-
мощен само от няколко епархии и само тях трябва да представлява. 

                                                 
1 БИА-НБКМ, ф. 70, а.е. 154, л. 2. 
2 Вж. тук по-долу, с. 253 и сл. 
3 Чомаков има писмовна връзка с един от неговите шефове – Н. М. Тошков, – 

който по-рано същата тази 1867, през март, явно желаейки да спечели неговата под-
крепа за проекта на Григорий VI, напразно му бе писал: Почтенний ми приятелю! Сега 
или никога е моментът за решение на Въпроса (БИА -НБИВ, ф. 27, а.е.12, л. 1). 

4 Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, с. 234.  
5 Народност, № 2, 27 окт. 1867, с. 2-3. 
6 Пак там, № 7, 25 ноем. 1867, с. 25. 
7 Македония, II, № 2, 9 дек. 1867, с. 3; вж. и пак там, I, № 50, 11 ноем. 1867, с. 3; 

срв. Косев, Д. Петко Рачов Славейков, с. 147, и Бонева, В. Петко Славейков и Пан-
дели Кисимов, с. 72-73.  

8 Вж. тук по-горе, с. 229-230. 
9 Турция, IV, № 16, 27 ян. 1868, с. 3. 
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Така или иначе, с дата 1 март 1867 и сам Чомаков се оплаква1 в 
Пловдив, че каквото в Цариград се е вършило по Въпроса, е било 
само от неколцина под изключителната отговорност на техния пред-
ставител. Затова щяло да се пише из провинцията за изпращане на 
упълномощени представители и от други общини. Така българският 
народ би показал повече участие и би убедил и турците, и чужденците, 
че е достоен за по-добро бъдеще. Но това става възможно едва през 
1871. 

Следващият голям вестник на Младите във Влашко обаче, Кара-
веловата Свобода, въпреки някои дребни изключения, неведнъж въз-
хвалява деянията на Чомаков и го брани – особено през лятото на 
18722 – от нападките на Право, с което Чомаков ще да е бил скаран3 
още преди появата му.4 

На нож са те и по-нататък. В 1872 редакторът на този цариградски 
вестник, Ив. Найденов5, дори публично се оплаква, че един виден деец 
на Въпроса, за който някои уверявали, че всичко той бил направил и 
чрез него всичко сме придобили, а без него всичко отдавна би 
пропаднало (визира се, разбира се, Чомаков), му бил ударил плес-
ница, следите от която дълго личали по лицето му.6  

Впрочем, това спречкване не пречи 2 години по-късно Чомаков да 
изходатайства освобождаването на Найденов от затвора, където той 
се озовава, защото, като редактор на Напредък, публикува един текст 
на Св. Миларов, в който Мехмед II е наречен Ламя сура. Турците смет-
ват това за обида – при това отнасяща се не за Завоевателя, а за Про-
рока.7  

Чомаков има може би отношение и към Маркобалабановия в. Век 
– според д-р Хр. Стамболски8 тъкмо той бил причината за неговото 
спиране в началото на 1876. 

Благосклонност към Доктора регистрираме и в друг емигрантски 
вестник – Отечество9. Неговият редактор, дуалистът П. Кисимов, 
който трябва да се е запознал с Чомаков в 186210, през 1864-1865 

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 71, с. 126. 
2 Вж. напр., Свобода, III, № 13, 23 септ. 1872, с. 102-103. 
3 Срв. тук по-горе, с. 226, бел. 1 под линия. 
4 Вж. тук по-долу, с. 342. 
5 За него вж. у Дойнов, Ст. (С желание да бъдат полезни), както и едноименния 

очерк на Н. Аретов. 
6 Право, VII, № 44/45, 22 ян. 1873, с. 4; още за отношението на Ив. Найденов към 

Чомаков вж. у Маркова, З. Българската екзархия, с. 65; срв. и тук по-долу, с. 361. 
7 Бобчев, С. С. Иван Найденов, с. 146; Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 318. 
8 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 376. 
9 Отечество, II, № 89, 11 май 1871, с. 2 (Ново вето от Цариград). 
10 Вж. тук по-горе, с. 121. 
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излиза с две анонимни брошури1 в защита на народните представите-
ли в Цариград по Въпроса срещу нападките на в. Българска пчела и в. 
Турция.  

През пролетта на 1867 Пловдивският представител, заедно с 
Иларион Макариополски, ще осъди с нарочен протест2 съставения от 
П. Кисимов дуалистичен мемоар до султана. Тогава ТБЦК бърза да 
отговори с едно Обявление към българский народ, в което заявява, че 
въпросният протест е никакъв и укорителен, тъй като народът бил 
вдигнал отдавна пълномощията си от Чомаков, а пък Иларион все още 
бил под морален арест и затова нямал възможност за свободно 
волеизлияние.3  

По-късно в спомените си обаче Кисимов, след приятелски обясне-
ния с владиката, който му казал, че подписал само под натиска на 
Доктора4, е склонен да отдава този сблъсък, не на народна измяна и 
предателство, а на недоразумение. ТБЦК трябвало да предупреди 
народните главатари в Цариград, че Мемоарът не е плод на външни 
внушения, а притежава народна чистота.5  

П. Кисимов, както и почти всички, не одобрява и дейността на Чо-
маков след Априлското въстание. В 1877 му праща остро критично 
писмо по повод избирането му за член на Държавния съвет6, а в спо-
мените си не пропуска да го осъди за натиска му върху екзарх Антим I 
и за дейността му срещу Цариградската конференция7.  

През зимата на 1876-1877 и от Букурещ, чрез Стара планина8, 
рязко осъждат тези действия на Чомаков. Негов редактор е С. С. Боб-
чев. И по-сетне, във всевъзможни спомени из своята Българска 
сбирка, Бобчев не пропуска да представя Чомаков в неблагоприятна 
светлина. Например, в 1899 той не без вдъхновение описва една 
случка, станала в Марково – пловдивския Версай.  

Тамошните селяни на 22 май честват Св.Елена. На една Св.Елена 
през 70-те години на 19 в. в Марково идват Панарет и Чомаков. Впро-
чем, има Св.Св. Константин и Елена, но само Св.Елена няма. Влади-

                                                 
1 Вж. за тях у Якимов, Г. Пантелей Кисимов, с. 160-162.  
2 Вж. този текст в Македония, I, № 18, 1 апр. 1867. 
3 Кисимов, П. Исторически работи-3, с. 78-79. 
4 Същото, още през 1867, чул от устата на владиката и д-р Хр. Стамболски (Ав-

тобиография-1, с. 315); срв. К[арапетров], П. Две исторически обяснения, с. 589; 
Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 313. 

5 Кисимов, П. Исторически работи-1, с. 62-64. 
6 Вж. тук по-долу, с. 418.  
7 Кисимов, П. Исторически работи-1, с. 106-107 с бел. 1 под линия. 
8 Освен откъслечни нападки от страна на редактора тогава този вестник публику-

ва на първа страница и една пространна дописка срещу Чомаков от Гр. Начович (вж. 
тук, част 2, д. 165). 
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ката се интересува защо се празнува несъществуващ празник. Защото, 
обясняват селяните, Св.Елена в ръкава си носи градушката и, кога не 
я тачат, я изсипва за наказание.  

Чомаков от своя страна почва да говори, че това е простотия, че 
Църквата такъв празник не припознава, че народът трябва да си гледа 
работата, а не да си губи времето и пр. Но малко след това притъм-
нява, светкавици запронизват небето, гръмотевици затрещяват. Из-
сипва се и град, едър като орех. Доктор Стоенчо, коментира С. С. 
Бобчев, се умърлушил като мишка в капан. Селяните го гледат изпод 
вежди, повечето се пукат от яд заради тази поразия, на сиромасите им 
иде с глас да заплачат, по-младите скришом се подсмиват. Едва като 
минава халата дръзва Чомаков да заговори: празнувайте си прия-
тели, чувайте си Св.Елена за градушка – казва той; – не ме слу-
шайте какво ви приказвах по-преди.1  

Разбира се, Чомаков е познавал Бобчев. В един разговор с Н. 
Тъпчилещов около 1875 става дума за него и той вмята, как един от 
професорите във Военно-медицинското училище му казал, че всички 
българчета били отлични студенти и щели да станат добри ле-
кари, ала на първо място между тях стояли С. С. Бобчев и Атанас 
Шопов.2 

# # #  
Но да се върнем в 1864.  
Тогава на всичкото отгоре и здравето на Чомаков не е изрядно. 

През пролетта се оплаква от стомашна атония.3 Мъчи го и ставният 
ревматизъм и му пречи да пише.4  

А той поддържа кореспонденция с много хора и най-вече с Плов-
див. Трябва и да се отчита пред своите доверители, и да се старае да 
не падат те в отчаяние, гледайки, че упехът се бави. Той е принуден да 
описва досадни и изтощаващи ума подробности и в същото време да 
поддържа, както у другите, така и у себе си, вярата, че избраният път е 
правилен.  

Въпросът продължава да тъпче на едно място. И сега, въпреки 
очакванията, Али паша, по обичая си, не бърза да решава.  

В среща на 5 авг. 1864, той казва на Чомаков, че получил изложе-
нието на Църковно-народния събор, но още не го бил чел; обещава 

                                                 
1 Бобчев, С. С. Из Марковски чертици, с. 702-704. 
2 Говедаров, Ив. Копривщица, с. 19-20, бел. под линия. 
3 БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, писмо от 6 апр. 1864, л. 181. 
4 Вж. тук, част 2, д. 30, с. 56.  
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обаче да му даде копие от него.1 Своя отговор2 на гръцкия доклад3 
върху Въпроса българите му дават през октомври4.  

Сетне на пашата излизат някакви пришки и той половин месец не 
може да седи на ñêåìëÿ.5 Оздравял, той съобщава, че българският 
доклад (който, както и гръцкият, е подаден на френски) се превежда на 
турски за да влезе в Министерския съвет. Тъй като вече правителс-
твото имало всичко необходимо на разположение, работата хич ня-
мало да се бави и щяла да се реши в скоро време.6  

На 28 ноем. Чомаков в повишено настроение отново е при външ-
ния министър, който и този път го оставя с празни ръце.7  

На 6 ян. 1865 Пловдивският представител за пореден път говори 
оптимистично: правителството чрез един от министрите увери завчера 
един от нас, който има случай да го види, че седем точки от Въпроса 
ни ги решило. И че за една някоя си точка преговаря с патрика. Про-
чее, тие дни ще имаме издадено решението.8  

Разбира се, и този път Чомаков бе хранил празни надежди. 
Но за Въпроса 1864 не е само година на кахъри и излъгани очак-

вания. Има и напредък – макар и слаб.  
Освободени през есента от заточение са и двамата български вла-

дици Иларион Макариополски и Авксентий Велешки.9  
В началото на годината Портата пък бе поискала и 8 българчета, 

които да се възпитават в държавни училища и после да заемат места в 
администрацията.10 Сам по себе си това е радващ факт. Още по-важно 
е, че в случая официално се говори за български народ – тоест 
прилага се така важният за Чомаков национален принцип.  

Тази царска милост обаче е повод за нов конфликт на Чомаков с х. 
Николи (подкрепен този път от Хр.Тъпчилещов), тъй като възникват 
разногласия относно кои от въпросните деца да бъдат пратени в Ото-
манското училище в Париж. Чомаков не успява да попречи на съпер-
ниците си те да направят този подбор, но за сметка на това при избо-
рите за Привременен съвет (апр. 1864)11 той става негов действителен 

                                                 
1 Пак там, д. 38, с. 67. 
2 Публикуван в Съветник, II, № 29, 17 окт. 1864, с. 1-2. 
3 Публикуван пак там, № 28, 10 окт. 1864, с. 1-2. 
4 Вж. тук, част 2, д. 42, с. 73. 
5 Пак там, д. 43, с. 75. 
6 Пак там, д. 44, с. 76. 
7 Пак там, д. 46, с. 78. 
8 Пак там, д. 48, с. 81. 
9 Вж. тук по-долу, с. 239 и сл. 
10 Вж. тук, част 2, д. 23, 24, 26, 28; срв. Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна 

распря, с. 134-135; Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 202-203. 
11 Срв. тук по-горе, с. 213.  
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председател, като успява да отстрани Търновския представител, а 
Тъпчилещов едва е избран.1 

2. Сблъсъкът с Игнатиев (1864-1866) 

Все през 1864 Чомаков влиза в още един конфликт, който ще за-
еме важно положение както във Въпроса, така и в неговия живот. Той е 
с посолството на Русия, която всячески се мъчи да помири българи и 
гърци в рамките на една Църква.  

На Чомаков обаче това все повече се вижда невъзможно, тъй като 
двата народа са много различни. Според него: Онова, дето мрази 
блъгаринът, то е първото качество на гръкът. Истинниат блъга-
рин с истинниат грък са две противоположни неща.2  

Освен това, смята, че българите не могат в никакъв случай да се 
задоволят с по-малко от равно участие в управлението на Църквата – 
нещо, което пък гърците изобщо не искат да приемат. Оттук, за него 
единственото решение е отделяне, което той смята, че само турците 
могат да му дадат и затова се старае всячески да ги печели на своя 
страна. Но тъй като те не бързат, а и желаят не толкова да приключат 
Разпрата, колкото да отслабят Патриаршията и да обезсилят ìèëåò-
системата, Чомаков е готов да чака и да сътрудничи с тях за посте-
пенно отнемане светската власт от духовенството и за прехвърлянето 
£ в ръцете на държавната администрация, в която обаче българите да 
получат широко участие.  

Впрочем, необходимо е да се поясни, че Докторът смята протака-
нето, поне на първо време, донейде благотворно3, тъй като Разпрата 
дава живот на българите и парализира гърците4. 

Чомаков в началото на 1864 има, както изглежда, една-две срещи 
с Е. П. Новиков – учен-славист, управляващ посолството в Цариград. 
Какво се е случило можем да съдим от следните му думи до Георгаки 
Стоянович:  

Руското посолство е твърде зле настроено към българите. Не 
одобрява целите ни и намира, че злоупотребяваме с правата си. 
Своеволно се намесва в този наш Въпрос, иска да сме благодарни за 
нещо, което е равнозначно на нула, защото така го изискват рус-
ките интереси. Г-н Новиков много говори против нас, защото сме 
възложили надеждите си на турците и чрез тях действаме и с тях 
се споразумяваме. Така, че от гняв е вън от себе си. Г-н [Хр.] 

                                                 
1 БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, писмо от 6 апр. 1864, л. 182. 
2 Вж. тук, част 2, д. 30, с. 56. 
3 Пак там, д. 54, с. 89. 
4 Пак там, д. 58, с. 94. 
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Гешоглу познава твърде добре тези неща и от него може да ги на-
учите. След това се срещнах с него [Новиков] за взаимни обяснения. 
Той отрече повечето от това, което беше говорил, друго изопачи, 
за една трета се съгласи и така разговорът ни беше уместен и по-
учителен. Разбра, че българите усещат собствените си интереси, 
[че] съвременните българи имат собствена политика, която е бъл-
гарска, а не чужда.1 

Но истинският сблъсък започва няколко месеца по-късно, когато 
посланик (юни 1864 – ян. 1877) в Цариград става Н. П. Игнатиев.  

Когато идва в Цариград, той е само на 32, но вече има зад гърба 
се значителен дипломатически опит и поне един крупен дипломати-
чески успех – Пекинския договор от 1861, по силата на който Русия 
взема от Китай обширния Приамурски край. През 1861-1864 Игнатиев 
е директор на Азиатския департамент, под чието ведомство е дей-
ността по Източния въпрос на руското Външно министерство.  

В историографията новият цариградски посланик обикновено е 
известен като граф Игнатиев. Всъщност, по времето, за което тук е 
дума, той не притежава тази благородническа титла – нея царят му я 
дава през 1877. В турската столица идва с военния си чин генерал-
адютант (през 1878 ще бъде произведен в чин генерал от инфан-
терията), с ранг посланик. По това време руското представителство в 
турската столица е само мисия, а в 1867 то става посолство, а Иг-
натиев – посол.  

На няколко пъти той отказва да поеме дипломатическия пост в Ца-
риград. Предпочита да стане генерал-губернатор на тогава създавания 
от новозавоюваната Средна Азия Степен окръг. Налага се външният 
министър Горчаков, търсещ енергичен човек, който да е в състояние 
да възстанови руското влияние при турците, да настоява лично пред 
императора, който пък просто заповядва на Игнатиев да замине за 
Цариград. Веднъж дошъл в града на Босфора, той остава там цели 13 
години, оказвайки значително въздействие върху хода на Източния 
въпрос.  

Цариградското посолство става най-крупното руско дипломати-
ческо представителство през 60-70-те години на 19 век. Докато в ев-
ропейските столици щатът е 4-5 души, тук, без да се брои посолското 
духовенство, той възлиза на 17. Под негово разпореждане са около 30 
консулства – 1/3 от всички подобни руски служби.  

Игнатиев съумява да си създаде и широка неофициална мрежа от 
осведомители, които го поддържат в отлична информираност по 
всички въпроси. Много средства се харчат и за представителност – 

                                                 
1 БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, писмо от 16 март 1864, л. 174. 
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посолството в Пера и резиденцията в Буюкдере са основно ремонти-
рани и стават много по-импозантни от онези на останалите диплома-
тически представителства. Ежеседмично Игнатиев, блестящо подпо-
маган от съпругата си Екатерина Леонидовна, която междувременно 
му ражда и пет деца, устройва (за собствена сметка) балове и приеми 
за каймака на цариградското общество – местно и чуждо. Под неин 
патронаж (управител ще е Т. Бурмов) започва да функционира в 1874 и 
руската Николаевска болница.1  

Венец на цариградската дейност на Игнатиев без съмнение е ми-
рът с турците след Освободителната война. Макар върху надгробието 
му да е издълбано – наред с Пекин 1861 – и Сан Стефано 1878, 
сключеният там договор ще тури край на неговата инак перспективна 
кариера. Освен това, фиксираното в него статукво няма да оцелее по-
вече от няколко месеца, но в паметта на българите ще остане като акт 
на безподобна любов към тях.  

Тази, впрочем, чисто политически мотивирана, българофилия се 
поражда у Игнатиев в Цариград. Въпреки личните си симпатии към 
българите2 той не я донася със себе си. Първото си и единствено по-
сланическо място той заема с главната грижа как да възстанови рус-
ките позиции в Източния въпрос отпреди Кримската война.  

В неговата програма едно от съществените средства за постигане 
на тази цел е запазване статуса на Цариградската църква. Тъй като 
нейното единство тогава е застрашено от църковния въпрос на бълга-
рите, Игнатиев предвижда те да получат национални права, които не 
само да ги помирят с гърците, но и да ги направят нечувствителни към 
авансите на католици и протестанти.  

По този въпрос, обяснява по-късно той, моята основна грижа ви-
наги е била да дам на българите, без те да късат с гърците, наци-
онална форма, като в същото време ги браня от посегателствата 
на католическата и протестантската пропаганда, така съхраня-
вайки ги за православието и за нашето влияние.3  

                                                 
1 Подробностите от тези няколко параграфа черпим у Хевролина, В. М. Россий-

ский дипломат граф Н. П. Игнатьев; Хевролина, В. М. Из истории российского посоль-
ства в Константинополе 

2 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 45. 
3 Вж. у Meininger, Th. Ignatiev, p. 28; това образцово систематизирано съчинение, 

заедно с богатата на информация книга на Кирил, патриарх Български (Граф Игнати-
ев и Българският църковен въпрос), на която то в значителна степен се опира, правят 
дейността на ген. Игнатиев относно Българо-гръцката разпра добре изследвана; за 
ролята му във финализирането на българската национална революция вж. Косев, К. 
Записките на Н. П. Игнатиев и Източната криза 1875-1878; разбира се, темата 
Игнатиев в Цариград не е изчерпана – последно по нея, освен малко по-горе цити-
раните две заглавия на В. М. Хевролина, вж. Фролова, М. М. К вопросу об отношении 
Н. П. Игнатьева к болгарскому просвещению; Тодев, Ил. Из записките на граф 
Игнатиев (1864-74). 
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Това обяснение е малко софистично – защото да се държат те за-
едно с гърците, означава да се пречи на формирането им като нация.  

Не е ясно дали Игнатиев наистина е вярвал, че може българите да 
станат нация без да се отделят от ðóì,ìèëåòà. Във всеки случай, през 
първите години от своето посланичество той ще туря на преден план 
запазване единството на Вселенската църква. След това, обаче, по-
важно за него ще начене да се оказва конституирането на българите в 
силна нация, което логично ще го отведе най-напред до важната му 
роля в създаването на Екзархията, а сетне и до Санстефанския мир.  

Според нас, за този обрат голяма, ако не и определяща, роля 
изиграва дейността на Чомаков, който, докато мнозината от неговите 
цариградски другари по Въпроса лесно биват увличани в инициативите 
на извънредно ловкия руски посланик, неизменно му се противо-
поставя и така го заставя да започне да променя в полза на българите 
своите приоритети. 

# # #  
Скоро след пристигането си в Цариград Игнатиев става свидетел 

на български успех, който, както той ненапразно очаква1, изостря Въ-
проса. Става дума за освобождаването на заточените преди няколко 
години български владици Иларион и Авксентий, което най-вероятно 
трябва да се брои заслуга на Чомаков. На няколко пъти през пролетта 
и лятото той пише в Пловдив, че завръщането на владиците пред-
стои2.  

Най-сетне, на 23 септ. 1864 Високата порта издава съответните 
фермани.  

За Чомаков това е сигурен знак, че, както сега двама бунтовници 
срещу Патриаршията биват освободени против волята £, така Портата 
може също сама да реши и целия Въпрос.3 Затова той се постарава 
актът да получи подобаваща тържественост, чрез която да се демонс-
трират и укрепят породените от него надежди, и заедно с Хр. Тъпчи-
лещов4 организира внушителна българска демонстрация в имперската 
столица.  

На 27 септ. Иларион и Авксентий пристигат със специално нает и 
богато украсен кораб, очакван на Галатския мост от голямо множес-

                                                 
1 РБНОД-2, д. 48, с. 110. 
2 Вж. тук, част 2, д. 30, 38, 39.  
3 Пак там, д. 40, с. 69-70. 
4 РБНОД-2, д. 48, с. 111. 
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тво: Мостът, по израза на Чомаков, [се] напълни от Блъгария до-
волна да насели цял град. 0

1  
Междувременно обаче, Патриаршията протестира пред външния 

министър, че щяло да се стигне до безредици. Направил жест към 
българите, сега Али паша, по обичая си, бърза да го уравновеси с ре-
веранс към Патриаршията и затова нарежда двамата владици, вместо 
да слязат където ги очакват посрещачите, да бъдат отведени на о. 
Халки. Едва пристанал пред радостната тълпа, параходът, съгласно 
везирската заповед, се отдръпва отново и хвърля котва на входа на 
Златния рог, срещу Сарай-Бурну.  

Усещайки, че това заприличва на поражение, Чомаков се мята в 
една ладия, отива до ÿëèÿòà на Али паша в Бебек и го кандърдисва да 
отмени заповедта си.  

Така, ако и през нощта, столичната българска колония успява да 
усети, макар и не стопроцентово, така нужния £ вкус на победа. Пес-
ните и химните, пише на другия ден Чомаков в Пловдив, гърмяха и 
огласяха целия Златен рог. Миналата нощ за нашите единородци тука 
беше подобна на великденската. Днес дюкяните са затворени, всички 
искат и на светло да зърнат владиците за да не би онова през нощта 
да е било сън. 1

2 
По обичая си Али паша не закъснява да се обърне с нов реверанс 

и към Патриаршията. По нейно настояване той разрешава Иларион и 
Авксентий да се поселят не в самата столица, но в някое от селата на-
горе по Босфора не преди Бешик-таш. Тъй като веднага след това 
предградие идва Ортакьой, те избират него. 2

3  
Чомаков трябва да се е надявал с връщането на владиците да 

може да си се прибере и той в Пловдив. Но оттам Георгаки Стоянович 
настоява да остане.  

Писахте ми да се стои на бойното поле до решаването на Въ-
проса – отговаря му Чомаков; – съвестта ми и честолюбието ми го 
диктуват, но погубен материално в интересите си, огорчен от хо-
рата, ако остана, то ще е без онази ревност, която се изисква при 
подобни обстоятелства, така че в интерес на нашия Въпрос ще е 
необходимо да бъда сменен. 3

4  
От столицата не го пуска и Али паша. 4

5  

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 41, с. 71. 
2 Пак там; срв. Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 255-256. 
3 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 327; вж. и Кирил, патриарх 

Български. Граф Игнатиев, с. 48. 
4 Вж. тук, част 2, д. 143, с. 329.  
5 РБНОД-2, д. 53, с. 116. 
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Пловдивският представител остава, разчитайки, че няма да е за 
дълго: Моето отсъствие, пише 5

1 той на Георгаки Стоянович с дата 3 
март 1865, от тука е невъзможно за сега. Дано милостивият Бог се 
смили, та тая потреба да не е за много, защото съм вече потребен и на 
себе си.  

Принуден да не напуска поста си, Чомаков скоро се сблъсква с 
водаческата амбиция на Иларион Макариополски, с който някога на 
Андрос трябва да са били близки 6

2 и в чиито ръце трябва да е разчитал 
да остави Въпроса на сигурно място. В Привременния съвет, сега за-
седаващ под председателството на освободения владика, който съ-
хранява и дръжката на неговия, състоящ се от четири части, печат, ще 
се развихрят свади. 7

3  
Следващият жалон във Въпроса, смъртта (2 февр. 1865) на еди-

ния от двамата освободени владици, Авксентий Велешки, също дава 
повод за конфликт на честолюбия. В надгробното си слово П. Р. Сла-
вейков припомня как преди 1 000 години, умирайки Св.Кирил насър-
чава брат си Св.Методий да не унива и да продължи общото дело по 
духовното освобождение на славянството. Сетне се обръща към Ила-
рион Макариополски:  

Тези думи на първия от нашите пастири ми се струва като да 
ги чувам да се повтарят и от предлежащия наш пастир, отправяйки 
ги към тебе, неговия по дух брат. Тези думи са достойни за тебе, 
осиротелий от сътрудник и от сподвижник, Отче! Целият 
български народ на тебе остава да гледа.  

Чомаков е разгневен, че е пренебрегнат за сметка на Иларион и 
след церемонията иска обяснения от стария си другар, който пък сетне 
раздразнено се оплаква, че Докторът искал да монополизира Въпроса 
и сам да събира венците и парсата. 8

4 Две-три години по-късно, обаче, 
Славейков ще си даде сметка – и ще го напише 9

5 във в. Македония,– че 
наистина Въпросът до голяма степен съществува само благодарение 
на Чомаков.  

И по Коледа 1867 копривщенецът се сърди, че в Св.Стефан ед-
новременно се пяло многолетствие за султана и за Иларион. Как така, 
възклицава той! Та Иларион е само един калугер! 1

6  

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 53, с. 88. 
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 173, с. 235. 
3 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 271. 
4 Пак там, с. 264-265; Докторът, като характер, не е лесен нито за своите врагове, 

нито за своите приятели; но е пресилено твърдението на В. Бонева (Петко Славейков 
и Пандели Кисимов, с. 73), че Славейков нееднократно е бил дълбоко нараняван от 
неуправляемата Чомакова себичност. 

5 Вж. тук по-горе, с. 231. 
6 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 334. 
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От своя страна, Пловдивският представител пробва – безуспешно – 
да противопостави 1

1 на съперника си своя стар приятел Панарет, който 
изобщо не е работил по Въпроса, но е по-пръв по ръкоположение и по 
сан – епископ от 1845, митрополит от 1851, докато Иларион е само епи-
скоп, и то едва от 1858.  

В края на краищата, и двамата антагонисти отстъпват. Чомаков 
трябва да е схванал, че не може да се игнорират заслугите на Ила-
рион, който пък сигурно си е дал сметка, че без инициативността и 
връзките на главния представител Въпросът няма да напредне много. 
Следващите години срещаме двамата български дейци главно в съ-
трудничество, при което формалното първенство е на Иларион, а 
фактическото – на Чомаков.  

По-значителен конфликт между тях ще открием през 1869, когато 
наближава окончателното решение на Въпроса. Тогава Докторът го 
заклеймява, че в желанието си да стане първосвещеник, бил готов да 
приеме унията 1

2, докато през 1866 сам е обект на обвинения от страна 
на съперника си, че, за да освободи българите от Патриаршията, бил 
готов да ги вкара било в католицизъм, било в протестантизъм 1

3.  
Бързо излязлото наяве съперничество между Чомаков и Иларион 

може би не е било нежелан или неочакван за Игнатиев ефект, за който 
има твърдения 1

4 в историографията, че с тази цел съдействал за 
освобождаването на владиците. 

Впрочем, не е сигурно, че още с идването си Игнатиев заработва 
против Чомаков.  

Несъмнено, обаче, едно събитие от края на 1864 дава на новия 
посланик повод за силно недоволство от Пловдивския представител. 
Става дума за противоречивия ход на патриарх Софроний, който, из-
правен пред продължителното нежелание на българите да плащат 
църковни данъци, предлага на Портата сама да ги събира, срещу ко-
ето тя да плаща на владиците заплата.  

Турците охотно приемат предложението, тъй като то премахва не-
изгодните за тях традиционни светски привилегии на вероизповедните 
общности и е стъпка към ликвидиране на ìèëåò-системата.  

Въпреки че по този начин вероятно би могло да се позакърпи фи-
нансовото положение на Патриаршията, мнозина възприемат промя-
ната като вредна за Църквата, тъй като тя накърнява нейната незави-
симост и достолепие. 1

5  

                                                 
1 Пак там, с. 285-287. 
2 Вж. тук по-долу, с. 315. 
3 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 288-289. 
4 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 48. 
5 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 323-325. 
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Най-остро реагира Игнатиев. Той бързо налага връщане към ста-
рата практика владиците сами да събират църковните данъци. 1

1 Отго-
ворността за тази нереализирана инициатива руското посолство 
хвърля върху Чомаков 1

2 – вероятно тълкувайки неговата неотстъпчи-
вост в качеството му на водач на Църковното движение като причи-
ната, тласнала патриарха към стъпки, неизгодни според руските ди-
пломати не само за Вселенската църква, но и за самите българи. По 
същия начин вижда нещата и първият историограф 1

3 на Въпроса.  
Чомаков пък смята, без да има предвид този конкретен случай, че, 

тъй като интересите на двата народа са диаметрално противоположни, 
вредата за гърците означава задължително полза за българите. 1

4 
На патриарха Игнатиев сочи друг начин за подобряване на него-

вите финанси – прекратяване на Църковната разпра чрез отстъпки към 
българите. 2

5  
После, зад гърба на несъмнено неугодния му вече Чомаков, орга-

низира и съответните преговори, които от българска страна води Ан-
тим Преславски. 2

6 До тогава Пловдивският представител и бъдещият 
екзарх са единомишленици и приятели. 2

7 От този момент, както из-
глежда започва и раздалечаването между тях, което след време ще се 
превърне в почти непрестанен остър конфликт 2

8.  
Очевидно все в рамките на помирителната инициатива на Игна-

тиев, при умиращия Авксентий Велешки, от името на патриарха с 
предложение да се разкае за да получи архиерейско погребение, 
отива все Антим Преславски 2

9. Авксентий не само отказва да дири 
прошка, но пише и завет към българите да продължават да се борят за 
църковни права. Възможно е тази твърдост, която не работи за уси-
лията на Игнатиев, да е била отдавана не само на волята на умира-
щия, но и на намесата на Чомаков, който не допуска никого при него 2

10.  

                                                 
1 Вж. у Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 52-53; срв. тук, част 2, д. 

48, с. 80-81. 
2 ИАНГ-2, д. 2618, с. 678-679. 
3 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 325. 
4 Вж. тук, част 2, д. 58 с. 94. 
5 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 5, с. 208. 
6 Пак там, с. 50-52. 
7 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 214. 
8 Вж. тук по-долу, с. 369 и сл., 402 и сл. 
9 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 49. 
10 Пак там, д. 5, с. 209. 
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Това трябва да е причината, която кара Игнатиев да предприеме 
настоятелни усилия за отстраняването му. Те вече са коментирани 2

1 
повече или по-малко откъслечно и неточно. Тъй като по техен повод 
приятели и неприятели правят на Чомаков немаловажна характерис-
тика, а и сами по себе си са немаловажен елемент от неговата био-
графия, ние тук ще ги разгледаме във всичките им съществени под-
робности въз основа на максимално широк кръг както познати, така и 
непознати извори. 

Най-напред Игнатиев поисква Н. Геров да уреди отзоваването на 
Чомаков и заместването му с друг представител. С дата 2 февр. 1865, 
денят в който умира Авксентий, той праща съответните поверителни 
инструкции 2

2 на своя пловдивски консул. И в доклад 2

3 до Външното ми-
нистерство той представя отстраняването на Пловдивския представи-
тел като необходимо предусловие за изглаждане на Разпрата.  

Какви са му аргументите?  
Игнатиев смята, че Църковната разпра не може да бъде решена от 

турците. Тя била вредна за българите, тъй като правела невъзможен 
какъвто и да било техен напредък както в религиозната, така и в 
мирската област. От своя страна, под маската на ултра-българизъм, 
Чомаков съзнателно протакал работата, защото искал да запази из-
годното положение, което си бил създал благодарение на Въпроса. 
Затова бил против каквото и да било сближение с гърците и отхвърлял 
и най-изгодните им предложения. Не подбирал средства при 
преследване на целите си, клеветел противниците си, твърдял, че 
само от турците можело да се очаква справедливо решение, бил им 
напълно предан, а те от своя страна силно го поддържали. На тях, 
както и на предаността на Пловдивската община, се дължало силното 
му влияние. Трудно можело да се очаква успех за българското дело, 
докато начело му стоял човек, жертващ националните интереси за-
ради свои материални изгоди и честолюбиви намерения.  

В качеството си на руски чиновник Геров изпълнява, доколкото 
може, възложената задача. 2

4  
По негово внушение пловдивските първенци веднага решават да 

поискат от предстоящия ежегоден Епархиален събор в Неделята на 
православието да предложи на своя представител да се върне в 

                                                 
1 Вж., напр., пак там, с. 46 и сл.; Meininger, Th. Ignatiev, pp. 48-50, 87-88; Косев, Д. 

Русия, Франция и българското освободително движение, с. 21-22; Жечев, Т. Българ-
ският Великден, с. 333 и сл.; Бужашки, Евл. Българската община, с. 93-94; Генчев, Н. 
Възрожденският Пловдив, с. 232-234; Грънчаров, М. Борбата за църковна независи-
мост, с. 80-82. 

2 АНГ-1, д. 304, 306, с. 362, 365. 
3 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 5, с. 207-210. 
4 Вж. доклада му в: АНГ-1, д. 305, с. 363-365.  
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Пловдив. Вероятно няма да е невъзможно, докладва след това той, да 
се отзове Чомаков от столицата, но надали ще може да се прати друг 
на негово място, тъй като повечето знаят какви жертви му коства 
представителството, което той приема само от любов и преданост към 
своя народ, и затова никак не вярват на обвиненията към него в свое-
користие, в преданост към турците и пр.  

Като българин и Чомаков приятел 3

1, обаче, Геров не пропуска да 
запознае посланика и с личното си мнение. 3

2 То може да се подреди в 
няколко точки.  

1. Достатъчно е, начева той, и малко да се познават частните дела 
на Чомаков, за да се прецени доколко несъстоятелно е обвинението за 
съзнателно протакане на Въпроса. От заседяването му в Цариград те 
изпадат в пълно разстройство, отчасти поради това и жена му умира, а 
децата му остават под чужда опека. При това положение той няма как 
да не желае скорошно решение на Въпроса, което би му позволило да 
се върне, да приведе работите си в порядък и да се погрижи за 
семейството си.  

2. Чомаков, обаче, носи и голяма отговорност, защото единствен 
се посвещава изцяло на Въпроса, на който става главно действащо 
лице. Старае се и повече от другите, защото в случай на неуспех не-
говият авторитет сред българите би бил напълно унищожен.  

3. Чомаков изглежда неотстъпчив към гърците, защото техните 
предложения са двусмислени. Той иска от тях категоричност за да не 
могат, както вече се е случвало, отстъпките им лесно да се превърнат 
в откази.  

4. Опозицията срещу Чомаков сред самите българи пък е създа-
дена най-напред от униатската пропаганда, която не му спестява нито 
една клевета – каквато са твърденията за користолюбие, за преданост 
към турците и пр. От разговорите, които съм имал с него, притуря Ге-
ров, съм могъл да се убедя, че рядко някой сред българите ненавижда 
колкото него турското правителство заради неговото недобро-
желателство към тях.  

5. Що се отнася до обвиненията, че сам си служел с клевети, Чо-
маков, по собственото му признание, ги употребявал само защото не 
му останало друго средство, с което да се брани от непрестанните 
несправедливи обвинения на своите противници. 

Накрая в този си доклад Геров пита дали да се работи, въпреки 
всичко, за отзоваване на Чомаков или да се използва неговото мнимо, 

                                                 
1 По това време той живее и в неговата къща в Пловдив (вж. в: ИАНГ-2, д. 2914-

2915, с. 870-871); не пропуска и да му съобщи, че го защитава от неприятелите му (пак 
там, д. 2916, с. 871). 

2 АНГ-1, д. 305, с. 363-365. 
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а често и неволно, упорство за да се изтръгнат неголеми, но реални 
отстъпки от Патриаршията, без които може да се стигне до най-па-
губни последствия.  

Посланикът обаче не бърза да отговаря, та консулът трябва сам 
да се оправя. Геров намира компромисен изход. Тъй като Докторът в 
последното си писмо до Пловдив съобщава, че приключването на 
Въпроса предстои, след което се връща в Пловдив, на Епархиалния 
събор той прокарва решение, че, ако по някаква причина Чомаков на-
пуснел Цариград, на негово място щяло да се прати друг представи-
тел. 3

1 
Паралелно с официалната кореспонденция няколко частни писма, 

все за същия казус, по това време с Геров разменя и Хитрово, вече 
съветник (1865-1867) в посолството. Разбира се, това надали е ста-
нало без знанието и одобрението, а може би и инициативата, на самия 
посланик.  

Чомаков е користен, своенравен, недобросъвестен и вреден за 
делото. Затова всеки благомислещ и искрен българин трябва да желае 
отстраняване на подобни дейци – хваща бика за рогата Хитрово с 
писмо 3

2 от 1 февр.  
Познавам много добре Чомаков и не мога да се съглася с Вашето 

мнение за него – парира Геров с дата 6 февр. – Той като никой друг е 
ангажиран с Въпроса и желае скорошното му решение. Готов е на 
компромиси, но не може да жертва българските интереси, тъй като по 
характер е такъв, че би предпочел да загине, но не и да измени на на-
рода си.  

Не звучи убедително твърдението, че Чомаков проявявал неот-
стъпчивост само от страх да не се компрометира пред народа – на-
стоява Хитрово с дата 22 февр. – Не мога да споделя Вашето мнение 
за този човек. Не мога да повярвам, че той е недоволен от по-
ложението си, че безкористно е жертвал своите интереси заради 
народното дело и че с особено отвращение е търкал прага на при-
емната на Али паша. 3

3  
Междувременно, настъпва и очакваната смърт на Авксентий.  
Владиката по искане на Патриаршията е погребан без каквито и да 

било полагащи се на сана му почести. На другите български архиереи 
(освен, по благоволение на Портата, на Иларион, но без да носи 
владишки одежди) не е позволено да вземат участие в обреда. Мърт-
вият е спуснат в земята с дрехи на прост калугер. Това, макар дъл-
боко да наскърбява цариградските българи, които за пореден път се 

                                                 
1 Пак там, д. 307-308, с. 366-367. 
2 ИАНГ-2, д. 2618, с. 679. 
3 Пак там, д. 2621, с. 681-682. 
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виждат унизени от Патриаршията, ги настройва примирително към 
гърците 3

1.  
От смъртта на Авксентий Чомаков обаче решава да извлече ди-

виденти за Въпроса.  
Той предлага, бързо обръщайки обществената нагласа, да се из-

ползва прискърбния случай за да се изоставят 8-те точки и отново да 
се поиска отделяне от Патриаршията. Тъй като по негова 3

2 инициатива 
тялото на покойника тайно е балсамирано за да бъде обявен той за 
светец на самостоятелна национална Църква, заподозират, може би не 
без основание, Пловдивския представител в желание да отдели 
българската йерархия от Вселенската не само административно, но и 
вероизповедно. 3

3 
Това поражда опозиция, а Чомаков отстъпва. Например, влади-

ците (Панарет?) Пловдивски и Антим Преславски, намиращи се под 
влиянието на руския посланик, се съгласяват да подкрепят неговото 
прошение до Портата само при условие, че от него отпадне пасаж от-
носно авксентиевите мощи, който Игнатиев преценява като накърня-
ващ чистотата на православието. 3

4  
Прочее, прошението 3

5, подписано от всички видни българи в сто-
лицата, е подадено на 2 март 4

6. На 10 апр. Чомаков отива при Али 
паша за отговор, който му казва, че правителството приготвило нещо, 
от което българите щели да бъдат доволни. 4

7  
Но това не се оказва повече от обичайната евтина любезност на 

пашата. Прошението остава без някакви определени последствия. С 
него вероятно Чомаков единствено ще е укрепил допълнително връз-
ките си с турците. Според неговите противници тази стъпка, която из-
глеждала внушена от Али паша, само затвърдила позициите на Пор-
тата във Въпроса. 4

8 
Такава преценка не може да не засили негативизма на руското по-

солство.  
С това си дело Чомаков, бърза да напише 4

9 Хитрово на Геров,  
мами своите доверители и отдалечава края на Разпрата. То обслужва 

                                                 
1 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 5, с. 209. 
2 Сам Чомаков твърди, че всички искали това (вж. тук, част 2, д. 52, с. 86). 
3 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 327-328.  
4 РБНОД-2, д. 72, с. 159. 
5 Вж. неговия текст у Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 364, с. 428-430; срв. и 

доклада на Игнатиев у Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 6, с. 210-211 
(същият документ – и в: РБНОД-2, д. 72, с. 158-159). 

6 Вж. тук, част 2, д. 53, с. 87. 
7 ИАНГ-1, д. 1248, с. 743. 
8 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 328. 
9 ИАНГ-2, д. 2622, с. 682-683. 
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единствено турците и западните пропаганди и оправдава моето мне-
ние за тази личност.  

В пространен отговор 4

1 Геров отново защитава своя приятел: Ми-
сията не отчита гръцкото коварство и е предубедена срещу Чомаков, 
та взема за чиста монета всичко, в което го обвиняват. Тя, за да дейс-
тва правилно по Въпроса, има нужда от опитен посредник между себе 
си и цариградските българи. При наличието на такъв посредник (кон-
сулът явно има предвид себе си, защото напомня необикновено ре-
зултатната си роля в отстраняването на Соколски през 1861) ще се 
види, че Чомаков повече от всеки друг ще взаимодейства с посолст-
вото за решение на Въпроса. 

# # #  
Не е ясно дали тази препоръка на Геров е взета под внимание в 

Цариград. Във всеки случай, следващият ход на руския посланик е 
организиране на нови българо-гръцки преговори без загърбване на 
Чомаков.  

Първоначално Игнатиев се опитва да възстанови Смесената коми-
сия. 4

2 Това като не става, той подтиква неколцина гръцки банкери да 
влязат в контакт с българите. 4

3  
Така, след пауза поради разразилата се през лятото холерна епи-

демия, в началото на ноем. 1865 се стига до неофициални преговори 
само между миряни все въз основа на 8-те точки. 

Гръцкият демарш (неслучайно?) идва само няколко дни преди Али 
паша в дълъг разговор на 8 ноем. да обещае на Чомаков свикване на 
Смесена комисия под свое председателство по Въпроса. 4

4  
Чомаков е във възторг – най-сетне ще се водят преговори не с ка-

лугери-фантасмагорици, а с люде трезви и прагматични. Освен това, 
като кредитори на Патриаршията, търсещите преговори гръцки бан-
кери се надяват чрез ефективно споразумение с българите да подоб-
рят нейното все така лошо финансово положение и по този начин да 
си върнат част от дадените £ заеми. Прочее, този път българите ще 
имат работа не само с хора практични и влиятелни, но и персонално 
силно заинтересовани от приключване на Разпрата.  

До голяма степен, обаче, тази преценка не се оправдава. Най-
малкото, неколцината гръцки банкери не успяват да наложат на Па-
триаршията бързо постигнатото споразумение. Не е изключено, освен 
това, те да са целели протакане и да са искали, правейки се на 

                                                 
1 Пак там, д. 2623, с. 684-686. 
2 РБНОД-2, д. 78, с. 170. 
3 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 277. 
4 Вж. тук, част 2, д. 147, с. 337;  срв. ИАНГ-2, д. 2628, с. 690-691. 
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разумни и отстъпчиви, само да се харесат на настоятелно търсещия 
да изглади Разпрата Игнатиев. 4

1  
Впрочем, дори във възторга си от новопоявилата се перспектива 

Чомаков запазва резерви относно възможността за бързо и приемливо 
решение. Но Патриаршията и да не приеме евентуалното споразуме-
ние, пише 4

2 той в Пловдив, това не ще ни засегне, напротив ще ни 
води към отделяне [от нея].  

В няколко заседания българи и гърци се споразумяват по Разпрата 
в рамките на 8-те точки, като от тях са редуцирани гражданските 
въпроси, които са оставени за по-късно. Така, макар всички прегова-
рящи да са миряни, то засяга само чисто религиозната част на кон-
фликта. И сега, както и в Смесената комисия, най-трудно се оказва да 
се постигне общо становище за състава на Синода. Всъщност, такова 
не е и изработено, а всяка една от страните предлага свой вариант за 
решение, като в спогодбата са вписани и двата, без да е много ясно на 
кого се оставя изборът между тях.  

Предложението на българите е старото – от 12-те члена на Синода 
половината да са техни. Сега са изброени и имената на тези шест 
ãåðîíòè÷åñêè катедри (Търновска, Пловдивска, Преспанска, Софийска, 
Одринска и Кюстендилска), както и имената на българските 
митрополити (Панарет Пловдивски, Иларион Ловчански, Антим Пре-
славски, Иларион Макариополски, Паисий екс-Пловдивски и Панарет 
екс-Погониански), които първи за срок от 10 години ще заемат място в 
общия Синод.  

Гръцкото предложение е за съставяне на два списъка с по 30 
епархии всеки, от които по равен брой митрополити да заседават пе-
риодически в Синода. Макар че този способ цели, както изглежда, да 
избегне прилагане на народностния принцип, в нарочни обяснения се 
указва достатъчно ясно, че единият от тези каталози е български. В 
него влизат всички епархии от Империята с преобладаващо славянско 
население (Мизия, Тракия, Македония, Косово, Метохия, Новопазарс-
кия ñàíäæàê, Босна и Херцеговина). 5

3  
Според С. Радев 5

4, това разграничение на епархиите станало под 
влияние на Чомаков, който по този начин включил в програмата на 
българите нови определения. Дотогава те се занимавали изключи-

                                                 
1 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 332. 
2 Вж. тук, част 2, д. 147, с. 339. 
3 Вж. текста на това предварително споразумение у Кирил, патриарх Български. 

Граф Игнатиев, д. 11, с. 217-218; там има някои неясноти (срв. публикацията у Бурмов, 
Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 330-332, както и двете писма от 17 ноем. и 7 
дек. 1865 на Чомаков по този въпрос: тук, част 2, д. 64, 65). 

4 Радев, С. Македония и Българското възраждане-3, с. 377 и сл. 
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телно с това какви да бъдат взаимоотношенията между тяхната евен-
туална йерархия и Вселенската църква. Сега Чомаков, виждайки в 
Църковната борба подновяване на стария българо-гръцки политически 
дуел, вмъкнал във Въпроса териториалното гледище (Коя ще бъде 
територията на българската Църква? Кои епархии ще брои тя?), 
което постепенно станало преобладаващо за да го подчини накрая 
изцяло.  

Всъщност, най-точно е да се каже, че Чомаков се интересува пре-
ди всичко от обхвата на евентуалната българска Църква. Но гърците 
са тези, които настояват за териториално разграничение между нея и 
Патриаршията, докато българският водач ще се стреми към екстери-
ториална йерархия за всички българи 5

1. 
Игнатиев бе побързал в доклад до Външното министерство да из-

тъкне началото на работата на тази неофициална Комисия като свой 
успех – ставало дума за първите българо-гръцки преговори без учас-
тие на Портата. Освен това, Чомаков бил останал изолиран, като в 
разискванията по най-щекотливия въпрос – за състава на Синода – се 
решило, че, тъй като ставало дума за религиозна институция, там ня-
мало да се признава разлика по националност. 5

2  
Наистина, най-напред в постигнатото споразумение стоят подпи-

сите на братя Тъпчилещови и на Д. Гешоглу. И тримата са не само 
търговци, но и банкери и кредитори първо на Църковното движение, а 
после и на Екзархията. Заради симетрията с гръцката контактна група, 
не е чудно тям да е било отстъпено първенството в преговорите. Но, 
като знаем ограничените дипломатически възможности и на тримата, 
най-вероятно то ще е било формално, а не действително.  

Така или иначе, Чомаков връчва окончателното българско стано-
вище на гърците 5

3, а пък руският посланик отново по обиколни пътища 
(чрез Т. Бурмов, който пък пише в Пловдив) се старае 5

4 да смекчи не-
говия максимализъм, който въпреки това личи в споразумението. 

Заради Чомаков то, впрочем, заслужава коментар още в един свой 
пункт. Става дума за включването, според втория начин за съставяне 
на синода, на 4 сръбски епархии (Сараевска, Мостарска, Зворнишка и 
Рашко-Призренска) сред онези, отредени на българите.  

Според Д. Маринов предложението за това дошло от гръцка 
страна с цел последните да бъдат отклонени от Тракия и Македония, 
но те приели без, обаче, да се отказват и от тези две области.  

                                                 
1 Вж. тук по-горе, с. 51. 
2 РБНОД-2, д. 109, с. 230. 
3 Вж. тук, част 2, д. 65, с. 103. 
4 Вж. тук по-долу, с. 252-253. 
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Заслужава, обаче, да се напомни, че и на Църковно-народния съ-
бор 1858-1860 срещаме съвместна инициатива на тримата български и 
единствения босненски представител. През дек. 1858 те с нарочно 
заявление поискват владиците да получават заплати и да знаят езика 
на и да се избират от паствата си. 5

1  
А след издаването на двата проекта на Портата циркулярът на 

Чомаков от 29 окт. 1868 5

2, с който се канят владици да участват в уч-
реждаващата се българска Църква, стига и до Стара Сърбия 5

3, както 
се изразява съответният сръбски документ, Босна и Херцеговина. 5

4  
Сръбското княжество бърза да реагира, обвинявайки българите, 

тъй като в този документ не се говори нито за сръбски език, нито за 
сръбска Църква, в желание да заграбят сръбски земи. 6

5 В началото на 
1869 сърбите официално поискват от Портата диоцезите на влизалите 
някога в Душановата империя Охридска и Ипекска патриаршии било 
да си останат в състава на Цариградската патриаршия, като там да се 
назначи сръбско духовенство, било, ако те все пак се обособят, епи-
скопите им да се поставят от Белградския митрополит. 6

6  
Така, българо-гръцката мирска спогодба от края на 1865 става по-

вод (но не причина!) сърбите за пръв път в рамките на Българо-гръц-
ката църковна разпра официално да предявят, уж в отговор на бъл-
гарски шовинизъм, териториални претенции върху Македония. 6

7 Но за 

                                                 
1 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 60-61; Хаджиниколова, Ел. 

Българската Екзархия и сръбските интереси в Босна, с. 50-51. 
2 Вж. тук по-долу, с. 304. 
3 За разлика от Нова Сърбия (Белградския ïàøàëúê), Стара Сърбия визира тери-

торията на средновековната сръбска държава; през третата четвърт на 19 в. под 
Стара Сърбия се разбират главно Косово и Новопазарски ñàíäæàê, но сръбските шо-
винисти вече турят там и (части от или цяла) Македония, както и някои други западни-
те краища на българската земя (вж. у Данова, Н. Образът на гърците, сърбите, албан-
ците и румънците в българската книжнина, с. 94). 

4 Ристић, Jов. Спољашњи одношаjи Србиjе новиjега времена-3, с. 296; срв. 
Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 41, с. 276; според д-р Хр. Стамболски 
(Автобиография-1, с. 370; срв. и Радивоев, М. Живот и време, с. 258, бел. под линия) 
окръжното е изпратено само до Дионисий Зворнишки, българин по род; най-точен 
трябва да е руският консул в Сараево – пристигат 25 екземпляра от циркуляра, адре-
сиран до православните в града, голяма връзка брошури със словото на Чомаков, 
едно писмо до православните в Босна и друго до Дионисий (Данилова, Н. П. Церков-
ная борьба в Боснии, с. 238). 

5 Маринов, Д. Как е създадена Българската екзархия, д. 1, с.7, 66. 
6 Пак там, д. 1, с. 5-8; срв. Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 41, с. 276. 
7 Маринов, Д. Как е създадена Българската екзархия, с. 65; срв. Meininger, Th. Ig-

natiev, pp. 109-110; още за българо-сръбските отношения по повод Църковния въпрос 
през 60-те години на 19 в. вж. у Маркова, З. Българската екзархия, с. 281 и сл. 
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момента те са отклонени от Игнатиев 6

1, който от своя страна, мъмри 
българските владици, които хвърлят отговорността върху Чомаков 6

2.  
Какви са били целите на Чомаков?  
Д. Маринов изтъква, че е абсурдно да се твърди, че българите 

биха асимилирали сърбите от въпросните епархии при положение, че 
според споразумението последните сами избират своите владици. 
Българското намерение било да се изгради равноправен съюз със 
сърбите срещу гърците. 6

3  
И наистина, Чомаков се бе обърнал към сръбския дипломатически 

агент в Цариград Йован Ристич с такова предложение. То е от-
хвърлено с аргумента, че църковният въпрос трябва да дойде след 
политическия и че раздорът между източните народи може да осуети 
освобождението им. 6

4  
Всъщност, причината повече е, че Сръбското княжество по това 

време преговаря с Гръцкото кралство за съюз, мотивиран главно от 
желанието и на двете страни да си поделят български земи. 6

5 Освен 
това, Сръбско-гръцкият съюз се гради под ауспициите на Русия, до-
като Чомаковата инициатива е в духа на полската доктрина за южен 
панславизъм под турска егида.  

Уместно е, също така, тук да се отбележат още няколко факта. 
През май 1868 намираме Чомаков да се старае да създаде негръцка 
православна аристокрация в Цариград с босненско участие. 6

6 Той ос-
вен това има и дружески връзки с босненци – както мюсюлмани (Азиз 
паша 6

7), така и християни (Веркович 7

8). 
И по време на мирските българо-гръцки преговори Чомаков не 

приема да сътрудничи с руското посолство, което в ответ предприема 
нов тур от усилия да му повлияе. Ударило миналата зима на камък 
чрез Геров, сега то пробва посредством Т. Бурмов, който пък се об-
ръща с писмо към Й. Груев. Известен ни е само отговорът на послед-
ния от дек. 1865, от който можем да съдим за съдържанието на де-
марша на Бурмов. Помирението ни с Патриаршията трябва да стане 
на взаимноизгодна основа – пише 7

9 Й. Груев. –  Ако Чомаков не се е 

                                                 
1 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 42, с. 282. 
2 Маринов, Д. Как е създадена Българската екзархия, д. 2, с. 9.  
3 Пак там, с. 66 и сл.; още по въпроса вж. у Хаджиниколова, Ел. Българската Ек-

зархия и сръбските интереси в Босна. 
4 Ристић, Jов. Спољашњи одношаjи Србиjе новиjега времена-2, с. 224-225. 
5 Кирил, патриарх Български. Антим I, с. 151; Кирил, патриарх Български. Граф 

Игнатиев, с. 46. 
6 Вж. тук, част 2, д. 161, с. 447; срв. тук по-долу, с. 289. 
7 Вж. тук по-горе, с. 181. 
8 Вж. тук по-долу, с. 375 и сл. 
9 Литературен архив-9, д. 36, с. 216. 
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съгласил на чрезмерни жертви от страна на българите само и само да 
се изглади разпрата, то той е изпълнил задълженията, с които е нато-
варен от доверителите си. 

На Великден 1866 Игнатиев не кани Чомаков и на традиционния 
прием, който дава в посолството за видни цариградски българи 7

1, което 
може да се смята за началото на откритата война между двамата.  

Истинска буря от недоволство у руското посолство извиква адре-
сът 7

2 на Чомаков по повод Критското въстание.  
Продължавате ли и сега да одобрявате действията на Чомаков и 

компания, бърза да се обърне 7

3 назидателно Хитрово към Геров, и да 
го считате за честен човек? Тази постъпка на българските представи-
тели ми внушава към тях такова отвращение, че не е по силите ми да 
го скрия.  

Този път Геров вече не защитава своя земляк и приятел, но все 
пак се старае да смекчи вменяваната му вина:  

Адресът не бил подаден по негова воля, а по заповед от Портата. 
Чомаков и другите представители не биха могли да се противят на 
правителството, когато то им иска официална декларация за лоялност. 
Утешителното било, че всички посрещали този документ със силно 
негодувание. А пък първенците, които Докторът предварително 
запознал с текста (който, впрочем, в публикацията се оказал и силно 
променен) на адреса, му забранили да го подава. Освен това, притуря 
той в отговора си на Хитрово, аз не съм оправдавал досегашните дей-
ствия на Чомаков, а само съм заявявал, че ние сме отговорни за на-
чина, по който българските представители, от неопитност и незнание, 
водят Въпроса. 7

4  
В доклад пък до посланика Геров, освен това, добавя, че плов-

дивските първенци, по повод адреса, писали на своя представител вън 
от Църковния въпрос да не предприема нищо без предварително 
споразумение с доверителите си и без формално разрешение от тях. 7

5  
Преди още да получи този доклад и не знаейки, или, вероятно, 

правейки се, че не знае Геровото писмо до Хитрово относно обстоя-
телствата около съставянето и подаването на адреса, посланикът, 
който не обича пловдивския си консул, използва случая за да го пона-
хока.  

Вие ми бяхте писали, рязко започва той, че пловдивчаните се от-
насят с такова съчувствие към критските въстаници, сякаш между бъл-

                                                 
1 Вж. тук по-горе, с. 175. 
2 Вж. за този документ тук по-долу, с. 270 и сл. 
3 ИАНГ-2, д. 2634, с. 693. 
4 Пак там, д. 2635, с. 694. 
5 АНГ-1, д. 368, с. 426. 
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гари и гърци не съществува никакъв конфликт. Но как тогава ще обяс-
ните верноподаническия адрес, който до султана подава техният 
представител Чомаков, когото Вие постоянно и въпреки мнението на 
Мисията поддържате? Или настроенията в Пловдив са други, или Ва-
шата преценка, че Чомаков действа добросъвестно, е лишена от ос-
нование – язвително завършва Игнатиев. 7

1 
От своя страна, пък, Геров, още преди да получи това писмо, 

предприема, или се прави, че предприема, стъпки за отстраняване на 
Чомаков, та сега има както с какво да се оправдае пред началника си, 
така и да му демонстрира, че проблемът не е толкова елементарен, 
колкото си го представят в Цариград.  

Чрез драгоманина си, докладва той, внуших на тукашните българи 
да отзоват Чомаков и да пратят на негово място Георгаки Стоянович. 
Но последният се колебае да приеме по две причини:  

1. Страхува се да отсъства дълго от Пловдив за да не би интере-
сите му да пострадат подобно онези на дълго задържалия се в Ца-
риград Чомаков.  

2. Тъй като гърците ще продължат да бъдат неотстъпчиви, и но-
вият представител ще трябва да разчита на турците за решение на 
Въпроса, което ще го постави в същото положение, в което сега е Чо-
маков. 7

2  
Недълго след това Геров заминава за Влашко, работата по отзо-

ваването на Доктора от Цариград остава в ръцете на драгоманина му 
Н. В. Чалики.  

Имах, известява го той през април, голяма препирня за Чомаков. Г. 
Стоянович, Т. И. Кесяков и д-р Рашко Петров одобряват неговите 
деяния, а аз бях в мнение, понеже пише, че скоро Въпросът ще се 
свърши, да му се определи едно време докъм края на май и да му се 
каже, че ако няма дотогава решение, той трябва да си дойде. Това 
нещо те го приеха, но не знаят в противен случай с кого да заместят 
Чомаков и това е, което пречи, както и когато с вас го обмисляхме. 7

3 
Така най-сетне старото приятелство между двамата земляци и 

съратници бива развалено.  
Докато Геров работи за отзоваването на Чомаков от Цариград, по 

инициатива на Й. Груев в Пловдив правят ìàõçàð срещу Геров (месел 
се на българите и ги компрометирал) и го пращат на Доктора за да го 
връчи на Али паша. 8

4  

                                                 
1 Пак там, д. 369, с. 427. 
2 Пак там, д. 371, с. 428-430. 
3 ИАНГ-2, д. 2703, с. 736. 
4 Пак там, д. 2714-2715, с. 744-745. 
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През есента д-р Караконовски, чиновник в руското посолство, 
пише 8

1 на Геров: Чомаков употребява сички интриги та да Ви махнат 
от Пловдив. А на следната година го известява, че Чомаков казвал да 
пишат в газетите връз него. 8

2  
Впрочем, има моменти, в които ги срещаме отново заедно – неза-

висимо от противоположните им основни политически възгледи. На-
пример, на 3 ноем. 1885, когато идва вестта, че крал Милан обявил 
война на България.  

Ние се готвехме да се бием с турците – спомня си Д. Юруков 8

3, – 
а то сърбите ни обявиха война. Камбаните биха за молебен по слу-
чай войната. Отидох на черква. Д-р Чомаков беше там. Срещу него 
бе застанал Найден Геров, и двамата побелели старци, единият 
русофоб, а другият русофил. И двамата щяха сега да се молят за-
едно на Бога за успеха на българското оръжие. 

Вероятно подозирайки, и не, впрочем, може би съвсем без осно-
вание, че Геров малко го разиграва, за натиск в Пловдив Игнатиев из-
ползва и одринския си консул Золотарев, който в началото на 1867, по 
повод адреса срещу Критското въстание, му докладва, че при случай 
ще се опита да внуши на пловдивчани, че е крайно необходимо да 
заместят Чомаков с по-благонамерен и по-сговорчив представител. 
За да не се свързва този акт с верноподаническия адрес към Портата, 
което би могло да им навлече гнева на Али паша, консулът предлага 
той да се поотложи малко. 8

4 
В края на същата година Золотарев смогва да доложи, че Плов-

дивската община решила (не без негово участие?) да отзове Чомаков.  
Поводът е поредна стъпка на турците към обезсилване на ìèëåò-

системата – Пловдивският ìþòåñàðèô се опитва да вземе в свои ръце 
инспекцията на християнските училища, нещо, което по традиция е 
част от прерогатива на православното духовенство. Като резултат, 
според Золотарев, Общината пожелава да се сдобри с Патриаршията 
и решава, ако не може да уреди Църковния въпрос чрез миролюбиво 
споразумение, да го изостави за друго време. Освен това, тя обвинява 
Чомаков, който търси регулярна държавна подкрепа за българското 
образователно дело, включително места за български представители в 
Министерството на просвещението 8

5, че много разчитал на турците. 
Заплашва го, че мандатът му на представител ще бъде отнет на след-

                                                 
1 Пак там-1, д. 1264, с. 755. 
2 Пак там, д. 1274-1275, с. 760-761. 
3 Юруков, Д. Спомени, с. 86. 
4 РБНОД-2, д. 212, с. 384. 
5 ИАНГ-2, д. 2717, с. 746; срв. тук по-долу, с. 290. 



Д-р Стоян Чомаков-1 

 

256 

 
 

ващото годишно Епархийско събрание, което по традиция се провежда 
в Неделята на православието. 8

1  
През февр. 1868 обаче, когато Патриаршията назначава епископ 

Игнатий Иринополски за викарий на нежелаещия да отива в Пловдив 
преди решението на Въпроса владика Панарет 8

2, пловдивчани се раз-
кандърдисват от намерението си да отзоват Чомаков, тъй като, от една 
страна, няма с кого да го заместят, а от друга – намират за неразумно 
да остават без свой представител в Цариград в точно такъв момент 8

3. 
През пролетта на 1868 Чомаков пак е в устата на руските дипло-

мати.  
Повод този път е неговата френска брошура 8

4, която, всъщност, е 
антируска, както и убеждението, че пуснал слух, че Портата била го-
това да реши Въпроса, но £ попречил междувременно завърналият се 
от отпуск Игнатиев.  

По поръка на посланика Золотарев се обръща към Геров, на ко-
гото е пряк началник, но вече не с директна заповед.  

Не може ли да се замести досегашният Пловдивски представител 
в Цариград с някой, който да е по-малко компрометиран в тази ра-
бота? – пита повече между другото той и го кани да изложи и мнението 
си за Чомаков и за Въпроса изобщо. 9

5  
Геров три пъти подготвя отговор и три пъти недоволен го къса.  
Трябва да напиша, както вече неведнъж съм писал, обяснява той 

на Золотарев, а то бе прието в смисъл, че поддържам Чомаков и така 
заедно с него преча на решението на Въпроса. Затова само ще кажа: 
Да, наистина, Чомаков е виновен, че със своята нетактичност настрои 
мнозина срещу себе си и по причина на неуспеха си е изпаднал в та-
кава раздразнителност, че с него вече не може да се има работа и 
затова е вършил и върши много безразсъдства. Но тукашните българи 
са убедени, че Разпрата продължава заради неотстъпчивостта на гър-
ците; затова, макар и недоволни от Чомаков, те смятат, че и да го от-
зоват, евентуалният му заместник ще изпадне в същата ситуация. 9

6 
Той [Игнатиев] го е много яд на Ч[омаков] – пише 9

7 през май 1868 
Караконовски на Геров, – че уж бъркал да ся свърши Въпросът.  

                                                 
1 РБНОД-3, д. 67, с. 137-139. 
2 Вж. за това у Кирил, патриарх Български. Панарет, с. 162-164; Генчев, Н. Въз-

рожденският Пловдив, с. 239. 
3 АНГ-1, д. 394, с. 454. 
4 Вж. тук по-долу, с. 277 и сл. 
5 ИАНГ-2, д. 1079, с. 644. 
6 Пак там, д. 1083, с. 646; срв. и д. 1080, с. 644-645. 
7 ИАНГ-1, д. 1274, с. 760. 
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Усилията на руския посланик, насочени срещу Чомаков, не пре-
стават. В следваща маневра той се опитва да противопостави на упо-
рития си противник владиката Паисий, когото освобождава от заточе-
ние и довежда от Халки в Цариград. Паисий, който трябва да се е 
дразнел от подкрепяното от Чомаков съперничество на Панарет за 
Пловдивската катедра 9

1, започва и да готви проект за решение на 
Въпроса, чрез който явно стремежът е да се изтласка в периферията 
Пловдивския представител 9

2.  
Но ходовете на посланика са парирани от Портата, която в нача-

лото на окт. 1868 издава два правителствени проекта за решение на 
Въпроса, чрез които фаворизира Чомаков и така още повече засилва 
влиянието му.  

Неуспял да го отстрани, Игнатиев се опитва да го купи – но все без 
успех. 9

3  
Така на руското посолство не се удава да лиши Чомаков от под-

крепата на българите – нито в Пловдив, нито в Цариград. Да го из-
мести от центъра на Въпроса то смогва едва в началото на 1869 бла-
годарение на това, че турците го изоставят заради новото приятелство 
с Русия; например, през май 1871 Чалики пише 9

4 на Геров: Чомаков от 
някое време ще са пукне, защо и Али паша не го приима веке, а това 
го прави да са ядосва на нашето посолство.  

Прочее, двубоят Игнатиев-Чомаков продължава и след решението 
на Въпроса. Той не ще свърши преди 1878. 9

5  
Междувременно, позицията на Пловдивския представител остава 

силна. Така, през март 1869 в докладна записка, онадсловена Съ-
стоянието на българския въпрос, цариградското руско посолство 9

6 
признава както голямото влияние на Чомаков (дължащо се на факта, 
че той отразява гледищата на преобладаващата част от своя народ), 
така и трудността той да бъде напълно отстранен. 9

7 
# # #  

Но да се върнем при мирската комисия от края на 1865.  
Нейното дело не получава одобрението на Патриаршията. Тъй 

като обаче зад него е както руският посланик, така и Али паша 1

8, тя, 

                                                 
1 Вж. за това Кирил, патриарх Български. Панарет, с. 78, 114; Генчев, Н. Въз-

рожденският Пловдив, с. 222 и сл., 243.  
2 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 102 и сл. 
3 Вж. тук, част 2, д. 158, с. 431. 
4 ИАНГ-2, д. 2735, с. 758. 
5 Вж. тук по-долу, с. 350 и сл. 
6 Докладът на цариградското посолство, който тук цитираме, е без подпис, но той 

в никакъв случай не би могъл да бъде в разрез с Игнатиевите разбирания. 
7 РБНОД-3, д. 193, с. 445, 448. 
8 Вж. тук, част 2, д. 149, с. 347. 



Д-р Стоян Чомаков-1 

 

258 

 
 

като силно зависима и от двамата стоящи зад тях кесари, не може 
току-тъй да го игнорира и след неколкократните напомнения е прину-
дена през апр. 1866 да свика пак Църковно-народен събор.  

Той, разбира се, не посмява директно да денонсира мирското бъл-
гаро-гръцко споразумение, но го праща в нарочна комисия, което със 
сигурност означава изчакване до момент, удобен за неговото от-
хвърляне. Така, впрочем, и става, през окт. 1866. 1

1  
Това може да се смята за официалната смърт на 8-те точки.  
Така и годината 1866 за Българския въпрос се очертава като вре-

ме на пълен застой. Но още през април, след като Патриаршията пре-
дава българските искания в ръцете на поредна комисия, Чомаков, за 
когото това е сигурен белег за нови протакания, на събрание в Метоха 
предлага, без да се конкретизира, нова, по-практична тактика по 
Въпроса.  

Кръстевич поисква обяснения, които за момента Чомаков отказва. 1

2  
Първоначално заподозират Пловдивския представител в желание 

да се търси съдействие от протестанти и католици срещу номинално 
уж отстъпване от православието. 1

3  
През лятото той излиза с обемисто изложение, което мнозина 

сметват за поредния му кьорфишек. То обаче се оказва предусещане 
на печелившата комбинация. Става дума за статия под заглавие Бъл-
гарският въпрос, която през юли 1866 Чомаков публикува и в двата 
столични български вестника (Время 1

4 и Турция 1

5).  
В нея се прави преглед на хода на усилията въз основа на 8-те 

точки, като се констатира, че за изминалото време българската кауза 
(добиване на равен с гърците статус в рамките на Църквата) не само 
не отива напред, но, напротив, връща се назад. Постоянство убо от 
наша страна, и упорство от тяхна, ето положението на нашът 
Въпрос – бележи с огорчение Чомаков; – но, ако постоянството е 
белег добродетелен за нашът народ, упорството е несъмнено 
голям порок за патриаршеската страна, щом ся е доказало явно, че 
нашето желание е справедливо. Прочее, вината за продължаващата 
разпра е изцяло у Патриаршията, която за българите не е мила майка, 
а лоша мащиха – и то във време, когато равенството е официална 
политика на турското правителство, благодарение на което нашата 
мила народност ся е съхранила в тъмни и буйни времена.  

                                                 
1 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 68. 
2 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 286. 
3 Пак там, с. 288-289. 
4 Время, I, № 48, 16 юли 1866. 
5 Турция, III, № 4, 16 юли 1866. 
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Заради всичко това се предлага българите единодушно отново да 
приемат на въоръжение целта си от 1860, а именно: създаване на са-
мостоятелна национална Църква. 

Българският въпрос извиква недоумение в Цариград.  
Мнозина се питат: Защо са тези подмазвания на турците? И 

изобщо, каква цел гони Чомаковото изложение със своята безсмисли-
ца и неразборчивост? Как така, при пълната си противоположност с 
нейния автор, Т. Бурмов може да напечата такъв негов материал в 
своето Время? 1

1  
И сам последният като че ли не е наясно с целите на Чомаков. В 

следващия брой на вестника си той се връща с коментар на неговата 
публикация.  

Тя била неочаквана и ненавременна, защото нито нещо извън-
редно е станало по Въпроса, който си се намирал все в същата фаза, 
нито можела да се смята за един вид отчет пред обществото – нейният 
автор нямал такъв навик. Освен това, в нея нищо ново не се кон-
статирало. Всички знаят, че Въпросът не върви. Лишено от интерес 
било и предложението българите да се откажат от 8-те точки и да ис-
кат отново независима йерархия. Това вече, и без никакъв резултат, 
било направено само година и нещо по-рано, по повод погребението 
на Авксентий. Най-сетне, на българите било омръзнало да слушат от 
устата на Чомаков, че Въпросът щял да се реши след малко. Накрая 
редакторът на Время кани Чомаков да обясни какво цели с тази про-
кламация към народа. 1

2 
Тъй като не получава отговор на поканата за повече обяснения, 

два месеца по-късно Время, все в редакционен материал на първа 
страница, се връща отново към Българския въпрос. Ако в предишния 
си коментар Т. Бурмов иронично недоумяваше, сега саркастично тър-
жествува.  

Чомаков, пише той, продължава да ни залъгва с неговото след 
малко, докато Въпросът е изцяло в неговите ръцете. Той единствен и 
разполага за това със специални пълномощия и заплата. Има, наис-
тина, и други, които действат, но всичките покрай другата си работа. 
Те, освен това, нямат енергия да накарат Чомаков да ги слуша, който 
всичко върши на своя глава. Тъкмо това е причината Въпросът да не 
получава решение.  

Ето защо българите трябва да пратят още свои представители в 
столицата. Също както, ако някой се залежи болен, не го оставят в 
ръцете на един само лекар, а му правят консилиум, така и затегна-

                                                 
1 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 292-293. 
2 Время, I, № 49, 23 юли 1866, с. 1-2. 
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лият се Български въпрос следва да се предаде в ръцете на повече 
доктори.  

Като казвами обаче äîêòîðè, заиграва с думите редакторът, и 
като имами сега доктор представител, нека не помисли някой, чи 
трябват именно като него лекари. Лекарската наука няма никакво 
сродство с един Църковен въпрос и лекар, който не е земал никога и 
не ще да земе в ръка священна или черковна или богословска книга, 
ще стори много добре да ся не товари с него. 1

1 
Впрочем, каква цел наистина преследва Чомаков с въпросната 

публикация?  
Обяснението трябва да лежи в започващото през това лято Крит-

ско въстание на гърците. При тези обстоятелства Чомаков вероятно е 
очаквал Портата да дефаворизира Патриаршията, което пък автома-
тично да донесе на българите желаната църковна самостоятелност. 
Затова във финалния параграф на статията си той възхвалява верно-
поданичеството на своите сънародници, от което единствено, акцен-
тува той, можело да се чака благоприятно решение на Въпроса. 

С вашата вярност и преданност спрямо престолът – обръща се 
той към българите,– с вашата кротост и смиренномъдрие, с които 
сякогаш, а най-вече в тия анархически времена, сте ся отличили, с 
вашето постоянство на желанията си, вий заслужихте напълно 
Царската милост и ще имате след малко свободата на черковно-
общественните дела и тогази, ако следувате да сте благодушни, 
ще можете с народните свои добродетели за малко время да 
стигнете другите поданни Царству народи; стига да залягате и да 
ся трудите, защото тогази само и Бог спомага и Царя дава. 

Наистина, тези думи, изразяващи отчасти обещание, отчасти при-
зив, са тромави и неясни. В създалата се обстановка те се оказват и 
недостатъчни. Заради освобождение от гърците шест месеца по-късно 
на Чомаков се налага да предприеме по-недвусмислен и по-не-
популярен ход – не само да заяви верноподаничество от името на 
българския народ, но и да осъди смелата борба на критяните за сво-
бода в нарочен и широко разгласен адрес до султана.  

Тогава цариградските българи разбират, че Българският въпрос е 
бил просто негов предговор. 1

2  

3. Критският адрес (1867-1868) 

През втората половина на 60-те години на 19 в. съществуващият 
почти от 30 години Църковен въпрос бързо тръгва към изгодно за бъл-

                                                 
1 Пак там, II, № 7, 24 септ. 1866, с. 1. 
2 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 298. 
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гарите решение. Три основни събития маркират успешния, побрал се в 
три години, финал: 1. Проектът на патриарх Григорий VI (1867). 2. 
Двата проекта на Портата (1868). 3. Ферманът на султан Абдул Азиз 
(1870). 

Проектът на Григорий VI става известен през май 1867.  
Той се състои от 18 точки и предвижда: епархиите в България да 

съставят отделна област (1), начело на която да стои един главен 
митрополит или екзарх (2); той да е и председател на областния синод 
(5), който избира и с патриаршеско разрешение ръкополага ек-
зархийските владици (8), имащи право да участват в определянето на 
патриарха като избиратели и избираеми (15); патриархът си запазва 
правото екзархът и неговите митрополити да му споменават името (4), 
да им дава Св.Миро (10), да им взема áåðàòèòå от Портата (9) и да 
одобрява екзархийския устав (6). 1

1  
Прочее, проектът обещава създаване, в рамките на Вселенската 

църква, на отделна църковна провинция за българите, които по силата 
на това биват признати от патриарха за отделна от останалите пра-
вославни в Империята общност. Въпреки упоритите опити в документа 
на името България и на неговите производни да се придава само гео-
графски смисъл, то за всички неговата етнодиференцираща роля е 
несъмнена.  

Фактически става дума за приложение, макар и непълно, на наци-
оналния принцип в църковно-административната организация, който и 
преди, и след това Патриаршията упорито обявява за филетическа 
ерес.  

Автономията обаче на българската църковна област е силно огра-
ничена не само откъм обема на пълномощията 1

2, доколкото тя не 
признава на българите право на преки сношения с Портата, което пък 
не би позволило на турците да ги третират като отделен ìèëåò+ но и 
откъм пространство, доколкото под България в проекта се подразбира 
само областта между Стара планина и Дунава, а не земите, в които 
българите са мнозинство и които поради това те смятат за своя етни-
ческа територия.  

Тоест, евентуалната, конституирана въз основа на Екзархията на 
Григорий VI, българска нация, би била неравнопоставена с останалите 
подобни общности в Империята и не би включвала в себе си повечето 
от онези, които носят нейното име. 

                                                 
1 Проектът е даден сбито или изцяло в редица съчинения; вж. напр. у Ников, П. 

Възраждане на българския народ, с. 267-270. 
2 Пак там, с. 270; според други автори (Трубецкой, Гр. Руската политика на Изток, 

с. 13; Meininger, Th. Ignatiev, p. 83) зависимостта на тази Екзархия от Патриаршията би 
била само номинална. 
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Двата проекта на Портата 1

1 биват оповестени 17 месеца по-късно, 
през окт. 1868. Що се отнася до обхвата на българската Църква, те са 
равни на възможния максимум – в нея могат да влязат всички българи. 
Освен това, сами по себе си те представляват много важна отстъпка, 
бидейки категорично вмешателство – за което българите настояват от 
самото начало – на светската власт в религиозните дела. Турците най-
сетне поемат своята отговорност за решението на Въпроса, което вече 
не се поставя в зависимост от волята на Патриаршията.  

Това, впрочем, до голяма степен се дължи на прецедента, създа-
ден от проекта на Григорий VI. Дотогава на българските прошения за 
отделна Църква Портата отговаря, че е нелепо да се иска такова нещо 
от една светска, при това мюсюлманска власт и ги препраща към Па-
триаршията.  

Сега, след като патриархът признава на българите правото на от-
делна Църква, турците не без основание смятат, че е в тяхната компетен-
ция да решават кой, въз основа принципа за свобода на съвестта, може 
да влезе в нея.  

Един от аргументите, с които Чомаков отхвърля проекта на Григо-
рий VI гласи: ако е възможна отделна Църква за част от българите, 
защо да не е допустима тя за всички тях? 1

2  
Тъкмо този простичък реторичен въпрос трябва да е бил най-доб-

рото оправдание за максималното разширяване на малката екзархия 
на Григорий VI в двата правителствени проекта. Например, сам Али 
паша казва на Иларион Макариополски: щом църковните ви канони и 
самата Патриаршия признават за легално съставянето на м а -
л ъ к  екзархат, защо да не е легален и г о л я м ? 1

3  
В отлика от онзи на Григорий VI, двата проекта на турците са 

формулирани не на географски, а на етнически принцип: църковно-
национални права се дават не на определена област, а на определено 
население – българите.  

Смята се, че тук е отразен интересът на Портата: тъй като е 
трудно между българите и гърците да се прокарат ясни и приемливи и 
за двата народа географски граници, от една страна, чрез проектите 
не се очертава определена област 1

4, защото в даден момент тя би 

                                                 
1 Вж. у Ников, П. Възраждане на българския народ, с. 283-285. 
2 Вж. тук по-долу, с. 378. 
3 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 363. 
4 Такъв е коментарът, напр., на пруския посланик Юбел при Портата (Попов, Л. 

Принос, с. 19, 28); Паскалева, В. Прусия-Германия и Българският въпрос, с. 50; Т. 
Бурмов (Българо-гърцката църковна распря, с. 405-406) твърди, че пределите на 
българската Църква били обозначени и в двата проекта; по този пункт у проф. П. 
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могла да прояви национално-освободителни тенденции, от друга – и 
след евентуално такова решение българо-гръцкото напрежение би се 
запазило. Освен това, такъв подход е напълно в духа на ìèëåò-систе-
мата, която чертае граници не между територии, а между често пъти 
обитаващи едно и също физическо пространство човешки общности. 

Според първия (условно казано) от тях, който българите предпо-
читат и който се състои от 7 точки, в тяхната Църква биха влезли 
всички митрополии, където мнозинството от православното население 
им е единородно. Намиращите се в тези епархии гърци биха имали 
свои, назначени от Патриаршията, но подчинени на българските ми-
трополити, епископи.  

По втория, съдържащ 9 точки, проект българите имат правото да 
изградят своята църковно-административна организация според дър-
жавно-административното деление като, покрай съществуващите па-
триаршески владици, във всеки âèëàåò получат митрополит, а във всеки 
ñàíäæàê – епископ, които обаче да имат катедрите си в градове, 
различни от онези, където вече резидират фанариотските.  

Въпреки включената и в двата проекта уговорка, че българите в 
литургията ще споменават името на патриарха и ще се допитват до 
него по въпросите на вярата, даряваната им йерархия е определена 
като – и фактически би била – независима относно избирането на ду-
ховните им началници и управлението. Техните владици получават 
правото да се конституират в правителствующ синод, който да из-
бере един главен, утвърждаван от Портата и пребиваващ в Цариград, 
митрополит. 

Но и двата проекта не са съвсем канонични, доколкото допускат 
съвместно и паралелно съществуване в една и съща църковна област 
на две единоверни, но взаимно независими една от друга религиозни 
власти, и доколкото не очертават точно границите на българския цър-
ковен окръг. 1

1  
Българите възразяват разпалено и по единия, и по другия пункт. 1

2  

                                                                                                                          
Ников (Възраждане на българския народ, с. 286) попадаме пък на противоречие – той 
пише, че проектите предоставят на българите Църква с широки граници, макар 
турците да не давали да се определят точни граници за нея; но З. Маркова (Ловеч в 
борбата за самостоятелна Българска църква, с. 7), друг изтъкнат изследвач на Цър-
ковното движение, е категорична: географските граници на диоцеза на проектирана-
та Църква не били определени. 

1 Теплов, В. Греко-болгарский церковный вопрос, с. 65; вж. тук по-долу, с. 359, и 
преценката на Т. Икономов в полемиката около Една стъпка напред, че българските 
исторически и канонически основания за национална Църква са слаби. 

2 Подробен преглед на българо-гръцките прения по повод двата проекта на Пор-
тата вж. у Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 368 и сл. 
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Все пак трябва да се отбележи, че, общо взето, те защитават 
двата проекта на Портата не само от гледна точка на каноните, но по-
вече позовавайки се на узаконения в Империята принцип за свобода 
на съвестта.  

Така или иначе, обаче, създадената на основа на двата правител-
ствени проекта българска Църква би била много зависима от турците и 
би имала силен противник в лицето на русите – макар у някои турци 
(като бъдещия външен министър Халил Шериф) тогава да съществува 
очевидно невярното убеждение 1

1, че издаването на двата проекта се 
дължало на увещанията на Игнатиев; впрочем, гърците също ги отда-
ват нему. 1

2 
Двата проекта трябва да са били изготвени от Фуад паша 1

3, който, 
като външен министър, от чиято компетентност е Разпрата, измежду 
турските държавници през 1868 най-вече се занимава с Въпроса. Тъй 
като през октомври той е на лечение в Италия 1

4, самото им обнарод-
ване обаче става от страна на великия везир Али паша, което трябва 
да е оставяло впечатлението, че те са негово дело 1

5.  
В съставянето им има и най-активно българско участие, обикно-

вено свързвано с името на Г. Кръстевич 1

6, който през 1869 издава ано-
нимно и две брошури в тяхна защита 1

7.  
Съществена роля в техните формулировки, особено относно об-

хвата на българската Църква, трябва да е играл и Чомаков. 1

8  
През дек. 1867, на един от ранните стадии в изготвянето на двата 

документа, той, по сведения от Портата, пише 1

9 в Пловдив, че основата 
(тоест, екстериториалният принцип където българин, там и Българ-
ска църква) на предвижданото от турците решение е толкова широка и 
длъга, колкото я желаехме. 

                                                 
1 Регистрирано у Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 5 
2 Теплов, В. Греко-болгарский церковный  вопрос, с. 66. 
3 Попов, Л. Принос, с. 24. 
4 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 5-6. 
5 Д-р Стамболски (пак там, с. 8) пише, че Али паша твърде справедливо схванал и 

разрешил Въпроса с първия от двата проекта; у П. Ников (Възраждане на българския 
народ, с. 287) те са наречени двата проекта на Али паша; преди него и Ив. Снегаров 
(Руски опити-1, с. 9-10) ги смята за дело на същия този паша, комуто били внушени от 
руското посолство. 

6 Балабанов, М. Гавриил Кръстевич, с. 266; срв. Ников, П. Възраждане на българ-
ския народ, с. 283; Жечев, Т. Българският Великден, с. 387.  

7 Опровержение на възражението на Великата църква против издадените от пра-
вителството проекти за решението на Българския въпрос; Исторически изследвания 
за Охридската и Ипекската архиепископии. 

8 Срв. тук по-горе, с. 51. 
9 Вж. тук, част 2, д. 79, с. 138. 



Глава трета: Мирски водач на Църковната борба  

 

265 

 
 

През 1869 Чомаков ще се бори упорито за запазване в бъдещия 
ферман на условието, че в нея имат право да влязат всички българи 
без оглед на мястото, което обитават. За него ценен е всеки българин. 
И това не са само негови възгледи, те са и на неговите доверители от 
Пловдив.  

Духовните ни пастири, пишат те през 1869 до временния Св.Синод 
в Цариград с езика на евангелската притча 1

1, особено трябва да по-
ложат душата си за своите овци. И една заблудена овца не бива да 
остава извън кошарата, защото там тя ще стане плячка на вълците. 1

2 
Това е в пълен унисон с Чомаковия краен националинтегрализъм.  

След издаването на Фермана, където в член 10 се предвижда 
очертаване на определена територия за Екзархията, по силата на ко-
ето българи остават в патриаршеския диоцез, Чомаков ратува за 
връщане към екстериториалната Църква от двата проекта на Портата 
– където има българин, там да е и Екзархията. 1

3 
Нови 17 месеца по-късно, на 27 февр. 1870, бял свят вижда и 

ферманът 1

4 на султан Абдул Азиз, който учредява Екзархията.  
Той се състои от 11 члена. Макар да възприема названието, което 

Григорий VI дава на българската Църква, височайшият акт повтаря в 
повечето си пунктове първия проект на Портата, като все пак по най-
съществения въпрос – за разграничението между двете Църкви – е до 
известна степен компромис между географския подход на Патриар-
шията и етническия на Портата.  

В член 10 на документа, където се урежда въпросната материя, от 
една страна се очертава един безспорен екзархийски диоцез (обемащ, 
с някои изключения, Мизия, Северна Тракия и една епархия от Маке-
дония), към който се допуска присъединяване на всички онези епар-
хии, които в плебисцит поне с двете трети от своите жители биха поже-
лали това.  

Макар Ферманът да не урежда въпроса за седалището на екзарха, 
в крайна сметка той се настанява в имперската столица – както бяха 
предвиждали и двата проекта на Портата. 

Такива са трите етапа, през които преминава решението на Въ-
проса. То се дължи, от една страна на Църковното движение, от друга 

                                                 
1 Йоан, 10, 1-16. 
2 Вж. тук по-долу, с. 378. 
3 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 82; срв. и Право, VII, № 44/45, 22 ян. 

1873, с. 4; вж. и тук по-долу, с. 366. 
4 Той е подписан на 27 февр. (11 март), а е връчен на заинтересованите страни 

на следващия ден; неговият текст е обнародван нееднократно; вж. последно в: Цър-
ковно-народният събор 1871 г., с. 38-41; за оригинала, който не е оцелял, вж. пак там 
с. 463-464. 
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– на намесата на външни сили, най-вече Турция и Русия. В интерпре-
тацията на относителната сила и специфичното взаимодействие на 
тези три фактора съществуват вариации. 

За русофилите Въпросът е решен от турци и руси, за националис-
тите – от Националната партия в Църковното движение. 1

1  
Напоследък по този съществен пункт на повече кредит се радва 

като че ли първото гледище.  
Последното по-цялостно изследване по Църковния въпрос даже 

намира, че принципът Нито един българин под ведомството на Пат-
риаршията на представителите на крайното действие, начело с д-р 
Ст. Чомаков, превърнало Църковната разпра в неразрешим от ка-
ноническа и публичноправна гледна точка казус. 1

2 
Най-авторитетното съчинение върху Българското възраждане, 

многотомната История на България (т. 6) 1

3, макар и не толкова кате-
горично, също е на русофилски позиции. Според нея българите сами 
постигат фактическо освобождение от Фенер, което после Портата, 
стремяща се да ги отклони от революционното движение, при съдейс-
твие от страна на Русия, превърнала се междувременно от противник 
в защитник на идеята за отделна българска Църква, се вижда прину-
дена да санкционира.  

Изворите, обаче, не са много-много съгласни с такава интерпре-
тация. В тях се натъкваме и на любопитно, с оглед настоящия текст, 
гледище. То принадлежи на Ст. Веркович.  

През 1884 в писмо 1

4 до Ст. Салгънджиев този босненец с големи 
заслуги в Българското възраждане заявява, че той, а не Чомаков и 
Тъпчилещов били решили Църковния въпрос. Тъй като Салгънджиев е 
близък на Чомаков – негов секретар в Санитарния съвет на Източна 
Румелия, – Веркович очевидно изказва въпросното твърдение за да 
стигне то до Доктора, с който по това време вече е скаран. 1

5  
Просто самомнителна бъбривост ли е това у босненеца, или той  е 

преследвал някаква определена цел? Това е неизвестно. 
Наличието обаче на подобни места из изворите, а и липсата както 

на единно мнение, така и на истинска дискусия за това кой и защо 

                                                 
1 Вж. за това тук по-горе, във въведението. 
2 Бонева, В. Възрожденецът Гаврил Кръстевич, с. 168. 
3 Съответната част е писана от акад. Д. Косев; срв. и неговият увод към второто 

издание на най-авторитетната работа върху Въпроса: Ников, П. Възраждане на бъл-
гарския народ. 

4 Арнаудов, М. Веда Словена, д. 10, с. 226. 
5 За отношенията между двамата вж. тук по-долу, с. 375. 
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всъщност създава Екзархията, дава всички основания да се запитаме: 
Как изглежда финализацията на Въпроса, ако на нея се погледне през 
дейността на главния му представител?  

# # #  
След възхода си през 1860-1861, благодарение най-вече на въз-

можността да се приеме уния с папата, Българо-гръцката разпра из-
пада в застой.  

Причините за това са във факта, че Патриаршията е в непри-
стъпна за българите позиция и без достатъчно мощни съюзници те не 
биха могли да £ наложат своите искания.  

Сред Великите сили още от 1861 помощ срещу гърците им оказва 
Англия, но повече с цел отслабване и ликвидиране на ìèëåò-систе-
мата, отколкото създаване на нов (български) ìèëåò. Това се отнася и 
до турците – на тях не им се иска да дадат на българите статут, една-
къв с този на гърците, но пък, при възможност, биха ги освободили от 
тях по същата причина. 

Високата порта, освен, че е склонна да поддържа английската ли-
ния, в началото е готова още да подкрепи призната и обвързана със 
Запада българска Църква. Що се отнася до неин православен вариант 
– тя се страхува, че той бързо ще попадне изцяло под руско влияние.  

Например, през юли 1867 Игнатиев така преценява отношението 
на Портата към екзархийския проект на Григорий VI:  

Позицията на Портата продължава да бъде двойнствена. От 
една страна великият везир упреква патриарха, че е отишъл 
твърде далеч в своите отстъпки и е отслабил авторитета на 
Църквата. Съвсем неотдавна Министерският съвет се изказа про-
тив създаването на нова националност, наричайки това ðóñêà èäåÿ. 
От друга страна, османското правителство ободрява българите. 
Али паша им дава да разберат, че патриархът им прави отстъпки 
благодарение настояването на Портата. Всички тези интриги 
имат просто обяснение. Портата се страхува от името Áúëãàðèÿ. 
Тя не би искала да дава политически права на тази провинция. Турс-
ките министри се страхуват, че църковно-административният 
въпрос ще послужи като оръдие за образуване на политическо тяло, 
с което впоследствие ще трябва да се съобразяват. 1

1  
Тук може само да се добави, че подобен страх трябва да е същес-

твувал и у самата Русия.  

                                                 
1 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 25, с. 247. 
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До 1867 в своята външна политика тя не предвижда създаване 
нито на отделна Църква (= ìèëåò, т.е., нация) 1

1, нито на отделна дър-
жава за българите 1

2. Северната империя смята, че те са политически 
незрели, че не са готови за самостоятелен живот и че биха били бледа 
народност. Оставени сами на себе си, както са деморализирани от 
турското иго, те щели да продължат да бъдат послушни оръдия на тур-
ците и затова трябвало да се съединят с вече укрепналата и рязко 
очертана сръбска народност под общото название южнославянска на-
родност. 1

3  
Франция и Австрия, и те като Турция, се страхуват, че за Русия 

няма да е никак трудно да постави под свой контрол евентуална бъл-
гарска православна Църква и затова не са за създаване на подобна 
институция. 

Русия, която по принцип също е против, уплашена от унията, през 
1861/1862 е склонна да подкрепи императивно пред Вселенския 
патриарх отделяне на българите. Но веднъж отминала опасността от 
масово дисидентство, тя се връща към старата си политика за запаз-
ване единството на православието. Тя няма никакъв интерес от съ-
здаване на нова нация на Балканите, в каквато посока би действала 
една българска йерархия.  

Русия не предвижда и създаване на отделна държава за бълга-
рите – независимо че ги подтиква масово да участват в своите войни 
срещу Турция. За награда обаче, след подписване на мир, те като 
правило биват преселвани на север от Дунава.  

Наистина, царят оказва значителна подкрепа за тяхната култура, 
но тя повече формира преданост към дядо Иван отколкото любов към 
родината. Това проличава много добре през 1861/1862, когато около 
1/3 от българското население, без особени причини, но подтикнато от 
неговите консули, е готово да напусне страната си и да се пресели в 
Русия. 1

4  
Очевидно патриотизмът, обичта към бащината земя, не е сред ос-

новните мотиви, определящи поведението на тези хора. 

                                                 
1 Срв. у Паскалева, В. Русия и българският църковен въпрос до Кримската война; 

Маркова, З. Русия и българското църковно-национално движение 1856-1864; Кирил, 
патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 44 и сл.. 

2 Въпросът за създаване на българска държава при евентуално разпадане на Ос-
манската империя е обсъждан в Русия и преди 1867; но е пресилено твърдението (Зу-
ева, Н., Ек. Шатохина. Русские проекты автономии Болгарии, с. 575), че и тогава 
руското правителство поставяло пред себе си такава задача и я считало за реална. 

3 Теплов, В. Греко-болгарский церковный вопрос, с. 34. 
4 Вж. Тодев, Ил. О балканской политики России в начале 60-х годов 19 века.  
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Прочее, тъй като Църковният въпрос е почти пряка функция на 
Източния, възможности за излизане от застоя се появяват през 1866, 
когато румънците сменят своя княз Ал. Куза с един Хоенцолерн и така 
откриват перспектива за нова Източна криза, която скоро, благодаре-
ние разгрома на Австрия през лятото на 1866, и възниква и в която 
най-голямо значение добива ожесточеното Критско въстание (1866-
1869).  

Новата криза означава и нова разстановка на Силите в Източния 
въпрос. 

По време на тази криза Русия има още по-малко интерес да съ-
действа на българите да получат църковна опора за своята укрепваща 
националност. Тогава тя работи за създаване на съюз между Гърция, 
Сърбия и Румъния. Най-важните мотиви за такъв съюз, особено у 
първите две, са възможностите за уголемяване за сметка на 
българите. Да се подкрепя националното засилване на последните би 
означавало да се демотивират 1

1 съюзническите настроения у балканс-
ките държавници. За руската политика от това време българите, по 
израза на ген. Игнатиев, са само суров материал и трябва да съставят 
обща държава със сърбите под династията на Обреновичите. 1

2 
Тоест, откъм Русия Кризата 1866-1869 обещава влошаване изгле-

дите за успешно за българите приключване на Църковния въпрос.  
За щастие, турците са принудени да променят дотогавашната си по-

зиция.  
Още от завладяването на Цариград те фаворизират Патриарши-

ята и фанариотите. Положението се променя за кратко през 20-те го-
дини на 19 в., когато гърците вдигат голямото си освободително въ-
стание. Тогава патриархът и някои владици са обесени. Скоро обаче 
Вселенската църква влиза в конфликт с Гръцкото кралство и посте-
пенно възстановява доверието си пред Портата. Около средата на 
същото столетие гърците от Империята се помиряват с онези от Крал-
ството, като при това в Кримската война, независимо от някои надига-
ния в Епир и Тесалия, официално подкрепят османлиите, затвържда-
вайки по този начин възвърнатото доверие на Турция, в чиято адми-
нистрация много фанариоти продължават да заемат високи длъж-
ности.  

Нещата се променят с Критското въстание 1866-1869, когато ире-
дентизмът отново взема връх в поведението на гърците и зад тях за-

                                                 
1 Теплов, В. Греко-болгарский церковный вопрос, с. 34. 
2 Игнатиев, Н. П. Записки, с. 57; срв. коментарите на Th. Meininger (Ignatiev, p. 

66) и на Кр. Шарова (Български външнополитически акции, с. 71, бел. 159 под линия); 
вж. и тук по-долу, с. 287. 
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става Русия, давайки за жена на краля им Георгиос своята велика кня-
гиня Олга.  

Високата порта сега отново се обръща срещу гърците, в неин инте-
рес отново, както през 20-те години на 19 в., е чувствително да отслаби 
Патриаршията.  

Тогава Махмуд II пожелава да замести с българи нелоялните – или 
най-малкото неефикасните – фанариоти, които, до този момент почти 
изключително от своите редове обезпечавайки кадрово Цариградската 
църква, не само не смогват да предотвратят масов бунт на нейните 
пасоми, но и участват в него. За целта султанът се обръща към добре 
познатия му äæåëåïèí Големи Стоян Чалъков, като му иска имена на 
кандидати за архиереи – включително и за патриарх.  

Но тогава българите нямат достатъчно добре подготвени люде за 
такива високи длъжности, а в работата се намесва с един вид вето (не 
бивало в такъв тежък момент да се оскърбява Великата църква) и 
княз Богориди. Така българите, от обществена незрялост и от лоял-
ност към гърците, пропускат страхотен, може би, шанс ако не да за-
владеят Патриаршията, поне да придобият важни позиции в нея. 1

1 
През есента на 1866 Високата порта отново показва намерение да 

дефаворизира гърците за сметка на българите и се обръща пак към Ча-
лъковци – този път в лицето на д-р Стоян Чомаков, племенник на Големи 
Стоян.  

И сега, както във времето на Заверата, българите, независимо от 
острия църковен конфликт, са склонни в някаква степен да се усещат 
съюзници на гърците.  

Не така обаче е настроен Чомаков.  
През дек. 1866 той подава адрес до султана, където благодари на 

османския трон, че 5 века пазил живота и имота, честта и религията, 
езика и националността на българите от външни и вътрешни опас-
ности. Най-голям техен враг били гърците, от чието иго те вече ня-
колко години молят Високата порта да ги избави. Накрая се декла-
рира протест срещу глупавата неблагодарност на критяните, за 
разлика от които от името на българите се изразява преданост към 
султана и благодарност за всички минали и бъдещи негови към тях 
благодеяния. 1

2  
Адресът, според Турция 1

3, бил най-вероятно съставен и подаден на 
френски. Първо го публикува с кратък съпроводителен текст (но 

                                                 
1 Вж. тук по-горе, с. 108. 
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 368, с. 432-433; това най-вероятно е ориги-

налният текст на адреса. 
3 Турция, III, № 37, 11 март 1867, с. 2. 
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без имената на подписалите 1

1) Courrier d’Orient 1

2. Негови преводи на 
български печатат и трите български столични вестника: Македония 1

3, 
Время 1

4 и Турция 1

5. 
Освен че адресът е поискан от Портата, както изглежда и неговото 

съдържание не е дело само на Чомаков.  
В писмо от 7 февр. 1867 на Игнатиев до началника на Азиатския 

департамент П. Н. Стремоухов се казва, че той бил съставен по запо-
вед на Портата от неколцина измежду българските представители – 
най-вече Чомаков. 1

6 Същото твърди и М. Балабанов. 1

7 Според П. Кара-
петров 1

8 текстът бил съставен от поляк, преподавател по история в 
едно от турските военни училища, и предварително одобрен от Али 
паша. Така твърди и д-р Хр. Стамболски 1

9, уточнявайки, че става дума 
за М. Драшки (Ата бей).  

Макар и колективно дело, Чомаков поема цялата отговорност за 
него. Обвиняват го освен това, че в определен смисъл действа и на 
своя глава. Това, както изглежда, не е лишено от основание. Напри-
мер, Пловдивската община, на която той изпраща предварително ад-
реса за съгласуване, е против неговото подаване. Но не заради съ-
държанието му, тъй като смята, че гърците използват още по-непрос-
тителни средства срещу българите, а защото намира, че от него не ще 
има никаква полза. 1

10  
В българската историография този акт на Чомаков нееднократно е 

коментиран и оценяван – но само в нравствен план. Прагматичната 
страна на неговата стъпка изобщо не е била поставяна на обсъждане. 
Достатъчно адекватно 1

11 не е коментирана и идейната полемика, която 
той поражда. Поради това тук тъкмо на тези два аспекти ще се спрем.  

                                                 
1 За тях вж. у Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 243-244. 
2 Македония, I, № 5, 31 дек. 1866 
3 Пак там, г. I, № 5, 31 дек. 1866. 
4 Время, II, № 20, 31 дек. 1866, с. 1; освен във вестника си Т. Бурмов преразказва 

този документ няколко месеца по-сетне и в брошурата си Братско обяснение (с. 59-
61), а 35 години по-късно го печата и в Българо-гърцката църковна распря (с. 336-
337); накрая М. Балабанов, правейки за живота и дейността на Т. Бурмов едноименен 
очерк по случай смъртта му, не пропуска и той (с. 198 и сл.) да направи същото.  

5 Турция, III, № 27, 1 ян. 1867, с. 2. 
6 РБНОД-2, д. 217, с. 392. 
7 Балабанов, М. Страница от политическото ни възраждане, с. 21-22, бел. под линия. 
8 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 312. 
9 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 298-299. 
10 ИАНГ-2, д. 2635, с. 694. 
11 С такава преценка ни се вижда най-точно да отбележим комай единственото 

съчинение (Бужашки, Евл. Българската община, с. 84 и сл.), което £ отделя по-специ-
ално внимание.  



Д-р Стоян Чомаков-1 

 

272 

 
 

Най-напред – най-същественото от логомахията. 
Критският адрес на Чомаков е повод за остър идеологически 

сблъсък на националисти и русофили. Руското посолство прекратява 
субсидията си за в. Время, който поради това спира – а не защото, 
както твърди М. Балабанов 0

1, печата критика срещу Критския адрес на 
Чомаков.  

Впрочем, наистина в последните си броеве Время 1

2 разгръща, 
според думите на Турция, дълги и широки препирни с Македония за, 
все съгласно израза на Генович, българския адрес. Славейков, раз-
бира се, го брани.  

Каква е тезата на Бурмов? Според него българският адрес бил в 
противоречие с действителността на работите. Подписалите го 
духовни лица били без чин в църковната йерархия; подателите на ад-
реса нямали нужните пълномощия.  

От своя страна Генович, предавайки това прение, заема междинна 
позиция: одобрява адреса, но е съгласен, че той не бил съставен със 
знанието на народа. 2

3  
Месец и нещо по-късно той 3

4 отново се връща на българския ад-
рес: българските представители (визира се, разбира се, най-вече Чо-
маков) нямат дълбоко познание от догмата и политиката. Те трябва 
да се оттеглят от Въпроса и да го предоставят на хора по-достойни и 
по-кадърни.  

Тоест, за отстраняване на Чомаков е не само безусловният тур-
кофоб Бурмов, но и безусловният туркофил Генович. Но първият из-
хожда от русофилски, а вторият – от католикофилски позиции. 

Т. Бурмов, освен това, е и по-активен, и по-агресивен. Той става 
анонимен експонент на Игнатиев, като е пратен във Влашко за да раз-
гърне съответната печатна пропаганда. 4

5 Там най-напред издава бро-
шурата Братско обяснение на българин към братята му българи, 
преценявана 5

6 като връх във възрожденската му публицистика. Тя носи 
дата 25 февр. 1867, но е отпечатана едва през лятото. Написана е по 

                                                 
1 Балабанов, М. Тодор С. Бурмов, с. 100; така смята и Евл. Бужашки (Българската 

община, с. 82). 
2 Последният брой на този вестник не се намира в БИА-НБКМ; материал от него 

срещу Чомаковия адрес печата Турция (III, № 30, 20 ян. 1867, с. 1-2); там Бурмов гадае 
кои може да са подписалите адреса духовници и е склонен да приеме мнението на 
гръцкия в. Мелиса, че адресът бил апокрифическо, т.е. измислено нещо. 

3 Турция, III, № 22, 4 февр. 1867, с. 1. 
4 Пак там, № 37, 11 март 1867, с. 1-2. 
5 РБНОД-2, д. 213, с. 385-386. 
6 Дойнов, Ст. С желание да бъдат полезни, с. 245, 247. 
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указания от Игнатиев и може би е била редактирана от някой от чле-
новете на Добродетелната дружина. 6

1 
Брошурата е безименна, а сам Т. Бурмов 7

2 по-късно говори в трето 
лице за нейния автор – един от съвременните родолюбиви наши ед-
нородци. Това и до днес е повод за гадания относно нейното авторс-
тво. 8

3 Но осведомените съвременници са категорични. Така Славей-
ков 9

4, който 20 години по-късно се сеща за нея, след като през дек. 
1867 я критикува в Македония 1

5, без никакво колебание заявява, че тя 
излиза изпод перото на Т. Бурмов. А пък според М. Балабанов 1

6, комуто 
авторът я праща в Париж, това било известно на всички почти 
посветени в народните работи.  

Това, например, е известно и на Геров 1

7 (който я вижда в печатница-
та 1

8), и на Чомаков, според който тази брошура е поръчана от руския 
посланик в Цариград. Брошурата, за която ви говорих, пише Чомаков 
на Георгаки Стоянович 1

9, е написана с единствената цел да вдигне на 
въстание нацията. Неин съставител е Бурмов, вече преводач на рус-
кото посолство за полицията, а този, който я е издал и продиктувал 
(‰рбгпсехфЮт), е генерал Игнатиев.  

Прочее, борбата получава и по-изявен идеологически характер.  
Тодорбурмовият текст прави преглед на дотогавашното развитие 

на Разпрата и е изцяло насочен срещу Чомаков. Срещу него се от-
правят всевъзможни обвинения, най-вече, че от личен интерес станал 
орудие на Портата, агент на турското правителство и [то] агент 
вредителен. Най-тежкият грях на душата на българското предста-
вителство е адресът срещу критските въстаници. Той е недопустим, 
заявява Бурмов, защото турците са много по-големи врагове на бъл-
гарите от гърците.  

След това той разглежда мотивите на Чомаков и така навлиза в 
най-любопитната част от своя опус, която при това май никога не е 
коментирана достатъчно адекватно в българската историография.  

Какви били те?  

                                                 
1 Улунян, А. А. Из истории, д. 17-18, с. 275-276; срв. РБНОД-3, д. 33, с. 76. 
2 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 337. 
3 Напр., в: РБНОД-3, д. 33, с. 77, се допуска, че тя би могла да е и от Натанаил 

Охридски. 
4 Славейков, П. Р. Съчинения-7, с. 543. 
5 Македония, II, № 1, 2 дек. 1867 (цит. по Славейков, П. Р. Съчинения-6, с. 20-24). 
6 Балабанов, М. Тодор С. Бурмов, с. 100. 
7 На Караконовски той съобщава, че изглеждала написана по внушение от по-

високо място (ИАНГ-1, д. 1557, с. 748). 
8 Това е печатницата на К. Н. Ръдулеску, където бял свят виждат редица българ-

ски възрожденски издания (за нея вж. у Жечев, Н. Букурещ, с. 114). 
9 БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, писмо от 4 окт. 1867, л. 603. 
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1. Адресът ще задължи Портата да реши Църковния въпрос и така 
ще създаде основите на българската нация. 

2. Българите имат интерес Турската империя да просъществува 
още 50-60 години за да могат те да укрепнат достатъчно като нация и 
така да осигурят най-важното условие за своето независимо същест-
вуване. 

3. Ако Империята рухне преждевременно, българите ще станат 
плячка било на гърци, било на сърби, било на руси. 

Как отговаря Бурмов на това? 
1. Турците не са деца та да се поддават на голи ласкателства. 

Следователно празна е надеждата с такива стъпки да се получи ре-
шение на Църковния въпрос. Таквази отстъпка – пише Бурмов – 
може да се даде на българете от турското правителство не кога 
му подават низски адресси за вярност и преданост, а кога в едно 
критическо за него время, каквото е сегашното, му дадат да раз-
умее, чи ако ги не удовлетвори, ще бъдат негови неприятели. 

2. От турска страна опасността за неутвърдената още българска 
идентичност е най-голяма. Портата за 50-100 години ще слее всичките 
си поданици в едно, но при тази операция ще спечелят мюсюлманите, 
а ще загубят християните, тъй като тяхната единствена опора, Патри-
аршията, ще бъде лишена от своите привилегии. При такава перспек-
тива българите ги чака не друго, а потурчване или най-малкото пока-
толичване. Турция и Западът са врагове на българите, другите пра-
вославни и най-вече Русия са единствените им приятели. 

3. Гърците не внушават страх. Дори да завладеят българските 
земи те няма да могат да ги погърчат, защото са много малко на брой, 
а и Русия няма да го допусне. Сега те потискат българите само защото 
зад тях стоят турците. Няма защо да се плашим и от сърбите. Нека 
предположим за една минута, продължава Бурмов, чи подпаднахми 
под властта на сърбите и ся посърбихми. Какво ще изгубим от 
това? Но, ще кажете, не обичами, догде сме българе, да ставаме 
сърби. Добре! Но пó ли ви аресва да станете турци или латинци? 
Това обаче би бил най-лошият вариант.  

А има и по-хубави, и по-реални – например, тъй като са повече на 
брой, умствено по-развити, по-предприемчиви, по-пестеливи и по-тру-
долюбиви, българите ще асимилират сърбите. Още по-малка е опас-
ността от порусяване – та днешният руски е старобългарският и ако 
българите го усвоят, с това само ще се доближат повече към своите 
корени. Освен това, какво лошо може да има за един славянин в една 
панславянска империя под властта на руския цар? 
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Брошурата свършва с дълъг призив за единодействие със сърби, 
гърци и руси, който започва така: Да не спим прочее! да не слушами 
гнусните предатели Чомаковци и Славейковци, които от подлост и 
îðñóçëóê предпочитат да земат едни малки възнаграждения от вар-
варите турци отколкото да видат народът си освободен от мъ-
чителската им ръка. 

През 1867 Т. Бурмов, все във Влашко, печати още една брошура 1

1, 
която също е насочена срещу Чомаков и неговата линия във Въпроса. 
Тя отразява началото на новата фаза в руската позиция.  

В предишната си брошура Т. Бурмов заявяваше, че решението на 
Въпроса зависи изключително от Портата. Не с ласкателства, а със 
сила и съюзени, след какво да е споразумение с патриарха, с гърци и 
сърби под руско покровителство, тъкмо Портата българите трябва да 
принудят да им даде онова, което искат. Защото само решението на 
общия Източен въпрос може да реши и частнобългарския Църковен 
въпрос.  

Сега на българите се препоръчва да приемат екзархийския проект 
на Григорий VI и на негова основа да се помирят с гърците, които, и да 
искат, повече не могат да им дадат. Разликата между онова, което 
желаят, и онова, което сега гърците им дават, българите могат да взе-
мат само от турците – и то само при съюз с другите православни. 

Прочее, Т. Бурмов започва с текста на Патриархгригориевия ек-
зархийски проект, на който след това прави разбор.  

Това не е всичко, което искаме, признава авторът, но предлаганото 
от патриарха може да се приеме като достатъчно за основа, над която 
да се доизгражда, здравите неща се създават постепенно, лозунгът я 
нищо, я всичко наведнъж, никога никъде не е довел до нещо добро.  

В брошурата сдържано се възхвалява политиката на Русия и много 
място се отделя за критика на турската позиция. Портата нямала 
интерес да реши Въпроса, чрез който тя искала само да отслаби и 
Патриаршията, и българите. При това той нанасял повече вреда на 
българите, които изнемощяват и се раздробяват, отколкото на гър-
ците.  

Поради всичко това, настойчиво препоръчва авторът, трябва да се 
оставят хулите и обвиненията срещу Патриаршията и гърците и чисто 
и просто да се хванат за яката Портата и турците, Въпросът от рели-
гиозна, трябва да се прехвърли на политическа почва. Трябва да се 

                                                 
1 Проектът на Вселенската патриархия за решението на Българскийт въп-

рос; този текст носи дата 25 юли 1867; вероятно и той е бил написан по указания от 
Игнатиев (вж. у Улунян, А. А. Из истории, д. 22, с. 282). 
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приеме проекта на патриарха и да не се слушат съветите, които няма 
да пропусне да даде Чомаков. 1

1  
И този път, правилно предполага Бурмов, главният представител 

щял да убеждава сънародниците си да не се приемат гръцките от-
стъпки, тъй като Портата щяла уж да даде пълно удовлетворение на 
любезните си българи.  

И тук Докторът е заклеймен. Той никога не чупел õàòúðà на тур-
ците, не представлявал, а предавал интересите на своите доверители, 
протакал за лична изгода Въпроса.  

Нападки към Чомаков Т. Бурмов отправя и в руския печат. 1

2  
Според Турция 1

3 руската преса не могла да се стърпи дето бълга-
рите подали на султана адрес за преданост. По ñåðáåçëúêà си особено 
се отличавал в. La Gazette de Moscou, който грубо нападал двама от 
българските представители в Цариград, чиито имена цариградският 
вестник, за разлика от московския си събрат, спестява. Единият от тях 
(това трябва да е Чомаков), който бил учил в Европа и доста добре 
говорел френски, бил познат сред българите като най-ревностен 
шпионин на турските министри. 

Освен Тодорбурмовите само още два, както изглежда, писмени 
протеста се появяват тогава срещу Критския адрес.  

Единият е анонимната франкоезична брошура 1

4 на поета Д. Велик-
син. Тя е патетична и многословна: това е издаваща много лош вкус 
турска комедия, смята авторът. Невъзможно е българските представи-
тели в Цариград, от които познавал само Чомаков, да подпишат такъв 
адрес. Ако обаче все пак те са го направили – то трябва да е станало 
против волята им. 

Другият е брошура, издадена в Галац от някой си Попович, за ко-
ято съобщава в свой доклад от 17 март 1867 руският генерален консул 
в Букурещ Офенберг. 2

5  
# # #  

Тъкмо писанията на Т. Бурмов от 1867, и най-вече неговото Брат-
ско обяснение, което туря вероизповедната и племенната идентичност 
по-високо от националната и се опитва да омаловажи разликите 
между българи, сърби и руси, трябва да е подтикнало Чомаков да из-

                                                 
1 И в телеграмата, с която съобщава в Петербург проекта на Григорий VI, Игна-

тиев бележи, че Чомаков, тъй като имал лични изгоди от продължаване на Разпрата, 
ще се съпротивлява срещу този ход (Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 
24, с. 242). 

2 Вж. у Бужашки, Евл. Българската община, с. 92. 
3 Турция, III, № 37, 11 март 1867, с. 1-2. 
4 Les plaies de la Bulgarie; за Великсин вж. Жечев, Н. Браила, с. 172 и сл. 
5 Улунян, А. А. Из истории, д. 17, с. 271. 
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рази лично и по-обстойно своите разбирания по тези проблеми. Плод 
на това е неговата брошура La Question Bulgare 2

1, публикувана на 
френски в началото на 1868 в Цариград, в печатницата на Courrier 
d’Orient. Чомаков е в близки отношения с неговия редактор Жан Пиетри 
и във вестника му често публикува материали. 2

2  
Естествено, с La Question Bulgare Пловдивският представител се 

обръща най-вече към европейците.  
Така, през април 1868, той провожда екземпляри от нея на бел-

градския британски консул Лонгуърт и на лорд Странгфорд чрез Блънт, 
който £ дава висока оценка и го съветва да прати повече бройки в 
Лондон. 2

3 Неин съкратен вариант с подобно заглавие (The Bulgarian 
Question Stated 2

4) лорд Странгфорд помества в Pall Mall Gazette през 
юни същата година. Сам Чомаков в писмо 2

5 до Г. Стоянович отбелязва: 
брошурата [La Question Bulgare] изпратихме на всички велики мъже в 
Европа.  

Трябва да допускаме, че тя е била поднесена и на турските държав-
ници.  

Изпратена e и из България.  
В средата на май 1868 битолският руски консул Якубовски донася 

за неотдавнашната поява на Чомаковия опус в града, коментирайки, че 
той, както и въобще френският език, се четели трудно и малко от 
българите, които на La Question Bulgare още по-малко и вярвали, тъй 
като техните убеждения се основавали не на франкоезични брошури, а 
на родови предания. 2

6 Но вероятно пратката е била предназначена не 
за битолските българи, а за битолските консули – с подобна цел 
Чомаков я праща и в Пловдив 2

7.  
Впрочем, Чомаковият текст, макар и по обиколни пътища, стига и 

до българските читатели.  
Например, румънският вестник Trompeta Carpaţilor отпечатва през 

1869 почти цялата нейна глава трета (Българите и Фенер), като я 
препоръчва на вниманието на своите читатели и най-вече на българс-
ката емиграция във Влашко. Румънската публикация пък привлича 
(очевидно без участието на самия Чомаков, който по това време е в 

                                                 
1 Вж. пълния £ текст тук, част 2, д. 157. 
2 Вж. тук по-горе, с. 227. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 17, с. 92-93. 
4 Вж. тук, част 2, д. 159. 
5 Вж. тук, част 2, д. 161, с. 451. 
6 РБНОД-3, д. 99, с. 236. 
7 Вж. тук, част 2, д. 160, с. 445. 
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конфликт със Славейков) вниманието на Македония, която я обна-
родва в два поредни броя. 2

1 
В La Question Bulgare няма лични нападки. За разлика от Тодор-

бурмовото съчинение, което е анонимно, La Question Bulgare е псев-
донимен (подписан е Коприщански, име, което докторът поставя и под 
някои от материалите си в Pall Mall Gazette; то идва, разбира се, от 
родното му място – Копри[в]щица). Полското окончание на псевдонима 
може би указва на факта, че тя, според митрополит Симеон 2

2, била 
съставена в сътрудничество с някой от полските емигранти в 
Цариград, които пишели за Чомаков. 

Чомаковият текст е разделен на 5 части. 
1. Първата, онадсловена Актуално значение на Българския въ-

прос, изпълнява ролята на въведение. В нея се поставят проблемите и 
се сочат решения.  

Днес, момент на тежка европейска криза, заявява Чомаков, 6-те 
милиона българи, са напълно пренебрегвани от европейската журна-
листика, което не съответства на тяхното място в общата система на 
съвременните интереси. Тяхната земя – това всъщност е Европейска 
Турция. Те са православни славяни, но, чрез своя Църковен въпрос, се 
борят непоколебимо и върху самия терен на [пан]славизма и 
[пан]ортодоксията срещу руския цар, който иска да обсеби земята им и 
така да постави под контрола си Източното Средиземноморие.  

Прочее, обобщава Коприщански, България – това е сърцевината 
на Източния въпрос. Нейният народ – здрав, плодотворен и предан – 
не иска друго, освен да запази и развие своята идентичност под 
властта на султана, верността към чийто трон той е доказал в 
продължение на 5 века. За нещастие, обаче, турците не са съумели да 
се възползват от неговата сила и преданост; напротив, те са го отдали 
под аренда на фанариотите и по този начин са го лишили от от-
носителната гражданска автономия, с която са почетени гърци, ар-
менци и евреи. Това е несправедливост, но и непредвидливост от 
страна на турското правителство.  

2. Втората част е озаглавена България и българският народ.  
Без да задава въпроса Какво е България? Чомаков му отговаря: 

Пространството между Дунав и Архипелага, между Албания и Черно 
море, което се измерва с около 240 хил. км2. Тук живеят известно ко-

                                                 
1 Македония, г. III, № 30, 21 юни 1869, с. 1; № 31, 28 юни 1869, с. 1-2; Славейков 

съкращава един параграф (започващия с Les livres et les images) с коментара, че там, 
както и на някои други места, почтеннийт писател при излишната си ревност давал 
и не толкова точни сведения. 

2 Симеон, митрополит Варненско-Преславски. Д-р Стоян Чомаков, с. 19. 
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личество гърци, евреи, арменци, османлии, цинцари и цигани. Всички 
те не надхвърлят числото 2-3 млн. Но главната част от населението на 
този четириъгълник са българи – 6-7 млн. на брой.  

Внимание заслужава начинът, по който Чомаков представя етно-
генезата на българите. Те са част от голямото семейство на славяните, 
които от незапомнени времена 3

1 обитават Балканския полуостров – 
заявява той. – Какъвто и да е произходът на [пра]българите, оче-
видно е, че те е трябвало да се установят сред една славянска на-
родност, [в която са се изгубили като поточета в земята], тъй 
като днес България е изцяло славянска.  

Както е известно, по въпроса за етническата принадлежност на 
[пра]българите се води отдавнашна дискусия, в която се изказват две 
основни мнения. Според едното те са иранци (тоест индоевропейци) 
по кръв, но впоследствие изпитват тюркски въздействия. Според дру-
гото, което е по-старо и по-разпространено, те са тюрки, които при 
движението си от Средна Азия към Европа пребивават в иранска 
среда и съответно търпят ирански влияния. 3

2  
Османските държавници от 60-70-те години на 19 век говорят за 

родството между българи и турци.  
Например, според Джевдет паша, помак от Ловешко, държавник и 

историк, българите биле братя по кръв с турците, та ако държа-
вата е направила добро [издавайки Екзархийския ферман] на бълга-
рите, тя го е направила на братята на турците. 3

3 Фуад паша пък, 
при една среща в 1865 с представителите на българския народ, много 
пъти ни каза (пише Чомаков в Пловдив), че длъжност има голяма 
Правителството кам тойзи народ åìøåðèÿ [подчертано - С.Ч.]. 3

4  
В подготвеното от Пловдивския представител и подадено през юни 

1861 на Къбръзлъ паша изложение 3

5 се твърдеше, че българи и турци 
са от един произход. В Българския въпрос това не само не се изтъква, 
но се и акцентува, че българите са славяни, които в Средновековието, 
като по-многобройни и по-цивилизовани, без остатък са асимилирали 
своите завоеватели – [пра]българите-тюрки.  

Дали, в своя политически манифест, Чомаков по този начин всъщ-
ност не е намеквал, че неговите сънародници могат да повторят – 
спрямо своите съвременни политически господари – същата опера-

                                                 
1 Тук Чомаков – волно или неволно – греши; славяните идват на Полуострова 

през 6-7 в. 
2 Вж. последно у Степанов, Цв. Българите през Средновековието. 
3 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 90; срв. Бурмов, Т. Българо-гърцката 

църковна распря, с. 450-451. 
4 Вж. тук, част 2, д. 54, с. 89. 
5 Вж. тук по-горе, с. 185-186. 
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ция? И не се ли е надявал Чомаков – както, например го подозира 
един К. Леонтиев 3

1, – опирайки се на средновековния славянобългар-
ски асимилаторски успех спрямо тюрките (не само [пра]българи, но 
още узи, печенеги, кумани и пр.), да се повтори този прецедент спрямо 
османлиите, смело приемайки да изгражда заедно с тях единна 
отоманска нация? 3

2 
След тези, необходими, струва ни се, уточнения, нека се върнем 

при неговия текст.  
Българите, продължава той, изповядват гръцкото православие, но 

сред тях има и малко католици и мюсюлмани. Занимават се с всички 
видове занаяти и с търговия, но са главно земеделци и скотовъди.  

Сетне се описва географски българското пространство – то е раз-
нообразно, плодородно, изобилно на води, гори и полезни изкопаеми и 
притежава висок стратегически коефициент.  

Но всичкото това богатство е повече виртуално – за да стане ре-
ално е необходимо най-вече добра воля.  

Българинът има много качества, сред които най-характерно е тру-
долюбието. Той е трезв, спокоен, пресметлив и неразривно привързан 
към земята, която обработва всеотдайно. Ако не е диамантеният, 
той без съмнение е гранитният елемент на славянството, в лоното 
на което той е носител на идеята за ред и стабилност. Освен това е 
гостоприемен, мълчалив, мирен, изпълнен с наивна набожност; както и 
останалите славяни той е индивидуалист и цени личната свобода, но е 
лишен от какъвто и да било религиозен фанатизъм и от желание за 
господство над другите.  

Съвсем накратко, българите са народ, чиято автономия с нищо 
не заплашва турското правителство. Че все още от тях не са фор-
мирани мощни армии, които да защитават тази земя от външни вме-
шателства – това е пропуск на турското управление. Те са най-сръч-
ното население на Империята, а в новооткритите султански училища 
дотолкова изпъкват, не само с прилежание, но и с [интелектуални] 
способности, че един професор от Военно-медицинското училище за-
явил, че геният на гърците се е прелял в българската младеж.  

Не, нашата страна не е лишена от интелигентността, която 
би могла да внесе своя дял в развитието на човечеството – заявява 
Коприщенски. Просто фанариотската теокрация е прогонила или аси-
милирала най-добрата част от нас. Нека дойде свободата, нека влезе 
въздухът, от който сме лишени, и лежащите сред нас мощни се-

                                                 
1 Вж. у Тодев, Ил. Д-р Стоян Чомаков или от освободителен към имперски нацио-

нализъм, с. 153. 
2 Срв. тук по-горе, с. 186-187. 
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мена ще дадат цвят и плод: Дървото на гения ще се издигне сред 
нашите житни поля! 

3. С това се преминава към изложение на Църковната разпра. 
Тази трета част е онадсловена Българите и Фенер.  

Поради властолюбието и алчността на гърците и безразборността 
на турците, които при своето завоевание не направили разлика между 
гръцка религия и гръцка народност, българите се оказват част от ðóì,
ìèëåòà. Фенер постепенно придобива значителни позиции в Империята 
и идеята да вземат от османците с ловкост и хитрост онова, 
което последните завладели с меч, обзема гръцките водачи.  

За да направят броя си съразмерен със своята предприемчивост 
те се насочват към асимилация на негърците, започвайки, с отнемане 
(като закриват през 1766-1767 Ипекската и Охридската архиепископии) 
последните остатъци от църковна автономия. Точно по това време на 
помощ им идва Екатерина II и от тогава датира руско-гръцкият съюз, от 
който и турци, и българи не са преставали да губят: първите – 
територии, вторите – сънародници, които биват преселвани или/и 
асимилирани от сърби, гърци и руси.  

На българите руското правителство дълго представя себе си като 
олицетворение на надеждата за по-добро бъдеще. Но следва да се 
забележи, че едва напоследък, след като българите повдигнаха въ-
проса за своите интереси, руските емисари произнесоха името на 
българската националност. Преди руската политика изглежда беше 
си поставила за цел да избягва всичко, което би могло да пробуди 
българската индивидуалност; тя се страхуваше, че тази по-
следната ще се почувства един ден достатъчно силна за да откаже 
да се [само]унищожи, сливайки се с Русия. Руското правителство не 
искаше у българите да има други чувства освен православност и 
неясен славизъм. Ние говорим за това тук за да покажем на турс-
кото правителство, че като се противопоставя на издигането на 
една силна българска индивидуалност, то само подпомага руската 
политика.  

Сетне Чомаков излага характера на насилията и злоупотребите на 
фанариотите в България. 

4. Четвъртата глава е онадсловена Днешно състояние на Бъл-
гарския въпрос.  

Силното гръцко потисничество пробужда българите и те потърсват 
правата си от Високата порта. Няколко години минават в напразни 
преговори, където българите излизат със своята не искаща нищо по-
вече от равенство с шест пъти по-малобройните гърци в обща Църква 
програма от 8 точки. Но на последните и това се вижда много и те го 
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отхвърлят. Но така е по-добре, защото за всички е ясно, че единстве-
ното възможно решение на религиозната разпра е отделяне на бълга-
рите – което за тях е най-изгодно – в самостоятелна Църква.  

Сетне Чомаков уверява, че, тъй като българите нямат напомнящо 
каста духовенство, няма никак да е трудно на една евентуална тяхна 
Църква да се отнеме мирската власт. А пък, тъй като интересите на 
османлиите съвпадат с онези на българите, Портата следва да при-
знае, че последните не представляват никаква пречка за нейните 
планове да свърже в едно различните народи, които населяват Им-
перията. После авторът се обявява за включване на българите в про-
ектираната османска нация, която той не си представя като нещо 
монолитно, а като федерация от пазещи своята самобитност нации. 3

1 
5. Последната, пета част, е озаглавена Áåðàòúò на Мехмед II.  
Става дума за инвеститурния документ, с който Мехмед Завоева-

телят отдава на патриарх Генадиос Схолариос власт над всички пра-
вославни в Империята и на който Фенер основава своите привилегии.  

Чомаков – явно за да убеди повече турците, отколкото гърците, че 
светската власт има не само право, но и задължение да решава въ-
проси като Българския – сочи, че по-високо от всички подобни доку-
менти стоят естествените права на нацията. Освен това, турците са 
направили грешка, третирайки всички свои православни поданици като 
гърци. Но днес истината излезе наяве. Възможно – и допустимо – ли 
е съдбините на една страна да зависят вечно от една първоначална 
грешка? – пита авторът. Освен това – продължава той, – ако, както 
твърдят гърците, Мехмед II наистина е имал предвид не национални, а 
религиозни общности, не трябва ли всички членове на тези последните 
да се радват на равни права?  

Прочее, с La Question Bulgare се защитава най-вече националният 
принцип.  

Двете брошури на Т. Бурмов и брошурата на Чомаков трябва да се 
разглеждат като български конкретизации на двете реформени про-
грами 3

2, с които през 1867, по повод на Източната криза, излизат Русия 
и Франция.  

Както е известно, те са диаметрално противоположни.  
Царят настоява за децентрализация на Османската империя. 3

3 
Крилата става фразата на неговия външен министър княз Горчаков, 

                                                 
1 Срв. тук, с. 186-187, 279-280, 475-477. 
2 Вж. за тях Engelhardt, Ed. La Turquie et le Tanzimat-1, p. 215sq. 
3 Вж. у Зуева, Н., Ек. Шатохина. Руските проекти за реформи в Европейска Тур-

ция от 1867 г. 
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известен с любовта си към словесните фойерверки, автономия или 
анатомия 4

1.  
Тази идея обаче не е особено привлекателна за онези от бълга-

рите, които най-много ценят националното единство, тъй като пред-
вижда европейските владения на султана да образуват 5 автономни 
области – но не по национален, а по географски признак. Така наис-
тина би се създала автономна България, но само от земите между 
Дунав и Балкана. Останалите българи биха търпели гнет или асими-
лация, тъй като биха съжителствали с гърци или сърби, които, освен, 
че са по-развити, някъде са и по-многобройни. 4

2  
Нейната привлекателност би намаляла още повече, ако се знае, 

че в руските представи евентуално автономната Северна България би 
следвало да образува обща държава със сърбите под династията на 
Обреновичите. 

Против са, разбира се, и турците. По този повод и Фуад паша из-
рича думи, които остават в историята. Докато Европа се стреми към 
свои Съединени щати, руският план, заявява той, цели създаване на 
Разединени турски щати.  

Против е и самата Европа. Нейният най-силен тогава владетел, 
Наполеон III, препоръчва точно обратното, вдъхвайки сила на старата 
танзиматска идея за сливане на расите в Турция в единна отоманска 
нация. 4

3  
# # #  

Що се отнася до прагматичния аспект на Чомаковия адрес против 
Критското въстание – нека започнем с намеренията?  

В историческата книжнина могат да се намерят мнения, че бълга-
рите искали да си отмъстят по този начин за поведението на гърците 
по време на Хаджиставревия опит за въстание през 1862. 4

4 Ще срещ-
нем и твърдения, че Чомаков, тъй като бил не само прагматик, но и êà,
ðåç÷èÿ в политиката, с Критския адрес, освен всичко друго, си връщал 
още за нечестната игра, чрез която през 50-те години на 19 в. гърците 
пазят властта си в Пловдив и на която сам той е бивал жертва. 4

5  

                                                 
1 Последният термин вземан в неговото буквално значение, което гласи разряз-

ване, разчленяване.  
2 Вж. руския  меморандум у Schopoff, A. Les réformes, № 33, pp. 109-110; срв. и ко-

ментара по този повод, който  Турция (IV, № 17, 3 февр. 1868, с. 1-2) заема от Courrier 
d’Orient. 

3 За официалната интерпретация и приложение на тази идея вж. Сафрастян, Р. 
А. Доктрина османизма в политической жизни Османской империи, с. 33 и сл. 

4 Кисимов, П. Исторически работи-3, с. 62; К[арапетров], П. Две исторически об-
яснения, с. 587-588; Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 298; срв. Шопов, Ат. Д-
р Стоян Чомаков, с. 54, както и Жечев, Т. Българският Великден, с. 341-342. 

5 Жечев, Т. Българският Великден, с. 355-356. 
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Но емоцията, и да е съществувала, трябва да е била преди всичко 
част от проявата, а не от същината на подбудите, които изглеждат 
достатъчно достоверно и кратко изразени от Славейков, чийто в. 
Македония е един вид орган 4

1 на Чомаковата партия. Като се борим 
срещу гръцкия патриарх и искаме от правителството независима 
йерархия, обяснява той, ний не можехми да не заявим вярността и 
признателността си към императорското Правителство и да не 
осъдим едно движение като Критското. 4

2  
Струва си тук да се споменат и обясненията по този предмет, ко-

ито Хр. Тъпчилещов се чувства задължен да даде с писмо от 4 февр. 
1867 на Хр. Георгиев в Букурещ.  

Впрочем, нека преди това поясним, че шефът на Старите осъжда 
само тона, който намира унизителен, на адреса на Чомаков (той пък 
ще обяснява в Пловдив, че до султана тъй са пише, тъй пишат 
сичките, а най-повече народ в робско положение 4

3), но не и 
съдържанието, не бидейки против да се подаде на султана прошение, 
в което, като се напомни, че българите мируват в тези тежки за Импе-
рията дни, да се иска решение на Въпроса. 4

4  
Знаем ние какво прошение да подадем – на обвинението с обви-

нение отвръща цариградският търговец, – но покажете ни и такъв 
народ. Недейте забравя, моля Ви се, че поддържание от народа ня-
маше. Недейте забравя, че Въпросът и представители, без само-
хвалство да Ви го кажа, сме аз и Г-н Чомаков (д-р) и че тоя Въпрос се 
следва от толкова години насам чрез мъдри и умни постъпки само 
от нас. 4

5 
Своята мотивация Чомаков обяснява в писмо до Пловдивската 

община от 1 март 1867. 5

6 Мнозина ни осъдиха – бележи той,– че сме 
подали но султана нисък адрес. Но те не държат сметка за ниското по-
ложение на народа, от страна на който се е писал и подал този адрес. 
Други ни ругаят, че, за да си добием правата, сме се възползвали от 
тежките обстоятелства, в които се намират противниците ни. На тях 
отговорихме, че направихме само това, което прави всеки разумен чо-
век и всеки разумен народ, който дири нещо от друг човек или народ. 

Прочее, не става дума за самоцелни верноподанически деклара-
ции или за отмъщение, а просто за политическа сделка. Срещу скан-

                                                 
1 Радев, С. Македония-3, с. 451. 
2 Косев, Д. Петко Рачов Славейков, с. 91. 
3 Вж. тук, част 2, д. 71, с. 125. 
4 ИАНГ-1, д. 426, с. 269. 
5 Начов, Н. Христо П. Тъпчилещов, с. 122-123. 
6 Вж. тук, част 2, д. 71. 
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далния си адрес, който допълва с конкретно прошение 5

1 до Портата 
(февр. 1867) за признаване на българите на статут, еднакъв с онзи на 
другите ìèëåòè в Империята, Чомаков очаква отстъпки 5

2 по Църковния 
въпрос, за които уверения получава от Фуад и Али.  

Онова, което турците са били готови да дадат на българите, във 
всеки случай трябва да е било по-малко от отстъпките, които няколко 
месеца по-късно им дават Патриаршията и Русия с екзархийския про-
ект на Григорий VI и които Али паша смятал прекалени. 5

3  
Така или иначе обаче, не за първи път Чомаков получава съблаз-

нителни обещания от турците. Но сега, заради Критското въстание и 
особено предвид желанието на Игнатиев да изгради антитурски бал-
кански съюз, те трябва да са били много по-искрени от обикновено. 

Във всеки случай точно така ги схваща и сам Игнатиев, който 
много разчита новият (от 10 февр. 1867) патриарх, Григорий VI, да успо-
кои българите. Той се страхува, че Портата ще им даде политическите 
права, които дотогава са привилегия на åòíàðõà. Към това, за да оста-
вят на ìèëåò,áàøèèòå само религиозната власт и, така нанасяйки удар 
по националния принцип, да заздравят Империята, турските рефор-
матори се стремят още от Кримската война, в съгласие с 
Õàòèõóìàþíà, за което те, като правило, имат поддръжката на Англия.  

По време на Източната криза 1866-1869 Портата е подкрепяна от 
всички Велики сили с изключение на Русия. И това е в състояние да 
увеличи опасенията у последната за стабилността и дълговечността на 
ìèëåò,системата. Изплашен, че по този начин Портата, от една страна, 
ще спечели българите на своя страна, а от друга – ще нанесе удар по 
порядъка, на който неговата страна държи, посланикът се вижда 
принуден рязко да промени своето отношение към тях. 

Сега той започва да ги признава за нация, като най-напред чрез Н. 
Геров им обещава (административна?) автономия в рамките на 
Османската империя. От българите единствено се иска да формират 
няколко чети, чрез които посланикът да убеди Портата, че те не ще се 
задоволят с нещо по-малко. 5

4  
Най-вероятно във връзка с друг сценарий за изход от тази Източна 

криза той, смятайки българите все пак за още ненапълно узрели за 
държавна самостоятелност 5

5, застава и зад идеята за създаване на 

                                                 
1 Вж. този документ у Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 367, с. 431-432. 
2 Срв. К[арапетров], П. Две исторически обяснения, с. 588-589. 
3 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 25 с. 247. 
4 Радев, С. Генерал Игнатиев и българските чети в 1867; Кирил, патриарх Бъл-

гарски. Граф Игнатиев, с. 83; Meininger, Th. Ignatiev, p. 70; Бужашки, Евл. Българската 
община, с. 63 и сл. 

5 Срв. тук по-горе, с. 269. 
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дуалистична сръбско-българска държава под династията на Обрено-
вичите при евентуално разчленяване на Османската империя. 5

1  
Освен това руският посланик притиска Патриаршията да даде на 

българите автономна Църква върху ограничена територия (Мизия).  
Така буквално за броени месеци те стават в очите на Русия нация, 

достойна за – относително – отделен живот.  
Ако съдим по Тодорбурмовата брошура Братско обяснение, на-

мерението на Игнатиев ще да е било не да развие докрай тяхната ду-
ховна и политическа самостоятелност до автокефална Църква и неза-
висима държава, а да ги обвърже недокрай равноправно със сърби и 
гърци в някаква форма на балканска федерация, която пряко или кос-
вено да зависи от Русия. Но събитията променят тези намерения. С 
течение на времето Игнатиев започва да залага на българска нация, 
която не само да е отделна, но и най-силна на Балканите.  

Следва да се отбележи още, че руският посланик, въпреки пла-
менното си славянофилство, и в Църковния въпрос е преди всичко 
Realpolitiker 5

2, чиито ходове се диктуват не от отвлечени симпатии и 
антипатии, а от страх да не се понесат загуби и от желание да се спе-
челят придобивки. 

През 80-те години на 19 в. пък, в интервю пред журналиста W. T. 
Stead, той ще заяви, че още с идването си в Цариград през 1864 за-
работил за създаване на отделна българска държава. 5

3 Според Хр. 
Стамболски 5

4 с пристигането си в Цариград Игнатиев разкрил на близ-
кия до посолството търговец Ат. Стоянович, че руската политика е 
сменила посоката в ущърб на гърците, а в полза на българите и на 
сърбите.  

До 1867, обаче, няма факти, които да потвърждават тези твърде-
ния. Наистина, той работи за отделяне на българите от Османската 
империя, но не в отделна държава, а във федерация под опеката на 
сърбите. 

Също така, в своята пространна паметна записка от 1874 Игнатиев 
ще пише 6

5, че неговата цел винаги била осигуряване национална 
форма за българите, без те да скъсват с гърците. Но тези цели са вза-
имно изключващи се. Вярно е, че той работи за запазване общността 

                                                 
1 Димитров, М. Комитетът на Старите, с. 761; според С. Радев (Генерал Игна-

тиев и българските чети в 1867, с. 39-40), цариградският руски посланик нямал нищо 
общо с този проект; ставало дума за, нерядък впрочем, случай на две противоречащи 
си една на друга инициативи на руската дипломация.  

2 Вж. у Meininger, Th. Ignatiev, pp. 60, 67-68, 195-196. 
3 Цит. по: ibidem, p. 28. 
4 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 254, 270-271. 
5 Игнатьев, Н. П. Записки (ИМИД (1914)-6), с. 161; срв. Meininger, Th. Ignatiev, p. 28. 
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на гърци и българи, което обаче спъва националното оформяне на 
последните. Когато започва пък да поставя ударението върху второто, 
Цариградската църква не закъснява да загуби българските си пасоми.  

Така или иначе, и през 1866 той е против отделяне на българите от 
Цариградската патриаршия. Например, в писмо от 19 септ. 1866 
инструктира генералния консул в Букурещ Офенберг какви съвети да 
се дават на Добродетелната дружина. На първо място тя трябвало да 
овладее ръководството на националното движение и да парализира 
често лекомислените и понякога вредни действия на цариградските 
водачи, като разбере, че придобиването на църковно-йерархическа 
независимост е свързано със сериозни за един неразвит народ опас-
ности в нравствено отношение. Българите трябвало да се сближат със 
и да следват примера на сърбите, които чрез политическата самосто-
ятелност по съвсем естествен начин и без да късат с Цариградската 
патриаршия си осигурили такава независимост. 6

1  
Това, че тъкмо през 1867 Игнатиев прави въпросния завой, най-

добре личи от думите, с които Григорий VI определя значението за 
българите на своя екзархийски проект и които посланикът неслучайно 
привежда в доклад до Горчаков:  

Аз, рекъл патриархът, със собствените си ръце построих мост 
за политическата независимост на българите. 6

2  
А пък вече през 1869, след като първо Сърбия (в 1868, след убий-

ството на княз Михайло), а сетне и Гърция (в 1869, след потушаване 
на Критското въстание) започват да провеждат прозападни политики, 
руската дипломация, а в случая това е Игнатиев, не само (продължава 
да) признава българите за нация, но повишава нейния статус (вече 
самостоятелна, а не подопечна на сърби и гърци) и започва и да я 
фаворизира, отреждайки £ първостепенна роля в източновъпросните 
планове на царя.  

Основната причина за този обрат трябва да са били туркофилс-
ките ходове на Чомаков през 1867-1868, които заплашват да обвържат 
трайно българите с политиката на Османската империя. Ако българите 
се бяха държали пасивно или русофилски, надали Северната империя 
щеше да им признае национален статус. За нея би било по-изгодно да 
задоволи за тяхна сметка стремежите към експанзия на сърби, 
румънци и гърци и така да циментира крехкия и разпаднал се поради 
липсата на достатъчно значим общ интерес още преди да влезе в 
действие Първи балкански съюз.  

                                                 
1 Улунян, А. А. Из истории, д. 10, с. 268-269. 
2 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 24, с. 241. 
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Разбира се, бързото издигане на българите в очите на руската 
дипломация става възможно благодарение изключителното местопо-
ложение на тяхната територия. Обитавана от консолидирана нация, тя 
потенциално би могла да бъде за Славянската империя както 
предмостие за, така и преграда пред, завладяване на Цариград. В 
1867, под натиска на обстоятелствата последната е принудена да за-
лага на първото, Турция – на второто.  

Прочее, Игнатиев упражнява всичкото си влияние върху Григорий 
VI за да добие през пролетта на 1867 станалата му така необходима 
промоция на българите в нация – това е екзархийският проект. В 1868 6

1 
с много мъка успях – пише посланикът в своята паметна записка от 
1874 6

2 – да убедя патриарх Григорий да вземе инициативата за 
спогодба, която за първи път допусна създаването на автономна 
българска екзархия.  

Руският посланик обяснява своите старания със страх да не би 
българите да приемат католицизма или протестантизма като единст-
вено средство за да се избавят от игото на гърците. Това е странно, 
защото по това време такава опасност не съществува. Даже сам той 
заявява, че в резултат на Чомаковия антигръцки адрес у българите-
униати в Одрин и Цариград се наблюдавала тенденция към връщане в 
православието. 6

3 Впрочем, допустимо е изключително чувствителният 
към западното влияние славянофил да е разшифровал погрешно 
определени ходове на своите противници.  

Но все пак доминантните мотиви изглеждат много по-точно отра-
зени в неговите опасения, съдържащи се в телеграма от 28 февр./12 
март 1867, където се казва:  

Твърди се, че Портата подстрекава българите да ù подадат 
молба за отделяне от Патриаршията. Заклинах най-влиятелните 
от тях да не се поддават на тази уловка. Али паша, до неотдавна 
скриващ от българите, че правим пред него заявления в тяхна 
полза, сега изглежда възнамерява да смени тактиката. След по-
следния ни разговор той извикал при себе си водачите и ги упрекнал, 
че се обръщат с оплаквания към Императорската мисия. В същото 
време им обещал да им отстъпи всичко, каквото поискат, и даже 
намекнал за учреждаване с течение на времето на български 
съдилища и ìþäþðè. 6

4  

                                                 
1 В същност – 1867. 
2 Игнатьев, Н. П. Записки (ИМИД (1914)-6), с. 159. 
3 РБНОД-2, д. 217, 233, с. 392, 424-425. 
4 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 23, с. 239. 
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Блъфиран ли е Игнатиев? Или неговите опасения Портата да не го 
надмине в отстъпките си спрямо българите са основателни?  

Макар да нямаме достатъчна и категорична информация от са-
мите турци за намеренията им в това отношение, можем, все пак, по 
косвени сведения да твърдим второто.  

Така, в писмо 6

1 от 22 февр. 1867 Чомаков осведомява Г. Стояно-
вич, че от няколко дни е в пълно разбирателство с френския посланик 
в Цариград Буре. За какво се споразумяват двамата?  

Посланикът е готов да упражни влиянието си щото българи да на-
влязат във всички нива на имперското управление. В началото на 
следната година той обещава 6

2 и съдействие Чомаков да публикува 
свои статии по Българския въпрос във френския печат. Не знаем дали 
те са отпечатани и, ако да,– в кои точно вестници. По дух те надали 
особено са се отличавали от онези, които Чомаков обнародва чрез 
лорд Странгфорд в лондонския Pall Mall Gazette.  

Съдейки по всичко това, ще трябва да заключим, че партньорст-
вото на главния представител с хората на Наполеон III не е било ефи-
мерно.   

От своя страна Докторът настоява пред Георгаки Стоянович Плов-
див да престане да прилича на руска марионетка 6

3. Тъй като той не е 
много склонен да се наеме с прокарването на такава политическа 
линия, Чомаков, явно за да го мотивира, му издейства, чрез препоръка 
пред Фуад паша 7

4, място 7

5 в Държавния съвет.  
Докторът почва да търси и подходящи за високи имперски 

служби лица, смятайки че в столицата трябва да се създаде нещо 
като аристокрация, която да работи в полза на народа си 7

6. Когато за 
Висшия съвет за юридически постановления (Meclis-i vâlâ-yı ahkâm-ı 
adliye) представя Г. Кръстевич на Буре, посланикът му поисква още 
двама души за същата институция. 7

7 През 1868, когато последната се 
разделя на две, там са назначени трима българи: Кръстевич във 
Върховния съд 7

8 и Георгаки Стоянович и х. Иванчо х. Пенчович в 
Държавния съвет.  

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 151. 
2 Пак там, д. 161, с. 451 
3 Пак там, д. 151, с. 353. 
4 Пак там, д. 161, с. 447. 
5 Според Н. Еничерев (Възпоминания и бележки, с. 60) то се дължало на препо-

ръката на Блънт. 
6 Вж. тук, част 2, д. 161, с. 447. 
7 Пак там, д. 151, с. 353-355. 
8 Пак там, д. 161, с. 447. 
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През май 1867 7

1, докато патриархът връчва екзархийския си проект 
на турците, Чомаков, намирайки се в редовна връзка с водещите 
турски държавници по това време (като Али паша, Фуад паша, Савфет 
паша), говори уверено, че Портата ще вземе българи на служба. Сам 
той имал възможност да ходатайства пред властите, било пряко, било 
чрез френския посланик, в полза на един или друг кандидат. Освен за 
Висшия съвет става дума за учреждения като Министерствата на фи-
нансите, външните работи, Òèäæàðåòà (на търговията) 7

2 и за по-ниските 
нива в правосъдието и администрацията на столицата и провинцията.  

И наистина, през есента на 1868 из провинцията са назначени за 
ìóàâèíè неколцина българи: Драган Цанков (първо в Ниш, а сетне във 
Видин), Илийчо х.Томов (от Видин) в София, Петър Златиев (от Русе) 
във Видин, Юрданчо ефенди Николов (от Елена) в Търново 7

3, Й. Груев 
– благодарение ходатайството на Чомаков – в Пловдив 7

4. 
През есента на 1867 Портата проявява и интерес към план за 

развитие на българското образование, който Чомаков съставя пре-
дишната година по заявка от министъра на просветата. 7

5  
Той предвижда във всяко село или махала да се създаде начално 

училище, а във всеки град – класно. В по-големите градове да се от-
крият няколко гимназии, а в столицата – едно висше училище; разнос-
ките трябва да се поемат от самите българи, който да имат и своя ко-
мисия към Министерството на просветата. На тази мрежа от училища 
Чомаков възлага не само чисто образователни, но още възпитателни и 
организационни функции; чрез нея българите ще се научат да мислят 
и действат единно в името на общи цели и интереси. 

Прочее, откъм реализацията на отоманистичния проект Игнатиев 
има от какво да се страхува.  

За да притиска гърците посланикът има и други мотиви. Това са 
опасенията, твърдеше той, да не би българите, за да се избавят от 
игото на Фенер, да приемат католицизма или протестантството.  

Основателен ли е и този страх у руския посланик? Бил ли е Чома-
ков склонен в 1866-1868 да употреби срещу руската дипломация 
оръжие, което в 1861 той £ бе много помогнал ефикасно да обезсили?  

Трудно е да са каже. Във всеки случай, в изворите срещаме на-
меци за такова нещо. 8

6  

                                                 
1 Пак там, д. 152, с. 355, 359. 
2 Пак там, д. 161, с. 449. 
3 Македония, II, № 41-49, 3 ноем. 1868, с. 4; срв. и Стамболски, Д-р Хр. Автобио-

графия-1, с. 194. 
4 Иванов, Ю. Документи, д. 40, с. 33. 
5 Вж. тук, част 2, д. 155, с. 365-367. 
6 Вж. тук, с 266, 327. 
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Може да се допуска, че сближението на Чомаков с Буре, който ак-
тивно подкрепя католическата пропаганда сред българите, както и от-
давнашните му връзки с англичаните, които също, макар и не толкова, 
както французите са готови да разменят дипломатическа закрила 
срещу рецепция на техни религиозни ценности, плюс лаико-полити-
ческият му подход към въпросите на религията, са оставяли съмнени-
ето, че може да потърси национална Църква чрез смяна на традици-
онното вероизповедание.  

Отглас от такива тълкувания срещаме у самия Чомаков. В едно от 
писмата си той убеждава Георгаки Стоянович да не преценява от 
гледна точка на своята католикофобия френската политика – тъй като 
последната не оказвала никаква подкрепа на католическата пропа-
ганда. 8

1  
Освен това, съществували са и подозрения, че верноподаничес-

кият адрес на Чомаков по повод Критското въстание бил внушен от 
католиците. Например, Levant Herald твърди, че този акт трябва да е 
станал по френско внушение. Говорело се, подмята англоезичният 
цариградски вестник, че кроежът на това ухищрение го дали бра-
тята Лазаристи. 8

2 Такива слухове също биха могли да остават впе-
чатление, че Пловдивският представител е готов да направи опреде-
лени вероизповедни отстъпки на католиците срещу активно консуми-
раната от него подкрепа от страна на Франция. 

Както и да е, чрез проекта на Григорий VI на българите изведнъж 
се признава право (наистина, ограничено най-вече в пространството 
между Дунав и Балкана и под върховенството на патриарха) на наци-
онална Църква – нещо немислимо дотогава. И не само патриархът 
прави проект, но гръцкото общество го приема, защото зад него стои 
Русия, от която то очаква решителна помощ за Критското въстание и 
без чиято подкрепа всъщност Вселенската патриаршия отдавна би 
била лишена от каквото и да било реална власт. 

# # #  
Но това не задоволява Чомаков, тъй като почти 2/3 от българските 

земи остават вън от юрисдикцията на евентуалния екзарх. Убеден, 
въпреки меморандума на Фуад паша от май 1867 8

3, че може да се 
вземе повече чрез турците, и информиран за Григориевия проект от 
своите приятели в Патриаршията 8

4, той, още преди официално да 

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 151, с. 353. 
2 Македония, I, № 5, 31 дек. 1866, с. 1. 
3 Вж. тук по-долу, с. 292. 
4 Така сам Чомаков се изразява в писмо до Георгаки Стоянович (вж. тук, част 2, д. 

152, с. 355), най-вероятно имайки предвид Панарет, който, въпреки тесните си връзки 
с него, дълго смогва да не се лишава и от доверието на гърците. 
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стане известен въпросният проект, подава на Портата протест против 
него и поисква възстановяване на Охридската архиепископия. Малко 
по-късно, през август, за същото Докторът поднася и официално про-
шение от името на българския народ. 8

1 
През есента на 1867 Пловдивската община преценява, че с про-

шението на Чомаков за възстановяване на Охридската архиепископия 
Въпросът получил още по-малко перспективи за решение и затова на 
два пъти настоятелно му предлага да изостави религиозната му част 
за по-благоприятно време, тъй като не може да се очаква от Портата 
да даде отделна йерархия въпреки волята на Патриаршията, и да по-
иска от турците онова от 8-те точки, което засяга мирските дела и ко-
ето е в тяхната власт. А именно, създаване на един главен съвет в 
столицата, който, с помощта на свои поделения из епархиите, само-
стоятелно да ръководи мирските дела на българите в пряка връзка с 
централната държавна администрация. По мнението на Общината то-
ва би означавало фактическо признаване на българската нация. Що се 
отнася до църковната страна на Въпроса, тя трябва да остане висяща 
докато Патриаршията стане по-снизходителна или принудена да 
влезе в споразумение с българите. 8

2  
Историографията 8

3 свързва тези предложения с проекта за ре-
форми, който Геров през пролетта на същата година подготвя по по-
ръка на Игнатиев.  

Наистина, твърде е вероятно пловдивското руско вице-консулство 
да има пръст в тази инициатива. В писмото си от 16/28 юни 1867 него-
вият äðàãîìàíèí Н. В. Чалики известява началника си, Н. Геров, по то-
ва време намиращ се във Влашко, че Общината, по повод адреси-
рания до Великите сили меморандум на Фуад паша от май 1867 от-
носно изпълнението на Õàòèõóìàþíà 8

3, в който между другото се казва, 
че турците имат желание да удовлетворят справедливите български 
желания, но не искат да нарушават привилегиите на Патриаршията 8

5, 
се кани чрез ìþòåñàðèôà да поиска от Портата да даде на българите 
граждански права наравно с другите народи, а за чисто църковната 
част на Въпроса да ги остави да се споразумеят сами с Патриарши-

                                                 
1 Вж. тук по-долу, с. 378 и сл. 
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 347, с. 402-404; това гледище се споделя и от 

Георгаки Стоянович, който също пише по този въпрос на Чомаков (пак там, д. 531, с. 
593). 

3 Бужашки, Евл. Българската община, с. 68 и сл.; Маждракова-Чавдарова, Огн. 
Българското епархийско настоятелство в Пловдив, с. 160. 

4 Вж. за него у Davison, R. Reform, pp. 157, 172, 236. 
5 Вж. у Арнаудов, Хр. Пълно събрание на държавните закони-1, с. 44. 
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ята. Но това било негова идея, допълва äðàãîìàíèíúò, която той за 
пръв път издигнал около началото на същата година. 9

1  
От друга страна обаче, както се казва във въпросното писмо на 

Общината до Чомаков, тя още през предишната, 1866, година му 
предложила тази си идея, която той не приел.  

Интерес към подобно нещо през 1867 проявяват и някои турци.  
Така, към Георгаки Стоянович с предложение за създаване на 

български представителни институции на областно и имперско рав-
нища се обръща Азиз паша, тогава Софийски, а преди това Пловдив-
ски, ìþòåñàðèô. Георгаки бей отговаря, че, ако не е възможно да се 
създаде отделна Църква за българите, Портата следва да им позволи 
да се организират политически отделно от гърците, като създадат ня-
колко свои областни и едно централно събрания. В крайна сметка Азиз 
паша се нагърбва да привлече Дунавския âàëèÿ Мидхат паша, който 
пък да убеди Портата да подкрепи инициативата. 9

2   
Срещата между двамата сановници става малко по-късно. Мидхат 

приема. Освен това двамата решават да отидат в Цариград за да спе-
челят за тази идея и Али паша. 9

3 
И сам Чомаков, през юни 1861 и по-сетне, в съгласие с третата от 

8-те точки, предвиждаща българските членове на общия синод плюс 
още толкоз лаици да съставят отделен смесен съвет, който да завежда 
мирските дела на българската нация, на няколко пъти бе ратувал за 
такава развръзка.  

Така, през 1861 той предлага да се отнемат мирските прерогативи 
на патриарха и да се предадат в ръцете на държавната или на друга 
власт 9

4; при работата на първата Смесена комисия (1862-1864) се въз-
приема като принцип гражданско-политически права да се искат от 
Портата 9

5.  
В 1863, след поредна среща с Али паша, за Чомаков няма съмне-

ние за отделянето в светските ни работи от гърците. 9

6 През 1865 
той обсъжда, все със същия паша, нуждата от съвет на представители 
от провинцията, чийто председател да има право да влиза в сноше-
ние с Високата порта и да представлява народа в светските дела 9

7 

                                                 
1 ИАНГ-2, д. 2707, с. 739. 
2 Вж. тук, част 2, д. 154. 
3 Пак там, д. 75. 
4 Вж. тук по-горе, с. 185-186. 
5 Вж. тук по-горе, с. 205, 209. 
6 Иванов, Ю. Документи, д. 52, с. 42. 
7 Вж. тук, част 2, д. 56, с. 92. 
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Приблизително същото в края на същата година е предмет и на разго-
вори с Мидхат паша. 9

1  
През лятото на 1866, в статията Българският въпрос, Чомаков 

заявява:  
С гърците бихме могли да сме свързани, и то на равна нога, само 

религиозно. За гражданските си работи мислим да си съставим свой 
мирски съвет, където всеки âèëàåò на свое иждивение да има по един 
избран от народа представител, на който посланието да е двойно: пър-
во, да извършва всяка нужда на своите изпращатели, и второ, да се 
грижи за потребностите въобще на народа и за неговото в столицата 
развитие. 9

2 
Мимоходом би могло да се каже, че не е много ясно как би из-

глеждала една такава гражданска автономия за българите.  
Вероятно трябва да я си я представяме като ìèëåò, конструиран 

обаче не като останалите на верска, а на етническа основа. Такава 
автономия не би била свързана и с определена територия. 9

3 Българс-
ките органи на власт биха притежавали определена обособеност и 
определен обем пълномощия: съдебни (юрисдикция по граждански и 
семейно-брачни дела), нотариални, полицейски (издаване и визиране 
на òåñêåðåòà), административни (водене на регистри за гражданско 
състояние), фискални (разхвърляне, събиране и внасяне на държав-
ните данъци; налагане и събиране на свои данъци), културно-про-
светни (грижа за и надзор над културата и просветата), представи-
телни (излъчване на представители в ìåäæëèñèòå).  

Създаването на относително самостоятелна, обслужваща българ-
ски нужди, властова структура трябва да се сметне като едно от чети-
рите направления, в които, през 60-те години на 19 в., работи Чомаков. 
Другите три са: 1. отделна Църква, тоест за превръщане на българите 
в ìèëåò от обичаен тип; 2. премахване светската власт на духо-
венството; 3. навлизане на българи в общоимперските органи на власт.  

Конституирането, обаче, на българите в мирски ìèëåò първо се 
оказва невъзможно, а през есента на 1867 за Чомаков то става недос-
татъчно. Той смята, че българите вече са в по-добра позиция и затова 
е сигурен, че може да добие пълноценен, а не ерзац ìèëåò. Ето защо 

                                                 
1 Пак там, д. 66, с. 106. 
2 Пак там, д. 70, с. 119. 
3 Така е и в Геровия проект за реформи от 1867 (вж. у Бужашки, Евл. Българската 

община, с. 70). 
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той е силно разтревожен от настоятелното искане на Пловдивската 
община за промяна програмата на Въпроса и не остава пасивен. 1

1  
През ноември праща в Пловдив две дълги писма 1

2, където се ста-
рае да убеди своите доверители, че трябва на всяка цена да се изчака 
решението на Портата по августовското му прошение за възстановя-
ване на Охридската архиепископия. Два са най-сериозните му аргу-
менти: 

1. Светските правдини от 8-те точки не са от никакво значение без 
ония, които придружават духовната власт, тъй като при очакваното из-
равняване в гражданските права ще настъпи сливане на народите в 
Османската империя. При тази операция българите, ако си нямат 
църковна автономия, рискуват да загубят своята идентичност, да ос-
танат без вътрешно сцепление и без вътрешен живот. Освен това, да 
се искат само граждански права, означава да се чука на отворена 
врата. Те ще бъдат дадени на българите, както и на всички отомански 
поданици, дори без да ги искат.  

2. Турците са готови да се намесят в чисто религиозната част на 
Въпроса и да го приключат в българска полза – тоест, те да създадат 
българската национална Църква. 

В ново писмо от 29 ноем. Чомаков съобщава под секрет в Плов-
див, че на готвеното от Портата решение основата му е широка и 
длъга, колкото желаехме. 1

3 Две седмици по-късно той потвърждава 
вестта с повече подробности:  

Въпросът в Министерския съвет получил решение, но трябва да се 
почака официалното му оповестяване. То е напълно според бъл-
гарските искания: независимо и избрано от народа духовенство; къ-
дето и да се намира българинът, той ще зависи само от свое нацио-
нално духовенство; българите ще имат свое представителство в сто-
лицата; из смесените епархии българо-гръцката борба ще продължи, 
тъй като там ще има по двама владици – това е аномалия, но тя ще 
изчезне с времето. 1

4  
Чомаков пише възторжено писмо и до Георгаки Стоянович:  
Мисията ми приключва с резултата, за който мечтаехме – бележи 

патетично той. – За да стигна до него, олицетворих Въпроса, самотен в 
неописуеми мъки го движих, премахнах всичко, което не го оставяше 

                                                 
1 Чомаковите действия по повод предписанието на Пловдивската община да се 

остави на страна църковната част от Въпроса са коментирани твърде неадекватно у 
Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, с. 237-238. 

2 Вж. тук, част 2, д. 77, 78. 
3 Пак там, д. 79, с. 138. 
4 Пак там, д. 80. 
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да се развие и можеше да ме отклони от верния път. Сдобивайки се с 
църковна автономия, народът встъпва в истински живот, тъй като от 
нея произтичат и политически права. Правителството не ще понесе в 
държавата му бунтът да се възнаграждава по-добре от подчинението и 
колкото права придобиват критяните, толкова ще бъдат отстъпени и 
нам – без кръвопролитията и без разрушенията, които години ще пазят 
следите си на Крит, където за какво, за кого тогава са им тези права? 1

1 
Впрочем, както вече бе коментирано по-горе, не за първи път Чо-

маков получава такива обещания. Ако съдим по вдъхновението му в 
това писмо, той този път ще е вярвал в тях много повече от обикно-
вено 1

2 – вероятно най-вече заради изгодата, която самите турци биха 
имали, ако привлекат на своя страна българите, отделяйки ги от гър-
ците. Но и сега ще му бъде необходимо велико търпение, тъй като 
обещаното 1

3 решение наистина идва – но едва след почти година и не 
в окончателен вид, а само като два официални проекта.  

Този път, междувременно, отлаганията той отдава на завръща-
нето 1

4 в Цариград на Игнатиев от Русия, което според него разстроило 
всички планове и задълбочило упорството на гърците. 1

5  
При това положение в Църковното движение се изострят вътреш-

ните борби между националисти и русофили. 1

6  
Начело на първите си остава Чомаков, заедно с когото обикновено 

върви Иларион, макар да има данни за остри сблъсквания между 
двамата – напр., според писмо от 8 май 1868 на одринския руски кон-
сул Золотарев, който по това време е в Цариград, на едно от послед-
ните българските съвещания Иларион, при това заедно с Паисий, 
проклина Чомаков. 1

7 По-мека свада в същата конфигурация е регис-
трирана и предишната година. 1

8  

                                                 
1 Пак там, д. 156. 
2 ИАНГ-1, д. 1080, с. 645. 
3 Според Кирил, патриарх Български (Панарет, с. 145 и сл.) двата проекта на Пор-

тата от окт. 1868 не стоят във връзка с прошението на Чомаков от авг. 1867 (тогава 
Фуад паша, за да провали проекта на Григорий VI, просто го бил подвел с лъжливи 
обещания), а били плод на руския натиск в полза на българите и на страха на турците 
от българо-гръцко споразумение без тяхно участие и от голямо българско въстание. 

4 През февруари Турция (IV, № 19, 17 февр. 1868, с. 4) разпространява слух, че 
Игнатиев нямало да се връща на поста си като посланик, но не защото щял да заеме 
мястото на Горчаков, а защото Русия сменяла политиката си по Източния въпрос. 

5 ИАНГ-1, д. 1079, с. 644. 
6 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 32, с. 254-255. 
7 ИАНГ-1, д. 1082-4, с. 646-648.  
8 Пак там, д. 1264, с. 755. 



Глава трета: Мирски водач на Църковната борба  

 

297 

 
 

Чомаков, комуто Игнатиев не за първи път го е много яд, че му 
пречел да реши Въпроса 1

1, получава от страна на Портата непрекъс-
нати насърчения – най-често във вид на обещания за скорошно и из-
годно решение 1

2. В знак на особено благоразположение сам султан 
Абдул Азиз праща на българската църква Св.Стефан евангелие със 
своята òóãðà- 1

2  
Сред техните опоненти, които под ръководството на Игнатиев се 

стремят да решат Въпроса в преки преговори с Патриаршията и без 
намеса на Портата, започва най-много да изпъква Паисий Пловдивски. 
В 1861 той е заточен на Атон, после преместен в Чанаккале, а през 
1863 – на о. Халки. Сега руското посолство му издейства осво-
бождение с право да живее в самата столица, като застава и зад не-
гова поправка на екзархийския проект от май 1867 за решение на 
Въпроса, въз основа на който владиката встъпва в успешни тайни пре-
говори с Григорий VI. 1

4 
Това засилва позициите на русофилите. За да подкрепи против-

ниците им Фуад паша, след като разбира за преките българо-гръцки 
преговори под ауспициите на Игнатиев, кани през юни 1868 двете 
страни и им съобщава в обобщени линии готвеното от Портата реше-
ние на Въпроса. Първата точка е много благоприятна за българите: те 
ще могат свободно да избират своите свещеници и архиереи 1

5 – тоест 
целокупно почти ще влязат в своя национална Църква.  

В контекста на борбата между националисти и русофили точно по 
това време е направен най-сериозният опит да се поколебае водачес-
ката роля на Чомаков.  

Столичните българи, очевидно не без участието на руското посол-
ство, сметват, че Пловдивският представител започва да им пречи. Те 
подлагат на рязка – и не дотам принципна – критика провежданата от 
него линия, но без да се отказват от постигнатото чрез нея. Съставят и 
нов ръководен съвет: Българската община, докладва с видимо задо-
волство Игнатиев, излъчи 30 представители. Те от своя страна избраха 
изпълнителна комисия, съставена от 8 членове, която ще поеме 
ръководството на Въпроса. За база на своя мандат тя постави под-

                                                 
1 Пак там, д. 1274, с. 760. 
2 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 30-31, с. 251-254; вж. и тук, част 

2, д. 71, 73, 161, с. 125-126, 129, 447.  
3 Теплов, В. Греко-болгарский церковный вопрос, с. 62-3. 
4 Кирил, патриарх Български. Паисий, с. 201-210; Кирил, патриарх Български. 

Граф Игнатиев, д. 35-88, с. 255-268; РБНОД-3, д. 92, с. 225-227.  
5 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 36, с. 261; срв. Шопов, Ат. Д-р 

Стоян Чомаков, д. 350-351, с. 406-407. 
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държане единството в Православната църква. Портата ще бъде помо-
лена да я признае и снабди с официален печат. 1

1 
Чомаков е сред представителите, но не влиза в съвета и бърза да 

се оплаче и да подири подкрепа в Пловдив 1

2. Оттам и този път безре-
зервно застават зад него. Новосъставеният съвет – пише 1

3 Й. Груев до 
брат си Георги Груев в столицата – не може да решава общонацио-
нални проблеми без да взема предвид мнението на Пловдивската об-
щина, която от 8 години сама носи почти цялото бреме на Въпроса. 

Впрочем, вследствие подкрепата от турците, чиято санкция е без-
условно необходима за каквото и да е решение на Въпроса, позицията 
на Чомаков е силна, та той горецитираното си писмо не без ирония 
завършва с думите: Сичките крайни партии са в съветът сдушени 
согласни без друго условие по между освен а з  д а  н е  с а м  в  
н е г о [разредка С.Ч.]. Бедните! а  ме н е  ч а к ат  д а  им  з а н е с а  
í ó ð ú ò .  От  к о г о ?  От  тур ц ите [разредка С.Ч.]. 1

4  
За момента Портата, както пише Игнатиев в доклада си до Горча-

ков от 11/23 юни 1868 1

5, по исканите £ отстъпки от гражданско естество 
(учредяване в Цариград на снабден със специален печат Български 
национален съвет), не бърза да взема становище. А няколко месеца 
по-късно тъкмо чрез Чомаков тя ще съобщи в Св.Стефан и двата си 
официални проекта за решение на Въпроса. 

Засега обаче протакането продължава. Претекст за това става 
първо посещението на принц Наполеон (началото на юни), сетне на 
великия княз Алексей Александрович (началото на юли), накрая пре-
минаването на Хаджидимитровата чета.  

В едно писмо от авг. или септ. 1868 1

6  на Я. Змейкович (който тогава 
е на служба в Цариград при станалия член на Държавния съвет 
Георгаки Стоянович) до Н. Геров четем:  

Блъгарския въпрос си седи на същото място; зачтото тогава 
намираха за причина празника и дохожданието на франзуския княз и 
сетне на руския, а сега бунтът в Блъгария. Господин Чомаков вся-
кой ден ходеше при ñàäðàçàìà, който му ся обещаваше, че óòðå èëè 
äðóãèé äåí ùà Âè äàì ðåøåíèåòî+ êîåòî ãî èìàì íàïèñàíî- Веднаж заедно 
с нашия бей отидоха на В. П[орта] с съща надежда да земат реше-
нието, зачтото бе им ся обещал Н. В[исочество], че утре от как го 

                                                 
1 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 36, с. 262; Езекиев, С. Устав на 

българската община в Цариград от 1868. 
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 351, с. 408.  
3 Литературен архив-9, д. 39, с. 221. 
4 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 351, с. 408. 
5 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 36, с. 262. 
6 ИАНГ-1, д. 1011, с. 609; писмото е без дата, горе тя е определена по съдържанието.  
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прочете на Съвета, без друго ще им го връчи, но и тогава радостта 
им би напраздно; зачтото когато влезнали при него, друго закачил 
да ги пита, и за с л у ч к и т и  в  Б л ъ г а р и я  [разредка И.Т.] кой 
край ще земат. И тъй работата си седи такава каквато и напреди. 

Но скоро ще се окаже, че всъщност революционерите от Влашко 
чрез четата на Хаджи Димитър косвено са подпомогнали Чомаков. 
Преди да бъде разбита, бунтовническата дружина дава няколко об-
разцови сражения на турските потери. Макар българите общо взето да 
остават пасивни, воинската доблест на гарибалдийската акция по-
казва, че въстаническите им възможности не бива да не се вземат 
предвид.  

Какви аргументи за Въпроса трябва да е извлякъл Чомаков от 
това, личи от статията, която обнародва в Pall Mall Gazette през сеп-
тември под заглавие Поуката от последните събития в България. 1

1 
Българите, се казва там, продължават да демонстрират лоялност към 
Портата, докато наоколо е пълно с бунтовници, които възмутено ги 
питат: Какво ви дадоха в замяна на нашата вярност? Защо критяните 
получиха повече със своя бунт отколкото вие с вашата преданост? 
Българите, заключава Чомаков, до сега останаха глухи за всичко 
това, но здравомислието ни учи, че не е добре нито най-добрите 
хора, нито най-добрите народи да бъдат излагани на твърде дълго 
изпитание и на твърде повтарящо се изкушение.  

Подействал ли е този аргумент? Най-вероятно да – защото изда-
ването на двата правителствени проекта за решение на Въпроса не-
съмнено цели да гарантира лоялността на българите към Портата при 
изострилите се почти до война през есента гръцко-турски отношения. 

Прочее, тук само можем да потвърдим често привежданото в ис-
ториографията становище на Л. Каравелов, изказано в Свобода през 
март 1870, за ролята на Хаджидимитровата чета в решението на Въ-
проса. 1

2 Все през 1870, пред П. Кисимов 1

3 мнение, че Въпросът е ре-
шен благодарение на четите, изказва и българин (Иванчо х. Пенчо-
вич?), близък до официалните турски кръгове; същото намираме и в 
писмо 1

4 от дек. 1868 на Караконовски до Геров: българските предста-
вители в Цариград сами казват, че Въпроса го решава хаджи Димит-
рий. 

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 163. 
2 Вж. напр. у Бужашки, Евл. Българската община, с. 96. 
3 Кисимов, П. Исторически работи-3, с. 63. 
4 ИАНГ-1, д. 1277, с. 762. 
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Според нас подвизите на 127-те юнаци са един от важните фак-
тори, принудили Портата да не прекалява с неговото протакане. 

4. Двата проекта на Портата (1868-1870) 

Най-сетне, 17 месеца (окт. 1868) след проекта на патриарх Григо-
рий VI, Портата отговаря с два, кой от кой по-изгодни, проекта за ре-
шение на Църковния въпрос – не само автономията е достатъчно ши-
рока, но тя обхваща и всички българи.  

Сега е ред на Игнатиев. Виждайки, че решението на Въпроса може 
да го заобиколи, той е принуден да признае правото за намеса на 
светската, при това иноверна, власт в религиозна разпра между два 
православни народа. 1

1  
При междувременно върналото се руско-турско приятелство той, в 

рамките на нова Смесена комисия, пак получава силна позиция във 
Въпроса, чрез която се постарава, доколкото може, да направи вме-
шателството на турците в него по-приемливо за гърците. Чрез въвеж-
дането на плебисцитния принцип за разпределение на смесените 
епархии териториалната неопределеност на българската Църква е в 
голямата си част отстранена. Това, наистина, намалява нейния обхват, 
но пък за сметка на това тя не е лишена от подкрепата на послушните 
на Русия православни Църкви (това ще се окажат всички негръцки та-
кива плюс една гръцка – Йерусалимската) и не е напълно зависима от 
турците.  

От своя страна последните, виждайки, че по този начин не само се 
създава нов ìèëåò, но и че той ще е определен не по религиозен, а по 
териториално-етнически признак, и няма да е враждебен на Русия, 
отново започват да протакат. Страхувайки се, обаче, че Въпросът може 
вече да получи решение без тях, те са принудени да не отлагат 
прекалено дълго.  

Ето как Игнатиев обяснява защо, макар и неохотно, турците правят 
последната крачка:  

Али паша се обявяваше против създаването на нова право-
славна народност. Министрите на султана се страхуваха да не би 
един църковно-административен въпрос да породи политическа 
единица, с която те впоследствие ще трябва да се съобразяват. Те 
държаха преди всичко да провалят едно съглашение, насърчавайки 
противоречивите домогвания на съществуващите партии. Но, 
вървейки по този път, те се видяха неизбежно принудени да улес-

                                                 
1 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 111. 
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нят сами нейното създаване, което те се страхуваха да оставят в 
чужди ръце. 1

1 
Така, прочее се стига до султанския ферман от 27 февр. 1870. Ек-

зархията е компромис между каноничната, но тясна Църква на Григо-
рий VI от май 1867, и широката, но не съвсем канонична 1

2 Църква от 
двата проекта на турците от окт. 1868. Това решение може да се смята 
максимално изгодно за българите. 

Става почти чудо. Изплашен, че благодарение на Чомаков Портата 
ще отнеме от руското влияние пространството между Дунав и Егея, 
през 1867 Игнатиев притиска патриарх Григорий VI да излезе с 
екзархийския си проект. С това започва един вид наддаване между 
турци и руси за трайните симпатии на българите, поради което повече 
от 30-годишната им на възраст Църковна разпра в по-малко от 3 го-
дини получава много изгодно за тях решение. Това ускорено развитие 
взема началото си най-вече от скандалния Стоянчомаков адрес от 
края на 1866. 

Дали Докторът се е целел точно там, или това е игра на каприз-
ната съдба – не е много ясно.  

Важното е, че, независимо каква оценка ще получи в морален ас-
пект, прагматически неговият критски ход води до огромна победа, 
извоювана без кръв или материални жертви. Разбира се, тя става 
възможна благодарение уникалното положение, което България заема 
в тогавашната фаза на Източния въпрос. Но сигурно то би останало 
само в потенция без твърдостта, постоянството, вярата, куража – а 
защо не и политическото майсторство? – на Пловдивския представи-
тел. 

В такава схема, според нас, си взаимодействат факторите и усло-
вията, довели до решаването на Въпроса. В предходния параграф въз 
основа на нея разгледахме в детайли как се стига до двата проекта на 
Портата. Нека сега проследим пътя на Въпроса от тях до Фермана.  

# # #  
Прочее, в 1867 най-сетне турците, освен формално и точно пре-

дявени български искания, имат и едно по-уважително към тях стано-
вище на Патриаршията.  

Сега идва техен ред да се произнесат по-определено.  
Полуофициални изявления, че решението било готово, те правят 

през юни 1868. 1

3 Официалният им отговор, обаче, се бави точно 17 

                                                 
1 Игнатьев, Н.П. Записки (ИМИД (1914)-6), с. 158. 
2 Въпросът за каноничността на Екзархията е разгледан у Събев, Т. Учредяване и 

диоцез на Българската екзархия, 48 и сл. 
3 Вж. тук по-горе, с. 297. 
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месеца. Причината е в това, че те го обвързват най-тясно с развитието 
на кризата, породена от Критското въстание.  

През есента на 1868 отношенията между Империята и Гръцкото 
кралство се изострят до краен предел и перспективата за война между 
двете държави става съвсем реална и близка. Точно в този момент, 
явно за да си гарантира в евентуалния конфликт не само неутралитет, 
но и поддръжка от страна на българите 1

1, Портата обявява два 
официални проекта за решение на техния Църковен въпрос.  

Те най-вероятно са изготвени от Фуад паша 1

2, министър на Външ-
ните работи и на изповеданията, който през февр. 1868 дава аудиен-
ция на българските представители 1

3, а малко по-късно се консултира с 
Чомаков, Иларион и Панарет по 3 въпроса.  

Единият е: майка или другояче следва българската Църква да на-
рича Вселенската патриаршия? Другите два са относно начина за 
разпределение на населението на смесените епархии между двете 
спорещи страни: 1. дали като всяка от последните бъде представена 
там от свой митрополит или пък 2. мнозинството да има митрополит, а 
пък малцинството – епископ, подчинен обаче не нему, а на своята 
Църква. 1

4  
По първия запитаните отговорят, че, както всяка автокефална 

православна Църква, и българската следва да нарича Цариградската 
не майка, а по-голяма сестра.  

Що се отнася до другите два – намирайки, че и двата предложени 
начина са възможни, те предпочитат във всяка смесена епархия да 
получат митрополит наред с гръцкия. Това, поясняват те, не е според 
каноните (впрочем, същото е вярно и за другото, както изтъква, пред-
лагайки го в своя проект от 1868, Паисий Пловдивски 1

5), които забра-
няват да се пращат двама митрополити в един и същи диоцез, но то е 
по-съобразно с възприетия от Портата при решение на спора принцип 
за свобода на съвестта и на практиката на самата Патриаршия, която 
неведнъж го е правела, отделяйки от дадена епархия една или повече 
части под различно име. 1

6  
Когато обаче двата проекта стават официален факт, българите 

избират онзи от тях, който бе възприел другото решение, каквото, 

                                                 
1 РБНОД-3, д. 193, с. 445, 446. 
2 Вж. за това тук по-горе, с. 264. 
3 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 30, с. 251-252. 
4 Кирил, патриарх Български. Панарет, с. 147-149. 
5 Вж. този проект у Кирил, патриарх Български. Паисий, с. 202-205. 
6 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 379, с. 453-454; срв. и д. 302, 374, 385, с. 358-

359, 442-443, 462; вж. и Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 31, с. 252-254. 
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впрочем, не само Паисий, но и Игнатиев предлага като един от два 
свои варианта на Григорий VI през май 1867 във връзка с екзархийския 
проект на последния. 1

1  
Причината за промененото предпочитание трябва да е в това, че до-

като българите, за да имат по-пряк досег с държавната администрация, 
бяха поискали техните митрополити да имат за седалища същите гра-
дове (които като правило са âèëàåòñêèòå и ñàíäæàêñêèòå центрове), където 
са и гръцките, Портата предлага архиереите на новата Църква да рези-
дират в същите епархии, но в различни градове. Което означава, че гър-
ците ще запазят влиянието си в главните места, а на българите ще се 
предоставят второстепенните.  

От своя страна, Патриаршията, но след като първо през септ. 1872 
обявява Екзархията за схизматическа, също ще настоява да има свой 
митрополит редом с българския. 

На двете заинтересовани страни решението на Портата офици-
ално е предоставено в началото на окт. 1868 във вид на два проекта. 
На българите Портата освен това устно 1

2 разрешава да смятат който от 
тях си изберат за фактическа развръзка.  

В Метоха те са представени от Чомаков, който произнася специ-
ално слово. 1

3 То после е отпечатано и разпратено из провинцията 1

4, къ-
дето е четено по църкви и училища. Например, Иван Гологанов 1

5 пише 
на 2 дек. 1868 от Крушево на Ст. Веркович: Надявам се, че скоро и ту-
кашната околия ще познае що е народност; попът тука служи по сла-
вянски и аз казах едно малко словце относително до народността, 
както и словото на г. Чомаков. 1

6 Така правят и в Лом, като пращат и до-
писка в Цариград. 1

7 
За Пловдивския представител това е момент на триумф.  
Фактът, че тъкмо Портата сама решава, както се смята тогава, 

Въпроса, и че именно Чомаков взема ìþæäåòî, затвърждава неговата 
ръководна роля. Радващ се на турското доверие, той праща из про-
винцията циркуляр с дата 29 окт. 1868, в който четем следните пате-
тични редове:  

Народът ни се освободи от користолюбивата власт на едно чуждо 
духовенство. Следователно, смятаме нашето желание напълно по-
стигнато. Да си честитим този светъл ден, в който поглеждаме слън-

                                                 
1 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 24, с. 242. 
2 РБНОД-3, д. 193, с. 446. 
3 Вж. тук, част 2, д. 83. 
4 Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 280, с. 152-153. 
5 За него вж. едноименния очерк на А. Райкова. 
6 Документи за Българското възраждане от архива на Веркович, с. 360. 
7 Македония, III, № 4, 21 дек. 1868. 
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цето, в който и ние ставаме народ и в който поемаме управлението на 
нашата религия и на нашия вътрешен живот. Нека, прочее, братски се 
поздравим с Народът въскресе! 1

1 
Но издаването на двата проекта също увеличава и усложнява ра-

ботата по управлението и движението на Въпроса, която, както и 
преди, все така тегне изцяло върху Чомаков.  

Тъй като продължава да практикува лекарската си професия за да 
си балансира бюджета, времето не му стига. Парите, защото от 
Пловдив пък, виждайки победата току-речи извоювана, почват да си 
правят оглушки за заплатата му, също са му êúò. Той дори си предлага 
оставката. 1

2 Това обаче ще е по-скоро тактически ход. Тя, разбира се, 
не е приета, но маньовърът затвърждава позициите му. 

Макар и близка, победата още не е окончателна. Патриаршията 
прави всичко възможно за да противодейства, у турците като че се 
появява колебание. Затова Чомаков им подава прошение, в което иска 
те да зачитат собствената си воля и да отстранят пречките, които за-
почват да се появяват при опита да се приложат на практика отстъ-
пените от тях права. Той настоява отново ожесточилият се конфликт с 
гърците да бъде държан вън от богословието, да се разреши на 
българските владици да се съберат в Цариград и да не се пречи на 
общините да действат в съответствие с новото положение на нещата.  

Опасявайки се, че, при невежеството и незрялостта на възрожденс-
кото общество, освобождението от Патриаршията ще създаде немалко 
хаос и ще провокира отново засилени външни намеси, той предлага Пор-
тата да вземе под своя контрол породения от издаването на двата про-
екта ентусиазъм. Трябва сега правителството да създаде България, а 
не да я остави сама себе си да създава – обобщава Чомаков, явно не 
без желание именно той да продължи да бъде посредникът между тур-
ците и нововъзстановената църковна йерархия.  

Сетне иска от Портата назаем средства за посрещане първона-
чалните нужди по изграждане на новия ìèëåò. В този процес особена 
роля отрежда на възобновлението на спрелия поради липса на фи-
нанси в началото на 1865 в. Съветник. 1

3 
Най-вероятно турците не са дали исканите пари. Съветник-ът, с 

един-единствен нов брой, ще направи неуспешен опит за втори дебют 
едва две години по-късно. 1

4  

                                                 
1 Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 173, с. 69-70; същият документ у Шопов, Ат. Д-р 

Стоян Чомаков, д. 547, с. 603-604, и у Станимиров, Ст. Из черковната история на 
град Ловеч, с. 72-73. 

2 Иванов, Ю. Документи, д. 42, с. 35. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 376, с. 446-448. 
4 Вж. тук по-горе, с. 226. 
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Но Портата разрешава български владици да се съберат в столи-
цата, давайки да се разбере, че ако те се споразумеят помежду си, тя 
е готова да им даде и ферман за учреждаване на собствена Църква. 1

1 
Покана е пратена до всичките по това време 7 (без тези в Цариград) 
български архиереи 1

2, от които четирима (Антим Видински, Доротей 
Софийски, Иларион Ловчански и Панарет Пловдивски) се отзовават. 
Заедно с другите от години непризнаващи Патриаршията двама бъл-
гарски архиереи (Иларион Макариополски и Паисий) те съставят, ос-
вен временен Св.Синод, още и безусловно необходимата духовни-
ческа част на едно управително тяло (привременен Смесен съвет) за 
възобновяващата се Църква.  

Местните власти в повечето случаи толерират българските об-
щини, а връзките както с провинцията 1

3, така и с Портата 1

4 стават из-
ключителен прерогатив на Чомаков.  

Сред духовниците, тъй като Иларион Макариополски е отлъчен от 
Църквата и поради това не е подходящ за български първосвещеник 1

5, 
Чомаков започва все повече да изтъква Панарет, който пък се стяга да 
бъде бъдещият български първосвещеник. 1

6  
Но тъй като той все още няма почти никакви заслуги към Въпроса, 

малко по-късно тази роля се пада на Иларион Ловчански, с когото Чо-
маков се бе срещнал в 1858. Въпреки обещанието си за съдействие 1

7, 
и този владика до момента не регистрира някакви особени прояви по 
Въпроса. Наистина, в 1860 напуска Патриаршията, но скоро се връща 
обратно. 1

8  
Сега първо чрез братя Димчови 1

9, второ чрез Й. Груев 1

10, накрая и 
пряко 1

11, къде с обещания да му се падне, като на пръв по рождение и 
по ръкоположение, първосвещеничеството, къде със заплахи, че съ-

                                                 
1 Теплов, В. Греко-болгарский церковный вопрос, с. 72 
2 Радивоев, М. Време и живот, с. 258. 
3 Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 285, с. 158. 
4 Вж. тук, част 2, д. 89, с. 161. 
5 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 352, с. 408-409. 
6 Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 284-285, с. 155-158. 
7 Вж. тук по-горе, с. 127. 
8 За него вж. Васильов Т. Иларион Ловчански; Станимиров, Ст. Из черковната 

история на град Ловеч, с. 28 и сл.; Маркова, З. Ловеч в борбата за самостоятелна 
Българска църква. 

9 Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 173, с. 69-70; същият документ у Шопов, Ат. Д-р 
Стоян Чомаков, д. 547, с. 603-604 и у Станимиров, Ст. Из черковната история на град 
Ловеч, с. 72-73. 

10 Иванов, Ю., Документи, д. 40, с. 34. 
11 Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 174, 178,  с. 70-71, 73-74; същите два докумен-

та и у Станимиров, Ст. Из черковната история на град Ловеч, с. 73-75. 
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народниците му ще го отхвърлят, ако продължава да остава верен на 
Патриаршията, Чомаков го убеждава да дойде в Цариград.  

Нямайки особени качества, нито пък ясно формулирани възгледи 
или амбиции, Ловчанският владика лесно приема да бъде експонент 
на Чомаков 1

1, като най-напред става председател на привременния 
Св.Синод, а през февр. 1872 – и пръв (но касиран от Портата) екзарх.  

Освен владиците, българските водачи от столицата бързат да ан-
гажират и народа от провинцията. С дата 15 окт. 1868 те триезично 
(български, гръцки и турски) издават, представяйки ги като окончателно 
решение, двата проекта заедно със съпроводителното писмо на 
Портата в нарочна брошура, която разпращат из провинцията.  

В окръжно от 5 ноем. отново се твърди, че Въпросът е решен 
окончателно и се приканва българският народ да чества по подобаващ 
начин това събитие и да изпрати благодарствени адреси до султана.  

Така от столицата българската радост бързо се разлива из про-
винциите и дава нов силен тласък на църковните борби, особено в 
Македония. Общонационалното празнуване на щастливото събитие се 
извършва на 6 дек., Никулден, към Цариград потича поток от òåøå,
êþðíàìåòà.  

Както оповестяването на двата проекта, така и тези първи стъпки 
към тяхното приложение от страна на българите, извикват яростната 
съпротива на Фенер. Българо-гръцките отношения се ожесточават до 
максимум. Отново се разгръщат разпалени словоборства, в които 
двете страни представят вече познати аргументи. 1

2  
Както би могло да се очаква, Патриаршията отхвърля двете турски 

предложения като противоканонични, противодогматични, проти-
вовероизповедни, противоевангелски. Тъй като в съпроводителното им 
писмо £ се позволява, ако не приеме никое от тях, да направи, но без 
да се бави особено, трето, който обаче да задоволи българите, тя 
поисква на Вселенски събор да се реши Въпросът, тъй като от една 
страна той надхвърлял нейните компетенции, от друга пък бил чисто 
вероизповеден и следователно не допускал намеса на светската власт.  

От своя страна Портата, която, за разлика от 1861, когато по ис-
кане на Фенер праща непокорните български владици на заточение, 
сега отказва да защитава неговите, нарушаваща принципа за свобода 
на съвестта, претенции и поканва българите да вземат официално от-

                                                 
1 Радивоев, М. Време и живот, с. 274. 
2 Подробно за новия тур прения вж. у Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна рас-

пря, с. 385 и сл.; Кирил, патриарх Български. Паисий, с. 216 и сл. 
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ношение към гръцките възражения. Те правят това с нарочна брошура 
от ян. 1869.  

В нея се посочва всичката софистичност на гръцката аргумента-
ция. Най-същественото в българския отговор е, че Въпросът е църко-
вен, но не е вероизповеден, той засяга не догмите и каноните на Цър-
квата, а външното £ управление, което се състои изключително от 
неща политико-граждански по своя характер, тоест мирски и следова-
телно не само не изискващи вселенски събор, но и допускащи наме-
сата на кесаря. 

Ударил на камък пред светската власт, Фенер обръща взор към 
другите православни Църкви, пред които и българите не закъсняват да 
представят своята гледна точка. На призива положително за Па-
триаршията откликват само гръцките йерархии, останалите не £ дават 
подкрепа. Особено важен е отговорът на руския Св.Синод, който, ма-
кар и сдържано и до известна степен условно, дава право на бълга-
рите. 1

1 
# # #  

Станала осезателно близка, победата, както обикновено, усилва 
разногласията и особено борбите за първенство.  

И през 1868 основната тежест се носи от Чомаков. Това се при-
знава официално.  

Например, в края на 1867 Славейков чрез вестника 1

2 си високо за-
явява: при явното равнодушие на народа, Въпросът в Цариград съ-
ществува единствено благодарение на Чомаков. Неведнъж и сам Чо-
маков се оплаква от липса на съдействие. Така, през дек.1868 той 
пише в Пловдив на Й. Груев: Работата още цяла и по управлението 
си, и по карането си е исключително воз мене. И станалите беюви 
åôåíäèîâöè 1

2 не ми земаха от товарът. И нето можат ми помогна 
много. 1

4  
През 1864-1868 Чомаков обикновено действа съвместно с Ила-

рион Макариополски. Но, както бе очаквал Игнатиев, не закъснява да 
се яви и съперничеството. Завърнал се в 1864 от заточение, Иларион 
се изправя пред факта, че, от една страна, се е сдобил с ореола на 
мъченик за народното дело, но, от друга – че заедно с това е загубил 

                                                 
1 Вж. за това у Meininger, Th. Ignatiev, pp. 112sq. 
2 Македония, г. II, № 2, 9 дек. 1867, с. 3. 
3 С тези думи Чомаков явно визира своя братовчед, приятел и съратник Чалоглу, 

който по-рано тази година идва в Цариград за член на Държавния съвет и от Георгаки 
Стоянович ефенди се превръща в Георгаки бей. 

4 Иванов, Ю., Документи, д. 42, с. 35-36; под това писмо е изписана годината 
1863, но това трябва да е печатна грешка. 
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реалната главенстваща роля във Въпроса, която е преминала у Чома-
ков. 1

1  
Впрочем, за това си казва думата не само отсъствието на влади-

ката за няколко години.  
По-важното е, че естеството на работата е само по форма рели-

гиозно, а по същината си е политическо. Иларион има заслуги, но той 
реално не може да бъде нещо повече от символ, от емблема. Цяла 
България го знае и признава като свой патриарх, който по Великден 
1860 провъзгласява българската Църква за независима. Но малцина 
са онези, които знаят, че мъчнотията е не толкова в извършването на 
този тържествен акт, колкото в постигането на неговата санкция от 
страна на меродавните сили.  

Разбира се, не може да се отрича нито мъжеството, нито постоян-
ството, нито патриотизма на Иларион. Но освен тези качества са не-
обходими и политическа ловкост и връзки, които владиката не прите-
жава, а и няма много вкус към тях. Той е затворен, а и обидчив, та не 
му е лесно нито да завързва, нито да запазва отношения с люде и ин-
ституции.  

Освен това Чомаков има друго едно голямо предимство – той е 
материално осигурен от страна на Пловдивската община.  

През 1870 в Привременния смесен съвет Иларион го обвинява 1

2, 
че, докато останалите работили безкористно, той изхарчил 400 хил. гр. 
обществени пари 1

3. Но това не би могло да бъде повод за укор. 
Напротив, бидейки на българска заплата, Чомаков е могъл както да 
употреби цялото си време и дарби за народната полза, така и да бъде 
независим от чужди внушения и натиск. Така и става.  

Впрочем, неговата материална осигуреност не бива да се абсо-
лютизира. Неведнъж той се жалва, че не му стига заплатата от Плов-
дивската община, която при това не идва и равномерно. Например, в 
писмо до Й. Груев от дек. 1868 1

4 се оплаква: До днес с това малко-
много, що ми испращахте редовно или нередовно, и с онова, щото 
спечелвах от искуството ми медичинско, азе карах работа. А днес 
онова вашето пресекохте или пресичате. С умножение же на ра-

                                                 
1 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 339. 
2 Църковен архив-3, с. 120; срв. и речта, която Минчоглу произнася в частно съ-

брание няколко дни след официалното откриване на 23 февр. 1871 на Църковно-
народния събор (Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 231, с. 116-117). 

3 Според приходно-разходната книга на Пловдивската община, на Чомаков в ка-
чеството му на представител в столицата е изплатена, за времето от май 1861 до 
февр. 1871, сумата от 344 019 гр. (Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, с. 349). 

4 Иванов, Ю. Документи, д. 42, с. 35-36; под този документ е изписана годината 
1863, но това трябва да е печатна грешка. 
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боти и с болни не може да са упражнявам и разноски естествено се 
умножават.  

И още едно съществено преимущество притежава Пловдивският 
представител. Той е мирско лице, подчинено единствено на светските 
закони. Имайки подкрепата на своята епархия и благосклонността на 
Портата, Докторът пряко е неуязвим както за руската дипломация, така 
и за Фенер.  

Иларион обаче е духовник и в качеството си на такъв лесно по-
пада под легитимните удари на Патриаршията, които турците, притис-
кани от Русия, няма как да не санкционират.  

Ненапразно през есента на 1863 новоизбраният тогава патриарх 
Софроний прави усилия да сведе Въпроса само до религията и съот-
ветно с това да изисква той да бъде разискван единствено от духов-
ници. 1

1 Намирайки основателно, че е важно да се изтъкне, че разпрата 
с Патриаршията е не само религиозна и църковна, но национална и 
гражданско-политическа, и печатният орган на народното представи-
телство, Съветник 1

2, посвещава на тази тема две уводни статии под 
общото заглавие Характерът на Българския въпрос. 

Разбира се, има и много съществени идейни различия между 
двамата.  

Иларион е вече уморен и – в определен смисъл – умерен, остарял 
и физически, и идейно. Той е консерватор, държи на църковната 
форма, има влияние главно в Северна България и е готов, заради по-
мирение с Патриаршията, да се задоволи с една ограничена терито-
риално българска Църква със седалище в Търново, чийто първосве-
щеник би бил той самият.  

Вследствие водаческите амбиции на Иларион, той и неговите 
привърженици съставляват в Националната партия един вид фракция, 
която на моменти, с повече или по-малко основания, изглежда като 
самостоятелна формация.  

Тази относителна обособеност се засилва поради готовността на 
Иларион да разиграе отново униатската карта.  

Поради това структурата на Църковното движение в края на сед-
мото десетилетие на 19 в. доста прилича на онази от неговото начало. 
И сега имаме три основни лагера – националисти, русофили, привър-
женици на възприемане главенството на папата.  

Сам Чомаков в 1868 говори, че срещу себе си, освен гърците и 
себелюбците, имал две партии – бивши или потенциални униати и ру-
софили: Противодействията ни са големи не само от гръците, но 

                                                 
1 Съветник, I, № 40, 23 дек. 1863, с. 3. 
2 Пак там, № 43, 13 ян. 1864; № 44, 20 ян. 1864. 
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още от издъхналата уния, от руската партия намръжденна и от 
егоистите, които прават партията най-страшна от сичките 
други. 1

1  
Чомаков си остава лидер на националистите.  
Като цяло русофилите, тъй като техен реален шеф е Игнатиев, 

нямат достатъчно открояващ се водач измежду българите. От миря-
ните тук около 1870 най-главен е турският служащ Кръстевич. От ду-
ховниците най-много изпъкват Паисий Пловдивски и Антим, тогава 
митрополит Видински.  

Иларион пък, който в 1860-1861 е шеф на първите, сега оглавява 
последните. Тях във времето на Великденската акция ние нарекохме 
франкофили 1

2, тъй като тогава начело им стоеше мирско лице (Др. 
Цанков), разчитащо главно на френска подкрепа.  

Сега, тъй като Франция не е толкова безусловна в подкрепата си 
за католическата пропаганда и тъй като начело им е духовник, по-
удачно тяхно име би било паписти (което съществува през епохата в 
пежоративна си форма папищаши), католикофили (Чомаков използва 
неговия антоним католикофобия), ватиканофили (ако се използва по-
късното държавно название на централното ръководство на Като-
лическата църква).  

Впрочем, тази ориентация на Макариополския владика е до го-
ляма степен временна. По-сетне, в желанието си да оглави българс-
ката Църква, той попада в орбитата на Игнатиев 1

3, който в навечерието 
на Богоявленската акция даже уговаря с Патриаршията тъкмо той да 
бъде избран за екзарх 1

4.  
Заради не съвсем точно очертания си профил, в историографията 

Иларионовата фракция, респ. партия, бива определяна, въз основа на 
един или друг, повече или по-малко съществен, признак като Консер-
вативна (или пък, пежоративно, Чорбаджийска), Севернобългарска, 
Търновска, Търновско-русенска, Умерена.  

Гледана пък от такъв ъгъл, антагонистичната £ Чомакова партия се 
нарича Напредничава, Пловдивска, Южнобългарска, Трако-маке-
донска, Крайна. 1

5 
За разлика от Иларион Чомаков пък е закърмен с идеите на Про-

свещението. Той е демократ, либерал, националист и (по-скоро ев-
ропо- отколкото турко-)фил; за него Църквата е преди всичко форма, 

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 352, с. 409. 
2 Вж. тук по-горе, с. 195. 
3 Бобчев, С. С. Из цариградските ми спомени, с. 86-87. 
4 Кирил, патриарх Български. Панарет, с. 264. 
5 Вж. още за тези названия у Маркова, З. Българската екзархия, с. 32 и сл. 
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която следва да се нагласява към национално-политическото 
съдържание на Въпроса. Най-важното е всички българи да се пробудят 
национално и да се свържат, чрез религиозна автономия, в едно 
неразривно цяло. 

# # #  
Междувременно, в началото на 1869 Източният въпрос излиза от 

състоянието на криза. Опасността от турско-гръцка война преминава 
бързо, в Париж се свиква конференция на Великите сили, която по-
твърждава статуквото в Източния въпрос. Критските въстаници слагат 
оръжие. Гърция бързо се преориентира от туркофобия към туркофи-
лия.  

При тези бързи и съществени промени партньорството с крайната 
партия на Чомаков става неизгодно за турците.  

Нямайки вече такава належаща нужда от българите 1

1, Портата 
бърза да намали онова, което току-що почти официално се бе пока-
зала готова да им даде по Въпроса, предаден сега в ръцете на назна-
чена през ян. 1869 от Али паша и от него председателствана нова 
Смесена комисия 1

2. Чомаков не е неин член, от българска страна там 
влизат Г. Кръстевич (той съставя и двата проекта, върху които Коми-
сията работи), Ив. х. Пенчович и Г. Стоянович.  

Първият е член на Върховния съд, другите двама – на Държавния 
съвет. И тримата, независимо от приятелството на последния с Чома-
ков, са колкото турски, толкова и руски довереници. Например, в руски 
дипломатически доклад от Цариград от март 1869 се казва, че самото 
правителството избрало членовете на Комисията, които обаче, вслуш-
вайки се в съветите на посолството, си отстъпват взаимно по всички 
важни въпроси и затова делото им бързо вървяло към успешен край. 1

3  
Видял се загърбен от турците, Чомаков веднага започва борба за 

да отстоява позициите си.  
Още в 1863, при едно от поредните разочарования от поети и не-

изпълнени обещания от страна на Али паша, двамата си разменят 
горчиви думи. Но това е временно и Пловдивският представител дълго 
още се изказва с уважение и доверие за турския реформатор.  

Сега обаче нещата отиват по-далеч.  

                                                 
1 РБНОД-3, д. 193, с. 446. 
2 Върху един от нейните протоколи Чомаков бележи: която [комисия]  се съста-

ви чрез интриги след публикуване на правителствения проект (Шопов, Ат. Д-р 
Стоян Чомаков, д. 377, с. 448); в писмо от 2 апр. 1869 до Пловдивската община (вж. 
тук, част 2, д. 90, с. 163-164) той твърди, че тази комисия била дело на отвъдбалкан-
ските представители с подкрепата на Мидхат паша. 

3 РБНОД-3, д. 193, с. 447. 
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През март 1869 в свой доклад до Петербург руското цариградско 
посолство съобщава, че българските водачи, а това е най-вече Чома-
ков, упорстват да придават на турските проекти сила на решение и 
агитират в столицата и епархиите за протести срещу Смесената 
комисия. 1

1  
В началото на същия месец Чомаков си навлича сръднята на Али 

паша 1

2 в желанието си да провали обсъждания в Смесената комисия 
проект на Кръстевич. И в срещата на 30 март Чомаков поддържа пред 
него, че българите не биха могли да приемат друго, освен предвиде-
ното в първия проект на Портата от окт. 1868. 1

3 Великият везир е за 
поетапно освобождаване на българите от властта на Фенер. Чомаков 
настоява това да стане наведнъж за всички. Какви са неговите осно-
вания? Веднъж узаконено, решението, макар и частично, смята той, 
ще премахне основанието да се иска намесата на светската власт, а 
пък гърците тогава безпрепятствено ще притиснат онези от българите, 
които са останали под тяхна власт. По-инертните ще им се подчинят, 
по-будните, ако не искат да търпят чужд гнет, ще трябва да приемат 
унията. 1

4 
Седмица по-късно, обаче, след като великият везир прави някои 

промени в Кръстевичевия проект (като откъсва от евентуалната бъл-
гарска Църква някои епархии, êàçè и села, на близо при всяка оставя и 
врата отворени за да влезват после полека-лека) и е готов да го 
облече в èðàäå, Чомаков вече го намира за приемлив. 1

5  
Не е ясно дали това е последната поправка по този въпрос в про-

екта, но в неговия окончателен вариант се предвижда допитване до 
народа, като българската Църква би получила онези епархии, които 
изцяло се обявят за нея. Освен това, където из смесените епархии 
болшинството £ каже да, там ще има неин митрополит, Патриаршията 
ще бъде представена с епископ. Където пък болшинството ще се 
обяви за последната, там гърците ще имат митрополит, а българите – 
епископ. 1

6  
Този проект ще бъде изоставен. Във втория проект на Смесената 

комисия èñòèëÿìèòå като способ за демаркация също са изоставени, 
като областта на евентуалната българска Църква е твърдо очертана.  

                                                 
1 Пак там. 
2 Вж. тук, част 2, д. 87, с. 159. 
3 Иванов, Ю. Документи, д. 45, с. 37. 
4 Вж. тук, част 2, д. 90, с. 164. 
5 Иванов, Ю. Документи, д. 46, с. 38. 
6 Вж. този проект у Маринов, Д. Как е създадена Българската екзархия, д. 3, с. 10-11.  



Глава трета: Мирски водач на Църковната борба  

 

313 

 
 

След като обаче нито българите нито гърците го приемат, през ав-
густ отново се заговорва за допитване – но не във всички, а само в 
смесените епархии. 1

1  
Окончателното решение на Въпроса – ферманът от 27 февр. 1870 

– ще възприеме именно този начин 1

2 за териториално разграничение 
между Екзархията и Патриаршията, като понякога българите ще 
настояват населението да изяви своята воля не чрез индивидуално 
гласоподаване, а чрез колективни прошения до властите.  

Чомаков в крайна сметка ще го одобри 1

3, макар дълго и упорито да 
настоява за съответната формулировката от първия правителствен 
проект от окт. 1868.  

Там, впрочем, конкретен начин не бе указан, но явно е било дого-
ворено – или пък се е схващало като разбиращо се от само себе си, – 
че религиозните началници, след като извършат преброяване на на-
селението, ще отделят íóôóçèòå на българите. 1

4 По този начин мерило 
за национална принадлежност биха били не субективни (и следова-
телно по-несигурни – като самосъзнанието), а обективни етнодетер-
минатори (като например езикът). Такъв подход се защитава от 
немското понятие за нация.  

Свързваният с френската национална идея плебисцитен принцип, 
който се смята за по-адекватен на модерното време, но който, и кон-
кретно, и изобщо, е податлив на опорочавания, вероятно е бил нало-
жен от генерал Игнатиев 1

5, предложил го още в 1865 като способ за 
разпределение на смесените епархии. Тогава посланикът се надява 
той да е еднакво приемлив и за гърци, и за българи, тъй като благо-
дарение на него да получат там превес първите ще могат да разчитат 
на преобладаващото си влияние, вторите – на численото си превъз-
ходство. 1

6  
Впрочем, има и други мнения за авторството върху този пункт от 

решението на Въпроса, смятан за особено важен и изпълнен с дълбок 
и скрит смисъл, защото, представлявайки конкретизация на прастария 
имперски принцип divide et impera, той увековечава българо-гръцката 
разпра.  

                                                 
1 Вж. тук по-долу, с. 320. 
2 Вж. тук по-долу, с. 324. 
3 Вж. тук по-долу, с. 321, 324. 
4 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 302, с. 358-359. 
5 Тодев, Ил. Граф Игнатиев; вж. и Кирил, патриарх Български. Антим I, с. 287, 

бел. 3 под линия; срв. и Meininger, Th. Ignatiev, p. 131, note no 96. 
6 Вж. у Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 4, с. 207. 
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Така, според най-авторитетния изследвач на Църковното движе-
ние, проф. П. Ников 1

1, èñòèëÿìèòå са въведени във Фермана от Али па-
ша без знанието – и респ. въпреки волята – на руския посланик. И спо-
ред митрополит Методий 1

2 Али паша предлага плебисцитната добавка 
– но според него тя била приета от всички членове на Смесената коми-
сия 1869.  

Т. Жечев открива корена 1

3 им в седмата от 8-те точки, която изиск-
ваше в етнически смесените епархии владиката да бъде от народ-
ността на мнозинството, а шлифовката 1

4 им до тънките и прецизни 
формули в Екзархийския ферман отдава на Г. Кръстевич. И М. Бала-
банов 1

5 вижда в последния вдъхновителя на втората част от член 
10-и на тоз ферман.  

Впрочем, ако е вярно това, което сам казва на д-р Хр. Стамболски, 
Кръстевич, за да спази църковните правила, в своя проектоферман 
определил точно числото и границите на влизащите в Екзархията 
епархии. 1

6 Тоест, окончателно разделил българи и гърци, без да пред-
вижда по-сетнешни допитвания в спорните райони.  

От своя страна пък д-р Хр. Стамболски 1

7 намира, че èñòèëÿìèòå 
били приложение на лозунга на крайната партия сред българите 
Всичко или нищо. Следователно, трябвало да се смята, че плебис-
цитният принцип бил внушен от Чомаков – най-вероятно чрез Халил 
Шериф, по-сетне външен министър, който споделял възгледите му за 
решение на Въпроса. В проектофермана на Али паша/Г. Кръстевич 
този принцип бил вписан от Министерския съвет преди да се изпрати в 
Двореца за утвърждаване и издаване. 

В  началото на 1869, въпреки работата на Смесената комисия 
Чомаков си запазва в някаква степен монопола върху официалните 
контакти с Портата и продължава неотстъпно да поддържа, че Въпро-
сът е решен. Но едва настъпила пролетта, великият везир го дезаву-
ира пред другите български водачи.  

                                                 
1 Ников, П. Възраждане на българския народ, с. 306-307; такова мнение споделя 

и З. Маркова (Markova, Z. Russia and the Bulgarian-Greek Church Question, pp. 162-163; 
Маркова, З. Българската екзархия, с. 251-252). 

2 Методий, митрополит Старозагорский. Петдесетгодишният юбилей на Св. 
Българска екзархия, с. 2. 

3 Жечев, Т. Българският Великден, с. 318. 
4 Пак там, с. 387; и митрополит Симеон (Д-р Стоян Чомаков, с. 23) отдава член 

десети на Кръстевич.  
5 Балабанов, М. Българска колония в един остров, с. 361. 
6 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 69. 
7 Пак там, с. 81-82. 
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Тогава, на 30 март, Иларион Макариополски за пръв път от 8 ме-
сеца се среща с Али паша. Присъстват още Иларион Ловчански, Антим 
Видински и Чомаков, който напразно бе настоявал и този път сам да 
иде при министъра. Пашата, противно на обещанията си при изда-
ването на двата проекта, заявява, че последните не са решение на 
Въпроса, което при това не би могло да се постигне против волята на 
Патриаршията. 1

1  
Портата, разбира се, може да го направи и, в крайна сметка, го 

прави една година по-късно – патриархът нито е съгласен с подготвя-
ния екзархийски ферман, нито го приема, когато той става свършен 
факт, но въпреки това той бива приложен. Пашата всъщност трябва да 
има предвид стоящата зад Фенер Русия, с която обаче по време на 
току-що приключилата Източна криза той е готов, разчитайки на евро-
пейската подкрепа, да не се съобразява.  

Променената турска позиция е силен удар за Чомаков, но, рад-
вайки се на по-силна поддръжка от страна на народа 1

2, той не се пре-
дава. 

Неговите противници от това време, както се спомена и малко по-
горе, получават в историографията името Севернобългарска партия. 
Сам той в едно от своите писма я нарича от 6 години съществува-
щата котерия униарска на Доротей Софийски. Последният сега ста-
нал байрактар и приел върховенството на Иларион Макариополски. 2

3  
Руското посолство пък, в доклад от март 1869, говори за партии на 

Чомаков и на Иларион Макариополски. Докторът се радвал на зна-
чително повече популярност от своя съперник, който пък бил готов при 
нужда да прибегне към уния. 2

4  
Следва тук да се отбележи, че Чомаков и сега е категорично про-

тив обвързване с папата, което съществено отличава неговата позиция 
от онази на Иларион.  

Очевидно без да се познава, или без да се държи сметка за това, в 
историографията са изказани твърдения, че Пловдивският предста-
вител бил готов да приеме уния с Рим, стига последният да гаран-
тира правата, които Цариградската църква отказвала на бълга-
рите. 2

5 Такова мнение, облечено в почти същата словесна форма, е 

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 89, с. 161. 
2 РБНОД-3, д. 193, с. 448. 
3 Иванов, Ю. Документи, д. 46, 48, с. 38, 40; Мирчева, К. Неизвестни писма, д. 5, с. 

334.  
4 РБНОД-3, д. 193, с. 448.  
5 Трубецкой, Гр. Руската политика на Изток, с. 27. 
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възприето и от П. Ников. 2

1 Подобна грешка срещаме и в популярни из-
дания. 2

2  
И съвременници на Чомаков, правейки очевидно неправилни из-

води от туркофилството и от тесните му връзки с поляците, твърдят, че 
(прокатолическата) Турция се списвала по неговия дух и по неговите 
възгледи и че той клинчел ту към протестанти, ту към като-
лиците-поляци. 2

3  
Впрочем, макар подобни обвинения да срещаме и от страна на 

Чомаков по адрес на неговия съперник, не е много сигурно дали наис-
тина и Иларион е бил склонен да използва унията. През март 1869 той 
праща окръжно до другите православни Църкви, което през май печати 
и във в. Право, където декларира предаността си към православието и 
изтъква заслугите си в негова защита през 1859-1861. 2

4 
Уместно е да се отбележи още, че Игнатиев през лятото на 1870 в 

своя официална телеграма говори за партията на Чомаков и Ила-
рион Макариополски. 2

5  
Тук трябва да има някаква грешка (най-вероятно е ставало дума за 

другия Иларион – Ловчански), тъй като по това време двамата са в 
остър конфликт. Почувствал се лично засегнат от налагащите се идеи 
за устройство на Екзархията, Макариополският владика си дава устно 
оставката, която пък Чомаков настоява да се представи в писмена 
форма и Съветът да я приеме. Така, между другото, и става. 2

6  
През ноември Иларион се връща в Съвета. 2

7 Впрочем, между Чо-
маков и Макариополски продължават да съществуват и немаловажни 
допирни точки. Например, и двамата, както пише Игнатиев през септ. 
1871, отдавна са считани за най-големи противници на помирението с 
Патриаршията. 2

8  
Освен това, независимо от сериозното сблъскване през лятото на 

1870, Иларион, за разлика по-късно от докачливия Кръстевич 2

9, приема 
пак да работи заедно с Чомаков. Така, няколко месеца по-късно 

                                                 
1 Ников, П. Възраждане на българския народ, с. 304-305. 
2 Напр., Василиев, А. Трем на Българското възраждане, с. 39. 
3 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 292-293; и С. С. Бобчев (Какъв беше 

Гавриил Кръстьович, с. 16) пише, че Чомаков проповядвал да се прибегне към кого и 
да било – салт да се отделим от Фенер. 

4 Арнаудов, М. Иларион Макариополски, с. 271, 355-356. 
5 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 59, с. 330. 
6 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 127, 129-131 
7 Вж. за това последното, а и за всичко останало от този случай, и Радивоев, М. 

Време и живот, с. 342-348. 
8 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 95, с. 378. 
9 Вж. за това тук по-долу, с. 370. 
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двамата отиват при Али паша да го молят да разреши коледна архи-
ерейска служба за българите в Цариград. 2

1 
За Чомаков, прочее, 1869 е време на тежка борба на няколко, 

както вътрешни, така и външни, фронта. За това му е била необходима 
голяма гъвкавост, която на моменти е изглеждала като трудно-
обяснима непоследователност. 2

2  
Той застава в опозиция не само на Иларион Макариополски, на 

великия везир и неговата Смесена комисия, но и на друг виден турски 
държавник – председателя на Държавния съвет Мидхат паша.  

Последният, подобно на Къбръзлъ паша, намира, че Църковният 
въпрос е внушен от и работи в полза на Русия. Поради това той е про-
тив църковното отделяне на българите и за размесването им с враж-
дебните £ татари и черкези. 2

3  
Според Хр. Стамболски през пролетта на 1869 Въпросът се бавел 

именно поради намесата на Мидхат паша. 2

4 Чомаков, който по Благо-
вещение (25 март) разговаря за това с този си млад колега от лагера 
на русофилите, заявил, че народните работи вървели мудно, защото 
правителството не знаело кой път да хване, а и българите от 
провинцията от 4-5 години му правели големи пакости, като се во-
дели по духа на някои извеяни в странство емигранти недоволници. 
Ако всички българи били на един ум, Въпросът щял вече да е приклю-
чен. 2

5  
Все в името на отдалечаването на българите от Русия, Мидхат е 

склонен, както и няколко години по-късно в качеството му на Солунски 
âàëèÿ, да подклажда проуниатските настроения. За унията – косвено, 
препятствайки решението на Въпроса – работят още полските еми-
гранти 2

6, както и – след пауза, според твърдението на Чомаков 2

7 – 
френското посолство 2

8.  
Както през 1861 и сега не е невъзможно срещу унията Чомаков 

да е потърсил сътрудничество с руското посолство, както може би не-
напразно пред Портата го обвиняват Иларион Макариополски и Доро-
тей.  

                                                 
1 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 139. 
2 Пак там, с. 39-40. 
3 В последното, според д-р Хр. Стамболски (Автобиография-2, с. 27) солидарен с 

него бил и Чомаков – това, впрочем, не звучи много правдоподобно. 
4 Пак там. 
5 Пак там, с. 28. 
6 ИАНГ-1, д. 1278, с. 762. 
7 Вж. тук по-горе, с. 291. 
8 Попов, Л. Принос, с. 23; Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 37, с. 

264. 
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Тук обаче Чомаков най-много ще да е разчитал на стария си прия-
тел и изпитан католикофоб Блънт, който през февр. 1869 е в Цариград 
и от който очаква да привлече вниманието на своето посолство върху 
интригите униатски под ръководството на Миктат паша. 2

1  
Не би било, впрочем, излишно да се отбележи, че с последния 

Докторът не престава да си сътрудничи по други въпроси. Например, 
назначаването няколко месеца преди това на Й. Груев за ìóàâèí на 
Пловдивския ìþòåñàðèô трябва в голяма степен да е плод на Чома-
ково ходатайство пред именития реформатор. 2

2  
Освен това, у англичаните, този път вероятно играейки върху 

струната на тяхната русофобия, от българска страна – а това, като 
знаем неговата англофилия, ще да е най-вероятно Чомаков – се търси 
през март 1869 подкрепа и срещу Смесената комисия. 2

3 С дата 5 юни 
1869 последният известява Й. Груев, че същия ден ще ходи при 
английския посланик Х. Елиът и че се надява Блънт да помогне из 
смесените êàçè на Одринския âèëàåò българите да получат по ìåäæëè,
ñèòå, съдилищата и пр. равно с гърците представителство. 2

4  
Партнирайки с англичаните, в края на предишната година коп-

ривщенецът, подобно на положението през 1861-1862, със страх бе 
подушил и опасност от възможни успехи на протестантския прозели-
тизъм. Намираме се в критично време, пише той на Й. Груев с дата 27 
ноем. 1868 2

5, от безумие ни заплашва протестантизмът, а от него – 
раздвоение и разорение народно.  

На всичко отгоре и позициите на Чомаков в Пловдив са поразкла-
тени. Макар пълномощията му като представител да са препотвър-
дени 2

6, на традиционното епархиално събрание в Неделята на право-
славието неотстъпчивата му национал-интегралистка позиция този 
път, както изглежда, бива шумно критикувана 2

7.  
Събралите се в столицата български владици също са източник на 

проблеми. Те, при обрата в политиката на турците, са поставени в 
унизителното положение или да се върнат обратно, или да приемат 

                                                 
1 Тоест, Мидхат паша – вж. у Иванов, Ю. Документи, д. 43, с. 36; под този доку-

мент стои година 1863, но това навярно е печатна грешка, каквито има доста в тази 
публикация на инак важни документи. 

2 Пак там, д. 40, с. 33; Н. Еничерев (Възпоминания и бележки, с. 60) твърди, че 
това станало по препоръката на Блънт. 

3 Теплов, В. Греко-болгарский церковный вопрос, с. 76; срв. Кирил, патриарх 
Български. Граф Игнатиев, д. 40, с. 273. 

4 Мирчева, К. Неизвестни писма, д. 5, с. 333. 
5 Иванов, Ю. Документи, д. 40, с. 34. 
6 Вж. тук, част 2, д. 86, с. 156. 
7 Пак там, д. 87-89, с. 158, 160, 162. 
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заточението, на което по патриаршеско настояване Портата иска да ги 
прати за своеволното им пребиваване в столицата.  

Руското посолство ги спасява от тази опасност. 2

1 Но всички те са 
без заплати и не са много-много склонни дълго да постоянстват в 
очакването Портата да приложи не друго, а тъкмо първия си проект от 
окт. 1868. Към края на март владиците са готови да напуснат столи-
цата, обявявайки пред правителството, че били въведени в заблужде-
ние. 2

2  
За да ги поокуражи Чомаков предлага общините да ги издържат, на 

което партията на Иларион веднага се противопоставя. 2

3  
Игнатиев успява да ги поотдалечи от влиянието на последния. Той ги 

убеждава да се откажат първо от идеята да се прехвърлят в Търново и 
там да се обявят за синод на отделна българска Църква 2

4, а после – и от 
намерението, все за да се скъса с Патриаршията, да служат архиерейски 
по Великден 2

5. През септ. 1869 руският посланик констатира, че у събра-
ните в столицата български архиереи преобладава дух на удовлетвори-
телна за него умереност. 2

6 Тоест, по този пункт Чомаков и Игнатиев са 
(неволни?) съюзници. 

Междувременно, Патриаршията прави своите бележки по втория 
проект на Смесената комисия, която внася съответните промени в 
него. Поправеният проект става известен през лятото. Според него, 
както би могло да се очаква, отстъпките, най-вече в териториално от-
ношение, са отново редуцирани. Фактически, с малки добавки, се 
предлага Екзархията на Григорий VI от 1867.  

Българите никак не са доволни от това и, все в съгласие с позицията 
на Чомаков, отново настояват Портата да утвърди първия си проект от 
окт. 1868. 2

7  
Тъй като и гърците са против, Али паша 2

8, за решаване съдбата на 
онези епархии, които българите искат, а гърците не дават, се връща 
към точка 5 от първия проект на Смесената комисия. Там се предвиж-
даше 2

9 те да се разпределят между двете страни въз основа резулта-
тите от допитване до тяхното население.  

                                                 
1 РБНОД-3, д. 193, с. 446. 
2 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 41, с. 275.  
3 Вж. тук, част 2, д. 91, с. 165. 
4 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 40, с. 273. 
5 Пак там, д. 42, с. 283. 
6 РБНОД-3, д. 224, с. 494-495. 
7 Мирчева, К. Неизвестни писма, д. 5, с. 333. 
8 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 125-126. 
9 Вж. тук по-горе, с. 312. 
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Може би точно този ход на великия везир има предвид Чомаков, 
пишейки в Пловдив, че, недоволен от проекта на Смесената комисия, 
приготвил ìóçåêåðå за отказване от Патриаршията, което обаче вре-
менно се въздържал да подаде на Портата, тъй като Али паша го вик-
нал за да го уведоми, че приготвил нещо за решението на Въпроса, от 
което българите щели да останат доволни. 2

1  
Връщането към плебисцитния принцип най-вероятно е станало не 

без съгласието (или дори настояването?) на Игнатиев, който още в 
1865 предлага тъкмо така да се извърши българо-гръцката демарка-
ция в спорните територии. 2

2  
През септ. 1869 той доверява на Геровия драгоманин Н. Чалики, че 

Али паша приготвил решение на Въпроса, според което плебисцит се 
предвижда първо в епархии като Варна и Пловдив. След някоя и друга 
година същата мярка щяла да може да се приложи и в останалите сме-
сени епархии. 2

3  
В края на октомври великият везир официално известява посла-

ника, че ще се издаде ферман, според който на допитване ще се под-
ложат всички спорни епархии. 2

4  
Разбира се, става дума най-вече за Македония, откъдето през това 

лято дори Патриаршията провокира ìàõçàðè, настояващи тамошните 
православни, като уж елини, макар и българогласни, да не се турят в 
една Църква заедно с българите. Въпросните пък българогласни 
отговарят с контра-ìàõçàðè, че това са фалшификации, че те са 
българи не само по език, но и по съзнание и затова искат да бъдат в 
едно духовно стадо с останалите си сънародници. 2

5  
През август в. Македония 2

6 публикува първия правителствен про-
ект от окт. 1868 паралелно с поправения (но без плебисцитната до-
бавка) проект на Комисията, като прави одобряван от Чомаков 2

7 срав-
нителен анализ на двата документа. Славейков не вярва, че обещава-
ните допитвания до населението в спорните епархии могат да се при-
ложат или че няма да бъдат опорочени. Неговото заключение е, че 
планираното решение заплашва да остави не само най-големите гра-
дове в българската етническа територия, като Пловдив, Варна и Од-

                                                 
1 ИАНГ-2, д. 2718, с. 746; срв. Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 354, с. 411. 
2 Вж. тук по-горе, с. 313. 
3 ИАНГ-2, д. 2720, с. 748. 
4 Пак там, д. 2727, с. 753. 
5 Македония, III, № 31, 28 юни 1869, с. 4; Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, 

с. 46. 
6 Македония, III, № 40, 27 авг. 1869. 
7 Вж. тук, част 2, д. 93, с. 168. 
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рин, но и около половината от българското население вън от евенту-
алната българска Църква. 

Макар че плебисцитният принцип за решение съдбата на смесе-
ните епархии в крайна сметка се оказва достатъчно изгоден за бълга-
рите, Чомаков все така настоява в официално решение да се пре-
върне първият проект на Портата от окт. 1868 и продължава да орга-
низира недоволства.  

Така, в свое писмо от август, д-р Караконовски информира генерал 
Игнатиев, находящ се тогава в Русия, че Чомаков, който преди 
минавал за оръдие на Портата, сега съставя партия от младежи за да 
противодейства на българо-гръцко помирение въз основа проекта на 
председателстваната от Али паша Смесена комисия. 2

1  
И наистина, из провинцията Пловдивският представител, стара-

ейки се да остава в сянка, се опитва да предизвика недоволство. На-
пример, с писмо от 27 авг. той известява Д. Трайкович, че Пловдивс-
ката община протестира 2

2 срещу готвеното решение и го подканя, па-
зейки в тайна неговото подбудителство, и София да последва нейния 
пример като се постарае да убеди за същото и българите в Ниш, Пи-
рот, Самоков и Кюстендил. Очевидно за да не създава опасения, че 
става дума за конфликт с властта, Чомаков остро критикува проекта на 
Комисията, но бележи уж мимоходом, че Али паша обещава реше-
нието на Въпроса да не се бави. 2

3  
В началото на септември и сам Игнатиев пише до царя, че Чома-

ков, по-рано най-предан привърженик на правителството, сега раз-
пространява из вътрешността на страната брошура с цел да предиз-
вика протести на своите сънародници против евентуалните решения 
по Въпроса от страна на великия везир. 2

4  
Към края на септември обаче Чомаков изглежда склонен да при-

еме, че съдбата на спорните епархии ще се реши чрез допитване до 
техните жители. Например, с писмо от 24 септ. той кани Ст. Захариев 
да приготви Драмската епархия за очакващата я такава проверка 
(било чрез колективни прошения, било чрез гласоподаване), тъй като 
имал уверение, че начертаното от комисарите и поправеното от ве-

                                                 
1 РБНОД-3, д. 214, с. 476. 
2 Той е предизвикан от самия Чомаков (Мирчева, К. Неизвестни писма, д. 6, с. 

334) и обнародван в Македония, III, № 40, 27 авг. 1869; срв. ИАНГ-2, д. 2718, с. 746; 
вж. и Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, с. 245. 

3 Вж. тук, част 2, д. 93, с. 168. 
4 РБНОД-3, д. 224, с. 494-495. 
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ликия везир е отишло в канцеларията на султана 2

1, от където щяло да 
се издаде èðàäå 2

2-  
И наистина, Али бе предал всички свързани с разискванията през 

последните месеци книжа на Гаврил Кръстевич, възлагайки му да под-
готви окончателен проектоферман за решение на Въпроса. 2

3  
Но, зает с посещенията на августейши особи (френската импе-

ратрица, австрийския кайзер, пруския престолонаследник) във връзка 
с откриването на Суецкия канал, а може би и в съгласие с особената 
си любов към протакането, пашата се бави с неговото официализи-
ране и се налага, изненадващо на пръв поглед, Игнатиев да го под-
тиква.  

Защо Русия, след като повече от 20 години държи Въпроса в за-
стой, изведнъж започва да бърза с изгодно за българите негово реше-
ние? 

В началото на 1869 политиката на Северната империя по Източния 
въпрос претърпява значителни промени.  

Ако по време на приключващата Критска криза руската политика 
би могла да се обобщи кратко и колоритно с крилата фраза автоно-
мия или анатомия на Горчаков, след Парижката конференция от ян. 
1869 Русия, за втори път след Ункяр-Искелесийския договор от 1833, 
възприема линия на запазване на Османската империя, превръщайки 
нейната Висока порта в свой портиер.  

Повтаряйки знаменитите думи на Александър I пред френския 
посланик в Санкт-Петербург барон дьо Коленкур в перифразата Вла-
деейки Босфора, вие държите в ръцете си ключа от нашия дом, Иг-
натиев допълва в свой разговор със султан Абдул Азиз: Ако сте наш 
приятел, ние най-много ще искаме да Ви виждаме силен и могъщ; но 
ако станете член на враждебна на Русия коалиция, ние ще се стре-
мим да Ви направим възможно най-слаб. Ние предпочитаме първата 
алтернатива. 2

4  
Султанът също избира нея, в резултат на което влиянието на рус-

кия посланик пред Портата дотолкова нараства, че той получава пря-
кора Вице-султанът.  

Така турци и руси отново са приятели.  

                                                 
1 Тази информация на Чомаков е точна – и според данните на руското посолство 

(вж. Теплов, В. Греко-болгарский церковный вопрос, с. 80; ИАНГ-2, д. 2719-2720, с. 
747-748) окончателната редакция (според Н. Чалики òåñâèòúò – пак там, д. 2723, с. 
751) на бъдещия екзархийски ферман е готова през септември.  

2 Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 498, с. 305; същото у Шопов, Ат. Д-р Стоян 
Чомаков, д. 557, с. 615. 

3 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 51, 68-70. 
4 Игнатьев, Н. П. Записки (ИМИД (1915)-1), с. 144. 
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Но в този случай, за разлика от 1845 и 1861, такъв един факт носи 
не вреди, а ползи на Църковния въпрос. Причината е най-вече в това, 
че Русия вече не само признава българската нация, но сега и за пръв 
път се отказва да фаворизира гърци и сърби и, заради изключително 
важното £ местоположение, започва да залага тъкмо на нея. Тази нова 
руска политика в Източния въпрос, чието изработване и прилагане 
основателно се свързва най-вече с името на генерал Игнатиев, ще 
получи своята кулминация в Освободителната война и Санстефанския 
мир. 2

1  
Руската политика по Църковния въпрос през цялото време се 

страхува, че евентуалното негово решение може да я скара или с 
българите, или с гърците. Игнатиев разбира, че Русия не само не ще 
запази, но може, ако протакането на Въпроса продължи, да изгуби и 
двете спорещи страни.  

Затова, тъй като новият балкански фаворит на Северната империя 
вече са българите, нейният цариградски посланик през 1869 и на-
чалото на 1870 не само вече не пречи, а подканя 2

2 или даже направо 
притиска 2

3 Портата да им даде отделна Църква – и то, макар и наполо-
вина условно, в почти възможно максималната територия.  

При това, руският дипломат успява да подбере и изгодна със сво-
ята символика дата за промулгация на учреждаващия новата Църква 
официален акт. Това е февр. 1870.  

Докато Чомаков иска нова Охридска архиепископия, която би съ-
буждала омраза към премахналите я гърци и благодарност към сто 
години след това възстановяващите я турци, предпочетената от Игна-
тиев дата най-вече напомня, че точно преди 1000 2

4 години българската 
Църква, след лутане между Рим и Цариград, окончателно се определя 
на страната на Изтока.  

И още нещо.  
Ставайки бързо поборник за отделна и обемна българска Църква, 

Игнатиев най-сетне успява да изтласка от центъра на Въпроса Чома-
ков, който пък от своя страна през 1869 смогва да елиминира съпер-
ника си Иларион Макариополски.  

                                                 
1 Вж. у Кирил, патриарх Български. Антим I, с. 284, 286-287; срв. и Meininger, Th. 

Ignatiev, pp. 117sq. 
2 Ников, П. Възраждане на българския народ, с. 305-306; сам Игнатиев смята, че 

една от главните причини за издаването на Фермана са неговите настоявания пред 
Портата (вж. у Кирил, патриарх Български. Антим I, с. 287, бел. 3 под линия; срв. 
Markova, Z. Russia and the Bulgarian-Greek Church Question, p. 193, note 21). 

3 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 126. 
4 Пак там, д. 49, с. 300. 
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Първият човек сега става Игнатиевият фаворит 2

1 сред комисарите 
от 1869 – Гаврил Кръстевич. 

От своя страна, Турция също, независимо че Али паша показва 
колебания както поради характера си, така и защото основателно се 
страхува, че евентуалната отделна българска Църква ще попадне под 
влиянието на Русия, иска да приключи неизгодната вече за турците 
Църковна разпра не във вреда на българите, от чиято лоялност има 
нужда за да пази европейските владения на османците.  

Прочее, окончателното решение на Въпроса – особено що се от-
нася до най-важния член, десети по ред, в султанския ферман от 27 
февр. 1870, който урежда териториалното разграничение между Па-
триаршията и Екзархията – трябва да се смята за плод на сътрудни-
чество, което впрочем може да се квалифицира и като съперничество, 
между Русия и Турция.  

Най-важното е, че тази съревнователна турско-руска съвместност 
е твърде изгодна за българите.  

Според Екзархийския ферман пространството Мизия, Тракия и 
Македония се поделя на две зони. Първата, която обхваща по-голя-
мата част, е безспорно екзархийска. Втората, обемаща Южна Тракия и 
почти цяла Македония, е категоризирана като спорна между Екзархи-
ята и Патриаршията и подлежаща, преди да се предостави оконча-
телно на едната или другата, на проверка чрез èñòèëÿì на православ-
ните. Тъй като мнозинството от последните е българско, в крайна 
сметка, при съгласие и добра воля от страна на творците на Фермана, 
тоест Турция и Русия, спорната зона би могла с време да влезе в ек-
зархийския диоцез. Това, впрочем, и почти изцяло по-късно става.  

Чомаков, комуто Али паша, макар и не във всичките подробности, 
съобщава текста на Фермана няколко дни преди неговото издаване, 
одобрява 2

2 формулировката на член 10.  
При очертаването в подготвяния султанския документ на екзар-

хийската територия, пише той на софиянци с дата 24 февр. 1870 2

3, 
правителственият проект от 1868 изглежда променен в ущърб на бъл-
гарите, но там всъщност е приложена еластична формулировка, която 
ще им позволи да запазят интересите си. Най-важното е, че навсякъде 
малцинството (което според правителствения проект има право на 
епископ) сега се подчинява на мнозинството (а то, независимо че се 

                                                 
1 Радивоев, М. Време и живот, с. 320. 
2 Чомаков, движен според руския посланик (Кирил, патриарх Български. Граф 

Игнатиев, д. 49, с. 300) от лични амбиции, не одобрява самия Ферман, когато той е 
обнародван.  

3 Вж. тук, част 2, д. 94, с. 170-171. 
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иска в размер на три четвърти, по всички важни епархии принадлежи 
на българите). Тъй като гърците не ще търпят да са под българи, те 
първи ще нарушат Фермана, което пък ще даде освен това право на 
последните да изискат нужните им поправки.  

# # #  
60-те години на 19 в. са най-важният период в живота на Чомаков. 

Зад него твърдо застава Пловдивската епархия и за това, което върши, 
в продължение на 12 години му плаща заплата. Той става първият 
професионален политик на модерна България. 

В 1864 Чомаков е избран и за председател на Привременния съ-
вет на [само фактически съществуващата] българска национална 
Църква. По този начин и формално той вече е мирският водач на Цър-
ковната борба. Макар да дели първото място с Иларион Макариопол-
ски и да няма официален мандат от целия български народ, той фак-
тически се превръща в негов главен представител – пред Високата 
порта, пред посолствата на Великите сили, пред Патриаршията. 

Неговата лидерска позиция не е абсолютна. Оспорва му я най-
вече пристигналият в 1864 като руски посланик в османската столица 
генерал Игнатиев. С това започва конфликт, който заема централно 
място както в живота на Чомаков, така и в Църковния въпрос. 

Първоначално Чомаков сътрудничи с руско посолство. Той най-
активно участва в отстраняването на Йосиф Соколски през юни 1861, а 
сетне приема да работи в името на лансираните от Русия 8 точки. 

Около 1863 Чомаков разбира, че Русия не вижда интерес в и по-
ставя непреодолими пречки пред създаването на българска нацио-
нална Църква. Тогава става отявлен русофоб и възлага всичките си 
надежди на турците. И те не са заинтересовани българите да се сдо-
бият със своя православна йерархия, но пък са склонни, за да ги 
привлекат трайно на своя страна, да ги освободят от светската власт 
на Фенер.  

Уплашена, че заради Чомаков ще изгуби в полза на турците влия-
нието си над източната част на Балканския полуостров и че изгодната 

£ турска ìèëåò-система ще понесе сериозен удар, Русия се вижда 
длъжна да принуди патриарх Григорий VI да признае на българите 
правото на ограничена по самостойност и територия национална Цър-
ква. На това турците отговорят с двата си проекта от окт. 1868 – в тях 
българската Църква е неограничена по територия и права, но не е 
съвсем канонична. Това е още по-неприемливо за Русия и последната 
крачка към Екзархията е главно нейна. 



Д-р Стоян Чомаков-1 

 

326 

 
 

По този начин окончателното решение – султанският ферман от 27 
февр. 1870 – е повече дело на вице-султана генерал Игнатиев 2

1 
отколкото на великия везир Али паша.  

За Чомаков това е лично поражение – от центъра на Въпроса той 
е изместен в периферията. С упорството и дързостта си той раздвижва 
сили, които са извън неговия контрол и които лесно от национален 
водач го превръщат във второстепенна фигура.  

Но сигурно горящата му в патриотичен огън душа се е утешавала с 
мисълта, че тъкмо от това раздвижване България получава своята 
духовна независимост.  

 

                                                 
1 Съгласни сме с Th. Meininger (Ignatiev, pp. 194-195), който преценява, че в 

учреждаването на Екзархията ролята на Игнатиев по важност е втора след онази на 
българския национализъм. 



 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

В БОРБА ЗА ЕКЗАРХИЯТА  
(ЦАРИГРАД, 1870-1878) 

В 1870 българите получават официално правото да се конституи-
рат в отделна национална Църква. Оделотворяването на тази вър-
ховна санкция иска обаче още много воля, умения и усилия. Затова 
Църковното движение не престава, то просто преминава в следващата 
си фаза, която ще трае до Освобождението.  

Четири са основните въпроси през това време: 1. изработване и 
приемане на устав; 2. приложение (и изменение) на Фермана; 3. от-
воюване на смесените епархии; 4. политиката на Екзархията в усло-
вията на новата Източна криза (1875-1878). И в четирите Чомаков иг-
рае изключително важна, а на моменти и първостепенна, роля. 

1. Уставът (1870-1871) 

Не на главния представител Чомаков, а на комисарите Кръстевич 
и Пенчович великият везир Али паша връчва на 28 февр. 1870 Ек-
зархийския ферман.  

С това Портата сякаш сочи, що се отнася до българите, кои смята 
за техни водачи – независимо че делата им формално са в ръцете на 
конституирания в края на 1868 Смесен съвет. Впрочем, там позицията 
на Чомаков също вече изглежда поколебана.  

Това личи от факта, че реч пред множеството в Св.Стефан на 
другия ден, Неделята на Православието, произнася не друг, а Иларион 
Макариополски, който отстоява своята версия за това кой и как е 
решил Въпроса. Той припомня станалото на 3 апр. 1860 – славен ден, 
в който от българската Църква се изхвърля името на патриарха. Тогава 
се подхвана, днес се свършва Въпросът – заявява владиката; – тогава 
бе сеитба, сега е жътва.1  

                                                 
1 Бобчев, С. С. Преглед на българский печат, с. 43; срв. Стамболски, Д-р Хр. Авто-

биография-2, с. 84-85, и Симеон, митрополит Варненско-Преславски. Един спомен. 



Д-р Стоян Чомаков-1 

 

328 

 
 

След издаването на Фермана Българо-гръцката комисия се раз-
пуска и работата отново се връща в Привременния смесен съвет. Там 
на първо време изпъква най-вече Кръстевич.1  

Той е вещ в богословието, правото и историята и се ползва с до-
верието и уважението както на българите, така и на Портата, Патри-
аршията и руското посолство. Съставител е на Фермана, подготвя и 
проекто-устава на новата Църква, чието обсъждане започва от про-
летта на 1870 в преизбрания (13 март) и утвърден (30 март) от Портата 
Привременен смесен съвет.  

Но Гаврил ефенди не е борец. Освен че изглежда формалист, 
нему липсва както енергията и решимостта, така и политическият нюх 
на Чомаков. Кръстевич е готов за помирение и отстъпки, макар в об-
ществените настроения на българите да преобладават, релансирани 
от Фермана, борбеност и неотстъпчивост.  

Освен това, българското общество е настроено лаицистично, то 
мрази не само фанариотите, но и изобщо попщината и затова иска ев-
тина, демократична и ефикасна Църква, която не толкова да служи на 
религиозния мистицизъм, към който то няма почти никакъв вкус, кол-
кото на актуални и чисто светски задачи – най-вече просвета и поли-
тико-националното развитие.2  

В такава обстановка каноническата скрупульозност на Кръстевич 
за връзка с традицията и с останалите православни Църкви остава 
неразбираема и ненужна за масите, сред които много по-лесно и по-
вече почва печели Чомаков.  

Кръстевич очевидно не се интересува от настроенията на народа, 
не държейки сметка за определящата роля в живота на модерните 
общества на идеята за народния суверенитет и на демокрацията като 
най-добра негова гаранция.3 За това можем да съдим, например, от 
следните му думи, изречени в Църковно-народния събор преди да се 
гласува пожизнен или сменям първосвещеник трябва да предвиди ек-
зархийският устав: Зная че тая идея [за мандатност на екзарха] ся е 
распространила между народа и че повечето я одобряват; но сяко 
нещо ново [се х]аресва на народа.4 

И още нещо съществено.  
Кръстевич е чорбаджийско протеже и като такъв рядко отстоява 

собствени разбирания. Чомаков пък, като чорбаджийска издънка, е 

                                                 
1 За възрожденския период от дейността на Кръстевич вж. последно Бонева, В. 

Възрожденецът Гаврил Кръстевич. 
2 Вж. за това, напр., у Маркова, З. Българската екзархия, с. 32-33. 
3 Според Кирил, патриарх Български (Панарет, с. 366) ставало дума за сблъсък 

на демагогия (Чомаков) с аристократизъм (Кръстевич).  
4 Протоколи, с. 137. 
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свикнал да води, да бъде пръв, да се налага. Поради това борбата 
между двамата за първенство е неизбежна, а и до известна степен е с 
предрешен изход. До Фермана Кръстевич и Чомаков, бележи един 
съвременник, бяха сговорни; Чомаков нищо не вършеше, додето се 
не допита до Кръстйовича, додето се с него не съветва – освен в 
случаите, когато се касаеше да се любоугодничи на министрите.1 

За времето след 1870, когато конфликтът между двамата вече е в 
ход, техен своего род сравнителен портрет ни е оставил митрополит 
Симеон2.  

Според него, разликите между тях са несъществени, те са по-
скоро характерови, отколкото идейни. За митрополит Симеон Чомаков 
и Кръстевич образуват един вид дуумвират, който ръководи ево-
люционната половина на националното движение.  

Сполучлива изглежда и преценката на Д. Мишев3: Чомаков е ду-
шата, Кръстевич – умът на Църковния въпрос.  

Впрочем, има и други, макар и не толкова авторитетни, мнения по 
въпроса за броя на водачите тогава.  

Според Св. Миларов4, свидетел и летописец на тук описвания мо-
мент, касаело се по-скоро за триумвират – и то не от съперници, а от 
сътрудници, всеки от които оглавявал различен ресор: в черковните 
актове водеше работата ученият и разумният Кръстович, във 
втория, чисто политическия род, управляваше вещият Чомаков, а в 
третия, вестникарския род борба, стоеше начело П. Славейков с 
листа си Ìàêåäîíèÿ.  

Кратка, но точна съпоставка на Кръстевичевата и Чомаковата 
партии прави и друг изтъкнат деец на Младите – Т. Икономов. През 
юни 1870 той пристига в Цариград като един вид официален наблю-
дател на Тулчанската община за хода на Църковния въпрос и се при-
съединява към Младите.5  

В своите спомени той пише, че в столицата намира партия на Г. 
Кръстевич и Иларион Макариополски и партия на Чомаков. Първата е 
за умереност в борбата срещу Патриаршията, стои повече на почва 
черковна и се ползва със съветите и доверието на руското посолство. 
Втората вдига голяма ãþðþëòèÿ, предоставя широко поле на исканията 
на времето и на историята и смята националната Църква по-важна от 
православието.6  

                                                 
1 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 103, бел. 76. 
2 Симеон, митрополит Варненско-Преславски. Д-р Стоян Чомаков, с. 17 и сл. 
3 Мишев, Д. България в миналото, с. 434-435. 
4 Миларов, Св. Спомени, с. 154-155.  
5 Тонев, В. Добруджа през Възраждането, с. 166-167. 
6 Икономов, Т. Мемоари, с. 110-111. 
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Прочее, пред нас отново са двете основни групировки в Църковното 
движение от предишното десетилетие – русофили и национали. Впро-
чем, макар най-важното в техните характеристики да идва от отношени-
ето им към Русия, в хода на самите събития, а и в историческата книж-
нина, повече все пак се използват други названия – червени1 (крайни, 
млади, либерали), начело с Чомаков, и бели (умерени, стари, консерва-
тори), водени от Кръстевич2. 

И сега3 Чомаковата формация би било най-коректно да опреде-
лим, по примера на Петко Славейков4, един (плюс Хр. Тъпчилещов, 
Георгаки Стоянович, Панарет Пловдивски) от общо неколцината най-
близки и дълговременни съратници на Доктора, като Народна партия, 
Партия на народното [= националното] единство, Национална пар-
тия, Партия[, ратуваща за приложение] на националния принцип. То 
(във формата Национална партия) вече е използвано5 – някъде, 
впрочем, между кавички6 – и в историографията. Същото обозначение 
(във формата Народна партия) употребява и Каравелов7, както и сам 
Чомаков8. 

Не е излишно да се отбележи още, че сега Чомаковата партия се 
сдобива с нещо като свой генерален щаб или по-скоро мозъчен тръст. 
Наричат го Кръжок на д-р Чомаков, Либералния кръжок или просто 
Кръжока.9 

Най-видните негови членове са владиката Панарет, П. Р. Славей-
ков, Т. Икономов, Ст. Брадински, Г. Груев, бъдещият Симеон Варнен-
ско-Преславски, Др. Цанков, Методи Кусевич, по-сетнешният екзарх 
Йосиф. Повечето от тях обаче след Априлското въстание се прехвър-
лят в русофилския лагер. Впрочем, по това време делението на русо-
фили и националисти е неуместно. По-точно би било да говори за 
Партия на националното освобождение и Партия на националното 
единство. Така или иначе, от изброените верни на Пловдивския пред-
ставител остават само Панарет (условно) и Йосиф. 

                                                 
1 Чомаков ще е възприемал това име като клеветнически етикет (вж. у Шопов, 

Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 106, с. 170). 
2 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 94, 202. 
3 Срв. тук по-горе, с. 13-15, 195-196. 
4 Македония, г. VI, № 16, 11 юли 1872. 
5 Генчев, Н. Българско възраждане, с. 226-227; Генчев, Н. Пловдив, с. 232. 
6 Бужашки, Евл. Българската община, с. 83, бел. под линия 177.  
7 Вж. тук по-долу, с. 342. 
8 Напр., в речта си при откриване на Църковно-народния събор на 23 февр. 1871 

(вж. тук по-долу, с. 344).   
9 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 100. 
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Вярно е изказаното в историографията мнение, че на Чомаковия 
кръг липсва идейна и социална хомогенност.1  

Но да се върнем в Привременния съвет, който още преди излиза-
нето на Фермана бе изработил един временен устав за своето функ-
циониране, предвиждайки синодално управление на новата йерархия 
при превес на мирския елемент. Освен столичани в него трябвало да 
влизат – излъчени въз основа на държавно-административното деле-
ние – по трима представители от трите âèëàåòà Дунавски, Тракийски 
и Македонски.2  

В Съвета Чомаков играе първостепенна роля. Тя се усеща на 
много места в неговите протоколи, а в заседанието на 27 февр. 1870 
Иларион Макариополски направо пита: Негова милост (Чом[аков]) 
îáîð,ïðîêîð2 ли, диктатор ли е на Собора [=Синода].4 

Начинът, по който обаче Ферманът е съобщен на българите, про-
меня нещата в Привременния съвет (където част от членовете, както 
изглежда, са определяли своята позиция според силния на деня). Там 
вече започва да доминира Кръстевич.  

Това добре личи в протокола от заседанието на 6 март от следните 
му думи, казани в отговор на въпрос от страна на Чомаков как ще се 
процедира за съставяне на Екзархийския устав:  

От сега нататък влизаме вече в официален път, затова нужно 
е да вървим законно. Действително имаме хора, и наши владици, но 
до сега почти секи действаше по личното си усмотрение. Пособ-
раха се владици, които нарекохме Собор с председател, нарекохме 
Цариградска община и прочая; но всичко това пред Правителството 
никакво значение няма. Затова самото Правителство онзи ден беше 
принудено чрез нас, комисарите, да предаде ферманът [за 
учреждаване на Екзархията].5  

В съгласие с това се пристъпва към избор на нов Смесен съвет.  
Впрочем, терминът избор е до известна степен условен, защото 

той, според установената в Империята практика, става по следния на-
чин: съществуващият Смесен съвет избира известен брой (в случая 
30) видни лица от столицата и заедно с тях избира нов свой състав.  

Изборът се провежда на 13 март. Чомаков се опитва да вкара 
своите привърженици Славейков, Г. Груев, Т. Икономов и Ст. Стефанов 
– но без успех. Недоволна, неговата партия протестира във в. Ма-

                                                 
1 Кирил, патриарх Български. Антим I, с. 487-488; Маркова, З. Българската екзар-

хия, с. 69. 
2 Църковен архив-3, с. 109-110, 115-116. 
3 <îáåð,ïðîêóðîð – срв. тук по-горе, с. 214. 
4 Църковен архив-3, с. 120.  
5 Пак там, с. 125. 
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кедония, а Докторът прави възражения пред Али паша1 – все без 
полза.  

Високата Порта официализира (30 март) Съвета под названието 
Привременна смесена комисия. Той си изготвя специален печат, съ-
стоящ се от пет части (една от тях е поверена на Чомаков)2, и започва, 
според съставени от Кръстевич правила, да обсъжда екзархийския 
проектоустав – и той все подготвен от Кръстевич.  

Първенстващата роля на последния предизвиква сблъсъци.  
Един от тях става на 30 апр., в Метоха, където заседава Съветът. 

От дума на дума се стига до спор между Кръстевич и Чомаков, като 
бързо словопрението се превръща в крамола. Първият казва на вто-
рия да си свива палците, че дявол ще го земе като тъй ðàçêàðàùèñâà 
народа, а после се тросва на смаяните присъстващи, че като са 
представители не бива да се смятат за министри и за непогрешими 
като папата.3  

Това трябва да е поводът в няколко броя в. Турция4 на първата си 
страница да го подложи на анонимна критика. Приписват материала на 
Чомаков: Такова едно дълго писмо против Кръстевича – твърди д-р 
Стамболски, – пълно с обиди, хули и клевети, се отдаде на д-ра 
Чомакова и то с голяма вероятност до положителност, тъй като 
отличителната неграмотност в стила и езика, както и духът и 
израженията в това писмо, уличаваха самаго Чомакова.5  

Какво от това обвинение е вярно?  
Най-напред квалификациите обиди, хули и клевети са пресилени.  
Тонът на въпросното Писмо до редактора е напълно коректен. 

Освен това, то не цялото се занимава с Кръстевич. На последния са 
посветени само първите две части. Поводът за Писмото е, че някои си 
го [Кръстевич] хвалят за учението му, и искат да ни го наложат 
като управляюща душа на народната ни Екзархия. Но той, който ис-
кал да бъде уредникът на Българската екзархия, бил прекалено 
много свързан с гърците, възпитанието му било гръцко, а и към Цър-
ковното движение се бил присъединил едва напоследък. Като човек, 
който е бил до сега в служба на Гръцката Патриаршия, заслужава 
ли доверието ни в нашите народни работи – пита авторът на Пис-
мото?  

                                                 
1 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 88, 90-91. 
2 Пак там, с. 91. 
3 Отечество, II, № 89, 11 май 1871, с. 2. 
4 Турция, VI, № 11, 2 май 1870; № 12, 9 май 1870; № 13, 16 май 1870; № 14, 23 

май 1870. 
5 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 88, 101. 



Глава четвърта: В борба за Екзархията  

 

333 

 
 

В третата част лайтмотивът е: на Екзархията са необходими хора с 
европейско образование, а не такива, които са приели едно московско 
въспитание и на които сичката наука се ограничава в сляпото 
познание на катехизиса. Накрая се критикува първобитния начин, по 
който са проведени изборите за Привременен смесен съвет. Неговият 
състав отразявал интересите и вкусовете на цариградските първенци, 
които гледали само личната си полза и не обичали образованите 
люде. 

Освен това, не е сигурно, че нападките от в. Турция принадлежат 
на Чомаковото перо.  

Но още след първата част на противокръстевичевото Писмо Док-
торът излиза с опровержение на слуховете, че то било негово дело, не 
пропускайки заедно с това – наистина, не без лукавство, както го об-
винява Стамболски1, но не и без основание – да напомни и своите 
заслуги, и своето първо място във Въпроса2.  

Авторството върху това писмо остава засега тайна, но все пак 
заслужава да се признае, че Чомаков не се отказва да прибягва в 
своята дейност до аргументи ad hominem.  

Изобщо, той е за остра, борбена, нападателна публицистика.3 
Това го сродява, както не без основание бележи един от неговите съ-
трудници по това време, Т. Икономов4, със стила на Каравелов (който, 
между другото, освен земляк, му е още и далечен сродник и полити-
чески приятел5).  

Коментар заслужава и мнението на Хр. Стамболски за езиковата 
и стилова неграмотност6 на Чомаков.  

Чомаков не получава по-високо образование на български. Родния 
си език той изучава само няколко години в килийното училище на 
Копривщица. Сетне се учи на гръцки в Пловдив, на о. Андрос и в 
Атина. После следва в Пиза и Флоренция на италиански. Накрая спе-
циализира на френски в Париж.  

Освен това, тогава все още няма нормиран български и затова 
всеки, в по-малка или по-голяма степен, се изразява на свой собствен 
език. Така е и с Чомаков, който също използва специфична лексика, 

                                                 
1 [Чомаков] – бележи той (Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 88) – нарича 

лицемерно Кръстевич ñâîé ïðèÿòåë+ ïîìîùíèê è ñúòðóäíèê ïî Öúðêîâíèÿ âúïðîñ, де-
монстрирайки претенциите си да бъде все и вся по водението делата на Екзар-
хията. 

2 Македония, IV, № 54, 30 май 1870. 
3 Срв. тук по-горе, с. 220. 
4 Икономов, Т. Мемоари, с. 128-129. 
5 Вж. тук по-горе, с. 113-114. 
6 И на други места Стамболски (напр. Автобиография-2, с. 494) характеризира 

писма на Чомаков като безграмотни. 
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морфология и синтаксис, които (особено последният) са доста повли-
яни от гръцкия (с който Чомаков често си служи) и от църковносла-
вянския.  

Наистина, могат да се намерят немалко неправилности в тексто-
вете, излезли изпод неговото перо. Причината вероятно е най-вече в 
това, че и пишейки, той използва устно по стила си слово. Но именно в 
оралната си форма то е съставлявало силата на Чомаков. Неговият 
език, въпреки пренебрежението към синтаксиса, на немалко места – 
както може да се съди и от приведените до тук цитати – притежава го-
ляма експресивност.  

М. Арнаудов1, квалифицирайки го като туркофил, поклонник на 
еволюцията и на легалните методи, вожд на младите, го нарича 
още и майстор на хубавите речи. Съвсем вярно и Т. Жечев2 бележи, 
че Чомаков е оратор, лек на импровизацията, интересен за слуша-
телите с неочакваните си хрумвания и остри обрати, слаб като 
писател.  

Въпреки че е близък със Славейков, който най-вече създава кни-
жовния български, Чомаков говори значително по-различно от него, 
родейки се в това отношение с Раковски, който още повече архаизира 
и чийто език е още по-далеч от онова, което впоследствие ще се 
утвърди като книжовно правило.  

Думата си е казвал и холеричният темперамент на Чомаков. Мо-
зъкът му няма време – а и търпение – да оформи педантично всички 
реакции, които е пораждала у него външната действителност. Десни-
цата му пък, нерядко скована от ревматични болки, не смогва да за-
пише онова, което изригва от ума му.  

Затова Чомаков ползва перата на други автори. Френски текстове 
му съставят полски емигранти. На български, под редакцията на П. Р. 
Славейков, за него в 18703 пише бъдещият митрополит Симеон – това 
е поредицата статии в Македония4 под общото заглавие Належащи 
размишления, в която се излагат възгледите на Чомаков за устройство 
на Екзархията.5  

Колкото до полските му сътрудници в текстовете на френски6, най-
вероятно един от тях ще да се е казвал Гларски. Сведения за него са 

                                                 
1 Арнаудов, М. Иларион Макариополски и Българският черковен въпрос, с. 290, 7, 

286. 
2 Жечев, Т. Българският Великден, с. 366. 
3 В 1876 серия от статии по Чомакова поръка ще напише и Св. Миларов – вж. тук 

по-долу, с. 426. 
4 Вж. тук, част 2, д. 95. 
5 Симеон, митрополит Варненско-Преславски. Д-р Стоян Чомаков, с. 19.  
6 За френския на Чомаков вж. и мнението на Т. Бурмов тук по-горе, с. 185. 
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ни оставили д-р Хр. Стамболски и М. Балабанов. Според първия1, 
който го среща по великденските празници 1869 у Чомаков, Гларски 
сътрудничел на Presee d’Orient и на Турция, бил потурнак и отчаян ру-
софоб.  

Според М. Балабанов2 Гларски е един от най-честите посетители в 
дома на един първоначално виден български деец (има се предвид, 
разбира се, Чомаков) по Черковния въпрос. Знае доста добре френ-
ски. При това, поклонник, често до самозабрава, на Бакхус, той говори 
и пише на този език толкоз по-живо и по-чевръсто, колкото повечко 
чашки ракия или винце успява да гаврътне още от рано на гладно 
сърце. Русофоб и туркофил до крайност, той има такава вяра в своите 
политически убеждения, че не търпи никакво възражение по тоя 
предмет, често дори отива до съвсем неприятни прения по него, макар 
инак да не е несимпатичен.  

Ат. Шопов3 говори за още един поляк, който сътрудничи на Чома-
ков. Додето е в Цариград делегат по Църковния въпрос, къщата му 
почти ежедневно се посещава от разни чужденци кореспонденти и 
вестникари, с които той има дълги беседи. Между тях е и един поляк, 
емигрант, публицист по занятие, който работи и в цариградския вест-
ник Courrier d’Orient и се именува Карски, или Хайредин бей. Той е в 
най-тясно сношение с Доктора, по цели седмици живее и работи у 
него.  

Дали, впрочем, Гларски и Карски не са едно и също лице4?  
Друг сътрудник на Чомаков трябва да е бил и Брунсвик, (полско-?) 

австрийски евреин, когото Чомаков прави помощник на Н. Михай-
ловски в редактирането на Съветник.5 Брунсвик също пише на френ-
ски.6 Може би него има предвид ген. Игнатиев, пишейки в един от сво-
ите доклади, че Чомаков имал за секретар поляк (и таен агент на Авс-
трия), който изложил негова версия за Богоявленската акция (1872) в 
Courrier d’Orient – орган на поляците, Франция и Рим.7 

Според други съвременници8 Чомаков владеел и турски. В ня-
каква степен това сигурно е било така – инак би бил безпомощен в 

                                                 
1 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, 34. 
2 Балабанов, М. Страница от политическото ни Възраждане, с. 19. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 68, д. 205, с. 267-268. 
4 И двете имена липсват в обемистия Polski Słownik Biograficzny; в по-нови из-

следвания (Chudzikowska, J. Dziwne źycie Sadyka paszy; Dopierała, K. Emigracja polska 
w Turcji, str. 248) за полската емиграция в Турция срещаме името Karol Karski. 

5 Вж. тук по-горе, с. 222. 
6 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 58, бел. 49 под линия. 
7 АНГ-2, д. 46, с. 44. 
8 Пешев, П. Хора и събития, с. 280, бел. 1. 
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много ситуации. Но пък сам той в свое писмо1 от 1867 заявява: [Него-
во] Превъзходителство Ахмет паша, на когото моля да предадете 
моите смирени благопожелания, с най-сърдечна благодарност и при-
знателност, задето не ме е забравил; в скоро време ще му отговоря 
с писмо; което не мога да направя точно днес, защото съм невежа 
[AгсЬммбфпт – в писмения турския език?] без помощта на някой 
способен да ми състави както подобава едно писмо. 

Тук Чомаков ще да е имал предвид, че не може да пише на слож-
ния османотурски, защото в писмо от предишната година споменава за 
разговор на турски с Али паша.2 

Чомаков трябва да е знаел и италиански – нали в Италия завър-
шва висшето си образование. Но за сега липсват негови документи на 
този език – като не броим тук-таме употребата на отделни думи и из-
рази. Можем да допускаме, че Чомаков е превеждал от италиански.3 

# # #  
Следващият жалон в дейността на Чомаков са гореспоменатите 

Належащи размишления, които излагат неговите разбирания за уст-
ройството на Екзархията.  

На този текст не е обръщано достатъчно внимание. Досега само 
трима автори, Д. Косев4, Т. Жечев5 и З. Маркова6, бегло са го коменти-
рали, отдавайки го само7 на П. Р. Славейков. Впрочем, въпреки това З. 
Маркова вярно смята, че защитаваната последователно върху стра-
ниците на в. Македония идея за синодална и съборна Църква при ши-
роко мирско участие е на Чомаков, която той развива и в писмо до со-
фиянци от 24 февр. 1870.8  

У патриарх Кирил9 той се споменава само със заглавието, което 
сочи Симеон (Належащи мисли), и явно според неговите спомени за 
Чомаков, като се изтъква, че там бъдещият Варненски владика излага 
либералните идеи на Доктора за устройство на Екзархията. 

И така, в Належащите размишления Пловдивският представител 
се обявява за модерно организирана йерархия: евтина, ефикасна и 
контролирана от народа. Като лайтмотив на неговите Размишления 
може да се определи грижата как изграждащата се Екзархия да се 

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 152, с. 357-359. 
2 Пак там, д. 68, с. 110. 
3 Вж. тук по-горе, с. 97. 
4 Косев, Д. Петко Рачов Славейков, с. 155. 
5 Жечев, Т. Българският Великден, с. 402. 
6 Маркова, З. Българската екзархия, с. 32. 
7 Така е направено и в изданието на Славейковите съчинения (Славейков, П. Р. 

Съчинения-6, с. 411 и сл.). 
8 Вж. тук, част 2, д. 94, с. 171-173. 
9 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 478. 
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предпази от деспотизъм, леност, властолюбие, сребролюбие, между-
особици. Новата Църква трябва да се основава на народния сувере-
нитет и неведнъж, пряко или косвено, Чомаков настоява, че народът е, 
който притежава властта в Църквата и че той само я делегира на свои 
избраници.  

За да се реализира правилно и в пълна степен народният сувере-
нитет е необходимо на всички нива да има избираемост и сменяемост, 
което пък изисква 1. синодална, а не лична Църква; тоест, йерархия, 
ръководена от сменяем и избираем колективен орган (Синод) начело 
със също така сменяем и избираем председател, който да не бъде 
повече от пръв между равни; и 2. широко – и всъщност преобладаващо 
– участие на миряните в екзархийското управление чрез институцията 
Мирски съвет.1  

Изобщо, впечатлението от Размишленията е, че се разисква уст-
ройство на държава, а не на Църква. Това не е случайно. Неведнъж 
Чомаков изтъква, че на Изток Църквата е политическа организация в 
религиозна форма. При обсъжданията в Съвета неговите противници 
(х. Николи) с негодувание питат американска република ли устройват 
или православна Църква.2  

Този упрек е справедлив. Чомаков мисли не толкова за религия и 
традиции, колкото за това как Екзархията да въплъщава принципите 
на модерната демокрация, как българите да придобият политически 
опит, как да бъдат управляващи и как, като управлявани, да се пазят от 
присъщата им донейде апатия за да контролират управниците си.  

Ако към изразените в Размишленията идеи добавим още гледи-
щата, че Цариград следва да е седалище на Екзархията3 и – съгласно 
познатия ни вече национал-интегрализъм – че тя трябва да обема 
всички българи (конкретно става дума за смесените епархии според 
смисъла на чл. 10 от Фермана, тоест за Македония и Южна Тракия4, 
които не трябва да бъдат жертвани заради помирение с Патриарши-
ята), ние ще имаме кажи-речи цялата програма, по която Чомаков ра-
боти за устройството на нововъзстановената българска йерархия. 

                                                 
1 Идеята за две (духовно и мирско) ръководни тела незабавно извиква критиката на 

Т. Икономов (Македония, IV, № 48, 9 май 1870), предлагащ те да се обединят; Съборът 
взема решение в духа на Размишленията, но практиката прави компромис между двете 
гледища – начело на новата Църква стои Смесен съвет, а чисто духовните дела са ресор 
на синод от владици, като и двата органа са под председателството на екзарх. 

2 Стамболски, Д-р. Хр. Автобиография-2, с. 113; подобни упреци намират място 
и в колоните на Турция (г. VI, № 12, 9 май 1870), където под заглавие Ходът на 
нашите черковни работи се коментират Належащите размишления. 

3 Това ще предизвика спорове по-късно; в заседанията на Привременния смесен 
съвет Чомаков го отбелязва един-два пъти, обосновавайки гледището си за синодал-
на Църква и сменяем екзарх (Църковен архив-3, с. 161, 168); вж. и тук, с. 346-347. 

4 Вж. дългото Чомаково изказване пред Съвета на 12 юни (Църковен архив-3, с. 167). 
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Проектоуставът на Кръстевич, който Съветът започва да обсъжда 
през апр. 1870, се отличава със своята относителна консервативност. 
Той предвижда ограничено участие на миряните, усложнена и много-
степенна избирателна система, пожизнен и притежаващ широки пъл-
номощия екзарх.1  

Сравнително лесно Съветът приема в проектоустава бъдещата 
екзархия да се обозначи като синодална2, а екзархийският тит[у]л да 
е п р ем и н у ем  [р. в оригинала] на всичките митрополити и 
епископи, а да не ся дава само на определен митрополит на една 
привилегирована епархия.3  

Главният сблъсък на гледища се фокусира във въпроса: Смяняем 
или пожизнен екзарх?  

Чомаков, както си спомня Варненско-Преславският Симеон4, с 
крайна упоритост и в заседанията на Привременния смесен съвет, и 
вън от него в разговори, във вестници, във писма до епархиите, заляга 
екзархът да служи само четири години.  

Най-силният и неизчерпаем негов аргумент5 в полза на това гле-
дище са срамните и унизителни за Вселенската църква борби, които се 
развиват в Цариград всякога, когато стане нужда да се свали един 
неугоден патриарх и да се замени с друг. За да не се излага и българ-
ската Църква на такъв позор и за да не се пораждат между българите 
борби като ония между цариградските гърци, едни от които хулят и ру-
гаят гонимия патриарх, а други го защитават и бранят, едно средство 
има, настоява Чомакова: екзархът да служи само четири години.  

В Привременния съвет на този въпрос са посветени заседанията 
на 5 и 12 юни.  

Пръв взема думата Чомаков.  
Ако изберем пожизнен екзарх, заявява той, така ще привилегиро-

ваме епархията, на която той е владика. Щом възвисим една епархия в 
лицето на друга, например Търновската пред Охридската, може да 

                                                 
1 Подробен анализ под заглавие Поглед върху Уставът за управлението на Бъл-

гар[ската] Ексархия му прави Славейковата Македония (V, № 1-4, 8-26 ян. 1871) в на-
вечерието на откриването на Църковно-народния събор; вж. коментар у Косев, Д. 
Петко Рачов Славейков, с. 136-137; срв. и Маркова, З. Българската екзархия, с. 33 и сл. 

2 Това става в заседанието на 24 апр. (Църковен архив-3, с. 146). 
3 Църковен архив-3, с. 165; за екзархийска титла, закрепена за една, най-старата 

(тоест Търновската) епархия настоява Иларион Макариополски (вж. у Маркова, З., 
Българската екзархия, с. 34). 

4 Симеон, митрополит Варненско-Преславски. Д-р Стоян Чомаков, с. 18. 
5 Според Д-р Стамболски (Автобиография-2, с. 109-110) тази позиция на Чома-

ков била мотивирана изключително от лични съображения – той не искал, ако екзарх 
станел Иларион Макариополски (каквито изгледи имало при тогавашното съотноше-
ние на силите), това да трае дълго.   
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произлезе разделение на народа и съперничество между другите 
епархии, което пък да даде път на чуждите пропаганди. Затова е не-
обходимо екзархът да се избира за срок от 5 години и той да управ-
лява с един Синод, който да е висшето църковно началство. Такова 
църковно управление е полезно на народните интереси, такова, както 
ми пишат и както ще се уверите, когато дойдат представителите за 
Събора, почти навсякъде желаят.  

Възразяват му Иларион Макариополски и Кръстевич.  
Не персоналната, а синодалната Църква ще е извор на разделе-

ние и междуособни борби сред народа – заявява първият,– тъй като 
ще £ липсва обединяваща вярващите личност. Периодически избира-
емият екзарх няма да има каноническо значение, тъй като църковните 
правила, наистина, не го забраняват, но не го и разрешават, а и тра-
дицията не го е осветила.  

Ако екзархът е добър човек – смята пък Кръстевич,– по-добре е да 
го имаме до живот.1 Ако е лош той и за малко време може да ни на-
прави достатъчно злини. Тоест, следва ли да бъде търпян цял мандат? 

Тъй като не се стига до някакъв по-категоричен резултат, пренията 
по този очертал се като най-важен и контроверсен въпрос, след не-
официални разисквания на владиците плюс Кръстевич, Чомаков и Ге-
оргаки Стоянович на 8 юни, продължават и в заседанието на 12 юни.  

Страстите се нажежават, Чомаков на няколко пъти взема думата и 
надълго, в духа на Належащите размишления, убеждава членовете на 
Съвета да приемат 5-годишен мандат за екзарха или поне да про-
дължат в следващи заседания обсъжданията на предмета.  

В крайна сметка се стига до тайно гласуване, което Чомаков пе-
чели с 9:5.  

След обявяване на този резултат обаче Кръстевич и д-р Стамбол-
ски заявяват, че били гласували погрешно и настояват за ново, и то 
явно, гласуване, което пък спечелилите не приемат.2 В крайна сметка 
въпросът, без проектопредложение, се оставя на Църковно-народния 
събор.3  

Тази схватка показва какви са били настроенията в Привременния 
съвет.  

                                                 
1 Неговите опоненти по друг начин са интерпретирали такава възможност: ако 

сменяемият екзарх се окаже добър през първия си мандат, той може да бъде пре-
избран. 

2 Църковен архив-3, с. 160-173; вж. и версията на Д-р Стамболски (Автобиогра-
фия-2, с. 109-113). 

3 Така е според д-р Стамболски (пак там, с. 113; вж. и Маркова, З. Българската 
Екзархия, с. 42); в протокола на заседанието, обаче, не е записано нищо (Църковен 
архив-3, с. 173). 
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Очевидно Чомаков е можел да събере само тайно мнозинство, 
което обаче се е разпадало при явно гласоподаване1. Това означава, 
че известен брой членове на Съвета са се страхували да изразят сво-
бодно мнението си пред водачите на Чомаковите противници.  

Последните са най-вече Гаврил Кръстевич и Иванчо х. Пенчович. 
Те могат да се нарекат îáåð,ïðîêóðîðè на Съвета – и двамата са на 
турска служба, но зад първия стоят повече руското посолство и Па-
триаршията, а вторият2 е предимно експонент на Портата. Измежду 
двамата повече изпъква обаче Кръстевич. Това се дължи не толкова на 
отличната му богословска и юридическа подготовка, но най-вече на 
преобладаващата позиция на Русия във Въпроса.  

С тези уточнения можем да приемем заключението на Т. Бурмов 
какво на Българский привременен съвет душата беше Кръстевич3. 

Разбира се, това не е първата битка, която Чомаков губи. Но той 
вече има достатъчно опит, по характер е упорит, а и познава настрое-
нията на народа – и за това не се отказва да защитава идеите си. По-
благоприятни условия в това отношение му дава Църковно-народният 
събор, свикан да приеме Устава.  

В него участват общо 50 представители, избрани – къде повече, 
къде по-малко според правилата – от страна на целия български на-
род. Върху мненията на повечето от тези хора нито Кръстевич, нито 
Пенчович могат да упражняват тайната си власт.  

Въпреки че тук Чомаков е в стихията си, на моменти той търпи 
поражения. Дори третият (освен него и Г. Груев) пловдивски предста-
вител в Събора, М. Балабанов, отказва да му се подчинява4. М. Бала-
банов и Г. Груев са избрани за представители на Пловдив в Събора с 
изричната препоръка да се обръщат до съветите на г-на д-ра Чо-
макова, на когото десятгодишното представителствание по де-
лата на Черковний въпрос и опитността му са спечелили пълното 
доверие на цяла епархия.5  

Обаче, вместо да се съобразява с това изискване, М. Балабанов 
се сближава с Кръстевич и влиза в конфликт с Чомаков. В резултат на 

                                                 
1 Чомаков е за прилагане и на двата начина; например, в едно от предварител-

ните заседания на Събора заявява: Явното гласоподавание прави человеците да 
имат независим характер. Но и тайното понякогаш е нужно (Протоколи, с. XXVIII). 

2 Митрополит Методий (Петдесетгодишният юбилей, с. 2; Митев, Й. Записка-
та на митрополит Методий Старозагорски, с. 242) казва, че в Смесения съвет той 
минавал за ухо, око и уста на великия везир. 

3 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 487. 
4 За взаимоотношенията между двамата вж. Божинов, Пл. Марко Д. Балабанов, с. 

246 и сл. 
5 Литературен архив-9, д. 43, с. 226. 
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това Пловдивската община го дезавуира като свой представител и 
през май на негово място упълномощава Станчо Брадински.1  

Първоначално М. Балабанов ще да е бил в добри отношения с 
Чомаков, който веднъж даже го хвали като способен да служи и като 
адвокатин, и като богословец, и като филолог и му ходатайства 
пред Пловдивската община за по-добра заплата.2 Някои писма3 на 
Чомаков са писани с ръката на Балабанов. 

Но след като взема за жена дъщеря на Димитър Ив. Гешов той ще 
е усвоил симпатиите и антипатиите на тъст си4, който, според Ив. Го-
ведаров5, против д-р Чомакова много негодуваше и то не за друго, а 
за неговото туркофилство. 

На удара Д. Гешов отвръща с (неуспешен) опит (внушен и този път 
от Игнатиев?) да накара Пловдивската община да вдигне доверието си 
от Чомаков.6 

По основните контроверсии мнозинството на Събора е на страната 
на Чомаков и фактически в ключовите си положения първият ек-
зархийски устав може да се смята за – пряко или косвено – негово 
дело.  

Това се дължи не само на качествата му като политик, но най-вече 
на факта, че гледищата му изразяват водещите обществени настрое-
ния. Чомаков, благодарение на широките си връзки и на многогодиш-
ната си дейност, познава добре нуждите и стремежите на българския 
народ и се стреми тъкмо зад тях да застава.  

През 1872, когато е спрян в. Македония, Каравелов, защитавайки 
неговия арестуван редактор, точно отбелязва: Из устата на г. Сла-
вейкова говорят 6 милиона българе.7 Като знаем взаимоотношенията 
между Славейков и Чомаков8, можем да твърдим какво това изказване 
би останало вярно и в случай, че заменим в него първия с втория.  

Това, впрочем, е направено в некролога на Доктора от сп. Свет-
лина9 с думите: действително чрез устата му [=на Чомаков] гово-
реше народът. 

                                                 
1 Пак там, д. 48,  с. 231-232; вж. и Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, с. 251. 
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 350, с. 406-407. 
3 Вж. в НА БАН, ф. 14, оп. 1, а.е. 367. 
4 Вж. за това, напр., фейлетона Ще стане човек нашето Балабанче на Л. Кара-

велов (Събр. съч.-5, с. 340-346). 
5 Говедаров, Ив. Копривщица, с. 64-65. 
6 Вж. за това, напр., дописката от Пловдив под заглавие [Чомаков служи на наро-

да си честно], публикувана в Свобода през март 1872 (Каравелов, Л. Събр. съч.-11, с. 
275-277). 

7 Свобода, III, № 8, 19 авг. 1872.  
8 Вж. това у Икономов, Т. Мемоари, с. 128-129. 
9 Светлина, 1894, кн. II, с. 19. 
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Но и сам Каравелов1 няколко месеца по-рано в уводната си ста-
тия, посветена на ефекта от Богоявленската акция, направо пише: 
Българската народна партия, т.е. сичкия народ, под предводител-
ството на С. Чомакова, Г. Стояновича, П. Славейкова.  

Изобщо, председателят на БРЦК високо оценява ролята на своя 
земляк и му дава силна морална поддръжка в своите вестници.2  

Прочее, оправдава се изцяло наблюдението, което десет години 
преди това прави Шампоазо3: Чомаков наистина става един вид наро-
ден трибун4 – и на това се дължат постиженията му. 

Свикването на самия Събор също трябва, както изглежда, да се 
отдаде най-вече на негова инициатива. Впрочем, за това няма катего-
рични данни. Даже според д-р Стамболски5 тя излязла от русофилите. 
Но това твърдение – като знаем олигархизма на русофилите и по-спе-
циално възгледите на Кръстевич и Иларион Макариополски – не из-
глеждат особено правдоподобни. Напротив, свикването на събор пасва 
много добре с последователния демократизъм на Чомаков.  

Както бележи Т. Бурмов6, òåñêåðåòî на Портата от 30 април 
[1870] възлага приготвението на Устава [не на общобългарски 
Събор, а] върху владиците и другите членове на Привремений съ-
вет, но тези подирните по свое усмотрение устроиха да се прика-
нят представители и от епархиите за обсъжданието и окончател-
ното му удобрение.  

И според различно от по-горецитираното място у д-р Стамболски7 
някои членове на Привременния смесен съвет смогват да убедят Али 
паша, въпреки òåñêåðåòî му от 30 апр. 1870, да позволи в изработва-
нето на Устава да участват и народни представители за да бъде той 
приет охолно от народа. А пък за това, кой в Привременния съвет е 
настоявал за Събор, можем да заключим, ако си припомним, че при-
писваното на Чомаков Писмо до редактора8  във в. Турция упрекваше 
Кръстевич, че не бърза да кани представители от провинцията за об-
съждане на Устава.  

Следва да се припомни и т.нар. Тулчанска акция от пролетта на 
1870 за свикване на народни представители от Дунавския âèëàåò в 

                                                 
1 Каравелов, Л.Събр. съч.-7, с. 370. 
2 Вж., напр., уводната статия на Свобода от 17 февр. 1872 (Каравелов, Л. Събр. 

съч.-7, с. 373). 
3 Вж. тук по-горе, с. 150-151. 
4 Така квалифицира Чомаков и Д. Мишев (България в миналото, с. 434-435, 425), 

правейки му кратък, но сполучлив портрет. 
5 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 140. 
6 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 487. 
7 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 142. 
8 Вж. тук по-горе, с. 332-333. 
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Русе, които да съставят проектоустав зад гърба на доминирания от 
Кръстевич Привременен смесен съвет в Цариград. Най-тясно с тази 
инициатива е ангажиран Т. Икономов.1 Последният пък, както знаем, е 
един от близките съратници на Чомаков.  

Изобщо свикването на събор много повече хармонира както с въз-
гледите, така и с интересите на Чомаков, отколкото с онези на него-
вите противници. 

# # #  
Форумът2 е открит на 23 февр. 1871 с молебен и слово3 на пред-

седателя Иларион Ловчански. След него думата взема Чомаков и в 
дългата си реч4 описва тактиката, с която е решен Въпросът, като без 
особени заобикалки нееднократно сочи своята и на Пловдивската 
епархия първостепенна роля. Това обаче не изглежда да е направено 
от тщеславие, а по политическа сметка – с успеха си през предишното 
десетилетие Чомаков аргументира необходимостта да бъдат усвоени 
неговите идеи за устройството на Екзархията и за по-нататъшното £ 
развитие. 

Придържахме се, изповядва той, към три принципа: 1. святост и 
неприкосновеност в бащина ни вяра; 2. безгранична преданост и вяр-
ност към Портата; 3. грижа за всичките без изключение или предпочи-
тание единородци, събрани в отделна Черква. Нашият девиз беше 
Черква самостоятелна, а правителствената заповед – соединение с 
гръцити. Как постъпихме за да не престъпим ни едната, ни другата 
заповед?  

Тъй като, продължава той, много добре знаем слабостите и меч-
танията на нашите противници, рекохме си: àêî ñè îòíåìåì è óçäðàâèì+ 
ùîòî å èíòåðåñ ìàòåðèàëåí è àêî èì çàïóøèì ïúòúò+ êîéòî ãè áëàçíå+ ÷å ùå 
ãè çàâåäå äî îñúùåñòâëåíèå íà Âåëèêàòà èì èäåÿ+ íèé íàâÿðíî ùå ãè ïîâà,
ëèì äîëó+ êàêòî Ñàìñîíà íàäâèâàëè êîë÷èì ìó îòðåçâàëè íÿêîé ñè êîñúì îò 
ïåð÷åìúò: и с тая мисл и намерение ний приехми и положихми оний 
начала, чрез които съсипвахми величественната им и блистателна 
перспектива на едно будуще, което от векови ся развиваше пред 
тях със силата на едно воображение, достойно на горещий климат 
на местата им, и ги насилвахми срещу собственнийт наш интерес 
тий сами, за полза на които ся връшеше спогождението, да го от-
блъснат. 

                                                 
1 Подробно за това начинание вж. у Тонев, В. Добруджа през Възраждането, с. 

164 и сл.; срв. Маркова, З. Българската екзархия, с. 32-33; Извори за историята на 
Добруджа-3, д. 60 и сл., с. 68 и сл. 

2 Последно за Събора вж. в: Църковно-народният събор от 1871 г. 
3 Вж. това слово пак там, с. 376-379. 
4 Вж. тук, част 2, д. 98. 
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Този пасаж не е особено ясен, нито е съвсем правилен грамати-
чески. Вероятно Чомаков иска да каже, че чрез 8-те точки е принудил 
гърците сами да създадат онова, към което той се стреми и което съ-
щите тези 8 точки целят да предотвратят – тоест, отделна българска 
Църква. Така или иначе, въз основа на постигнатия успех той, в стила 
на Апостолпавелевия апотеоз на любовта1, възхвалява дотогавашната 
си политическа линия и предлага Съборът да се води и занапред от 
нея:  

Тая политика нека следваме, защото е политика с широки пазухи и 
с широкото сърце: тя всякого приема, сичко прощава. Тя със само-
отвержение, жертвания и деятелност се позна и с нея възтържеству-
вахме.  

Ето нашата политика, в линията на която от единадесет години 
сме стояли и работили.  

Следователно, видите, че тя е истинната наша народна политика, 
защото тя няма нищо чуждо, че тя е самата просвещенна политика, 
защо тя не е сляпа, че тя е благородната, тя е рицарската, защото не е 
бедна, не е користна, тя е всеобща, не е местна, тя е българска.  

С нея ний смело и свободно работихме до днес, а сполуката на 
нашите деяния оправдават тая политика напълно.  

Славейков, който в Македония2 на първа страница отразява от-
криването на Събора, нарича словото на Чомаков дълго и красноре-
чиво. Особен ефект то произвело, когато ораторът с пресекнал от 
умиление глас припомнил имената на онези дейци, на които смъртта 
попречва да станат свидетели на победата: в този момент сълзи на 
признателност бликнали в очите на присъстващите, които в един глас 
произнесли Вечна им памят!  

Днес в писмения си вид Чомаковото слово наистина изглежда 
дълго, но не и кой знае колко изразително. Ако съдим, обаче, по него-
вите резултати, то в оралната си форма трябва да е било необикно-
вено убедително. Очевидно не логиката и граматиката, не дори съ-
държанието, а безспорната харизма на оратора е създавала силното 
въздействие. 

Кръстевич и Иларион, които всъщност Чомаков атакува, се оказват 
неподготвени.  

Първият се вижда принуден също да произнесе дълга, но – до-
колкото може да се съди от протокола – слаба реч. Той почва от еван-
гелските времена, минава през основните моменти в средновековната 
българска църковна история, набързо споменава антифанариотското 

                                                 
1 I Кор., 13, 4-7. 
2 Македония, V, № 9, 2 март 1871. 
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движение, първостепенните заслуги в което на Доктора накрая обаче 
се вижда задължен да потвърди: трябаше деятели. Тии ся намериха 
да са здрави! От тях най-първий е бил г-н Ст. Чомаков, без когото 
надали щеше може да се свърши работата.1  

Словото на Иларион изглежда още по-неубедително – той описва 
главно страданията си по Църковното движение през 1841-1861. 
Преди да завърши и Макариополският владика е принуден да признае 
верността на едно от ключовите твърдения на Пловдивския предста-
вител – че Въпросът преди него е поставен и воден неправилно: На-
истина, според г-н Ст. Чомаков станали погрешки, но истинна е 
тоже че от начало правителството гледало другояче работити.2  

Думата взема и Минчоглу, но само за да заяви, че в следващото 
заседание ще изрази отношение към думите на Чомаков.3 Това обаче 
става на неофициална сбирка на някои от представителите. Там Мин-
чоглу не отрича заслугите нито на Пловдив, нито на неговия дългого-
дишен представител по Въпроса, но смята, че в речта си на 23 февр. 
той все пак ги е преувеличил за сметка на Търново и на други дейци.4  

Така или иначе, първият ход на Чомаков е силен и в следващите 
месеци тъкмо неговите гледища ще вземат връх в най-важните разис-
квания – включително и по въпроса: пожизнен или сменям екзарх? 

 Той е оставен за последното от посветените на Устава заседания 
– на 14 май. Противно на очакванията сред делегатите не стават кой 
знае какви препирни – но това е защото аргументите на двете страни 
са отдавна и широко известни. При гласуването от 43 подадени гласа 
28 са за 4-годишен екзаршески мандат, останалите 15 са за доживотна 
служба5.  

В съгласие с това ключово решение целият Устав е просмукан от 
либерално-демократичния дух, защитен година по-рано в Належа-
щите размишления.  

Управлението е синодално, а не лично. Екзаршеската титла не е 
привилегия на никоя епархия, за първосвещеник може да бъде изби-
ран всеки архиерей. Във всички нива на новата йерархия се прилага 
изборното начало, което все пак не е в пряката си форма – общини и 
църковни настоятелства съставят списък на кандидат-избиратели, от 
които народът посочва неколцина, които пък избират ръководствата. 

                                                 
1 Протоколи, с. 3. 
2 Пак там, с. 5. 
3 Пак там. 
4 Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 231, с. 116-117; Срв. Радивоев, М. Време и жи-

вот, с. 354-355; Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 347-349. 
5 Протоколи, с. 137. Вж. и спомените на д-р Хр. Стамболски (Автобиография-2, с. 

144-146). 
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Висш законодателен и контролен орган на българската Църква става 
Съборът, състоящ се от духовни и мирски представители и свикван 
веднъж на 4 години. Той избира и нейния глава, който резидира в Ца-
риград. Миряните имат по-широко участие от духовниците, което е 
узаконено чрез институцията на Смесените съвети при екзарха, при 
митрополитите и при техните наместници по êàçè (околии) и íàõèè (об-
щини).  

Уставът е истинско постижение на българския народ в ускореното 
усвояване и в адаптацията на класическите форми на представител-
ната демокрация. Чрез него той не само полага основите на своята 
национална Църква, но и усвоява перспективните модели на полити-
чески живот.  

Следва обаче да се отбележи, че Портата никога не утвърждава 
изцяло Екзархийския устав. Още преди Освобождението той бива на-
рушаван и от самите българи, а след това е подложен на промени. 
Най-сериозната от тях е извършена през 1883, когато екзархът става 
пожизнен, участието на миряните в управлението бива ограничено 
като смесените съвети стават само духовни.1 

В Събора2 спорове стават още по два съществени въпроса: 1. Да 
се приемат или не представители на неспоменатите поименно във 
Фермана смесени епархии. и 2. В Цариград или извън него да бъде 
седалището на екзарха.  

Чомаков поддържа гледищата, които ще се наложат. 1. Приемане 
македонски и тракийски пратеници в състава на Събора3 и 2. Българс-
кият църковен глава да резидира в имперската столица, а не, както 
искат Умерените, в Търново.  

По втория пункт Чомаков е обвиняван в своекористие – свикнал 
бил на столичен живот, та затова настоявал в Цариград да е седали-
щето на екзарха.4  

Неговата партия пък изтъква, че не бива българският първосве-
щеник да се закопава в един провинциален град. Че тъй като бълга-
рите живеят не само в Дунавския âèëàåò, а из цяла Европейска Турция, 
техен политически и географски център е тъкмо Цариград и оттам за 
Екзархията ще бъде по-лесно да поддържа връзка както с всички бъл-

                                                 
1 Вж. за всичко това у Маркова, З. Българската екзархия, с. 42-46; текстът на са-

мия устав бе издаден отново в: Църковно-народният събор 1871 г., с. 426-457. 
2 Цялостен преглед на работата на Събора вж. у Кирил, патриарх Български. Па-

нарет, с. 204 и сл. 
3 Вж. подробно тук по-долу, с. 391 и сл. 
4 Маринов, Д. Как е създадена Българската екзархия, д. 35, с. 29.  
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гарски места, така и с управляващата ги политическа власт, и по този 
начин най-добре ще отговаря на предназначението си.1  

Впрочем, следва да се отбележи, че възгледите на Чомаков по 
този въпрос не са константни – в 1867 бе предлагал възстановяване на 
Охридската архиепископия със седалище, разбира се, в Охрид2; около 
май-юни 1878 ще съветва екзарх Йосиф да се настани за постоянно в 
Пловдив, а малко по-късно с.г. – в Княжеството3.  

Разбира се, не всички гледища на Чомаков са усвоени от Събора. 
Например, той, в съгласие с либералните си принципи, настоява вла-
диците да се избират от епархиите. Приема се обаче Св.Синод да 
предлага неколцина кандидати, а в епархиите от тях да се избират 
двама, от които Св.Синод да утвърди единия.4  

Но така или иначе, на Църковно-народния събор Чомаков триум-
фира.5  

Не само негови разбирания лягат в основата на Екзархийския ус-
тав, не само му се признават първостепенни заслуги в решението на 
Въпроса, но и, както той сам пише в едни от своите записки, народа 
кога ся събра чрез делегати да си направи Черковен устав той гла-
сува6 да се възнагради Чомаков за загубите си парично и да ся по-
моли да остане до живот съветник в Екзархийския съвет; от друга 
стърна висшето духовенство реши по между си да му принесе един 
щедр подарок тоже паричен. Но, добавя веднага той, всичко това по 
лоший характер на първий екзарх, когото ни наложи чуждо вмеша-
телство, ся отложи и до днес [1890]; и на место всяко вознагражде-
ние, сурави преследвания.7  

Прочее, Чомаков има всички основания да бъде напълно доволен 
от работата на Събора и много да съжалява, както пише в отчета си за 
1871 пред Пловдивската епархия8, че неговите участници са прину-
дени, и то преждевременно, да напуснат столицата. Една от причи-

                                                 
1 Вж., напр., статията По въпроса за седалището, публикувана в Македония, V, 

№ 14, 6 апр. 1871, с. 1; вж. и тук по-долу, с. 404-405. 
2 Вж. тук по-долу, с. 378 и сл.; такова гледище ще защитава и М. Дринов през 

1878 (Темелски, Хр. Църковно-националното движение в Македония-2, с. 43); през 
1873 Игнатиев одобрява плана на Антим Екзархията да се изнесе от Цариград в 
Търново или Охрид (Игнатьев, Н. П. Записки (1915)-2), с. 187). 

3 Вж. тук по-долу, с. 449, 450. 
4 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 47; срв. Кирил, патриарх Български. Пана-

рет, с. 206 и сл. 
5 Кирил, патриарх Български. Панарет, с. 260. 
6 Срв. Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 566, с. 623; в протоколите на Събора то-

ва не е записано (вж. пак там, с. 59). 
7 Вж. тук, част 2, д. 131, с. 297. 
8 Пак там, д. 100, с. 232. 
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ните за това без съмнение е, че Портата, в съгласие с Умерените на 
Кръстевич, гледа с неодобрение на българския форум като цяло и, 
след привършване на работата му върху Устава, не разрешава екзар-
хът – какъвто при наличното съотношение на силите със сигурност би 
станал Чомаковият приятел Панарет – да бъде избран там. Българс-
кият първосвещеник, чийто избор Чомаков настоява да се състои в 
Събора, бива излъчен в друго време и при други условия – и, в крайна 
сметка, не измежду владиците от неговата партия.1 

Преди да се разотиде Съборът си прави колективна снимка.2 Тя е 
широко известна. Изяснено е и как, къде и кога точно е направена.3 Но 
не е коментирано по-важното – че тя не отразява вярно реалните 
роли, които фотографираните тогава играят. В средата на групата е 
Георгаки Стоянович, а от двете му страни стоят Иванчо х. Пенчович и 
Гаврил Кръстевич. Това са тримата комисари от 1869, на които Пор-
тата и руското посолство предоставят ръководството на Въпроса. Чо-
маков, на чието рамо сякаш за подкрепа ръка е положил Хр. Тъпчиле-
щов, е попритиснат между двама не от неговия ранг противници (д-р 
Стамболски и х. Николи Минчоглу). Това всъщност е мизансценът от 
предишните две години. Той не отразява настъпилите в резултат на 
Събора промени. 

2. За приложение и изменение на Фермана (1872-1873) 

Пред Църковното движение продължава да стои като основен и 
въпросът за взаимоотношенията с Патриаршията.  

Руският посланик налага издаването на Фермана, но поставя не-
говото прилагане в зависимост от помирението на двете спорещи 
страни. А пък последното зависи от това какви отстъпки българите 
биха направили по приложението на втората част от член 10 на Фер-
мана, тоест от това как ще се разпределят смесените епархии – а това 
са току-речи цяла Южна Тракия и цяла Македония. Два задкулисни 
опита (1870, 18714) за българо-гръцко помирение се провалят. През 
лятото на 1871 Съборът свършва Устава и го представя на турците за 
утвърждаване, искайки същевременно разрешение за избор на екзарх.  

Но Портата не бърза да отговаря, тласкайки, разбира се, по жела-
ние на Игнатиев, българите към нов кръг преговори с Цариградската 

                                                 
1 Кирил, патриарх Български. Панарет, с. 260 и сл. 
2 Вж. тук, ил. 9. 
3 Църковно-народният събор 1871 г., с. 25 и сл. 
4 Вж. тук по-долу, с. 351. 
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църква, където пък руският посланик осигурява (септ. 1871) нов и под-
ходящ за случая патриарх – Антим VI Куталианос.  

Към преговори между българи и гърци сега вече се пристъпва от-
крито и официално. Неведнъж в Събора Чомаков показва силата си, та 
затова този път и той е включен в контактната група.  

Отначало всичко тръгва добре. Новият патриарх, макар и много 
стар (82 годишен), е умен, опитен и гъвкав. Антим VI кокетира с бъл-
гарите и обещава на Игнатиев да реши спора. Той приема много добре 
българските пратеници в частната си къща в Кандили (на азиатския 
бряг на Босфора), като дори се прегръща с низвергнатия Иларион 
Макариополски. След това им връща посещението в Ортакьой.  

Но след тези церемониални жестове на добра воля се стига до 
същността – териториалните граници между двете Църкви. Тук проти-
воречията за пореден път се оказват непреодолими.  

От смесените епархии Антим VI отстъпва най-много 14, като в за-
мяна иска обезсилване втората (плебисцитната) част на член 10 от 
Фермана плюс българите да плащат годишен данък и да поемат част 
от патриаршеския дълг. Партията на Кръстевич е готова да приеме 
тези условия. Не така мисли обаче Чомаков, за когото националният 
интегрализъм е един от основните принципи в обществената му дей-
ност. Той успява да убеди другарите си да искат всичките смесени 
епархии.1  

Максимално сближили при тези преговори гледищата си, сега 
българи и гърци отново започват да се раздалечават, страстите се 
нажежават. Българската общественост, особено в смесените епархии, 
остро се обявява срещу споразумение с патриарха в разрез с Фер-
мана.  

Без архиерейска служба от 1861, цариградските българи на 6 ян. 
(Богоявление) 1872 повтарят Великденската акция от 1860. Тоест, от-
веждат трима български владици (двамата Иларионовци плюс Пана-
рет) в Св.Стефан на Фенер и уж насила ги принуждават да отслужат 
тържествена литургия без безусловно необходимото според каноните 
патриаршеско разрешение. На края е изречена и специална молитва 
за султана-освободител, възхваляван и в предварително напечатани 
и раздадени на присъстващите Славейкови стихове, а в телеграми до 
провинцията българската Църква се обявява за учредена въз основа 
на Фермана. 

След тази служба, която влиза в историята с името Богоявленска 
акция, българо-гръцката религиозна разпра пламва с невиждана сила. 

                                                 
1 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 77-78; за хода на неколкомесечните прего-

вори вж. подробно у Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 153-160. 
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За помирение скоро не би могло и дума да става. Преговорите с гър-
ците са за дълго прекъснати, а Ферманът бързо-бързо прави първата 
решителна крачка в своето приложение.1  

Но преди да проследим последиците от стореното по Богоявление 
1872 нека се занимаем с въпроса: чия е инициативата за него?  

Няма съмнение, че акцията е дело на Чомаковата партия.2 Кой по-
точно обаче е първоначинателят?  

Т. Икономов3 отдава тази роля на себе си. 
Патриарх Кирил смята тази претенция за наивна. Тя, пояснява той, 

била добре обмислен акт на групата Чомаков-Панарет.4  
И според П. Карапетров5 д-р Ст. Чомаков и още други някои от 

неговите съмисленници не искаха да става спогодба с Патриархи-
ята и подсториха цариградските българи да накарат владиците да 
служат на Богоявление. 

Докторът, обаче, няколко години по-късно в разговор с Игнатиев 
твърди, че не бил за Богоявленската служба.6 Същото заявява и пред 
екзарх Йосиф в писмо от май 18877, уточнявайки, че веднага обаче се 
присъединил към нея, тъй като я намерил дело всеобщо и справед-
ливо. Това като че ли иде да потвърди Тодорикономовата първоначи-
нателска претенция.  

Може би най-точно в случая е мнението на митрополит Симеон 
Варненско-Преславски: Чомаков е бил, ако не внушител и подстре-
кател, то, навярно, подкрепител и поддържник на Богоявленската 
служба през янунарий 1872.8 

Сам Игнатиев, който се чувства най-много ощетен от Богоявленс-
ката акция, е убеден, че тя е Чомаково дело.9  

Наистина, борбата между тях и след издаването на Фермана не се 
прекратява. В началото Игнатиев има голям превес, постепенно обаче 
Чомаков уравновесява, а на моменти даже и надделява. Така, през 
апр. 1870, като съобщава имената на десетте членове на новия 
български Привременен мирски съвет, Игнатиев със задоволство ко-
ментира, че от тях 4-5 били благомислещи, двама съчувствали на 

                                                 
1 Подробно изложение на събитията около Богоявленската акция вж. у Бурмов, Т. 

Българо-гърцката църковна распря, с. 528 и сл. 
2 Вж. последно у Маркова, З. Българската екзархия, с. 48. 
3 Икономов, Т. Мемоари, с. 130-131, 553-554. 
4 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим I, с. 325; вж. и Кирил, патриарх Бъл-

гарски. Панарет, с. 246-247. 
5 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 80. 
6 Йосиф, екзарх Български. Дневник, с. 61. 
7 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 188, с. 249. 
8 Симеон, митрополит Варненско-Преславски. Д-р Стоян Чомаков, с. 19. 
9 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 168-169. 
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турците, един (вероятно се има предвид Чомаков) имал английски 
идеи, а останалите били незначителни.1  

Руският посланик неведнъж съветва българите да не смятат Фер-
мана за окончателно решение, а да гледат да се споразумеят направо 
с патриарха, който пък настоява за промяната му.  

В съответствие с това през пролетта на 1871 Али паша възлага на 
Смесената комисия от 18692 (без Георгаки Стоянович) тайно да под-
готви проект за спогодба3. Новоповедените преговори обаче излизат 
наяве. Според Македония, която в поредица от статии разглежда въ-
проса, Г. Кръстевич и Ив. х. Пенчович се съгласили áåðàòúò на екзарха 
да се издава от Портата по òàêðèð не само от Екзархията, но и от Па-
триаршията. Славейков смята, че това стеснява силно самостойността 
и правомощията на българския първосвещеник – той би бил кукличан 
екзарх4, не екзарх, а екзархче5.  

Чомаков използва случая за да нападне противниците си.  
В Събора на 9 апр. той поисква обяснения, като всъщност при-

нуждава Кръстевич и Пенчович, които вече са отрекли да има каквито 
и да били задкулисни преговори с гърците, да се оправдават, че из-
пълнявали волята на Али паша.  

Това обаче не стряска Пловдивския представител. Той отвръща, че 
трябва българите да са признателни към този велик мъж, който ги 
извадил от калта, но също така добре да пазят и правата си. Приели 
сте, продължава той, патрикът да дава òàêðèðúò. За митрополитите сте 
казали, че могат да се назовават епископи. Но така нашата Екзархия 
не ще да е нещо повече от Солунската митрополия! Когато сте се съ-
гласили в тия неща, аз не зная за какво още няма да се съгласите!  

След това Съборът лесно се съгласява с неговото предложение 
да се направи прошение до Али паша, в което да се моли Екзархийс-
кият ферман да се смята за окончателно решение на Църковния въ-
прос. На същото заседание текстът на прошението6 е гласуван, а де-
путация начело с Панарет го поднася на Али паша.7  

В Македония8 пък се появява антируска статия. Там се казва, че 
Въпросът е решен не благодарение на Русия, а на Франция, която 

                                                 
1 Пак там, д. 55, с. 320. 
2 Вж. за нея тук по-горе, с. 311. 
3 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 148-150. 
4 Македония, V, № 18, 4 май 1871, с. 1. 
5 Пак там, № 17, 27 апр. 1871, с. 1. 
6 Това ще да е д. 386, обнародван у Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 463-464. 
7 Протоколи, с. 90 и сл.; вж. и Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 146; 

Кирил, патриарх Български. Панарет, с. 186 и сл. 
8 Македония, V, № 16, 20 апр. 1871, с. 4. 
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подкрепила Портата в желанието £ да даде на българската народ-
ност особен живот и така да я спаси от погълнителните стремле-
ния на руската политика. От своя страна, последната не признавала 
Фермана и се стремяла да заблуди българите за да може да ги 
спрегне пак в фенерский ярем и да им наложи ðóìñêèé калпак.  

Всички отдават тази статия на Чомаков, а руското посолство е до-
качено. По повод на нея Н. Чалики не го пощадил пред Игнатиев – 
нещо, което Геров не одобрява, защото така се нащръбявали народ-
ните интереси.1  

Така или иначе, преговорите с гърците са провалени.  
Явно в тази връзка Игнатиев хвали партията на Кръстевич, която 

била за разбирателство с гърците, и недоволства от тази на Георгаки 
Стоянович и Чомаков, която получавала помощ от англичаните (Блънт), 
смятащи, че вредят на руската политика като пречат на всяко помире-
ние между българи и  гърци.2  

Според патриарх Кирил3, Игнатиев през лятото на 1871 се изказал 
и за затваряне на одринското и пловдивското руски консулства, тъй 
като те не правели нищо за обезвреждане на Чомаков.  

Впрочем, такова твърдение не може да бъде изведено от някол-
кото писма4 на Н. Чалики до Геров, на които то се позовава. В самото 
начало на 1872 посланикът не пускал Геров да иде в Петербург – от 
страх, смята патриарх Кирил, че там пловдивският консул би засилил 
позициите на Чомаковата партия, застъпвайки по Въпроса възгледи, 
еднакви с нейните5. 

След Богоявленската акция посланикът бърза да предприеме по-
решителни мерки срещу стария си противник.  

В обемисто писмо до Н. Геров той излага своята версия за случи-
лото се, наричайки го постъпка на Чомаков. Какви били неговите мо-
тиви? Той бил движен от страх да не загуби видната роля, която би 
престанал да играе при окончателно решение на Църковния въпрос, а 
също така от яд, че Кръстевич и Ив. х. Пенчович напоследък вземат 
връх над него и намаляват влиянието му. Освен това той винаги се 
съпротивлявал на помирение с Патриаршията от желание българският 
център да си остане в Цариград, а не да се мести в Търново или 
София.  

                                                 
1 ИАНГ-2, д. 2734, 2736-2737, с. 758, 759. 
2 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 79, с. 366. 
3 Пак там, с. 151-152. 
4 ИАНГ-2, д. 2740-2742, с. 761-762. 
5 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 170. 
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Мотив посланикът вижда и в друго обстоятелство: Чомаков се на-
мирал в непрекъснати сношения с католиците, поляците и редакцията 
на Courrier d’Orient – вестник, враждебен на славянството и на Русия.  

За разлика от предишното десетилетие този път посланикът не 
смее да иска от Геров да работи за отстраняване на Чомаков, а само 
му възлага да употреби всички мерки и усилия за да разпространи 
сред тамошното българско население правилно разбиране за ця-
лата работа и с това да постави преграда пред козните на люде, 
преследващи лични цели и служещи за сляпо оръдие на западната 
пропаганда и на враговете на славянството и православието.1  

Отговорът на Геров не е утешителен. Невъзможно – пише в Ца-
риград той. – Мисълта за освобождение изпод духовното господство 
на гърците е проникнала и в низшите слоеве на народа, който преди 
следваше своите старейшини, а сега сам ги увлича в този стремеж.2  

Игнатиев поисква да дискредитира Чомаков и сред емиграцията 
във Влашко, поръчвайки на букурещкия си консул Зиновиев да раз-
ясни, че Богоявленската акция, внушена и устроена от Пловдивския 
представител до мащабите на народна манифестация, била вредна за 
българските интереси.  

Отговорът на Зиновиев малко се различава от този на Геров: Слу-
хът за цариградските събития във всичките им външни подроб-
ности с изумителна бързина е стигнал до най-отдалечените клонки 
на българското племе и тук е предизвикал взрив от негодувание, но 
не против виновниците и участниците в демонстрацията, а про-
тив патриарха и неговите съветници.3 

Прочее, противоборството Игнатиев – Чомаков от предишното де-
сетилетие4 продължава с ненамаляваща сила.  

Важно е да се отбележи, обаче, че и двамата не са чужди на иде-
ята за помирение. В спомените си за Чомаков митрополит Симеон 
разказва един твърде любопитен епизод. През 1876 архимандрит Йо-
сиф, тогава екзархийски протосингел, по своя инициатива или по вну-
шение от другиго, се опитва да сдобри упорития копривщенец с ру-
сите. След известно настояване той успява да го убеди да отидат за-
едно при руския посланик.  

Посещението трае дълго. Игнатиев говори с красноречие и жар за 
ролята на славянството в световната история и за светлото бъдеще на 
българския народ в славянския свят. Чомаков, сам нечужд на славо-
филски копнения, мълчи и слуша, почти хипнотизиран от бляскавата 

                                                 
1 АНГ-2, д. 46, с. 41-46. 
2 Пак там, д. 47, с. 46-47. 
3 Цит. по Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 169-170. 
4 Вж. тук по-горе, с. 236 и сл. 
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перспектива, която му рисува  посланикът. Едва напуснали посолст-
вото, обаче, Чомаков излиза от омаята, заявявайки, че надеждите на 
посланика едва ли ще се сбъднат, и впоследствие остава верен на 
надеждите, които възлага на западните държави.1  

Сам Йосиф представя тази среща (впрочем, дали не се касае за 
друга среща?) по-различно. Явно смятайки я за твърде важна, той в 
своя дневник я описва два пъти – веднъж накратко (под дата 2 ян. 
1876) и втори път пространно (на 26/27 март 1876).2  

Разговорът, най-вероятно воден на френски, бил конкретен: Док-
торът иска помощ за присъединяване на смесени епархии към Екзар-
хията не чрез èñòèëÿìè2+ а чрез ìàõçàðè. Игнатиев отказва с аргумента, 
че Чомаков с Богоявленската служба от 1872 го бил измамил вече 
веднъж – това обаче нямало да се повтори. Той разказва с колко труд 
и мъки докарал работата до това и Патриаршията, и турците да прие-
мат да създадат една екзархия, канонически призната от всичките 
православни Черкви, а с тая служба Чомаков развалил всичко.  

Сетне го обвинява в максимализъм (зле успява който предприема 
много неща наведнъж), в липса на търпение и на доверие в народа си 
(бил теглил по Въпроса повече от Чомаков и знаел, че народите се 
образуват с векове; българската народност времето и просвещението 
щели да я свестят), в желание да го надхитри, в недоверие към Русия, 
в неразбиране ползата от каноническото устройство на Църквата. За-
ради него Екзархията станала играчка в ръцете на турците.  

Чомаков се оправдава, че не бил за Богоявленската служба, че 
тогавашните отстъпки на Патриаршията били недостатъчни, та затова 
не ги приел, че не искал да надхитря посланика.  

Словопрението ще да е било спечелено от посланика. Йосиф, 
който е от партията на  Чомаков, преценява, че последният бил хубаво 
набрулен от Игнатиев, комуто отрежда и последната дума и в двата 
записа: в преговорите с Патриаршията се касаело за това кой ще 
излезе по-хитър, гъркът или славянинът; един път славянинът щял да 
изиграе гърка, но Чомаков всичко развалил. Според края на втория 
запис Чомаков искал да каже, че може да е сбъркал, защото го карал 
по български (тоест без финес?), а Игнатиев му възразил: вий си 
имахте тънкостите, но мислехте да излезете от мене по-изкусен. 

И в следващото стълкновение печели Игнатиев. През пролетта на 
същата година той успява да убеди турците да го отдалечат от Цари-

                                                 
1 Симеон Варненско-Преславски. Д-р Стоян Чомаков, с. 21. 
2 Йосиф, екзарх Български. Дневник, с. 60-61 
3 И в 1874 Чомаков чрез Геровия драгоманин Н. Чалики търси съдействие от Иг-

натиев да не се бърза с èñòèëÿìèòå, защото македонските епархии не са готови още 
за тях и Екзархията ще загуби (ИАНГ-2, д. 2757, с. 772).  
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град като го назначат консул – първо в Керч, после в Милано. Взе-
майки повод от това екзарх Антим пък го уволнява от Смесения съвет 
на Екзархията.1  

Но бързо станалите персонални промени по върховете на Импе-
рията осуетяват изпълнението на това решение – вместо русофила 
Махмуд Недим паша най-влиятелен става Мидхат и Чомаков не само 
не напуска Цариград, но и в разстояние на една година става член на 
Държавния съвет и триумфално се завръща в Екзархията, като успява 
да свали екзарх Антим и да го замести с Йосиф.2  

Година по-късно, обаче, руският посланик получава кажи-речи пъ-
лен реванш: великият везир, за да му се хареса, уволнява Чомаков от 
Държавния съвет. Тъй като и в онзи момент няма изгледи и екзархът 
да запази седалището си в Цариград, Докторът се вижда принуден да 
напусне столицата.3  

Но не така завършват отношенията им. За техен край може да се 
смята следният епизод: през 1879, Игнатиев, в качеството си на Ниже-
городски генерал-губернатор, изпраща на оглавяваното от Чомаков 
дружество Св.Пантелеймон4 крупно дарение.  

Туряйки някогашния си враг начело на списък от дарители, Докто-
рът пише в Марица5: Благодарност към Н[егово] Превосход[ителст-
во] генерал-адютант6 граф Игнатиева за дето благоизволи да даде 
трудът си да събере от нижегородските първенци в полза на Äðó,
æåñòâîòî помощта 2 000 рубли.  

Но до тази развръзка има още много време. През ян. 1872 враж-
дебността между двамата мъже е в разгара си. 

В отговор на Богоявленската акция Антим VI лишава от сан Пана-
рет и Иларион Ловчански, а Иларион Макариополски (който е низвер-
гнат още в 1861) отлъчва от Църквата, като поисква от Портата да 
затвори българската църква Св.Стефан, да разтури Привременния 
смесен съвет на Екзархията и да заточи служилите без негово разре-
шение владици. Освен това се обръща с послание към българите, об-
винявайки ги в измяна на Църквата.  

Най-напред великият везир Махмуд Недим паша не осъжда Бого-
явленската акция, но сетне, по съвета7 на руския посланик, заточава 

                                                 
1 Вж. тук по-долу, с. 402 и сл. 
2 Вж. тук по-долу, с. 421. 
3 Вж. тук по-долу, с. 422-423. 
4 Вж. за него тук по-долу, с. 440 и сл. 
5 Марица, II, № 133, 9 ноем. 1879, с. 4. 
6 Неточно – по това време Игнатиев вече е генерал от инфантерията. 
7 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 77. 
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тримата владици. Чомаков, уплашен, че и него ще го слети същата 
участ, се скрива1.  

На пръв поглед сякаш нещата се връщат в апр. 1861, когато Ила-
рион Макариополски и Авксентий Велешки са пратени на заточение, а 
Църковното движене засяда за дълго в безрезултатни преговори с 
патриарха.  

Но този път българите имат ферман и турците биха накърнили 
прекалено много престижа си, ако откажеха да се съобразяват с него. 
Междувременно, П. Р. Славейков и Т. Икономов организират внуши-
телна демонстрация пред Портата. Разбрало, че бърка, турското пра-
вителство не само се връща назад, но и прави компенсации на бълга-
рите. Заточението на владиците трае само четири дни. Не само Пор-
тата ги връща в Цариград, но веднага издава и разрешение за избор 
на екзарх – но избор в Привременния смесен съвет, а не в новосвикан 
Църковно-народен събор, както настоява Чомаковата партия.  

Направил жест на българите, великият везир Махмуд Недим паша 
се обръща с реверанс и към руския посланик, като не утвърждава из-
бора за екзарх на Чомаковия човек Иларион Ловчански.  

Последният, наистина, е стар и не особено авторитетен. Чомаков 
знае, че това не е силна кандидатура и се старае да намери по-под-
ходящ човек – например, още в 1871 предлага на по-сетнешния Ната-
наил Охридски да го направи екзарх, но той отказва.2  

След тази кесарова намеса на Съвета не остава друго освен да 
избере за свой председател Игнатиевия кандидат – Антим Видински.  

Въпреки тази бърза компенсация руският посланик е недоволен и 
скоро събаря от постовете им не докрай послушните (или ефикас-
ните?) си протежета – великия везир Махмуд Недим паша и външния 
министър Сервер паша. Скоро обаче сигурно е съжалил за това, за-
щото на тяхно място не идват предлаганите от него по-големи русо-
фили Намък паша и Арифи паша, а твърдите англофили Мидхат паша 
и Халил Шериф паша.3  

В резултат на тази промяна за известно време в Екзархията не 
остава друг, с който Чомаков да се съобразява, освен Мидхатовия фа-
ворит х. Иванчо х. Пенчович4. С помощта5 на високопоставените тур-

                                                 
1 Пак там, с. 81. 
2 [Натанаил, митрополит Охридско-Пловдивски]. Жизнеописание, с. 50; срв. Ки-

рил, патриарх Български. Натанаил, с. 284-285. 
3 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 85-86; смяната във върха става през юни 

1872. 
4 Вж. тук по-долу, с. 410-411. 
5 [Натанаил, митрополит Охридско-Пловдивски]. Жизнеописание, с. 59. 
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ци-англофили Чомаков ще продължи – без особен успех, впрочем – 
усилията си за отдалечаване българската Църква от Патриаршията. 

Така завършва поредната схватка между енергичния руски посла-
ник и упорития Пловдивски представител. С нея Чомаков си взема ре-
ванш, макар и не стопроцентов1, задето за известно време е изместен 
на втори план и отново определя магистралните тенденции, без фор-
мално да е номер 1, във Въпроса.  

Макар да има и изключения (например, д-р Стамболски2 я нарича 
колкото безсмислена и неправилна, толкова и дръзка и съдбоносна. 
Тя тласнала народните работи в пропаст), историческата книжнина 
обикновено представя в положителни тонове3 Богоявленската акция. 
Тя обаче е само една от поредицата стъпки на Чомаковата партия, 
водещи до Схизмата, която пък като правило не се радва на одобре-
ние, тъй като в неин резултат Екзархията не тръгва по каноничен път.4  

Такава оценка сигурно не е лишена от резон. Но пък в противния 
случай сигурно погърчените тракийци и македонци щяха да бъдат 
значително повече. Друго следствие от тези събития е още по-релеф-
ното очертаване на двете основни течения в легалната част на Наци-
оналното движение.5  

Междувременно, в началото на март, в Неделята на православи-
ето, в Пловдив се провежда традиционното Епархиално събрание, до 
което Чомаков предварително изпраща подробен отчет6 за своята ра-
бота през изтеклата година. Макар че в Събранието се намират кри-
тици на Чомаков, неговата дейност е одобрена и пълномощията му са 
потвърдени за още една година.7  

# # #  
Следващият голям сблъсък на Чомаков с неговите противници е 

във връзка с отдавна желания, но сега конкретно подготвян, Църковен 
събор от Патриаршията, която смята, че, обявявайки Екзархията за 
схизматична, ще задържи много българи под властта си.  

Докато партията на Умерените всячески се старае да отклони такава 
възможност, Чомаков, в съгласие с възгледите си за необходимост от 

                                                 
1 Според Кирил, патриарх Български (Панарет, с. 274) стълкновението, заради 

избора на Антим, завършило с поражение за Чомаков и неговите приятели – макар и 
да не се оставили да бъдат повалени, те били зле ударени.  

2 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 171, 177. 
3 Вж., напр., Жечев, Т. Българският Великден, с. 420 и сл.; Маркова, З. Българ-

ската екзархия, с. 49. 
4 Вж., напр., у Кирил, патриарх Български. Панарет, с. 333 и сл. 
5 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 172. 
6 Вж. тук, част 2, д. 100. 
7 Вж. у Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, с. 252-253. 
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максимално отдалечаване от гърците, се стреми тъкмо към обрат-
ното.1  

През пролетта и лятото на 1872, както сетне си спомня очевидецът 
С. С. Бобчев2, сред Крайните около Ìàêåäîíèÿ естествено, се 
пораждаше въпроса: à êàêâî ùå íàïðàâè ïàòðèàðõúò+ àêî íàïðàâèì 
една стъпка напред è äàæå àêî èçìåíèì íÿêîè íåùà â íàøàòà 
×åðêîâà- Не става дума за промяна на вярата, а просто, че ний най-
после ще направим åäíà ñòúïêà íàïðåä и ще се отървем от 
Гръцката патриаршия.  

Изразител в печата на тези настроения става Т. Икономов със ста-
тия в сп. Читалище, на която туря същото заглавие – Една стъпка 
напред.  

Той сочи различни поводи за нейното написване. В самата Стъпка 
заявява3, че бил подтикнат от текст, публикуван в (някой от майските 
броеве 1871?) на в. Македония, а в спомените4 си пише, че за подбуда 
му послужила литургията, която екзарх Антим прави на 11 май и с 
която българската Църква започва да функционира като са-
мостоятелна.  

В Стъпката се изтъква, че българите трябва да търсят не в ка-
ноните и в решенията на вселенските събори основания за създаване 
на собствена йерархия, а в утвърждаващите се след Великата френ-
ска революция от 1789 права на личността и на нацията, като се 
предлага Екзархията да се устрои в унисон с духа на времето, а не 
съобразно традицията. 

Сетне, със заимстван от Revue des deux mondes текст5 той убеди-
телно показва, че християнството във всичките му аспекти не възниква 
изведнъж в завършен вид, а преживява множество фази, предизвикани 
от промените в останалите области на живота. 

Тази статия вдига безпрецедентен за българските условия шум. 
Причината е не само в нетърпимостта на Умерените, но и във факта, 
че в него те виждат не просто изразяващ личното си мнение журна-
лист.  

Екзархийският Св.Синод веднага остро реагира и, основавайки се 
на цитираното в предишния абзац, в нарочна декларация го заклей-
мява като посегателство върху православието.6  

                                                 
1 Вж. последно за това у Божинов, Пл. Българското възрожденско общество и 

схизмата от 1872 г. 
2 Бобчев, С. С. Из Цариградските ми спомени, с. 90. 
3 Икономов, Т. Една стъпка напред,  с. 761. 
4 Икономов, Т.  Мемоари, с. 560. 
5 Бобчев, С. С. Из Цариградските ми спомени, с. 93. 
6 Екзархията и Читалище. – в: Читалище, II, с. 890. 
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За да дискредитират противниците си Умерените конкретизират 
това обвинение – касаело се за опит да се вкара Екзархията в протес-
тантизма и за въвеждане на принципа вярата може да се променява 
като дрехата.1  

Т. Икономов излиза, все в Читалище, с едно Необходимо обясне-
ние. Той с възмущение отхвърля обвиненията в протестантски уклон, 
заявявайки, че неговото намерение е да се научат българите да 
търсят своите правдини във, а не вън от себе си. Тъй като нашите 
исторически и канонически основания за национална Църква са слаби, 
продължава той, ние би следвало да имаме друга опорна точка – 
личното и народното право, а пред готвящий се патриаршески 
събор, който може да ни прокълне и нарече схизматици, на 
българския народ беше потребно да знае що чинат подобни съборни 
проклетии и как да ги приема.2 

На помощ му се притичва и Македония, която почти целия си бр. 
16 от 11 юли 1872 посвещава на словоборство с Умерените. Славей-
ков най-напред печата и той острото възражение на Екзархията, 
придружавайки го с обширен критичен коментар (с. 2-3), а след това 
пише и едно изпълнено с критики отворено писмо до Екзарха (с. 4).  

Вместо да се заеме с най-важното – националното обединение, 
Антим се занимавал с интересите на частни лица, се казва там. Ваше 
Блаженство, продължава Славейков, совите и кукумявките, които но-
щем долитат в екзархийския дом и на които давате ухо, са зловещи 
птици, и те според общото убеждение на пустош издават глас, а това 
Вие можете вече да забележите от опустяванието на последните за-
седания на Съвета. Отсъствието на Кръстевич, Чомаков, Тъпчилещов 
и др. от Смесения съвет не може да ся замени с нашепванията на 
Търновския Иларион и с нощните посещения на Ив. х. Пенчович. Ваше 
Блаженство, тези нашепвания и нощни съвещания са довели и Вас, и 
народното дело пред пропаст. Дръпнете се от тази пасмина, обърнете 
се към народа си, който на вас гледа, от Вас очаква добро и спасение.3 

Два броя по-късно тази критика е разширена и заострена в може 
би най-смелия текст на легалната ни публицистика през Възраждането 
– статията Двете касти и власти.4 Ако Една стъпка напред е 

                                                 
1 Бобчев, С. С. Из Цариградските ми спомени, с. 211. 
2 Читалище, II, № 18, 15 юни 1872, с. 850-854.  
3 Македония, VI, № 16, 11 юли 1872; това писмо е печатано – очевидно по ръко-

писния оригинал – по-сетне и у Славейков, П. П. Писма от П. Р. Славейков, д. 157, с. 
144-146. 

4 Македония, г. VI, № 18, 25 юли 1872; този материал е писан от Св. Миларов по 
поръчка от Славейков, който след това го преработва и допълва. 
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проникната от идеята за радикално религиозно реформаторство, 
Славейковата публикация излъчва не по-малко радикален социално-
революционен патос. Тя е достойна за лебедова песен – каквато и 
става – на този вестник.  

Славейков се обявява срещу двете касти (= съсловия), които, по 
подобие на положението в Патриаршията, вземат властта в Екзархи-
ята – чернокапците и чорбаджиите, като припомня, че народът е водил 
църковната си борба за да се отърве и от едните, и от другите, против 
калугерократията и аристократията. Ако оформящото се сега 
екзархийско духовенство не се откаже да подражава на фанариотите и 
не прегърне стремежите на народа, заплашва той, то българското 
трето съсловие ще помете, също както във Френската революция, с 
една радикална социално-политическа борба другите две съсловия – 
чорбаджиите и заелото се да ги обслужва духовенство. Като конкретен 
случай на такъв владишко-чорбаджийски съюз се сочат Григорий 
Доростоло-Червенски и Ив. х. Пенчович, срещу които се отправят и 
остри лични нападки.  

Прочее, заради последните, пък и заради бунтовническия дух на 
статията като цяло1, това става последния брой на Македония, а Сла-
вейков за около месец влиза в затвора.  

Неговият син Рачо, опитващ се да помогне на баща си, иска съ-
действие от Чомаков, който го съветва да се обърне към руския и анг-
лийския посланици при Портата и да съобщи в редакциите на евро-
пейските вестници в Цариград.2 Според Ст. п. Василев, когато Петко 
Славейков е хвърлен в затвора, след като вестникът му Ìàêåäîíèÿ 
е бил спрян заради статията Äâåòå êàñòè è âëàñòè+ Чомаков и Хр. 
Тъпчилещов енергично се заловили да го освободят.3  

И при предишното спиране на Македония няколко месеца по-рано 
нейният редактор излиза от затвора и подновява вестника си най-вече 
благодарение застъпничеството на Чомаков и Хр. Тъпчилещов.4 Спо-
ред д-р Стамболски5, който, впрочем, осъжда както Двете касти и 
власти, така и изобщо линията на Македония6, този път Славейков 

                                                 
1 Още за Една стъпка напред и за Двете касти и власти вж. у Кирил, патриарх 

Български. Екзарх Антим I, с. 472 и сл.; Жечев, Т. Българският Великден, с. 495 и сл.; 
Косев, Д. Петко Рачов Славейков, с. 120-121, 140-141; Маркова, З. Българската екзар-
хия, с. 58 и сл. 

2 Славейков, Р. Петко Рачов Славейков, с. 39. 
3 Василев, Ст. п. Д-р Стоян Чомаков, с. 4. 
4 Косев, Д. Петко Рачов Славейков, 156-157. 
5 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 231. 
6 Пак там, с. 227-228. 
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бил пуснат от затвора благодарение постъпките на Иванчо х. Пенчович 
(!?), на Чомаков и на него самия (!?).  

Умерените са убедени, че зад Т. Икономов и П. Славейков стои 
Чомаков и в такъв смисъл печатат пространни и резки критики в ня-
колко поредни броя на Право.1  

Така, с инициали Х.Х. под заглавие Расприте там се заявява: 
Чомаков има склонност към самохвалство, което личало още на стра-
ниците на Съветник. Той отрича да има нещо общо с Една стъпка 
напред, но знаем твърде добре, че той е насърчавал ония читалищни 
членове, които отидоха една стъпка напред.2  

Н. Тъпчилещов в текст под заглавие Самата истина също 
твърди, че Пловдивският представител живеел с илюзията, че Чомаков 
е Въпросът и Въпросът – Чомаков.3  

Думата не пропуска да вземе и редакторът на вестника, Ив. Най-
денов: Чомаков все още се мисли за първият деец на Българския 
въпрос. Но той сега не е нищо повече от обикновен член на Смесения 
съвет на Екзархията.4 Няколко броя по-късно Ив. Найденов отново от-
правя към Чомаков лични нападки, което пък предизвиква остра до-
писка от Пловдив, печатана в Каравеловата Свобода.5 

И д-р Стамболски по-късно в спомените си свързва с Чомаков 
Една стъпка напред, като вижда и по-далечни и, разбира се, небла-
гоприятни нейни следствия.  

Според него Пловдивският представител поставил настоятелст-
вото на Цариградското читалище под своето влияние и, недоволен, че 
народните работи влезли в правилния и законен път почти без негово 
участие и въпреки неговата воля и неговото знание, постоянно измъд-
рял средства за въвеждане сплетни и препятствия в редовния вървеж 
на Екзархията и въобще на църковните дела. Той се грижел всячески 
да подбере оръдия на своите цели измежду младите, особено измежду 
членовете на Читалището, за да може и там да посее раздори и да 
прокарва своите необмислени и гибелни за българския народ планове, 
внушавани му от поляци, французи и англичани.  

Такъв бил известният с колебливостта на своите религиозни 
убеждения Тодор Икономов, комуто поверили редакцията на списание 
Читалище. Новият редактор почнал да вмества там статии за протес-
тантството, за богомилството, за Хус, за Лутер и за други религиозни 
реформатори на Запад, замисляйки той да стане такъв на Изток със 

                                                 
1 Право, VII, № 19-22, юли-авг. 1872. 
2 Пак там, № 21, 31 юли 1872, с. 3. 
3 Пак там, с. 4. 
4 Пак там,  № 22, 7 авг. 1872, с. 4. 
5 Свобода, III, № 13, 23 септ. 1872, с. 102-103. 
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статията си Една стъпка напред. Това дало повод на грозни разправии 
в печата, създала се врява, колкото неуместна, толкова и осъдителна, 
която оставила неизгладими следи в живота на българския народ.  

Този скандал станал почва и зародиш на отявлена взаимна омраза 
в обществения живот, която се предала в наследство на следващите 
поколения и която при и след Освобождението се изродила на по-
широка нога в безпринципно, егоистично и грубо партизанство, в 
казионщина и стамболовщина.1  

Пресилено е да се търсят чак толкова далечни отражения на Една 
стъпка напред. Също така пресилено е да се вижда само лична мо-
тивация в действията на Чомаков. Освен това, тяхната оценка би 
следвало да взема предвид цялата му дейност по Въпроса и основ-
ната му цел: единство и самостоятелност на българската нация. Не би 
било излишно също така да се посочи, че модернизацията на право-
славието е трудно да не се оцени като важна нужда – това личи осо-
бено болезнено днес, след идейния вакуум оставен от мутацията на 
комунизма.  

От друга страна обаче, не може да не се признае, че българското 
възрожденско общество няма сили да извърши подобна операция, ко-
ято, ако бе започната, не само надали щеше да се увенчае с колко-
годе успех, но сигурно би навредила и на основния проблем пред бъл-
гарите в тогавашното време: национална консолидация и еманципа-
ция. 

Под заглавие Нападението с обширни опровержения на всички 
подобни обвинения излиза – все в последния брой на вестника си – 
Славейков.  

Марко Балабанов и подобните му вземат на прицел Една стъпка 
напред на Икономов в Читалище и отвореното писмо до екзарха в 
Македония2 – бележи той. Истинското нападение обаче е насочено 
другаде – срещу Българското читалище в Цариград и срещу Панарет и 
Чомаков. Но всяко намесване на други личности в работите на Ико-
номов и на Македония е съвършено неуместно и неоснователно.  

Не крием – продължава Славейков, – че ний принадлежим на 
партията, която всякога е търсила и сега търси народното единство 
чрез една българска Черкова за всичките българи. Но ако се е случило 
да бъдат от тази партия и Чомаков и Панарет, това не ще каже, че те 
са отговорни за делата на Икономов и Славейков. Не!  

                                                 
1 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 214-219. 
2 Македония, VI, № 16, 11 юли 1872. 
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И Турция1 твърди същото: Право нямал доказателства, че в Ца-
риград съществува партия, която се стреми да промени бащината вяра 
на българите, че тя работи съгласно с редактора на Читалище и че 
това непременно е партията на Чомаков.  

На една и съща страница с горецитирания текст на Славейков и 
Докторът печата свое отворено писмо с опровержения. Твърди се, 
казва той, че Тодорикономовата статия била съзаклятие против вя-
рата народна, като двигатели са Панарет и Чомаков. Но аз, декла-
рира той, нито имам нещо общо с Една стъпка напред, нито съм ра-
ботил, нито възнамерявам да работя за вкарване на Екзархията в 
протестантизма.2  

Тази декларация е искрена. Все пак тя се нуждае от повече ко-
ментар.  

В своята програмна реч от окт. 1868, с която придружава известя-
ването на двата правителствени проекта за решение на Въпроса, Чо-
маков се обръща към българските владици с думите:   

Пазете се да не положите религията в противоречие със свободата 
на человеческия дух, с неговите неизбежни развития, с науката. 
Възползвайте се от примерите, които са пред очите ви. Римските папи 
искаха да направят от религията граница на науката и ето, че папиз-
мът е осъден да бере душа въз развалините на католицизма. Възпол-
звайте се от злото, което нашите църковни властители искаха да ви 
направят. Възползвайте се от нерешителността, в която се намира 
българското общество. Дайте му едно тълкувание на Божието слово, 
по-ясно, по-вразумително от онова, което владее в тъмнотията на 
Средните векове. Разпространявайте само чистото поучение на веч-
ното евангелие: разум, съвест и свобода. Дайте на Изтока един небе-
сен пример, като се възвишите на такова високо разбиране на хрис-
тиянството, което се споделя и от други народи дълбоко богоговейни и 
изрядно славни.3 

Вън от съмнение е, че с тези думи Чомаков призовава за изграж-
дане на Църква, силно различна от Фенерската, и Тодорикономовият 
призив от Една стъпка напред за йерархия в съгласие с духа на вре-
мето по същество малко се отличава от тях4. При това с техния финал 

                                                 
1 Турция, VIII, № 23, 22 юли 1872, с. 1. 
2 Македония, VI, № 18, 25 юли 1872. 
3 Вж. тук, част 2, д. 83, с. 152. 
4 И патриарх Кирил (Панарет, с. 201) смята, че реформаторските идеи от Една 

стъпка напред са идентични с онези в Чомаковото слово от 1868, родеейки се с 
протестантските разбирания за Църквата и църковния живот на Доситей Обрадович 
(за последните вж. у Данова, Н., З. Маркова, Идея церковного реформаторства, с. 169-
171); за връзката между Една стъпка напред и изказванията на Чомаков (включая 
Належащите размишления от 1870) вж. и Арнаудов, М. Екзарх Йосиф, с. 124 и сл. 
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Чомаков направо призовава да се подражава на протестантите – за-
щото, като изключим критикуваните от него католици, кои други 
(разбира се, и за православните не става дума тук), ако не протестан-
тите, могат да бъдат тези прогресивни и дълбоко богоговейни и из-
рядно славни християни?  

Но, от друга страна, Чомаков никога не се е стремил да присъ-
едини българите към протестантизма – макар да можем да срещнем и 
по-сетнешни твърдения, че той прокарвал подобни тенденции, но не 
пряко, а чрез привържениците си П. Р. Славейков и Т. Икономов.1 Като 
имаме предвид и последвалата му дейност, можем да приемем, че 
Докторът ратува за изграждане на реформирана – в съгласие с духа 
на Модерното време и по подобие на протестантските Църкви – Ек-
зархия, която обаче номинално да няма нищо общо с тях.2  

Ето, например, какви разяснения дава той в 1869 на Стефан За-
хариев, който му пише, че във въпросното му слово пазарджишките 
богословци открили мисли протестантски: там няма мисли протес-
тантски, както там сте преценили. Просто има желание нашето на-
родно духовенство да си обърне вниманието върху небесната си цел, 
да се проникне от духа на Божествения основател на вярата ни и да 
освободи съвестта на вярващите, наместо да я смачква под тежкия 
въздух на Средните векове. Прочее, има нови идеи, но те не са чужди 
на православната вяра.3  

Чомаков в никакъв случай не иска да афишира протестантизъм, 
защото това би разделило българите и би ги отблъснало от Екзархи-
ята, тъй като думата протестант има тогава за тях изключително не-
гативна натовареност. 

Освен че и Една стъпка напред, и Двете касти и власти са в 
духа на неговите идеи за устройство на Екзархията, Чомаков се въз-
ползва в пълна степен и от отражението, което шумотевицата от То-
дорикономовия текст намира както у гърците, така и у турците, които 
скоро предлагат Екзархията външно да се диференцира от Правосла-
вието, като българското духовенство възприеме различно облекло, а 
Екзархийският ферман бъде променен.  

Доколкото Чомаков, като правило, се старае да върви пред, а не 
след събитията, това обстоятелство също навежда на мнението, че 

                                                 
1 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 288-289, 292-293. 
2 Подобни мнения вече са изказвани – вж. напр., Стоянов, М. П. Р. Славейков и 

протестантската пропаганда у нас, с. 97; Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 
312. 

3 Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 495, с. 302; същото у Шопов, Ат. Д-р Стоян 
Чомаков, д. 542, с. 599, и у Батаклиев, Ив. Град Татар-Пазарджик, д. 59, с. 392-393. 
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атаката от лятото на 1872 срещу установяващите се в Екзархията ред, 
политическа линия и личности не се е състояла независимо от него.  

Разбира се, надали е точно, в унисон с Умерените1, да си пред-
ставяме люде от рода на П. Р. Славейков и Т. Икономов като марио-
нетки, на които Чомаков е дърпал конците. Това са личности от голям 
мащаб. Но все пак те са ратници на общо дело, в което тон дава най-
вече Пловдивският представител.2  

Впрочем, за отношенията на Чомаков и Славейков има и други 
мнения.  

Според Д. Косев между двамата съществуват значителни разли-
чия: Славейков подкрепял Чомаков само доколкото последният дейс-
твал за скъсване с Патриаршията и за бързо решение на Въпроса. Той 
не бил русофоб и винаги смятал борбата на народа като главен 
двигател на Въпроса, докато Чомаков я приемал само доколкото тя не 
била вредна за турците. Както в революционното движение, така и във 
Въпроса силите се делели на две: Млади (Демократическа партия) и 
Стари (Консервативна, Чорбаджийска партия), като истинският водач 
на Младите бил Славейков.3  

И според З. Маркова П. Р. Славейков и Т. Икономов били най-яр-
ките и принципни идеолози и водачи на Младите. След Една стъпка 
напред и Двете касти и власти, лебедовите им песни, и двамата 
слезли от сцената, а лидерството останало в ръцете на Чомаков.4 

В изворите, особено в мемоарите, ще срещнем твърдения и че 
причината за схизмата от септ. 1872 е в Една стъпка напред (и сле-
дователно – у Чомаков), която предлагала да се основе българска 
вяра.5 Това не е много точно – причината е повече в цялостната линия 
на българите по Въпроса, която се налага след издаването на Фер-
мана и особено с Богоявленската акция.6 Сигурно е обаче, че Чомаков 
се стреми към схизма – за него тя е гаранция, че всички българи ще 
могат да се освободят от Фенер и че няма след това да попаднат под 
влиянието на Русия.  

Освен това, в самата статия Т. Икономов не говори за българска 
вяра – изглежда този израз е циркулирал устно. Но така или иначе ня-

                                                 
1 Впрочем, и някои места в спомените на Т. Икономов (Мемоари, с. 128-129) мо-

гат да създадат такова впечатление. 
2 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 343. 
3 Косев, Д. Петко Рачов Славейков, с. 133-134;  
4 Маркова, З. Българската екзархия, с. 61; във връзка с Богоявленската акция 

преди това (с. 48), обаче, се говори за Крайната партия (която не е друго освен Млади-
те) начело с Чомаков. 

5 Карапетров, П. Кратка история, с. 129, бел. 69 под линия. 
6 Вж. у Маркова, З. Българската екзархия, с. 46 и сл. 
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кои изследователи виждат генетическа връзка между идеите на Една 
стъпка напред и предложението на Раковски от 1861 за създаване на 
българска религия.1  

Подобни разбирания, неизвестно дали под влияние на Раковски, 
срещаме и у самия Чомаков. Например, в 1865, при антигръцката ак-
ция по повод смъртта на Авксентий, го обвиняват, че се опитвал да 
създаде българска йерархия, която да е отделна от гръцката не само 
административно, но и вероизповедно.2  

И С. С. Бобчев3 свързва произнасянето на Схизмата от страна на 
гърците и опитите на турците да я наложат на Екзархията с Една 
стъпка напред и – косвено – с Чомаков: промените, които предлага Т. 
Икономов – коментира еленчанинът Една стъпка напред, – са опасни 
и защото са изгодни на българските неприятели и после се приемат 
напълно както от гърците, така и от самите турци. Ето защо по-късно 
виждаме вече самото турско правителство да прегръща идеята да 
стане едно променение поне в шапките на българските владици и по-
пове. Външният министър Халил Шериф паша (1873) не веднъж и не 
дваж прави туй предложение. Той обещава, че с подобно нищожно 
изменение Българската черкова веднага ще спечели всичко – ще я 
признае турско правителство за отделена от Гръцката патриаршия, ще 
я признаят и другите Църкви.  

Следва тук да се припомни, че по Църковния въпрос Халил Ше-
риф следва Чомаковите разбирания: д-р Стамболски – бележи по 
обичая си сам за себе си последният4 – имаше достатъчно данни от 
самаго Халила, който многажди в разговора си се издаваше, че спо-
деля възгледите на д-ра Чомакова за начина на решението на Цър-
ковния въпрос, сиреч гдето има българин, там е и Екзархията, без 
оглед към ðúæäÿñàëèòå свещени правила.5  

Такова разбиране за екстериториалност на българската Църква е 
прокарано и в двата правителствени проекта за решение на Въпроса 
от окт. 1868, което Чомаков най-ревностно защитава6 и което най-ве-
роятно от него е формулирано. 

През лятото на 1872 той се опитва да атакува и директно двамата 
îáåð,ïðîêóðîðè на Екзархията – Пенчович и Кръстевич, като се въз-

                                                 
1 Пак там, с. 59; вж. и Кирил, патриарх Български. Паисий, с. 155-156, бел. 1 под 

линия. 
2 Вж. тук по-горе, с. 247. 
3 Бобчев, С. С. Из цариградските ми спомени, с. 220-221. 
4 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 82; вж. и пак там, с. 247-249. 
5 Срв. и пак там, с. 28, където този автор предава свой разговор с Чомаков, който 

заявява, че църковните правила били отживели времето си. 
6 Вж. тук по-горе, с. 51, 264-265. 
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ползва от кампанията, която по това време франкоезичният патриар-
шески официоз Phare de Bosphore води срещу Екзархията, наричайки 
я разпространител на панславизма.1  

Екзархът, по съвета на Панарет и Чомаков, завежда дело срещу 
вестника. За адвокат Екзархията наема французина Амиабл, във 
връзка с когото, натоварен от Смесения съвет, влиза Чомаков. Според 
самият Антим2 последният препоръчал на адвоката да стовари цялата 
вина върху х. Иванчо и Кръстевич, тъй като те наистина били заразени 
от панславистични стремления.  

Амиабл не следва съвета на Доктора, но Кръстевич се обижда 
силно и дава дума да не стъпи повече в Екзархията, докато там е Чо-
маков. Дава си и официално оставката от Екзархийския съвет в края 
на 1873 – след като там е избран с 6, а Чомаков с 10 гласа.3 Факти-
чески, той е отстранен от своя противник.4 

Макар Една стъпка напред и Двете касти и власти сами за себе 
си обикновено да се радват на интерес и на високи оценки за сме-
лостта и идеите си, българската историческа книжнина не одобрява 
Чомаковия курс към отдалечаване на Екзархията от Патриаршията и 
към евентуалното £ реформиране.  

# # #  
Но нека се върнем към логомахията от лятото на 1872, която 

ознаменува началото на нов етап в борбата между двете легални пар-
тии в националното ни движение.  

С английска подкрепа новият (от юни 1872) велик везир Мидхат 
паша разрешава на гърците да свикат по Българския въпрос Църковен 
събор, за който те отдавна настояват.  

Но Патриаршията успява да събере само предстоятелите на 
гръцките Църкви (без Йерусалимския патриарх Кирил) и на 16 септ. със 
специално Определение (ѓñïò) този, всъщност поместен, Събор, с 
основно обвинение филетизъм, обявява българите за схизматици, а 
патриарх Антим VI поисква от турците Екзархията повече да не се на-
рича православна, българското духовенство да се откаже от традици-
онното си облекло5, а Екзархийският ферман да бъде изменен.  

В такъв смисъл скоро външният министър Халил Шериф паша 
прави предложения пред Екзархията, опитвайки се да я съблазни с по-
изгоден нов Ферман, който да се гласува евентуално и на нов Цър-

                                                 
1 Подробно за този случай вж. у Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 250 и сл. 
2 Смята се не без основание, че той сам е писал биографията (Антим първи бъл-

гарски екзарх), която излиза под името на Т. Милков и която тук цитираме, с. 111-112. 
3 Вж. тук по-долу, с. 370. 
4 Кирил, патриарх Български. Панарет, с. 366. 
5 Вж. у Милков, Т. Антим, с. 112-114. 
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ковно-народен събор и който би давал на българите автокефална 
Църква плюс право да пращат владици където си поискат – па дори и в 
Петербург1, както той се изразява.  

Това за Чомаков означава по-добри гаранции за обединение и 
консолидация на българската нация.  

Впрочем, тук не би било излишно едно уточнение. В историогра-
фията2 се смята, че Докторът се бил поддал на внушенията на Халил 
Шериф. Но тъй като той отдавна ратува за екстериториална и макси-
мално отдалечена от гърци и руси екзархия, която да се урежда и уп-
равлява демократично и при широко участие на миряните, дали няма 
да е по-точно да говорим, че в случая турският външен министър се е 
поддал на Чомакови внушения – или че най-малкото е следвал него-
вите разбирания?3  

Така или иначе, за Чомаковата партия неособено важно е, че и 
гърците ще могат да държат свои владици в българските епархии и че 
ще е необходимо духовенството да промени дрехите си – каквито въз-
ражения се издигат от техните противници, сочещи не без остроумие, 
впрочем, че така Схизмата ще придобие реалност и патриаршистите 
ще се броят за православни, а екзархистите – за кривославни.4  

Игнатиев съумява да откаже турците от намерението им да пре-
обличат българския клир, подхвърляйки, че в такъв случай русите ще 
им дадат своята духовническа премяна.5  

А искането на Портата за промяна на Фермана Смесеният съвет 
обсъжда в паметно заседание на 19 ян. 1873. Чомаков предлага да се 
измени член 10 в смисъл да обгръща всичките места, където има бъл-
гари, които да влязат под ведомството на Екзархията макар и да са по-
малко там от гърците. По този начин български владици и свещеници 
ще могат да се изпращат навсякъде, гдето има българи, първите с 
áåðàòè, вторите с áóþðóëòèè- Екзархът му възразява, че това е при-
знание на Схизмата, че то освен това е противно на църковните пра-
вила, на което Докторът отговаря, че те са отживели времето си.  

При тази реплика Антим скача на крака. Развълнуван, той смята 
че подобни разбирания, както и промяна на Фермана, ще имат па-
губни последствия – раздори и разцепления. Сетне тържествено за-
явява, че би предпочел да си подаде оставката, но не и да склони за 

                                                 
1 Симеон, митрополит Варненско-Преславски. Д-р Стоян Чомаков, с. 19. 
2 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 500; Маркова, З. Българската ек-

зархия, с. 53, 62-63. 
3 Срв. тук по-горе, с. 367-368. 
4 Право, VII, № 44/45, 22 ян. 1873, с. 4. 
5 Вж. у Милков, Т. Антим, с. 113-114. 
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промяната на Фермана, поверен нему от народа, от който ежедневно 
получава адреси с увещания да го пази непокътнат като светиня.1 

Според Т. Милков2 прението било по-просто и по-експресивно: 
Чомаков обвинил екзарха, че се противопоставял на Портата, че бил 
руснак и действал под руско влияние. Антим пък му отговорил, че, ако 
някой имал право да диктаторства, то това бил самият той и уж го из-
пъдил от заседанието.  

Следва гласуване, което е любопитно, защото показва с какви 
прийоми си служат двете борещи се страни.  

Повечето от владиците още преди това, в съгласие с припомне-
ната от митрополит Симеон и изразяваща вековното парализиращо 
чувство за несигурност българска поговорка: По-добре да държиш 
питомното, отколкото да го оставиш за да гониш дивото3, се об-
явяват за запазване на съществуващия Ферман. Чомаков обаче спе-
челва мирските членове на Смесения съвет, изчаква владиците-áåðàò,
ëèè да заминат по епархиите, така че Св.Синод да остане само с не-
колцина ръкоположени, но не и инвестирани от светската власт архи-
ереи, и тогава убеждава Антим да свика въпросното заседание.  

Но екзархът го надхитря, като предварително взема от напусна-
лите столицата митрополити подписи под протокол, че те ще се оттег-
лят от Смесения съвет, ако Ферманът се измени.  

Когато в заседанието Чомаков поисква от Натанаил Охридски, 
явно не знаейки какво са му приготвили, да представи мнението на 
Синода, последният (седящ отдясно на екзарха) прехвърля топката на 
Антим, който прочита протокола и така променя съотношението на 
гласовете в своя полза. Докторът (седящ отляво на екзарха) е прину-
ден да заяви: Сега, Господа, всичко се свърши, нашето вишегласие 
пада и нищо не стана.  

Той, естествено, отдава поражението си на Натанаил и четири ме-
сеца не му говори, но после двамата се сдобряват и до край запазват 
приятелството си.4  

Така или иначе, в Смесения съвет Чомаков не смогва да прокара 
решението си за изменение на Фермана. 

                                                 
1 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 269-270; по такъв начин се развива 

словопрението между двамата по същия въпрос и няколко месеца по-рано – на 20 окт. 
1872 (пак там, с. 258-259). 

2 Милков, Т. Антим, с. 114. 
3 Маркова, З. Българската екзархия, с. 53. 
4 [Натанаил, митрополит Пловдивско-Охридски.] Жизнеописание, с. 59; това 

заседание е описано, но без всичките тези живописни подробности, и в Право, VII, № 
44/45, 22 ян. 1873, с. 4; още по този въпрос вж. у Кирил, патриарх Български. 
Натанаил, с. 302 и сл. 
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Скоро след това настъпват и персонални промени в администра-
тивните върхове на Империята, където се настаняват отново русо-
филски везири и въпросът бива снет от дневен ред. Но прилагането на 
Фермана започва да буксува, а междувременно генерал Игнатиев 
подготвя нов помирителен опит между българи и гърци. 

Прочее, опитите на Чомаков през 1872-1873 за отдалечаване на 
Екзархията от Патриаршията са слабо резултатни – нито облеклото на 
българското духовенство, нито Ферманът биват променени. Църковно-
реформационните му идеи също не се радват на обществено доверие.  

Но пък той подобрява позициите си в екзархийското ръководство – 
така, в първия редовен Смесен съвет (16 дек. 1873) е избран с най-
много гласове (10), като вторият, Кръстевич, е с цели 4 гласа по-на-
зад.1  

Така Докторът си взема достоен реванш срещу онзи, чрез когото 
Игнатиев го бе изместил от центъра на Въпроса три години преди това. 
Гаврил паша, който не умее да губи, приема поражението си като 
лична обида и няколко дни по-късно си дава оставката от Съвета с 
мотива, че Екзархията се управлявала башибозушки. Това дава повод 
на Чомаков по-сетне да го обвини, че дезертирал от Екзархията в 
критично за нея време.2  

Това не е съвсем справедливо. Кръстевич повече се увлича от 
правото, богословието, филологията, историята. Всъщност, той се 
изявява главно на интелигентското поприще3 – където Чомаков, който 
е най-вече политик, не може да му съперничи. 

Междувременно през лятото на 1873, почувствал се пионка в ръ-
цете на руския посланик, към победителя в Смесения съвет се накланя 
и русофилът екзарх Антим.4 В отношенията им се създава като че ли и 
доза интимност – Чомаков даже си създава навик да се заседява у 
него след обяд или вечеря. Но, според М. Кусевич, това досажда на 
обичащия спокойствието Антим до там, че да поиска (през 1876) да го 
прати чак в Керч.5  

                                                 
1 ЦИАИ, ф. 1, оп. 1, а.е. 7, л. 1; в едно свое писмо до Веркович от март 1874 Т. 

Гологанов (Документи за Българското възраждане от архива на Веркович, д. 455, с. 
548) пише, че Чомаков йе сега първ от екзар[хийските] съветници. 

2 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 519; вж. и Арнаудов, М. Екзарх 
Йосиф, с. 162-163. 

3 Бонева, В. Възрожденецът Гаврил Кръстевич, с. 207. 
4 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 291. 
5 Вж. тук по-долу, с. 403 и сл.; любопитно е, че в една от статиите си срещу 

екзарх Антим във в. Le Stambul Чомаков го обвинява в леност, привеждайки като дока-
зателство неизменната му ежедневна сиеста (Источно време, № 13, 26 март 1877). 
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Тази подробност е любопитна, но тя най-вероятно е една от онези 
причинно-следствени фантасмагории, към които, според Симеон Вар-
ненски, прилепчанинът имал склонност.1 Сам Симеон отдава враждата 
между екзарха и Чомаков на идейни причини – между убежденията и 
чувствата на тия двама деятели имало цяла яма. Антим бил за 
запазване на екзархийския ферман и против промяната облеклото на 
духовенството, неговите очи били обърнати към Русия. Чомаков меч-
таел да постигне обединението на българите дори и във вреда на 
праотеческата вяра и затова бил склонен да приеме схизмата и да се 
промени фермана и облеклото на българското духовенство. Освен 
това той мразел Русия и всичките си надежди за доброто на българс-
кия народ възлагал на турците и на Западна Европа.2  

Прочее, отново настъпилата враждебност3, която като цяло опре-
деля и отношенията между Антим и Чомаков, има далеч по-сериозни 
причини.  

Освен дълбоките идейните различия, съществуват, разбира се, и 
лични мотиви за неприязън. Екзархът се дразни от властния характер 
на Пловдивския представител. Той пък смята, че Антим слабо е участ-
вал в Църковното движение и в него вижда причината да не получи 
достойна награда за заслугите си в решението на Въпроса.4  

През 1888, малко преди смъртта си, Антим пише нещо като изви-
нително писмо5 на Чомаков, който обаче и след това, в едни от своите 
записки6, продължава да се оплаква от лошия характер на първия 
екзарх, който ни наложи чуждо вмешателство.   

Все пак, чрез недълговечното си влияние над екзарха през 1873-
1874 Чомаков го увлича в новата си акция, която за пореден път про-
валя помирителните усилия на руския посланик и отново задвижва 
прилагането на Фермана. Това през следващата година ще има за ре-
зултат издаването на áåðàòèòå за Скопски и Охридски владици, с което 
започва трудното влизане на Македония в Екзархията.  

Така, неуспял да промени член 10 на Фермана, Чомаков се от-
дава на по-резултатни усилия за пълното му и бързо приложение – 
тоест за присъединяване към Екзархията на Македония и Южна Тра-
кия. 

                                                 
1 Симеон, митрополит Варненски и Преславски. Българският екзарх Антим I, с. 288. 
2 Симеон, митрополит Варненски и Преславски. Свалянето на първия български 

екзарх Антима, с. 363, бел. под линия. 
3 През есента на 1874 тя вече е факт (вж. писмото от окт. 1874, с което Чомаков 

горчиво се оплаква от екзарха  на Д. Трайкович (Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 
464, с. 534-535). 

4 Кирил, патриарх Български. Панарет, с. 350 и сл. 
5 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 10, с. 88-89. 
6 Вж. тук, част 2, д. 131, с. 297. 
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3. Смесените епархии (1873-1875) 

Сред българските водачи Докторът е този, който най-много насто-
ява Македония да не се оставя на гърците.  

Според С. Радев това той прави по национал-интегралистки и ге-
ополитически съображения: Без Македония, говорел Чомаков, Бълга-
рия ще остане не само осакатена в национално отношение, но и 
политически нежизнеспособна. България ще бъде осигурена за сво-
ята независимост само когато ще се допира открито до море, а 
това може да има само чрез Македония.1  

Тук са необходими някои уточнения.  
За да държи безусловно на Македония Чомаков ще да е имал и 

лични мотиви – негови неизменно най-добри приятели и съратници са 
братята Петър (сетне Панарет Ксантийски и Пловдивски) и Константин 
Мишайкови от Битолско. С тях се сближава още на о. Андрос, когато, 
той тракиец, а те македонци, заедно откриват, че не са сред малкото 
останки от варварското племе на българите, както ги бяха уверява-
ли техните гръцки учители в Битоля и Пловдив, а че тези българи насе-
ляват по-голямата част от Балканския полуостров.2  

Този момент трябва да е определящ в неговия живот. Най-веро-
ятно именно тогава страхът българите да не загубят естествената си 
самоличност и блянът за тяхното национално освобождение и единс-
тво стават стожер на неговото мислене.  

Сетне Чомаков и К. Мишайков учат заедно в Пиза, а завърнали се, 
единият в Пловдив, другият в Битоля, поддържат писмовна връзка. След 
Освобождението Мишайков се преселва в Пловдив, където дружбата им 
продължава.  

Панарет пък на моменти е направо дясната ръка на Чомаков. 
Разбира се, между двамата има различия и разногласия: владиката не 
приема политическото туркофилство и лаическо-либералните въз-
гледи за устройството на Екзархията на стария си приятел, дразни се и 
от неговата поривистост и властност.3 Но отношенията им охладняват 
по-съществено май само дваж4: в 1872-1873 по повод Фермана 

                                                 
1 Радев, С. Македония и Българското възраждане (1927)-3, с. 458-459. 
2 Вж. за това тук по-горе, с. 81. 
3 Кирил, патриарх Български. Панарет, с. 368; изобщо, Чомаков не е бил лесен 

за приятелите си – напр., през 1871, по повод това, че от покровител става враг на М. 
Балабанов, Чалики пише на Н. Геров: Докторат види са има това свойство да прави 
да го мразат, коиту го приближават (ИАНГ-2, д. 2735, с. 758). 

4 Кирил, патриарх Български. Панарет, с. 346, 368. 
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(Панарет е за неговото запазване1) и в 1876-1878, когато гъвкавият 
владика се държи, както изглежда, двулично2.  

Що се отнася до наистина безкрайно важния в стратегическо и 
стопанско отношение излаз на открито море (а това може да е единс-
твено Средиземно, т.е. в случая Егейско море, защото за Чомаков 
Черно море е закрито, то не е повече от езеро), българите могат да го 
имат не само чрез Македония, но и чрез Тракия. Благодарение на 
Първата балканска война България през 1913-1918 опира южната си 
граница о Средиземно море тъкмо посредством тракийския бряг 
между реките Места и Марица. Наистина, там няма добри пристанища. 
Най-удобното – Еноското (Дедеагачското), при устието на Марица – 
отстъпва значително на македонската столица Солун.  

Впрочем, и Чомаков всъщност настоява в Екзархията да влезе не 
само Македония, но и (Южна) Тракия – най-вече епархиите Одринска и 
Маронийска. 

За него проблемът със смесените епархии има още един важен 
аспект – как българите да получат пълноценно представителство пред 
турската администрация на областно равнище.  

Според âèëàåòñêàòà система от средата на 60-те години на 19 в. 
българските земи влизат в състава на четири провинции: Дунавска, 
Одринска, Солунска и Битолска. Само в столицата на първата (Русе) 
Екзархията разполага с митрополит, в другите три Патриаршията за-
пазва своите владици, които съответно представляват православните 
пред âàëèèòå. А това означава, че дори българите в Тракия и Македо-
ния да имат свое духовенство, ако те не получат архиерейските катед-
ри в Одрин, Солун и Битоля, те в гражданско отношение пак ще зави-
сят от гърците.3 

Но така или иначе национал-интегралистката страна на въпроса за 
разграничението между Патриаршията и Екзархията се оказва по-
важна. Македония пък е по-представителна, македонците са и значи-
телно по-активни във Въпроса от тракийците. Освен това, руската 
дипломация е крайно чувствителна към Одрин, пазейки го за себе си 
като ключ към Цариград откъм европейската му страна. А Цариград, 
както е известно, е основната цел на Русия в Източния въпрос. Тъкмо 
поради руско противодействие, в Одрин, въпреки многото българи там 
и в неговата област като цяло, никога не се установява екзархийски 
митрополит.  

                                                 
1 Вж. тук по-горе, с. 368 и сл. 
2 Вж. тук по-долу, с. 416. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 555, с. 613-614. 
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Заради всичко това най-често проблемът за българското нацио-
нално единство се идентифицира с Македония. Също така, когато се 
говори за смесените епархии по смисъла на член 10 от Фермана, 
много често се разбира пак най-вече Македония. 

# # #  
С проблема за участието1 на Македония в Църковния въпрос Чо-

маков, както изглежда, се сблъсква за пръв път във връзка с идеята си 
за свикване общобългарски събор по Църковния въпрос. Така, в 
писмото си до Хр. Тъпчилещов от 4 февр. 18592 той го подканя да из-
прати покани за участие в Скопие, Велес, Битоля, Охрид.  

Не е ясно какво е направил търговецът, но, така или иначе, сред 
събиращите се през 1861 в Цариград пратеници Македония е слабо 
представена. Това ще да е била причината, поради която Докторът 
натоварва Й. Груев да му потърси пълномощия от Скопие, откъдето 
отговарят, че са съгласни – стига само пари да не им се искат.3 През 
септември Чомаков очаква и жалба от Скопие.4  

По същото време праща Й. Груев на Узунджовския панаир за да 
събере подписи под общо оплакване против Патриаршията. Не успял 
да свърши това, той използва случая да агитира македонците да не 
изостават от другите си сънародници във Въпроса.  

С колкото люде откъде Македония се видях – осведомява го по-
сетне той, – говорих им пространно за потребата да участват и те в 
народното желание за уреждание на църковните ни работи. Те се по-
казват готови и обещаха се да изработят от техните и от околните им 
места жалби до Царското правителство за да се наделят и те с доб-
рините, които би се подали на другите български области в черковно 
отношение. Най-много полагам надежда на обещанията на охридчани. 
Разговорих се и със скопийци, с прилепци, с дебряни и кукушани и вси 
показват, че желаят да се отърват от злоупотребленията, притеснени-
ята и гоненията на фенерските калугери. Дано се отнесяха спротив 
обещанията си.5 

Чомаков установява и поддържа редовна връзка с лица в Маке-
дония с желание да предизвиква, направлява и закриля антигръцки 
инициативи. На места той действа пряко, на места – косвено, чрез 
свои съратници, имащи влияние тук или там.  

                                                 
1 Последно за това вж. Темелски, Хр. Църковно-националното движение в Маке-

дония. 
2 Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, с. 207. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 59, 66, с. 131, 138. 
4 Василева, В., и др. Непубликувани писма, д. 3, с. 294.  
5 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 154; срв. Василева, В., и др. Непубликувани 

писма, д. 4, с. 295. 
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Една от първите македонски епархии, с които той влиза в един вид 
официален контакт, ще да е била Дебърската, която през 1863 
прогонва владиката си и го упълномощава, заедно с Хр. Тъпчилищов и 
Д. Гешоглу, да ги представлява в Църковната борба.1  

В 1863 Чомаков помага за националния напредък на неврокопс-
ките българи.2 На следващата, 1864, чрез пазарджиклията Ст. Заха-
риев ги наставлява как да водят борбата с гърците, като им обещава3 
– и го прави4 – да им издейства помощ от страна на държавната 
власт5.  

По същия начин действа и в Драма. В 1869 той възлага все на Ст. 
Захариев да подготви тази епархия за евентуалните плебисцити, които 
ще се предвидят за Македония при решението на Въпроса. Нека, както 
в града, така и в селата, препоръчва той, без страх изхвърлят името на 
фанариотския владика из църквите си и го заменят с това на 
Българския народен събор.6  

Сред най-изтъкнатите сътрудници на Чомаков в Македония е 
Стефан Веркович – българист от мащаба на Венелин и Иречек, който 
прекарва дълги години в югозападните български земи за да ги из-
учава.  

Двамата трябва да се познават от 1862, когато през февруари ги 
срещаме да пътуват заедно с парахода от Цариград за Бургас.7 След 
това те поддържат редовна кореспонденция, сътрудничейки си активно 
в борбата срещу гърцизма в Македония и имайки високо мнение един 
за друг.8  

Но в началото на юни 1873 до Веркович стигат слухове, че Чома-
ков го смятал за сръбска пропаганда.9 Най-вероятно Чомаков ще е 
научил за тях и не ще е пропуснал да ги опровергае: Поздравлява та 
нарочно Г[-н] С. Чомаков – пише, например, Т. Гологанов на Веркович 
двадесетина дена по-късно. – Аз като му споменах за Вас, той ми 
каза, че вашите заслуги към българския народ твърде добре са му 

                                                 
1 Съветник, I, № 26, 16 септ. 1863, с. 2. 
2 Иванов, Ю. Документи, д. 39, с. 33. 
3 Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 478, с. 289. 
4 Вж. тук, част 2, д. 150, с. 349. 
5 За националната борба в Неврокоп и Неврокопско вж. Todorov, G., & N. Žečev. Docu-

ments, № 10-11, pp. 209-216, note 32, p. 237; Батаклиев, Ив. Пазарджик, с. 284-285. 
6 Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 498, с. 305. 
7 Веркович, Ст. Топографическо-этнографический очерк Македонии, с. 8; на друго 

място (Арнаудов, М. Веда Словена, д. XX-12, с. 492) Веркович твърди, че се бил 
запознал с Чомаков още през 1859 в Цариград. 

8 Вж. в: Документи за Българското възраждане от архива на Стефан И. Веркович, 
passim. 

9 Райкова, А. Стефан Веркович и българите, д. 56, с. 258-260. 
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познати и все, що сте слушали, все е било на лъжа, и първата наг-
рада за Македония Вам е принадлежала.1  

Така или иначе, отношенията им2 се развалят, макар Веркович да 
запазва високото си мнение за Чомаков3. 

Срещу проекта на Григорий VI Чомаковата партия през лятото на 
1867 организира общ протест на населението от македонските епар-
хии: от Охрид, Битоля, Прилеп, Велес, Скопие и др. на Портата са по-
дадени прошения за учредяване на отделна българска Църква.4  

След излизането на двата правителствени проекта за решение на 
Църковния въпрос през окт. 1868 Чомаков се старае да създаде и ис-
тинско петиционно движение в Македония.  

Например, с писмо от ян. 1869, приподписано от Хр. Тъпчилещов и 
З. х. Гюров, той напомня на Веркович, че му е обещал да работи 
епархиите Сяр, Неврокоп и Мелник да отхвърлят властта на Патри-
аршията и да си учредят национални общини и че очаква от там бла-
годарствени адреси до Портата за издадените от нея малко преди това 
два проекта за решение на Въпроса.5  

На 1 окт. същата година с друго писмо, този път приподписано от 
Иларион Ловчански, председател на привременния Св.Синод, Чомаков 
изпраща на Веркович готови ìàõçàðè за отказване от Патриаршията, 
които да бъдат подписани и подпечатани от общини, еснафи и отделни 
лица в градовете Сяр, Демирхисар, Мелник и Драма и след това 
изпратени обратно в столицата.6  

Със същата дата той, все заедно, очевидно за повече представи-
телност, с Иларион Ловчански, пише и отделно писмо до жителите на 
Демирхисар, които упреква, че недостатъчно настоятелно са изразили 
волята си за отказване от Патриаршията и затова тяхната хубава 
епархия останала исключена от страна на Гръко-българската коми-
сия от кръга на българската йерархия. Сетне им съчувства, че са в 
по-голямо угнетение отколкото другите българи, а накрая ги съветва 
как да постъпят за да се отърват от фанариотското духовенство.7  

Недоволен е Чомаков и от нивото на българската национална ак-
тивност в Сяр и Мелник. По този повод, през ян. 1871, той отправя 
похвали към Веркович, в които обаче се усеща и укор: при всичката 

                                                 
1 Арнаудов, М. Веда Словена, д. 16, с. 424. 
2 За тях още сведения – предадени, обаче, твърде произволно – вж. у Хаджини-

колова, Ел. Българите в Южна Македония, с. 27, 64 и сл., 97. 
3 Вж. тук по-долу, с. 436. 
4 Кирил, патриарх Български. Панарет, с. 131. 
5 Документи за Българското възраждане от архива на Веркович, д. 294, с. 364-365. 
6 Пак там, д. 315, с. 393. 
7 Пак там, д. 316, с. 394-395. 
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Ви неоспорима ревност, тамошните места, именно Серрес и Мел-
ник, са останали най-надиря, особенно ако ги сравните с техните 
съседи.1 По тези места, освен чрез Веркович, той се стреми да дейс-
тва и чрез двама местни родолюбци – х. Димко Хаджииванов от Горно 
Броди, Демирхисарско, и х. Михаил Йоанов от Мелник.2 

Преписка, все с цел насърчаване националното пробуждане в Ма-
кедония, Чомаков има и с други от видните тамошни възрожденци. 
Например, с архим. Павел Божигробски и с чорбаджи Георги Гогов от 
Воден3, с Константин и Георги Динкови в Солун4, с х. Георги Иванов, 
търговец в Драма5, с охридчанина Кузман Шапкарев, с който се запоз-
нава в Цариград през 18696. 

# # #  
През 60-те години на 19 в. отношението към Македония става ва-

жен разграничителен белег в програмите на двете основни течения в 
Църковния въпрос – русофили и национали.  

Първите са готови да изоставят цяла Македония или съществени 
части от нея в името на добри отношения с Русия и с Патриаршията, 
та евентуалната българска Църква да бъде изградена според всички 
формалности на каноните и да може да се разчита на помощ от царя.  

Националите смятат, че България без Македония не е България и 
затова Чомаков е готов заради националното единство да жертва 
църковни канони, смятайки ги измислени от гърците изключително за 
техен си интерес. Например, през 1866 той пише в статията си Бъл-
гарскийт въпрос7: ний, брояще ся чада на истинната Христова 
Църква, която е сама Съборна и Апостолска Църква, по правда не 
щем да припознаем другата, която е особна гръческа и фенерска, 
както и сами гръците си го казват и често даже и с това ся хвалят.  

Той се старае да прилага един максималистичен националинтег-
рализъм, който не съвсем точно се описва с Или всичко, или нищо.  

За 1867 по такъв начин (я нищо, я всичко наведнъж8) представя 
нещата Т. Бурмов, за 1869-1870 – д-р Хр. Стамболски9, а за 1873 – Л. 
Каравелов10. Какво се разбира под всичко можем да съдим от писмо 

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 96, 211. 
2 Пак там, д. 97. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 558, с. 615-616. 
4 Документи за Българското възраждане от архива на Веркович, д. 80, с. 110. 
5 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 166, с. 229-230. 
6 Шапкарев, К. По възраждането на българщината в Македония, с. 321, 492. 
7 Время, I, № 48, 16 юли 1866. 
8 Вж. тук по-горе, с. 275. 
9 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 70, 82. 
10 Каравелов, Л. Събр. съч.-5, с. 322. 
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на д-р Караконовски, лекар в руската цариградска мисия, до Н. Геров 
от март 18691, в което се представя атмосферата в Смесената 
комисия: Гърците никак не щат да устъпят Пловдив и Охрид, а пък 
за Едирне и Солун няма и да ся хортува; владиците ни, Чомаков и 
Стоянович казват: èëè Òðàêèÿ è Ìàêåäîíèÿ+ èëè íèùî.  

Ето как по-точно изглеждат разбиранията в това отношение на 
Пловдивската община, които напълно хармонират с онези на Чомаков:  

Българите от съща България, както го знаете – пише, например, тя 
през 1869 до временния Св.Синод в Цариград, – съставляват само 
една част от българския народ, който захваща цяла Тракия и Македо-
ния, част от Тесалия и от Албания. Ако българите от съща България 
желаят народни църкви, не по-малко го желаят и българите по Тракия 
и по Македония. И ако царското правителство реши най-сетне да на-
прави правда на българския народ, то я прави не само за една част от 
тоя народ, но за целий народ.2  

Тоест, всичко или нищо за Чомаковата партия означава: приемаме 
само такова решение на Въпроса, според което всички българи ще 
влязат в своя национална Църква.  

Прочее, тук ние само можем да потвърдим преценката на Ат. Шо-
пов3: фанатизмът за запазване целокупността на българския народ е 
отличителна черта в дейността на д-р Чомакова по целия Църковен 
въпрос. 

Своеобразен жалон в неговите национал-обединителни усилия е 
годината 1867, когато той подема инициатива, която би могла ради-
кално да реши в българска полза раждащия се Македонски въпрос.  

Тогава патриарх Григорий VI, предлагайки отделна българска 
Църква, отказва в нейния диоцез да включи както Македония, така и 
цяла Тракия.  

Убеден, че може да получи повече, Чомаков първо протестира 
пред Портата против патриаршеския проект с искане за възстановя-
ване на Охридската архиепископия. 

Плановете за създаване българска Църква само в рамките на Ду-
навския âèëàåò и със седалище Русе, се казва там, са безспорно ново-
въведение – значи по принцип противни на духа на православието. 
Освен това, ако е възможна отделна Църква за част от българите, 
защо да не е допустима тя за всички тях?  

Към тези основания са добавени още аргументи от характер исто-
рически (Охридската архиепископия е съществувала самостоятелно в 

                                                 
1 ИАНГ-1, д. 1278, с. 762. 
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 348, с. 404-405. 
3 Пак там, с. 43. 
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продължение на векове – значи тя по принцип може пак да бъде изви-
кана на живот), политически (турското правителство е длъжно да ува-
жава въведения от него самото в Империята принцип за свобода на 
съвестта) и юридически (Портата, щом е имала правото да закрие 100 
години преди това една институция, има право и да я възстанови щом 
пожелае).  

В съгласие с това се настоява Портата да възстанови векове съ-
ществувалата Охридска архиепископия, към която да могат да се при-
съединят всички желаещи.1  

Това не е нова идея.  
Българите често се позовават на тази институция за да обоснова-

ват исторически правото си на национална Църква и за да избегнат 
упреците в църковно новаторство. Лесно е да се разбере и защо се 
настоява не за Търновската патриаршия2, която е функция на незави-
симата българска държава, а за Охридската, която я е имало и във 
Византийската, и в Турската империи.  

За Чомаков измежду съществувалите в миналото български Цър-
кви каноническа е била единствено тя. Другите той нарича полити-
чески, тоест създадени от светската власт, на което дължали и своята 
недълговечност.3  

Наистина, Охридската архиепископия4 не е създадена от Юсти-
ниан Велики през 6 в. (както тогава се смята), а е продължение на 
Преславската патриаршия. Освен това, от доста рано властващите в 
нея език и висше духовенство са главно гръцки. Но пък сред нейните 
пасоми обикновено българите са били преобладаващи. Номинално тя 
също винаги е била българска – от официалната титла на нейния 
предстоятел никога не изпада съставката Архиепископ на (цяла) Бъл-
гария. В условията на третата четвърт на 19 в. тази формула лесно би 
станала определяща във всяко отношение за евентуално възстанове-
ната Църква.  

Сам Охрид, заради старата си слава на църковен център, се смята 
за второ Търново и има свои първосвещенически амбиции. Според 
Соретич, битолски вице-консул на Австрия, тамошните българи 
особено силно замечтават за възстановяване на своята унищожена 
преди почти век архиепископия след пристигането (март 1861) на 

                                                 
1 Пак там, д. 378, с. 451-453. 
2 Според някои автори (Кирил, Патриарх Български. Антим, с. 345) Чомаков в 

случая имал и лични мотиви: да намали влиянието на притежаващия здрави позиции 
в Търново свой съперник Иларион Макариополски. 

3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 550, с. 609. 
4 Последно за нея вж. Петров, П. Охридската българска архиепископия (1018-1767). 
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Хитрово в Битоля като руски консул.1 През 1860 те и официално бяха 
упълномощили цариградските си сънародници да искат това.2  

Но след това охридчани отново се подчиняват на Фенер. 
Всички българи в Охрид, докладва3 битолският австрийски консул 

Окули с дата 19 юни 1867, настояват богослужението да се извършва 
на родния им език, а сегашният им епископ да бъде заменен с човек от 
тяхната народност. Водачът им е учител [Гр. Пърличев4], който при-
влече и онези, които миналата година, при посещението5 на униатския 
епископ Рафаил Попов, бяха обещали да приемат унията, убеждавай-
ки ги да се откажат от това си намерение. 

Впрочем, и сега охридчани не просто искат български владика – те 
настояват за възстановяване на Охридската архиепископия. Нарочно 
прошение в такъв смисъл е пратено в Цариград и по това време.6 
Известен е отговорът с дата 19 юли 1867 на представителите по 
Въпроса начело с Чомаков (впрочем, дали той не е дал подтика за 
въпросното прошение?), където се обещава енергична работа за въз-
становяване на унищожената в 1767 българска автокефална Църква.7 
Ново прошение за същото охридчани пращат и няколко месеца по-
късно, през октомври.8  

Важното сега е, че за тази си стъпка Чомаков, най-вероятно за-
ради политическата си линия, демонстрирана с Критския адрес9, по-
лучава подкрепата на Али паша – въпреки майското изявление на 
Фуад, че Портата не може по Българския въпрос да налага волята си 
на Патриаршията.10  

Вчера, докладва11 той в Пловдив с дата 19 юли 1867, предста-
вихме прошенията от Охрид и Битоля. След като ги прочете, великият 
везир ни каза, че се страхува те да не усложнят и затруднят Въпроса, 
защото заради тези епархии гърците ще поставят много препятствия. 
Тогава му обяснихме, че нашата йерархия без Охрид ще има облика на 
нововъведение, което Църквата не позволява по принцип. Затова 

                                                 
1 Македония през погледа на австрийски консули-1, д. 33, с.127. 
2 Спространов, Е. По възраждането на град Охрид, с. 626-627, бел. 3; Шапкарев, 

К. По възраждането на българщината, с. 104-105; срв. и Кирил, патриарх Български. 
Натанаил, с. 280-282.  

3 Македония през погледа на австрийски консули-2, д. 61, с. 94-95. 
4 Вж. витиеватото му писмо по този повод до Никола Робев в: Македония. Сбор-

ник от документи и материали, д. II 88, с. 228-229. 
5 За него вж. Галабер, В. Дневник-1, с. 412 и сл. 
6 Вж. тук, част 2, д. 153, с. 361.  
7 Снегаров, Ив. Нови данни за българщината в Македония, с. 55-56; Снегаров, 

Ив. Град Охрид-2, с. 77-78; Шапкарев, К. По възраждането на българщината, с. 261. 
8 Вж. у Темелски, Хр. Църковно-националното движение в Македония-1, с. 19. 
9 Вж. тук по-горе, с. 260 и сл. 
10 Вж. тук по-горе, с. 292. 
11 Вж. тук, част 2, д. 153, с. 361. 
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приемаме да се организираме само под архиепископията на каноничен 
пастир, та да няма и помен от съмнение, че сме новатори. На това 
съображение той замълча, после добави, че ще работи в наша полза. 

Виждайки, че Русия е готова да уреди Въпроса посредством не-
маловажни вече отстъпки и така да помири българи и гърци, Портата, 
която в 1861 не само одобрява ограничените 15 патриаршески точки, 
но и се и опитва да ги наложи на българите, този път се съгласява те 
да не приемат проекта на Григорий. Тя им предоставя и книжата1, 
свързани със закриването точно 100 години по-рано на Охридската 
архиепископия, които не само позволяват да се направи антигръцка 
пропаганда, но и съставляват важен правен аргумент в полза на иска-
нето светската власт да реши Въпроса и без съгласието на Патриар-
шията.  

След като проектът на Григорий VI бива официално съобщен на 
българите и след като в началото на авг. 1867 Чомаков получава от-
ново насърчения от външния министър Фуад паша, той подава на 
последния вече официално, подкрепено и то, подобно на Критския му 
адрес до султана от 1866, и от останалите водачи на Църковната 
борба прошение за възстановяване на унищожената в 1767 Охридска 
архиепископия, на която сега да се подчинят всички български епар-
хии, които биха пожелали това.  

Обосновката повтаря онази2 от предишната петиция. Прибавен е и 
канонически аргумент – 34-то апостолско правило, според което в 
православието всяка народност трябва да има свой свещеноначалник, 
вследствие на което съществуват множество автокефални право-
славни Църкви.  

Изтъкваните основания са надеждни, макар и не съвсем безукорни 
– доколкото, например, както възразяват гърците, санкцията от страна 
на светската власт е предшествана от съгласието с този акт и 
оставката на Охридския архиепископ Арсений. За българите, обаче, 
тази оставка е изтръгната с насилие.3 Освен това, тя не може да бъде 
основание, тъй като според каноните никое църковно началство няма 
право да се меси в делата на други самостоятелни Църкви, камо ли 
да ги закрива. Осмото правило пък на Третия вселенски събор из-
рично забранява на църковните началници да си присвояват чужди 

                                                 
1 Теплов, В. Греко-болгарский церковный вопрос, с. 75; те са обнародвани от Г. 

Кръстевич в брошурата му Исторически изследвания за Охридската и Ипекската 
архиепископии, с. 6 и сл. 

2 Вж. тук по-горе, с. 378-379. 
3 Така преценява по-сетне и Снегаров, Ив. Унищожението на Охридската архи-

епископия, с. 123. 
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епархии и им предписва, ако са направили това, не да ги задържат, а 
да ги върнат.1  

Но Въпросът е повече политически отколкото логически и затова е 
важна не убедителността сама по себе си на един или друг аргумент, а 
това колко реална мощ стои зад него. Силата на българската позиция 
в случая идва не толкова от справедливостта на исканото, колкото от 
факта, че тя се радва на турската подкрепа. Вярно Т. Бурмов 
преценява, че по тон и по съдържание това прошение се различава 
видимо от дотогавашните подобни нему документи. Никога преди 
българите не са били толкова смели в исканията си, което той прием-
ливо обяснява с основателните им очаквания за награда срещу проя-
вената към Империята лоялност след избухването на Критското въ-
стание.2 

Прошението е подадено на френски. На български го печата в. 
Македония в броя си от 7 окт. 1867, откъдето го взема Т. Бурмов за да 
го помести в своята Българо-гърцка църковна распря.3  

Според д-р Хр. Стамболски4 в чернова то било съставено от Ила-
рион и Кръстевич и сетне основно обсъдено в Метоха преди да бъде 
поднесено на 26 авг. на Фуад паша. Не е изключено в съставянето на 
текста роля да има и Панарет.5 Тъй като от френския вариант копие6 
Чомаков запазва в архива си, трябва да допускаме и негово немало-
важно участие.  

Освен русофилът Т. Бурмов7, срещу инициативата на Пловдивския 
представител на първа страница в два поредни броя8 се обявява и 
прокатолическия в. Турция.  

Прошението за възобновяване на Охридската архиепископия – се 
казва в първия – иска пълно отделяне от гръцката Църква и офици-
ално признаване на българската народност от страна на Портата. Но 
първото е невъзможно. Фенер никога не ще даде на българите изцяло 
независима йерархия. Затова нека те, в съгласие с максимата благо-
даряй се на малко и търси сякога по-многото, приемат сега проекта 
на Григорий VI без да се отказват после да искат повече. Второто, ма-
кар и не в религиозен, а само в политически смисъл, пък вече е факт 

                                                 
1 Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 357. 
2 Пак там, с. 362. 
3 Пак там, с. 356-362. 
4 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 326. 
5 Кирил, патриарх Български. Панарет, с. 146. 
6 Публикувано у Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 375, с. 443-446. 
7 За неговите действия вж. тук по-горе, с. 272 и сл. 
8 Турция, IV, № 8, 9/21 септ. 1868; № 9, 16/28 септ. 1868. 
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– Портата не смята българите в администрацията или в държавните 
училища за гърци. 

В следващия брой, припомняйки неотдавнашните думи на Фуад 
паша, че Портата стои прост зрител на усилията на българите за 
черковните им работи1, Генович не вижда Въпросът чрез новата 
инициатива да излиза от 7-годишния си ÷èêìàñ ñîêàê. Защото, заявява 
той,1. българите не искат в никакъв случай повече да зависят от Фе-
нер; 2. Патриаршията не може да даде на българите независима йе-
рархия – както в едно и също царство не може да има двама царе, 
така и една и съща вяра не може да има двама началници; 3. Портата 
пък без съгласието на Патриаршията не може да признае и потвърди 
това, което относно вярата искат българите. Тогава? –  завършва Тур-
ция, явно искайки да внуши, че единствен изход е унията. 

Първоначално ходът на Чомаков бива посрещнат с подкрепа и от 
другия голям авторитет във Въпроса – Иларион Макариополски.  

Например, той, заедно с Панарет и Чомаков в края на 1868 се 
подписва под писма, където се говори как нашата Охридска и на цяла 
България Архиепископия възкръсва за нов живот и се призовава 
всички да се устремят към този феникс, да си подадат братска и хрис-
тиянска ръка и да влязат пълни с високи чувства в това антично зда-
ние, в основите на което първият и най-голям камък е поставен от 
славния единородец на българите император Юстиниан и което е 
признавано в продължение на 12 века от всички православни Църкви.2  

Не след дълго обаче Иларион си дава сметка, че възстановява-
нето на Охридската архиепископия може би няма да е лесно и бързо и 
че освен това неин евентуален шеф ще стане не той, а Панарет. Под 
претекст, че последният преследва лични цели и че македонските 
българи не били достатъчно зрели, та да усещат потребност от еди-
нородно духовенство и национална Църква, той започва решителна 
борба против охридския проект на Чомаков.  

По този начин не винаги ясно изразеното в предишните години 
съперничество между Чомаков и Иларион след излизането на двата 
правителствени проекта през окт. 1868 бърза да придобие конкретни 
очертания.  

Пловдивският представител смята, че българите трябва твърдо да 
се държат о първия от тях и да чакат търпеливо турците да му прида-
дат окончателен вид на решение чрез свой официален акт.  

                                                 
1 Срв. тук по-горе с. 292. 
2 Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 178, с. 74. 



Д-р Стоян Чомаков-1 

 

384 

 
 

Макариополският владика, основателно страхувайки се, че по този 
начин мирският му колега ще стане един вид îáåð,ïðîêóðîð1 на 
българската Църква, намира, че Портата отново ще протака и затова 
те сами трябва да вземат обещаната им църковна автономия, повта-
ряйки, този път на Коледа 1868, Великденската акция от 1860.2  

Освен това, за да получи първосвещеническото място в новата 
Църква, той е готов както да се откаже от значителни територии в Тра-
кия и Македония, така и при нужда да прибегне до уния.3  

Чомаков ще да се е безпокоял също, че, тъй като Иларион е в 
низвержение, една нова и пак от него водена Великденска акция би 
дала повод на Патриаршията до обяви българската Църква за схизма-
тическа.4 Но това опасение не ще да е било особено сериозно – само 
няколко месеца по-късно той пише, че и без благословията на патри-
арха българите могат да се развиват, ограничавани единствено от ет-
ническите си граници.5 А малко по-късно той не само няма да се бои 
от схизма, но и ще се стреми към нея.6  

Както и да е, за да осуети Иларионовите замисли Чомаков на 
първо време не се поколебава на събранието, в което владиката 
предлага като решителен свършен факт българските архиереи да 
служат без патриаршеско разрешение, да заяви, че против нова Ве-
ликденска акция бил категорично самият велик везир.7  

По-късно това стига до ушите на Али паша, който отрича да е на-
лагал такава забрана. Първият министър обаче трябва да е бил дово-
лен, че така му се предоставя претекст да дефаворизира8 Чомаков, 
тъй като, междувременно, Източният въпрос излиза от състоянието на 
криза9. 

През пролетта на 1869 изоставянето на Пловдивския представител 
от турците е повод за Севернобългарската партия да заработи с нова 
енергия за плановете си.  

                                                 
1 Църковен архив-3, с. 120. 
2 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 16. 
3 За гледищата на двете партии вж. доклада на цариградското руско посолство от 

март 1869 в: РБНОД-3, д. 193, с. 448. 
4 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 352, с. 408-409. 
5 Пак там, д. 353, с. 410. 
6 Вж. тук  по-горе, с. 365 и сл. 
7 Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 284, с. 156; Стамболски, Д-р Хр. Автобиогра-

фия-2, с. 17-18, 33-34, 39; все според Стамболски (пак там, с. 169) Докторчомаковият 
кръжок три години по-късно се сеща за този проект на Иларион и го прилага в Богояв-
ленската си акция. 

8 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 39. 
9 Вж. тук по-горе, с. 315 и сл. 
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В нейните представи националното единство, за което Чомаков 
настоява безусловно, може да се постигне полека-лека, след като 
първо българската Църква се възстанови върху Дунавска България. В 
неотстъпчивостта на Пловдивския представител тази партия не вижда 
друго освен егоистични сметки – той бил имал лична полза от прота-
кането на Въпроса, без който щял да загуби заплатата си от Пловдив, 
настоявал да не се оставя Тракия и Македония на Патриаршията, за-
щото без тяхна поддръжка би бил нула в Дунавския âèëàåò и пр.1  

Най-напред Иларион Макариополски и Доротей разпращат писма 
из провинцията първо против Чомаков и Панарет2, а сетне и против 
председателя на Привременния смесен съвет Иларион Ловчански3. 
Севернобългарската партия гледа да злепостави своите противници – 
за каквито тя брои не само Чомаков, но и някои от българските чле-
нове на Смесената комисия – не само из епархиите, но и пред турците.  

През март Иларион и Доротей правят révélations4 пред Портата за 
един, както изглежда, поизмислен русофилско-бунтовнически коми-
тет5, членове на който били Георгаки Стоянович, Чомаков, Иванчо х. 
Пенчович, Й. Груев и Н. Геров. Месец по-късно двамата владици пода-
ват нов рапорт до Портата, в който съобщават, че Докторът пращал 
Панарет в руското посолство, че последните двама държали всичко в 
ръцете си и поддържали пред останалите, че Портата лъже българите 
и няма да им реши Въпроса.6  

След като в началото на април Иларион Макариополски и Доротей 
известяват Русенската община, че Смесената комисия под пред-
седателството на Али паша постигнала съгласие за решение на Въ-
проса7 (то, впрочем, се оказва неприложимо), и на Великден (20 апр.), 
и на 11 май (Ден на Св.Св. Кирил и Методий) те отново, и все в борба с 
Чомаковата партия, безуспешно настояват българите да започнат, в 
знак на църковна автокефалност, да извършват архиерейски служби, 
да си изберат първосвещеник и изобщо да си организират самостоя-
телна Църква – тоест, да повторят Великденската акция от 1860.  

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 89, 91. 
2 Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 284-285, с. 155-160. 
3 Пак там, д. 287, с. 160. 
4 (фр.) – разкрития. 
5 Може би за същото става дума в доклад на одринския френски консул Гис (вж. 

тук, част 2, д. 158,) и в писмо на Караконовски до Геров: Поляците уверяват, че коми-
тетът [се] бил состоял от Вази, [Георгаки] Стояновича и [Йоаким] Груева (ИАНГ-1, 
д. 1278, с. 763). 

6 Иванов, Ю. Документи, д. 48, с. 40. 
7 Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 286, с. 159-160. 
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Планът на двамата владици е, ако патриархът не отстъпи, те от-
крито, но уж само привидно, да се обявят за унията.1  

Около два месеца по-късно Доротей потегля за Русе. Той твърди, 
че отивал да си почива в Берковица, но го подозират, че се канел да 
провъзгласи независима българска Църква начело с Иларион, като за 
себе си получи Русенската епархия.2  

Тези планове остават неизпълнени. Въпросът не ще бъде решен 
посредством свършен факт в стила на Великденската акция, а чрез 
споразумение между турци и руси зад паравана на Смесената коми-
сия. 

Против Чомаковата Трако-македонска партия се обявява за ня-
колко месеца и Славейковата Македония, в която тежест сега полу-
чава братът на Иларион Макариополски, Никола Михайловски.3  

През пролетта на 1869, за разлика от Коледа 1868, конфликтът по 
повод намерението на Търновската партия да повтори Великденската 
акция получава значително повече гласност благодарение на този 
вестник. Славейков обнародва ред материали в полза на нова Велик-
денска акция и с критики срещу Привременния смесен съвет, в който 
господства Чомаковата партия. Пряко под тях попада най-вече Пана-
рет, който предлага съвместно великденско богослужение на българс-
ките владици с патриарха, с когото, поради това, го обвиняват, че се 
бил споразумял. Чомаков, с недомлъвки и намеци, е представен като 
чудещ се как да не счупи õàòúðà на своя стар приятел.4  

За развихрилите се по и след празниците междуособни страсти в 
Цариград едни обвиняват Македония, която търсела отмъщение. 
Според други виновник бил Чомаков, който, за да запази монопола си 
върху Въпроса, бил готов да разруши и най-народополезното дело.5 
Така или иначе, неколцина от членовете на Смесения съвет (Хр. и Н. 
Тъпчилещови, Чомаков, Д. Ив. Гешоглу и З. х.Гюров) съставят протест 
срещу водената от вестника кампания и поискват императивно от 
Славейков да го обнародва. Последният, явно колебаещ се, се подчи-
нява, но не пропуска да отправи остри нападки както срещу самите 
протестатори (подписите на някои от тях имали тежест в търгови-

                                                 
1 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 35-36; Кирил, патриарх Български. 

Граф Игнатиев, д. 43, с. 285-286. 
2 Иванов, Ю. Документи, д. 46, с. 38; Георгиев, Й. п. Материали-2, д. 288, с. 161. 
3 Мирчева, К. Неизвестни писма, д. 5, с. 334.  
4 Македония, III, № 24, 10 май 1869, с. 2. 
5 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 39. 
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ята, но не и във Въпроса), така и срещу съдържанието и чорбаджийс-
кия тон на техния опус.1 

Заради тази позиция на Македония Чомаков, освен че продължава 
да пише в Courrier d’Orient2, през тази пролет пак мисли и за започване 
на свой вестник3 – този път в Пловдив, който да поеме защитата на 
национална кауза така, както той я вижда.  

И от там не пропускат към Славейков да се обърнат с порицание, 
което също, впрочем, той публикува – придружено с обяснения пред 
порицатели и протестатори, че, докато неговите опоненти вкарали 
Въпроса в задънена улица, той защитавал основния принцип на Цър-
ковното движение – непризнаване на Патриаршията.4 В началото на 
август Чомаков все още мисли за нов вестник, недоволствайки от 
онази каналия задбалканска.5 На 20 авг. той вече му връща одобрени-
ето си.6  

Така че, най-вероятно около средата на август 1869, Чомаков и в. 
Македония отново са заедно. 

В Смесената комисия от 1869-1870 се обсъжда в Охрид или в 
Търново да бъде седалището на евентуално възстановената българ-
ска Църква.7  

От желанието да видят града си увенчан с първосвещеничество не 
се отказват и охридчани. Българите в Охрид, четем в доклад8 на битолс-
кия австрийски консул Окули от 24 септ. 1869, неотдавна се отделиха от 
Гръцката патриаршия и обявиха на своя епископ Мелетий присъединява-
нето си към българската Църква. Всички негови усилия да ги отклони от 
това решение останаха напразни. Българската община дори ще изиска 
от Портата да бъде възстановена Българската патриаршия, която 
вследствие интригите на гръцките епископи през 1767 е била 
премахната. 

Но решаването на Въпроса не става чрез реставрация на някоя от 
двете средновековни български религиозни институции (Охридската и 
Търновската), а чрез създаване на съвършено нова Църква, чийто 
глава, въпреки съпротивата на руския посланик, в крайна сметка ще се 
установи в имперската столица Цариград.  

                                                 
1 Новите протестатори (Македония, III, № 28, 7 юни 1869, с. 4) и Петимата 

протестатори (пак там, № 30, 21 юни 1869, с. 2-3); срв. Косев, Д. Петко Рачов 
Славейков, с. 112. 

2 Както съдим по много от тогавашните му писма до Й. Груев (БИА-НБИВ, ф. 27, 
а.е. 2). 

3 Иванов, Ю. Документи, д. 51, с. 41; БИА-НБИВ, ф. 27, а.е. 2, л. 13-14. 
4 Македония, III, № 31, 28 юни 1869, с. 3.  
5 Мирчева, К. Неизвестни писма, д. 6, с. 334. 
6 ЦДА, ф. 31к, оп. 1, а.е. 16. 
7 Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 42, с. 282. 
8 Македония през погледа на австрийски консули-2, д. 145, с. 200. 
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Това отговаря на интересите на Портата, която иска българският 
åòíàðõ да £ е пред очите. От полза и за българите е духовният им цен-
тър да не е забутан някъде в провинцията, а да се намира в столицата. 
Прагматичният Чомаков, въпреки надеждите, които бе дал на Охрид, 
защитава тъкмо това гледище на Църковно-народния събор и тъкмо то 
се налага.1  

Трудно е да се каже дали това носи само печалба. Базирана в 
Охрид, нововъзстановената Църква вероятно би направила веднъж 
завинаги от Македония безспорно българска земя. Освен това, ако е 
прав Ив. Снегаров, че благодарение на Охридската архиепископия 
Македония била самостойна културно-историческа величина, че 
притежавала духовна суверенност2, нейното възстановяване в общо-
български вариант би удовлетворило по най-естествен начин местния 
патриотизъм на македонските българи и би ги пазило от македонизъм.  

То би внесло и различна тенденция в геополитическото поведение 
на Третата българска държава, отдалечавайки я от Цариград и насоч-
вайки нейната експанзия към Солун и Драч.  

Освен че Екзархията не се предвижда да бъде просто възобно-
вена и уголемена Охридска архиепископия, Съборът планира обеди-
нена Охридско-Пелагонийска епархия с център в Битоля (който град е 
смятан за ключ на Македония, там е и седалището на âàëèÿòà) и само 
õîðîåïèñêîï за Охрид. Охридчани начело с раздразнителния Гр. Пър-
личев се чувстват измамени и подценени и пращат оскърбително 
писмо до Събора. В резултат на тяхната съпротива в града им в край-
на сметка се настанява митрополитска катедра.3  

Но амбициите за възстановяване на Охридската архиепископия не 
изчезват.  

Например, през 1873-1874 се издигат лозунги за нейното възкре-
сяване в македонистко-униатски вариант4. Сигурно нещо подобно е 
имал предвид и митрополит Натанаил, пишейки5 през пролетта на 
1876 на Антим I: научихме със сигурност, че се отива към българо-
гръцко помирение, при което Македония ще бъде оставена на Патри-
аршията. В отговор на това жителите на Охридската и на околните 

                                                 
1 Вж. тук по-горе, с. 346 и сл. 
2 Снегаров, Ив. История на Охридската архиепископия-патриаршия-1,2, с. 2, VI; 

вж. и възраженията на Ив. Божилов в предговора към второто издание на тази книга – 
т. I, с. XIII и сл.  

3 Кирил, патриарх Български. Натанаил, с. 281-283. 
4 Вж. у Маркова, З. Българската екзархия, с. 86-87. 
5 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 264, с. 309; вж. и пак там, д. 262, с. 308, къ-

дето Натанаил заплашва Игнатиев, че македонските славяни са готови на крайности 
(уния?) за да се избавят от фенерското иго; срв. и Кирил, патриарх Български. 
Натанаил, с. 370. 
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епархии, убедени, че Екзархията е основана на правдините от Охрид-
ската архиепископия, се готвят да вземат такива мерки, чрез които да 
подкопаят този крайъгълен камък на Екзархията и да я разстроят ко-
ренно.  

Впрочем, сам в едно свое писмо1 до Доростоло-Червенския Гри-
горий от същото време Чомаков настоява българският първосвещеник 
да резидира в Цариград, но да носи името и титлата на Охридския 
архиепископ, тъй като измежду съществувалите в миналото български 
Църкви единствено Охридската архиепископия е била в сяко отно-
шение свята и священна и тъй като Екзархията се основава на ней-
ното право. 

През 1958 пък в Охрид е свикан Църковно-народен събор. Той 
обявява възстановяването на Охридската архиепископия, която с 
осемвековното си съществуване уж била един от основните белези на 
македонската национална идентичност. През авг. 1967 тя, с помощта 
на държавната власт, е провъзгласена за автокефална Македонска 
православна църква и е отделена от сръбската Църква, която от своя 
страна през септ. 1967 я обявява за схизматическа – и това е 
подкрепено от всички останали православни Църкви. Нейният глава се 
титулува архиепископ Охридски и Македонски и има за седалище 
Скопие.2 

# # #  
Независимо че през 60-те години на 19 в. националното възраж-

дане бележи успехи в Македония, Ферманът оставя проблема за ней-
ната църковна принадлежност висящ.  

Според втората част на неговия член 10 македонците (изключая 
спомената там по име Велешка епархия) и тракийците имат право 
само чрез плебисцит да се определят между Екзархията и Патриар-
шията. Изпращането, от страна на една или друга спорна епархия, на 
редовно избран делегат в Църковно-народния събор 1871 би могло да 
се възприема като фактически плебисцит с да на Екзархията.  

Дейци из Македония и Тракия така тълкуват въпросната стипула-
ция и, докато в течение на 1870 заседава Привременния смесен съвет, 
се готвят да излъчат свои пратеници за Събора, изпращайки писма в 
такъв смисъл до българските владици в Цариград.3  

И сам Чомаков не спира да настоява тамошните българи да про-
дължат да изпращат колективни прошения за присъединяване към 
националната Църква.  

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 550, с. 609; срв. и тук по-долу, с. 404-405. 
2 Темелски, Хр. Залезът на Българската Екзархия, с. 66 и сл.; http://www.cnewa. 

org/ecc-macedoni.htm; faq.macedonia.org/religion/ohrid.archbishopric.html. 
3 Маркова, З. Българската екзархия, с. 39, 35. 
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Прошенията, които ся ставали по тези страни не трябва да 
престанат – пише той на Веркович през март 1870, – но сега е 
твърде нуждно за да станат, понеже тези прошения ще да решат 
съдбата на епархиите, които ся по онези места. Прошенията само 
трябва да стават на яве, понеже имами царский фирман, който 
остава жителите да си изразат волята.1  

Тъй като някои от петициите, поради съпротивата на Патриарши-
ята, се бавят, през 1870 Чомаков още няколко пъти пише на Веркович 
за тях.2  

Как са се развивали нещата можем да съдим по писмото, което 
през юли 1870 пращат от Кавадарци до Чомаков и което е публикувано 
в Право.3 В него се казва, че тамошните жители, както и онези от други 
села в Тиквеш, изпратили обща молба до турското правителство да 
бъдат поставени под управлението на Екзархията като влязат във 
Велешката епархия. Научавайки за това, фанариотинът Йеротей 
Струмишки начнал да върлува за да принуди народа да го припознае 
него пак за свой владика.4 Две седмици по-рано Право5 публикува и 
друго писмо, от което личи, че и преди това от Тиквеш се обръщат към 
Чомаков за помощ срещу същия владика6. 

Против изпращане на македонски представители в свикващия се 
Събор са русофилите (които, заради специфичната си конфигурация, 
в случая могат да бъдат подведени под името на присъединилата си 
към тях Севернобългарска партия), някои от чиито водачи имат и 
специфични основания.  

Това се отнася най-вече за Иларион Макариополски, който, виж-
дайки се бъдещ екзарх, е най-сериозен претендент за Търновската ка-
тедра. Той се страхува, че македонските и тракийските представители 
ще засилят неговите противници (тоест хората на Чомаков, които за 
случая обикновено се обозначават с названието Южнобългарска 
партия) и могат да осуетят изпълнението на отколешната му мечта.  

Например, Никола Михайловски, който, разбира се, обслужва ин-
тересите на Иларион Макариополски (те са братя), призовавайки в 
свое писмо търновчани да отстояват първенството (което пък би на-
правило почти автоматично от нейния предстоятел – а никой не се 
съмнява, че това ще бъде Иларион – български първосвещеник) на 
своята епархия, заявява: Туй мити Македония и прочие ще чакат 

                                                 
1 Документи за Българското възраждане от архива на Веркович, д. 340, с. 424. 
2 Пак там, д. 357, 369, 375, 380, с. 441, 452-455, 458-459, 463-464. 
3 Право, V, № 21, 20 юли 1870.  
4 Писмо от Кавадарци до Ст. Чомаков, с. 25 и сл. 
5 Право, V, № 19, 6 юли 1870. 
6 Дописка от Прилеп за Тиквеш, с. 22 и сл. 



Глава четвърта: В борба за Екзархията  

 

391 

 
 

друго време. И тъй сега Екзархията ще се състои главно от нашия 
âèëàåò, а туй Македония и други са изключиха.  

Доротей Софийски (въпреки че 3 години по-късно няма да се от-
каже от Скопската катедра), и той привърженик на Иларион, също, 
макар и не така открито да сочи мотивите си, се изказва в подобен 
смисъл: Македония още не е развита в българщината; желателно е 
и тя да вземе участие в нашите работи, но догдето се развие не 
ще ли загубиме и туй, което вече сме придобили?1  

Срещу участие на македонци и тракийци в Събора против, раз-
бира се, е и генерал Игнатиев – доколкото това би попречило на про-
карваната от него помирителна линия в Разпрата.  

Специално запитана, Портата първоначално също казва не.2  
Въпреки обезкуражаващото единство между двата основни фак-

тора във Въпроса Трако-македонската партия не се отказва.  
През есента на 1870 Привременният смесен съвет изпраща Пра-

вилник (Повод) за избор и провождане на представители в Цариград – 
но само до споменатите по име във Фермана епархии, което очевидно 
изразява гледището на съобразяващите се с Русия Умерени. Но пък 
сетне временният Св.Синод, най-вече под давлението на Панарет3, 
дваж кани македонците и тракийците и те да излъчат свои пратеници в 
Събора. Това несъмнено е отговорът на Докторчомаковия кръжок, 
който още по-рано бе окачествил Повода като чорбаджийски и в пе-
чата го бе подложил на критика.4  

Ако не е одобрена, Панаретовата покана не е и осъдена от офи-
циалните власти – което дава възможност делегати от спорните об-
ласти да се вестят в столицата. 

Така двубоят по този пункт започва да навлиза в по-решителна фаза.  
Пристигнали първи в Цариград, неколцината македонски и тра-

кийски българи се изправят пред поредна неизвестност – ще ги приеме 
ли Съборът за редовни свои членове?  

Въпросът се разисква в предварителен порядък на 24 февр. 1871.  
В началото се възцарява дух на колебание – едни от изказалите се 

настояват, че според Фермана македонците нямат право на участие в 
събора, а и че Привременният смесен съвет не ги е канил. Други 
изтъкват, че Македония е част от България и на това основание тя 
има пълното право да участва в обсъждането на всички общонацио-
нални въпроси.  

                                                 
1 Двата цитата от този параграф са по Маркова, З. Българската екзархия, с. 37. 
2 Радев, С. Македония и Българското възраждане (1927)-3, с. 452-453. 
3 Кирил, патриарх Български. Панарет, с. 192-194. 
4 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 132. 
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Сетне думата вземат самите македонци, които, най-напред оста-
вени навън, постепенно се промъкват в заседателната зала. Пръв от 
тях говори дядо Вельо Милошев от Ресен, шеф на македонския гра-
динарски еснаф в Цариград и ветеран във Въпроса. Макар и неграмо-
тен, той е умен и речовит и всички го познават.  

Ферманът, пита реторично той, не предвижда ли èñòèëÿì? Но ако 
такова допитване до народа все още не е фактически проведено, то 
може ли някой да се съмнява в евентуалния му резултат, тъй като, 
допълва той преди да бъде изпратен с овации, в Охридска и Битолска 
епархии, например, българите са не просто две трети – колкото изис-
ква ферманният член 10 за присъединяване към Екзархията, – но те 
съставляват почти цялото им православно население? 

Думата не пропуска да вземе и Панарет. Любимец на Младите във 
Въпроса, той е изслушан с още по-голямо одобрение – макар само да 
припомня познатите аргументи на своята партия: македонските 
пратеници следва да бъдат приети в Събора защото представляват 
една българска провинция. Ферманът не забранява това, тъй като 
предвижда плебисцити, а македонците предварително обявяват тех-
ните резултати.  

Най-голям ефект има обаче речта на битолския делегат Тодор Ку-
сев, родом от Прилеп. Бивш шивач, след Освобождението, вече чети-
ридесетгодишен, той ще завърши Киевската духовна семинария и ще 
стане Старозагорски митрополит под името Методий. Макар и неучил 
все още достатъчно, той се отличава с пламенност и необикновена 
ораторска дарба. Знаят го тогава и като чест гостенин на Чомаков и го-
рещ съмишленик на неговия Кръжок1.  

В речта си той припомня антигръцките борби в Македония и пита: 
С какво право вие ще откажете да ни приемете тука? Не сме ли ние 
толкова българи, колкото и вие? Издаде се ферман за българска 
Църква. Ние искаме за нас този ферман; ние искаме да влезем в тази 
Църква. Възможно ли е, нужно ли е да се публикува нов ферман [за 
македонците], щом като ние по всички начини показахме, че сме 
българи и че искаме да бъдем част от Българската екзархия.2 

Сетне говори Кръстевич, комуто най-сетне Али паша, след като бе 
отказал два пъти на Чомаков, разрешава3 да приеме македонците. 
Затова, противно на очакванията, той се изказва за тяхното допускане 
в Събора. 

                                                 
1 Пак там, с. 141-142; срв. за него тук по-горе, с. 14-15. 
2 Цит. по Радев, С. Македония и Българското възраждане (1927)-3, с. 464-465; 

срв. и спомените на самия Кусев за това (Методий, митрополит Старозагорски. 
Петдесетгодишният юбилей на Св.Българска екзархия).  

3 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 142. 
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Накрая Чомаков, който до този момент не взема думата, пред-
лага1 македонските и тракийски делегати официално да се поканят – 
което, впрочем, и незабавно става – да заемат места сред останалите 
делегати.2  

Така националите печелят още една победа. 
Но пък Съборът неглижира смесените епархии. На предложение 

на одринския представител Яков Геров този въпрос да влезе в дневния 
ред Г. Кръстевич отговаря, че той ще бъде предмет на специално 
заседание. Но такова така и не се състои. В предпоследното заседа-
ние Чомаков предлага македонските и тракийските представители да 
останат в Цариград и след закриване на форума, като продължат да 
заседават и решават в негово име. Иларион Макариополски възразява, 
че, тъй като не била от компетенцията на Събора, съдбата на 
смесените епархии ще се решава в Смесения екзархийски съвет, а 
техните представители могат само да съдействат. Предложението на 
Чомаков, повторено и на следващото – последно – заседание не е 
прието.3  

Той обаче не загърбя Македония, и занапред оставайки най-виден 
ратник за нейното избавяне от фанариотите.  

Например, през март 1874, молейки го да помогне на Серската 
епархия, драмският търговец Г. Иванов му пише: Познавам отблизо 
работите и виждам, че всички почти други, освен Ваше Благород[ие] и 
Н[егово] В[исоко]преосвя[щенство] Св.Плов[дивският] Панар[eт], 
малко се грижат за освобождението на Мак[едония].4  

През май с.г. и Натанаил настоява за подкрепа, като напомня, че 
трудностите в Охрид се отразяват на всички македонски епархии, и 
бележи: Вий пръв сте поборник по Македония.5  

И наистина, при всеки удобен случай или при всяка опасност за 
националното единство Чомаков не пропуска да напомня, че Македо-
ния трябва да влезе в Екзархията. Възползвайки се от своите широки 
връзки и от големия си авторитет той вдига на борба ту една, ту друга 
македонска епархия6, застрашена да стане жертва на отстъпки от бъл-
гарска страна заради õàòúðà на Патриаршията и на руската дипломация. 

                                                 
1 Хр. Радев (Зелената корона на владиката, с. 81) твърди – в белетризирана форма 

и без да сочи източник, – че една-две години по-късно Панарет казал на М. Кусев, че 
Чомаков тогава се обявил против приемането на македонските делегати в Събора. 

2 Протоколи, с. XVII; срв. и Радев, С. Македония и Българското възраждане (1927) 
-3, с. 468-469. 

3 Тодев, Ил. Екзархийското дело в Одринска Тракия, с. 11. 
4 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 166, с. 230. 
5 Пак там, д. 259, с. 306. 
6 За екзархийското движение в смесените епархии вж. подробно у Маркова, З. 

Българската екзархия, гл. II, § 1. 
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Например, Битолската община, явно по внушение на Чомаков1, с 
дата 2 ян. 1872 пише до Св.Синод, че населението не е доволно от 
получената информация за състоянието на Църковния въпрос, като се 
иска прилагане на чл. 10 от Фермана. Причина за недоволството на 
битолчани е най-вече готовността на Екзархията, във водените по това 
време преговори с Патриаршията, да отстъпи на последната Битолс-
ката êàçà. Тяхното писмо е публикувано в Право и става част от подго-
товката и оправданието на Богоявленската акция от страна на Чома-
ковата партия.  

През пролетта на 1873 пък Чомаков съветва битолчани, от една 
страна, да протестират пред Екзархията задето тя ги неглижира и, от 
друга, чрез общо прошение да искат от великия везир щото той да 
разпореди на екзарха да им изпрати митрополит Евстатий, ръкополо-
жен през есента на предишната година за техен владика. От името на 
общината му отговаря неговият стар приятел д-р Мишайков, главен 
разпространител на българската идея в Битоля2, за да му благо-
дари и да го увери, че препоръките му са изпълнени.3  

Три години по-късно намираме сведения, че Чомаков, все по по-
добен повод, пише в Битоля: екзархът води тайни преговори Патри-
аршията да вдигне Схизмата срещу отказ от някои смесени епархии, 
сред които е и тяхната.  

И това писмо произвежда силно впечатление. Тамошните българи 
телеграфират на Чомаков да пречи за осъществяването на такава 
една цел. А поп Ставро, признат няколко месеца преди това от турците 
за техен официален представител, бие телеграма на екзарха и го 
предупреждава, че планираното споразумение е неприемливо. Сетне 
Общината подготвя и праща на Чомаков два документа: протест4 пред 
екзарха срещу евентуално споразумение, което отново би ги подчи-
нило на гърците, и прошение до великия везир за запазване на Екзар-
хийския ферман. Накрая д-р Мишайков горещо моли местния руски 
консул Максимов, който предишната година препраща5 на своите вис-
шестоящи молба от Битолската българска община за църковно-учи-
лищна помощ, да ходатайства пред генерал Игнатиев за застъпни-
чество в полза на своите съграждани.6  

                                                 
1 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 324-325. 
2 Това е израз от един турски документ, от който научаваме още, че за тази си 

дейност д-р Мишайков в 1875 е интерниран в Солун (ДБИ. ДИТДА-2, д. 46, с. 31-32). 
3 Вж. тук, част 2, д. 164; за църковните борби в Битоля и Битолско през 1873 вж. 

и: Македония. Сборник от документи и материали, д. II 139, с. 287-289. 
4 Подобен протест, вероятно и той препоръчан от Чомаков, пращат и от Мъглен-

ска епархия (вж. у Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 254, с. 301-302). 
5 Македония. Сборник от документи и материали, д. II 152-153, с. 307-308. 
6 Селищев, А. Един протест на българите в Битоля, с. 88-89. 
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Все по-същото време до Чомаков за руския посланик писмо1 
праща и Натанаил Охридски. До нас стигнаха слухове, се казва там, че 
се работи Екзархията да се ограничи в пределите, очертани в проекта 
на Григорий VI, като македонските епархии останат под властта на 
патриарха, а седалището £ се премести в Търново. Ваше Превъз-
ходителство знае, че това ще има гибелни последици. Аз лично не 
веднъж съм Ви уверявал, че македонските славяни не могат повече да 
търпят фенерското иго и са готови с цената на друга крайност да се 
избавят от него. Протест2 с подобно съдържание Охридският владика 
адресира и в Екзархията. 

# # #  
Логично е да предполагаме, че Чомаков ще е имал най-активно 

отношение и към възникналата през 1871 Македонска дружина.  
Поделение на Цариградското читалище, тя е извикана на бял свят 

от появата на Цариградския ñèëîãîñ, който, освен в Тракия, си поставя 
за задача заедно с Атинския си събрат да подкрепя и разпространява 
елинизма в Македония. За да противостои на гръцките инициативи 
Македонската дружина се заема да изпраща български книги и вест-
ници и български учители в югозападните земи, да поддържа ученици, 
да изгражда църкви и училища.3 Тя съществува4 до към 1874, сетне 
нейните функции са поети от Настоятелството на бедните учи-
лища5. 

Впрочем, не само за просветата в Македония, но и изобщо за бъл-
гарската просвета, Чомаков ратува.  

Запазени са десетки писма от или до него6, в които има данни, че 
той търси подходящи учители за едно или друго училище, за един или 
друг град, че дава съвети за образованието, че ходатайства пред 
властта за добиване едно или друго, свързано с просветата, разреше-
ние и пр., и пр.  

Може би в контекста на Мидхатпашовите просветни начинания от 
60-те години на 19 в.7 стои пък една Чомакова молба до Портата да 
подкрепи тя създаването в Цариград на българска семинария8.  

Отчитайки направените вече от много общини предложения, той 
съставя и представен на Портата и на френското посолство в Цари-

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 261-262, с. 307-308. 
2 Пак там, д. 264, с. 309-310. 
3 Начов, Н. Цариград, с. 60 и сл.; Харбова, Ел. Македонската дружина. 
4 Според Ел. Хаджиниколова (Българите в Южна Македония) Дружината влязла 

в противоборство с Чомаков (с. 71-72) и била закрита по негово внушение (с. 37). 
5 За него вж. едноименната статия на С. Езекиев. 
6 Вж., напр., Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, passim; ИАНГ-1,2, passim 
7 Вж. за тях тук по-долу, с. 407. 
8 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 380, с. 454-455 
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град проект1 за български университет. Това ще да е документът по 
същия предмет, който срещаме у Ат. Шопов2 – той е без дата и в него 
се предлага основаване на българско висше училище в Цариград. То 
трябвало да има два отдела – филологически и богословски – и да 
подготвя кадри за просветата и Църквата.  

През 70-те години на 19 в. Чомаков, заедно с Др. Цанков3, насто-
ява Екзархията да поеме най-сериозни ангажименти към просветата.4 
В 1874, когато тя се заема да открие българско висше училище в Ца-
риград, Чомаков, заедно с Г. Груев и Др. Цанков под председателст-
вото на митрополит Симеон, е в комисията, натоварена да състави 
проект за неговото устройство и финансиране. На следната година 
дори започва и събиране на средства, но избухналата Източна криза 
проваля замисъла.5 Други комисии на Смесения съвет, в които Чома-
ков участва, са: Комисията за определяне административно-терито-
риалната структура на екзархийския диоцез6, Комисията за опреде-
ляне формата на екзархийските актове за гражданско състояние7 и 
Комисията за провеждане на èñòèëÿìèòå8- 

# # #  
Но да се върнем при смесените епархии.  
През следващите 1873-1875 те играят ролята на разменна монета 

в българо-гръцките помирителни преговори. Благодарение на Чомаков, 
и най-вече на Богоявленската акция на неговата партия, Ферманът 
започва да се прилага без да се жертва нито една смесена епархия. 
След организиране основните звена на екзархийското управление 
идва ред и на плебисцитната част от неговия член 10. Не успял през 
1872-1873 да го отмени в името на екстериториална екзархия, Чомаков 
повежда борба за започване на неговото прилагане.  

Отново засилил позициите си в Цариград, генерал Игнатиев от 
лятото на 1873 пак започва да притиска гърци и българи към сближе-
ние.  

За последните най-важната част от евентуалната цена на поми-
рението би била, разбира се, отказ от повече или по-малко смесени 

                                                 
1 Генчев, Н. Франция, с. 235.  
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 382, с. 456-458. 
3 За ролята на Др. Цанков в културно-просветното дело на Екзархията вж. едно-

именната статия на С. Езекиев. 
4 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 682-684; тази идея е обсъждана и на 

Църковно-народния събор в 1871 – Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 155. 
5 Вж. у Тодоров, Т. п. Църковно-просветното дело на Българската Екзархия, с. 34. 
6 Вж. у Маркова, З. Българската екзархия, с. 135 и сл. 
7 Вж. тук, част 2, д. 110, 112. 
8 Вж. тук по-долу, с. 400. 
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епархии, които, основателно уплашени, че ще бъдат оставени под 
властта на фанариотите, започват да заплашват с уния.1  

Сменила по това време курса от англо- към русофилия, Портата 
пък, вместо да издаде неколкократно исканите áåðàòè въз основа на 
колективните прошения за присъединяване към Екзархията от епар-
хиите Охрид и Скопие, нарежда провеждане на èñòèëÿìè там.2 Това, 
макар да изглежда като стъпка към приложение на член 10, е всъщ-
ност повече протакане.  

За да парира Игнатиев и да постави и него, и турците пред свър-
шения факт на неговото приложение, а и за да получат българите 
адекватно на броя си представителство във âèëàåòñêèòå столици, къде-
то все още се разпореждат гърците3, Чомаков убеждава през есента 
на 1873 екзарх Антим да проводи в столиците на Тракия и Македония 
(Одрин и Солун) по един български владика.4 Н[егово] Б[лаженство] 
дядо ексарх – пише със задоволство по този повод Чомаков на Да-
маскин Велешки – са отрече от народоубийственната чужда поли-
тика.5  

В Солун е пратен Нил Изворов, в Одрин – Доротей Софийски.  
Отначало всичко тръгва добре. И двата града са митрополитски 

центрове на смесени епархии със значително българско население, 
което се страхува да не остане под властта на Патриаршията. Така че 
Доротей и Нил на място са посрещнати много добре от населението. 
Въпреки нестабилното си поведение и скандалната си слава, Доротей 
не е неподходящ за подобна, изискваща дързост и гъвкавост, мисия.  

Сам той в едно писмо от 1874 до Чомаков се хвали: когато ся 
укаже на Ексархията някаква затруднителна работа всякой ся 
олизва около Доротея, докле да го турят на топа на устата, па 
после гледат сеир.6 И според П. Карапетров7 Доротей беше едничкия 
български владика, какъвто трябва да бъде владика[та] в Турско – 
познаваше добре турците, знаеше как да се обхожда с властите, 
живееше с тях като турчин, съобразителен във всичко.  

                                                 
1 Вж. за това у Снегаров, Ив. Руски опити, с. 31 и сл.; Кирил, патриарх Българ-

ски. Екзарх Антим, с. 510 и сл.; Маркова, З. Българската екзархия, с. 262-263. 
2 Маркова, З. Българската екзархия, с. 95. 
3 Това е отразено в една недатирана Чомакова черновка (Шопов, Ат. Д-р Стоян 

Чомаков, д. 555, с. 613-614), която е най-вероятно от лятото на 1873. 
4 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 292-293, 323; Кирил, патриарх Бъл-

гарски. Екзарх Антим, с. 533; Маркова, З. Българската екзархия, с. 64. 
5 Вж. тук, част 2, д. 104, с. 244. 
6 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 121, с. 190. 
7 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 84, бел. 62. 
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За около месец време този владика успява да освети няколко 
църкви и да ръкоположи неколцина свещеници.1 

Турската власт първо не възразява, но скоро под натиска на Игна-
тиев остро нарежда на екзарха да отзове своите архиереи.2 Антим, 
атакуван и отвътре от Единадесетте островитяни (това са живее-
щите на о. Халки и най-изтъкнати в онзи момент представители на ру-
софилската партия)3, няма друг избор освен да отстъпи. Доротей се 
подчинява на неговата заповед и бърза да напусне Одрин.  

За един момент изглежда, че начинанието ще завърши с унизи-
телно за Екзархията поражение. Но Нил Изворов4 проявява непокорс-
тво и това в крайна сметка попречва на българо-гръцко споразумение 
за сметка на смесени епархии. 

Какво, впрочем, по-точно става?  
Нил отказва да напусне Македония, като, подкрепен от 6 общини 

начело с Кукуш, приема унията, която след понесените загуби през 
пролетта на 1861 остава да съществува в не особено голям мащаб. 
Сегиз-тогиз дейци от различен ранг във Въпроса размахват униатската 
заплаха пред руската дипломация, която, изглежда обаче, престава, 
особено след издаването на Фермана, да реагира на този толкова 
ефикасен в 1860-1861 български коз.  

И през есента на 1873 е така, но малко по-сетне, когато Нил наис-
тина става униат, граф Игнатиев незабавно се отказва за момента да 
налага българо-гръцко споразумение и разрешава5 на Портата да из-
даде инвеститурни грамоти за Скопския и Охридския владици на по-
лучилата първата си плебисцитна победа6 Екзархия.  

Макар по Фермана Екзархията да бе получила като безспорен 
един македонски диоцез (Велес), обикновено се смята, че нейното ис-
тинско влизане в Македония започва именно сега.  

Това е пореден успех – с него екзархийското дело излиза от почти 
двегодишен застой. Той обаче не е съвсем безплатен, тъй като в уни-
ята остават някои от съединилите се с Рим по това време заедно със 
самия Нил7, който в 1876 замества починалия униатски владика Ра-

                                                 
1 Вж. за свършеното в Одрин от Доротей у Тодев, Ил. Екзархийското дело в 

Одринска Тракия, с. 23 и сл. 
2 Маркова, З. Българската екзархия, с. 264. 
3 Вж. за тях у Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 545 и сл. 
4 За неговите действия вж. Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 533сл; 

Маркова, З. Българската екзархия, с. 83 и сл. 
5 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 556. 
6 Èñòèëÿìèòå в тези две епархии се провеждат през есента на 1873 (вж. у Кирил, 

патриарх Български. Натанаил, с. 308-309; Кирил, патриарх Български. Екзарх 
Антим, с. 510-511, 555; Маркова, З. Българската екзархия, с. 95). 

7 За Нил Изворов вж. последно Stiernon, D. Izvorov (Nil). 
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фаил. Друга последица е, че тази комбинация за пръв път изкарва на 
обществената повърхност зараждащия се македонизъм.1  

Разиграването този път на униатската карта приписват на Чомако-
вата партия.2  

Дали Чомаков, който всъщност убеждава екзарха да прати Нил и 
Доротей в столиците на Македония и Тракия, наистина в един момент, 
за да не претърпи ново поражение след онова с опита за промяна на 
Фермана, се вижда принуден да прибегне до средство, което винаги 
официално заклеймява?  

За това няма преки данни. Знаем, че Нил трябва да се е чувствал 
задължен на Чомаков, защото главно на неговите настоявания дължи 
така желания от него владишки сан, за който няма необходимия ценз.3 
Сигурно е също, че по това време в екзархийското ръководство се 
създава един потаен кръг, който насърчава Нил и неговите македон-
ски привърженици да пристъпят към униатския ход.4 Един от членовете 
на този потаен кръг е владиката Панарет, сам македонец и близък 
другар на Чомаков. Най-решителни са обаче Натанаил и Доротей, 
които в това виждат най-надеждно средство да получат по-скоро áåðà,
òèòå си.  

От друга страна, за Солун тръгва Славейков, чиято успешна опе-
рация с Йосиф Соколски от 1861 не е забравена. Славейков също е 
един от най-близките съратници на Чомаков.  

Ето, впрочем, как послешният екзарх Йосиф, тогава екзархийски 
протосингел отразява нещата в своя Дневник: През тоя месец [ян. 
1874] се разиграва комедията с унията, за да изнудят руското по-
солство да упражни натиск над Портата да даде áåðàòèòå на 
Охридски Натанаил и на Скопски Доротей, за което втъкнаха Нила 
в унията. Екзархът изпрати на 12/1 в Солун П. Славейкова да 
развали унията. Днес Охридски и Скопски като чуха това 
настръхнаха, от което се вижда, че не щат да се развали унията в 
Солун докато не се принуди р[уското] посолство да отпусне 
Екзархията в Македония. На това мнение са повечето владици и 
миряни-съветници на Екзархията, и затова екзархът се принуди 
скришом да изпрати Славейкова.5  

Бил ли е Чомаков сред това болшинство от екзархийски миряни-
съветници, които са против удар срещу унията преди тя да е изиграла 

                                                 
1 Вж. за това Маркова, З. Българската екзархия, с. 85 и сл.; Тодев, Ил. Митът Ма-

кедония. 
2 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 516. 
3 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 425. 
4 Вж. за това у Маркова, З. Българската Екзархия, с. 85. 
5 Йосиф, екзарх Български. Дневник, с. 57. 
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ролята си? Това е неизвестно. Но, дали защото в един момент се е ви-
дял принуден да спасява от провал начинанието си по начин, против 
който е бил по принцип, или пък защото ходът на събитията по своята 
собствена логика е приел такъв обрат, но замислената от него комби-
нация в стил fait accompli в крайна сметка се увенчава със значителен 
успех – Екзархията взема двете най-важни епархии в Македония. 

За него това е само началото. Още в предишната есен той пише 
на Дамаскин Велешки, че след като излязат резултатите от допитва-
нията в Охрид и Скопие, ще бъдат поискани Струмица и още четири-
пет други епархии.1  

Впрочем, въпреки че резултатите от тези първи плебисцити са 
блестяща българска победа, Докторът е против провеждане на èñòè,
ëÿìè и по други смесени епархии, тъй като смята, че те не са готови за 
тях, и настоява за присъединяването им към Екзархията въз основа на 
колективни прошения2.  

През следващите две години, обаче, прилагането на член 10 ми-
нава през назначение на специална Смесена българо-гръцка комисия 
за провеждане на допитванията. Вероятно заради македонските си 
ангажименти и връзки Чомаков е определен за неин мирски член;3 
планирало се тя да замине за смесените епархии след Великден 
18744. Но за да не се дразнела Патриаршията, впоследствие той е 
заменен с Кирил Скопски.5 Подготовка за плебисцити е извършена в 
Кукуш, Струмица и Дебър, но единствено в последната епархия, в края 
на 1875, са направени допитвания, чиито резултати обаче властта 
намира за неточни.6  

По време на Източната криза от 1875-1878 Портата оттегля всич-
ките си дотогавашни отстъпки по втората част на член 10 – нейното 
ново и цялостно приложение, тоест присъединяването на Македония и 
Тракия, ще стане проблем на следосвобожденската Екзархия. 

Започват да буксуват и останалите екзархийски работи. Портата, 
освен, че не бърза да прилага член 10, не иска да утвърждава и Ек-
зархийския устав, а Игнатиев готви все нови и нови помирителни бъл-
гаро-гръцки преговори7. От своя страна Единадесетте минават в 

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 104, с. 244. 
2 Вж. тук по-горе, с. 354. 
3 БИА-НБКМ, II А 4506; вж. и тук, част 2, д. 113; Стамболски, Д-р Хр. Автобио-

графия-2, с. 302. 
4 Документи за Българското възраждане от архива на Веркович, д. 455, с. 549. 
5 Вж. тук, част 2, д. 114. 
6 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 583-584; Маркова, З. Българската 

екзархия, с. 97. 
7 Вж. у Снегаров, Ив. Руски опити, с. 39 и сл.; Кирил, патриарх Български. Екзарх 

Антим, с. 579-580, 740-742; Маркова, З. Българската екзархия, с. 265-266. 
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настъпление като поставят на дневен ред, все за вдигане на Схизмата, 
отново въпроса за местопребиваването на екзарха.  

И преди се водят спорове за това къде трябва да резидира наци-
оналният първосвещеник – в Цариград или вън от него. Чомаков и не-
говата партия бяха защитавали гледището, че мястото на българския 
ìèëåòáàøèÿ е там, където са и другите нему подобни – тоест в имперс-
ката столица. Умерените пък изтъкват, че това е неканонично, че, сле-
дователно, то пречи за правилното развитие на Църквата, че Цариград 
е скъп.1 През пролетта на 1875 печатът отново поема тази тема – 
първото гледище се защитава от новопоявилия се Напредък, второто 
от Маркобалабановия Век.2 На 2 май по въпроса се провежда и бурно 
събрание в Метоха, което обаче не изработва окончателно станови-
ще.3 

4. Източната криза (1875-1878) 

Междувременно, със започналото в Босна и Херцеговина въстание 
през лятото на 1875, настъпва поредната Източна криза. Църковният 
въпрос, вълнувал остро в продължение на няколко години и българите, 
и техните балкански съседи, и Великите сили, бързо е засенчен от 
надигащата се революционна вълна, която намира подкрепа в новия 
мизансцен на световната политика.  

Портата се възползва от слагащата се обстановка и започва, ка-
райки отзад напред (отзовава Доротей Скопски от Македония), една по 
една да оттегля дадените на българите църковно-национални 
правдини. В екзархийското ръководство противоречията се изострят. 
Макар Антим да е Игнатиев експонент, Чомаков бе успял да установи с 
него сътрудничество през 1873-1874. В резултат на това започва 
влизането на Македония в Екзархията. През май 1874 екзархът, про-
дължаващ да се намира под влиянието на лозунга на Чомаковата пар-
тия Далеч от русите, отклонява поредния демарш за помирение с 
патриарха, извършен този път от видния богослов А. Муравьов (той 
освобождава Иларион Стоянович от светогорското му заточение 25 
години преди това).4  

Независимо от това сътрудничество, Чомаков, както изглежда, ни-
кога не приема напълно Антим.5 В 1875-1876 между двамата отново се 
явяват конфликти. По повод настъпилия застой в екзархийските 

                                                 
1 Вж. тук по-горе, с. 346 и сл. 
2 Вж. подробно у Арнаудов, М. Екзарх Йосиф, с. 199 и сл. 
3 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 575 и сл. 
4 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 310. 
5 По-цялостен преглед на отношенията между Чомаков и Антим вж. у Кирил, па-

триарх Български. Екзарх Антим, с. 728 и сл. 
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работи (турците продължават да не утвърждават Устава и да бавят 
прилагането на член 10 от Фермана) Чомаков обвинява Антим в без-
силие. Намирайки, че упражнявал еднолична власт, той се старае да я 
ограничи, като настоява изходящите от Екзархията писма да се под-
писват не само от екзарха, но и от всички членове било на Синода, 
било на Съвета.1 Антим пак се сближава с Игнатиев, а се показва и 
склонен да симпатизира на българските революционери.  

С това екзархът улавя тенденцията, която ще доминира в Източ-
ната криза 1875-1878, и, рискувайки дори живота си, £ дава безрезер-
вната си подкрепа. Негов главен опонент става Чомаков. Той обвинява 
първосвещеника, че заради вдигане на Схизмата бил готов да се от-
каже от смесените епархии и да се прибере само в чисто българските, 
като премести седалището си в Търново.  

Пред един или друг потенциален съюзник, освен това, Чомаков из-
дига и специфични обвинения срещу своя противник. Например, на ста-
рия си съратник З. х. Гюров2, който също като него напразно очаква от-
плата за приноса си в Църковната борба, той, явно с желание по-сигурно 
да го спечели на своя страна, пише, освен всичко останало, още и че ек-
зархът мразел поборниците по Въпроса и не искал да ги възнагради за 
труда и жертвите им3. 

В началото на 1876, във връзка с изтичащия мандат на първия 
екзарх, Чомаков, в съгласие с Устава, повдига въпроса за неговата 
смяна.4 Свикване на събор с такава задача е обсъдено през апр. 1876 
в три заседания на Смесения екзархийски съвет, който, предвид за-
почналото Априлско въстание, намира идеята неуместна за момента.5 
При това, в края на разискванията сам Чомаков официално признава 
основателността на тази преценка и се съгласява с нея.6  

Това обаче не му спестява силен ответен удар: за да не пречи на 
опитите за помирение с Патриаршията Игнатиев, за кой ли път вече, 
пробва – чрез Антим и чрез великия везир Махмуд Недим паша – да го 
отстрани от столицата.  

Какво точно е станало научаваме от самия екзарх благодарение на 
неговия биограф Т. Милков7:  

Чомаков се намирал под силното влияние на английския посланик 
Елиът, а Панарет – под влиянието на Чомаков. Генерал Игнатиев и 

                                                 
1 Пак там, с. 591, 664. 
2 За него вж. у Темелски, Хр. Самоков в Църковно-националната борба-4, с. 17. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 106-107, с. 170-172. 
4 Пак там, д. 551-552, с. 610-611; вж. и Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 

735 и сл. 
5 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 738 и сл. 
6 Вж. тук, част 2, д. 117, с.  263. 
7 Милков, Т. Антим, с. 130. 
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Антим дирели средства за отстраняването им от Цариград. Екзархът 
придумал Панарет да си иде в Пловдив. Колкото пък за Чомаков, ви-
наги желаещ да бъде на турска служба, решили да го пратят где да е. 
За това се погрижил руският посланик. Дайте време да помисля, где 
да го настаня – отговарял великия везир Махмуд Недим паша, когато 
Игнатиев настоявал за назначението на Чомакова. Където искате, 
отговарял дипломатът, само да е по-надалече.  

Най-после Докторът получил заповед, с която го провождали тур-
ски консул в Керч. Той бил като от гръм поразен от това известие и 
веднага отишъл при Мидхат да иска съвет. Пашата го подучил да каже, 
че не ще може да приеме този пост, тъй като винаги е питаел 
нескривани чувства на враждебност към Русия. Тогава на Чомаков 
предложили да отиде в Милано, на което той се съгласил. Екзархът 
тутакси го заменил в Екзархийския съвет с Драган Цанков1 и известил 
за това турците, които потвърдили замяната. Но докато на Портата 
готвели съответните писма и документи, султанът бил убит, великият 
везир Махмуд Недим паша паднал, а външният министър Рашид паша 
заповядал на Чомаков да почака и по такъв начин той останал в Ца-
риград да продължава своите интриги.  

Тези любопитни сведения, които всъщност разкриват пореден 
епизод от двубоя Игнатиев – Чомаков, могат да бъдат допълнени и 
уточнени.  

Например, твърдението, че Чомаков винаги се бил стремял към 
турска служба следва да се приема с резерви – то не се потвърждава 
от други сведения. Даже има такива, които свидетелстват по-скоро в 
полза на противното.  

Например, през 1867 френският посланик Буре иска от Чомаков 
имена на българи, достойни за високи постове в Империята.2 По пре-
поръка на последния членове на Държавния съвет стават Гаврил 
Кръстевич и Георгаки Стоянович. От това можем да предполагаме, че, 
ако е искал, Докторът би могъл да вреди себе си и преди 1877, когато 
сам става член на същата институция. В действителност, той иска да 
бъде пръв сред сънародниците си. Освен това, има собствени идеи и 
иска да играе в политиката за своя сметка – а в това турската служба 
би го ограничавала.  

Все пак, сама по себе си консулската служба е съблазнителна – 
както можем да съдим от писмото3, с което Панарет го съветва да я 
отклони в името на националния интерес.  

                                                 
1 Той е изключен предишната година от Съвета поради редукция на неговия съ-

став (Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 347). 
2 Вж. тук по-горе, с. 289. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 305, с. 364. 
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Затова ще трябва да заключим, че Чомаков, който също е убеден, 
че не турците му оказват чест1, а че екзархът иска да го отстрани от 
Цариград2, отклонява предложението най-вече от чувство за патрио-
тичен дълг. 

След като не приема3 да иде в Керч, турците, пак напусто, му 
предлагат същия пост в Милано4. Според Г. Г. Димитров5 Чомаков, от-
клонявайки тези оферти, от своя страна поискал посланически пост в 
Париж, което пък Портата не приела. Според П. Карапетров6, Чомаков, 
като отказал да ходи в Керч, бил назначен от Портата за консул в Пиза, 
където също не пожелал да замине. Н. Еничерев7 пък твърди, че с 
помощта на Блънт Чомаков получил поста турски дипломатически 
агентин в Генуа. 

Уволнението от Смесения съвет трябва да е било за Чомаков 
много болезнено – и в материален, и в морален смисъл: остава без 
необходимата му заплата8, отстранен е и от управлението на Екзар-
хията, която смята за дело на своя живот.  

Друг удар, на който той трябва да отвръща по същото време, е 
намерението Антим (който е същевременно и Видински митрополит) 
да заеме овдовялата след смъртта (1875) на Иларион Макариополски 
Търновска катедра, като тази рокада стане първа стъпка в изнасяне 
екзархийското седалище извън Цариград и въвеждане пожизненост за 
екзархския пост. Това, разбира се, е част от поредния план за българо-
гръцко помирение на Игнатиев.9  

Отново и отново Чомаков е принуден да изтъква аргументите си 
против подобна стъпка.  

                                                 
1 Като такова преценява назначението д-р Стамболски (Автобиография-2, с. 391, 

551), който добавя още, че това била първата дипломатическа служба за българин в 
Турция; впрочем, през 1866 на такава е назначен Ал. Екзарх – но само като съветник в 
парижкото посолство на Портата. 

2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 532, с. 593. 
3 Според д-р Стамболски (Автобиография-2, с. 401) Чомаков не заминал за Керч, 

защото руското правителство не му издало агреман. 
4 Ден, II, № 19, 1 май 1876, с. 4; № 21, 8 май 1876, с. 3; Источно време, II, № 49, 1 

май 1876, с. 4; вж. и писмото, с което екзарх Антим съобщава на Чомаков, че е 
назначен за консул в Керч и уволнен от Екзархийския съвет (Шопов, Ат. Д-р Стоян 
Чомаков, д. 9, с. 87).  

5 Димитров, Г. Г. Княжество България-2, с. 356, бел. 1. 
6 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 107, бел. 79. 
7 Еничерев, Н. Г. Възпоминания и бележки, с. 60. 
8 ЦИАИ, ф. 1, оп. 1, а.е. 12, л. 10; срв. и Кирил, патриарх Български. Екзарх Ан-

тим, с. 655-656, 662-663; представителската заплата на Чомаков е прекратена от 
Пловдивския епархиален събор в началото на 1873 (Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, 
д. 356, с. 412). 

9 Вж. у Маркова, З. Българската екзархия, с. 156-157. 
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Преместването, пише например той в дълго писмо1 с дата 6 апр. 
1876 до Русенския владика Григорий, ще има за следствие понижаване 
статуса на институцията и загуба на връзки с чужди посолства и 
централни държавни ведомства, поради което фактически отново 
патриархът ще говори от името на българите. То ще донесе и невъз-
можност да се упражнява ефикасен контрол над Църквата, чието ду-
ховенство, далеч от примера на своите съперници, ще започне да ве-
гетира. Следователно – заключава Чомаков, – ако нашата Черква ся 
пренася вън от султановата столица, преносът той ще е и погре-
бението [ù] в същото време.  

Но избухва Априлското въстание, с което българският народ са-
можертвено поисква с оръжие в ръка да извоюва своята политическа 
свобода. По върховете на властта в Империята настъпват промени. 
Русофилът велик везир Махмуд Недим паша е сменен. Сетне Мидхат 
паша сваля от трона неискащия да въведе парламентарно-конститу-
ционен режим султан Абдул Азиз и го замества с Мурад V.  

Екзарх Антим пък се компрометира пред турците. Той оказва почти 
официална подкрепа на изпратените да спечелят за българската кауза 
общественото мнение в Европа делегати Цанков и Балабанов.  

Чомаков се опитва да дезавуира делегацията.  
Според М. Кусевич той ходил тук-таме, а главно при английския 

в Цариград посланик Елйот да разказва, че българският народ не 
бил изпращал никакви делегати. От Антим пък Чомаков настоятелно 
– но безрезултатно – поисква официално да заяви на турците, че нито 
той, нито българският народ е изпращал делегация в Европа.2  

# # #  
Вследствие тези промени турците връщат доверието си към ста-

рия Антимов противник, който инак, вероятно, би загубил двубоя. Но-
вият силен човек в Цариград става старият Чомаков приятел Мидхат 
паша, заемащ министерство без портфейл в кабинета на Недимовия 
приемник Мехмед Ружди паша и отново председателството (от 6 юни 
1876) на Държавния съвет.  

Макар че голямото дело на Ахмед Мидхат паша (1822-1884) – 
първата турска конституция (дек. 1876) – все още не се е състояло, 
той вече е широко известен както в страната, така и в чужбина. Добре 
познат е и на българите.  

Със скромен произход, той показва управленска дарба и бързо 
израства в административната йерархия. В 1860 получава титлата 

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 550, с. 606-610. 
2 Балабанов, М. Страница от политическото ни Възраждане, с. 256; Стамболски, 

Д-р Хр. Автобиография-2, с. 485, 494. 
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паша и е назначен за губернатор на Нишкия åÿëåò, където се пред-
ставя много добре. Заради това в 1864 е повикан в Цариград, където 
заедно с Фуад паша съставя Закона за âèëàåòèòå+ който става жалон в 
реформирането на османската административна система. Територията 
на Империята е разделена на âèëàåòè (провинции), които се ползват с 
по-голяма самостоятелност от предишните åÿëåòè и в чието уп-
равление участие се дава и на немюсюлманите. Като âèëàåò за проба 
най-напред е организирана Северна България и за неин генерал-гу-
бернатор (âàëèÿ) със седалище в Русе е назначен самият Мидхат.  

Независим, остър и решителен по характер, чрез âèëàåòèòå Мидхат 
иска основно да преобразува Османската империя за да я спаси от 
гибел. Държавно-политическите му възгледи и дейност са подчинени 
на 3 основни понятия: отоманизъм, конституционализъм, европеизъм. 
Още в Русе въвеждането на конституция му става нещо като идея-
фикс и той полага огромни усилия да прилага в живота старата идея за 
създаване на единна османска нация, опитвайки се да изравнява 
безкомпромисно по права и задължения всички поданици на султана. 
Той най-напред е близък с, а после и оглавява, Новите османи.  

За разлика от умерените реформатори Али и Фуад, под знака на 
чиято дейност минават 60-те години на 19 в., Мидхат е значително по-
радикален и обикновено бива характеризиран като реформатор-кон-
ституционалист. 

В качеството си на Дунавски âàëèÿ той провежда редица успешни 
модернизационни реформи. Строи (като правило, обаче, с ангариен 
труд) пътища (сред тях и ж.п. линията Варна-Русе) и мостове (включая 
Николафичевия шедьовър при Бяла). Полага големи грижи за разви-
тието на аграрното производство: създава земеделски каси1 (след Ос-
вобождението те стават основа на Земеделската банка) за да избави 
селяните от зеленичари и лихвари, въвежда селскостопански машини с 
цел увеличение на добивите (но увеличава и данъците), открива аг-
рарно училище, организира ферма-модел.  

Âèëàåòñêàòà столица Русе по негово време основно променя физи-
ономията си. Прокарани са улици, отворени са хотели и кафе-шантани, 
извършена е реконструкция на пристанището, изградена е об-
ществена градина, Èñëÿõ,õàíå (Дом на реформите), занаятчийски учи-
лища за сираци, основан е двуезичен (списван на български и турски) 

                                                 
1 Има мнение, че Мидхат паша ги взема наготово от българите, като само им при-

дава вид на кредитен институт (вж. у Чилингиров, Ст. Мидхад паша и земеделските 
каси). 
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печатен орган (Дунав), който е пръв официален провинциален вестник 
в Империята1, отворена е фабрика за сукно.  

Всички са впечатлени от бързите успехи. Известният маджарски 
изследвач на Дунавска България Феликс Каниц не пропуска да отбе-
лежи благотворните резултати (напр. подобрението на отношенията 
между мюсюлмани и християни, от които е съставена и обща жандар-
мерия, и отпуснатите за българи êàéìàêàìñêè и ìþòåñàðèôñêè места) 
от дейността на Мидхат, когото той, заради енергичността и админис-
тративната дарба, сравнява с Петър Велики2. 

Но главен негов приоритет е просветата. И по-късно, като Багдад-
ски, Солунски и Сирийски âàëèÿ, той ще основава и покровителства 
училища. За него те не са само фактор за европеизация, но и за 
османизация на султановите поданици.  

Като заклет отоманист Мидхат се опитва да обедини българското и 
турското образование в Дунавския âèëàåò-2 В резултат би трябвало да 
се създадат единни училища, намиращи се под грижата – но и под 
контрола – на държавната администрация, в които широко да е за-
стъпено изучаването на турски, български и френски.  

Тази инициатива се проваля. Срещу нея се обявяват не само бъл-
гарите, които са горди с и държат на независимата си, макар и бедна 
просвета. Против са и мюсюлманите, основателно страхуващи се, че, 
ако проектът за сливане на училищата се осъществи, те не само ще 
загубят първенството си, но и ще изпаднат в подчинение, тъй като 
българите, поради християнската матрица на своето съзнание, много 
по-лесно биха вървели по пътя на европеизацията.  

Изобщо, вероятно най-голямото противоречие на Òàíçèìàòà е, че, 
за да успеят, модернизационните реформи би трябвало да се опрат 
най-вече на християните, които тъкмо заради това следва да получат 
господстващо положение в делата на султановата държава. Обаче 
него изобщо не искат да приемат мюсюлманите, на които àãàëúêúò е 
по-мил от Империята. 

Генерал-губернаторските постижения на Мидхат му печелят ре-
номе сред висшите турски сановници, но им внушават и опасения. 
Сред турците циркулира мълвата, че той иска да стане вице-крал на 
[Северна] България, подобно египетския õåäèâ Исмаил паша.4 Във 
властния и доста самостоятелен Дунавски âàëèÿ един Али паша е 

                                                 
1 Вж. за него Маждракова-Чавдарова, Огн. Вестник Дунав. 
2 Léouzoun Le Duc, L. Midhat Pacha, p. 51; срв. Фадеева, И. Е. Мидхат паша, с. 35.  
3 За този проект на Мидхат вж. у Димитров, А. Училището, прогресът и нацио-

налната революция, с. 202 и сл. 
4 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, с. 194. 
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склонен да вижда нов Пазвантоглу1, заплашващ както него самия, така 
и имперския интегритет.  

Според П. Карапетров2 пък той дотолкова беше завладял бъл-
гарските сърдца, та българите дори явно говореха, че Мидхат паша 
бил помак3 от Ниш; обаче Мидхат паша е чист турчин. Говореше се, 
че го боляло сърдцето за българския народ, та щял да се побуни 
против султана за да отнеме Дунавската област и да се 
провъзгласи за български княз! Нямаше българско заведение, в ко-
ето да не беше окачен портрета на българския любимец Мидхат 
паша. Млади интелигентни българи му съставиха и песен: Ìèäõàò 
ïàøà+ áëàãà äóøà è ïð÷-  

И според П. Кисимов, който му посвещава едноименна част в 
своите Исторически работи, Мидхат обичал да казва, че, тъй като 
бил роден в Ниш (всъщност, роден е в Цариград) докато баща му бил 
там кадия, и той бил българин.4  

Наистина, обаче след дъжд качулка, подир Сан-Стефанския мир 
Мидхат, в нарочна брошура по негов повод5, предлага Северна Бъл-
гария да се конституира в автономно княжество.  

Впрочем, следва задължително да се отбележи, че и в своята 
проекто-конституция от 1876 Мидхат, освен парламент и отговорно 
пред него правителство, предлага всички османски провинции с пре-
обладаващо нетурско население да получат административна авто-
номия. При неговото обсъждане обаче в председателстваната все от 
Мидхат Конституционна комисия през окт.-ноем. 1876 старо- и младо-
турците се обединяват и орязват проекта в тази му част, изтъквайки, че 
тя по нищо не се отличавала от предложенията на събиращите се на 
конференция чрез своите посланици в Цариград Велики сили.6 

В 1868, по настояване, както изглежда, на ген. Игнатиев7, който 
пък се страхува от евентуалните му османизационни успехи и е раз-
гневен от жестокостта, с която подавя четническото движение в 1867-
1868, Мидхат е извикан в столицата, където оглавява (1868-1869) но-
восъздадения Държавен съвет. 

Българите, и тогава, и днес, не оценяват еднозначно Мидхат.  

                                                 
1 Benoît-Brunswik. La vérité sur Midhat Pacha, p. 7. 
2 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 317-318. 
3 И според дългогодишния директор на Роберт колеж д-р Уошбърн (Washburn, 

G. Fifty Years in Constantinople, p. 111) Мидхат, с когото той прекарва веднъж два дни 
на австрийски параход, бил помак. 

4 Кисимов, П. Исторически работи. Моите спомени-1, с. 102.  
5 Midhat Pacha. La Turquie; срв. Фадеева, И. Е. Мидхат паша, с. 103. 
6 Фадеева, И. Е. Мидхат паша, с. 73-74. 
7 Пак там, с. 38; срв. Димитров, А. Училището, прогресът и националната рево-

люция, с. 216. 
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Обикновено се изхожда не толкова от дейността му в общоимпер-
ски мащаб, а от русенското му âàëèéñòâî през 1864-18681. Например, 
да вземем статия с автор Гр. Начович в Стара планина от пролетта на 
1877. В нея се изтъква, че промените в Дунавска България са бла-
готворни, но са главно външни, а и амбивалентни – Мидхат взел за 
заптиета (жестоките) арнаути, разселил (мързеливите и хищни) чер-
кези, а в Русе довел за цивилизатори (развалените) маджари.2  

А по повод на отворените кафе-шантани друг негов критик, П. Ки-
симов, заявява, че, тъй като най-видимото в неговите преобразувания 
били вертепите, Мидхат търсел със свободата на разврата да замени 
всяка друга политическа свобода.3  

Освен с немаловажните си модернизационни иновации в България 
Мидхат остава да се помни и с разгрома на четите от 1867-1868. Към 
революционерите той е безпощаден и неподатлив дори на еле-
ментарно великодушие. Например, в предсмъртния час на един уми-
ращ от раните си пленен бунтовник не изпълнява последното желание: 
вода и поп.4 

Макар да притежава дарбата да печели единомишленици5, в не-
пременната нужда от премахване на султанския абсолютизъм Мидхат 
смогва да убеди меродавните кръгове в турската върхушка едва в края 
на 1876 – по време на Цариградската посланическа конференция, 
заплашваща Империята с дезинтеграция. Назначен няколко дни преди 
това за велик везир, на 11 дек. с топовни гърмежи той прокламира 
първата турска конституция.  

Но това не променя набралата сила тенденция, която скоро се 
материализира в поредната и нещастна за турците война с Русия. Не 
оцелява като велик везир и Мидхат – още преди това, през февр. 1877 
той, свалил за една година двама султани и поради това вдъхващ на 
абсолютистски настроения Абдул Хамид II основателни опасения, че 
може да стори същото и за трети път, поема към Европа в изгнание.  

Макар след войната да се връща и за известно време да заема 
âàëèéñòâîòî на Сирия, Мидхат е обречен: той е съден за дейността си 
в 1876 и умира – най-вероятно от насилствена смърт заради цареубий-
ство – в затвора. 

                                                 
1 То продължава да се радва на изследователски интерес – вж., напр., двете но-

вопоявили се заглавия: Todorova, M. Midhat Paşa’s Governorship of the Danube Province; 
Плетньов, Г. Мидхат паша и управлението на Дунавския âèëàåò. 

2 Стара планина, № 57, 10 март 1877 (цит. по Бобчев, С. С. Григорий Д. Начевич, 
с. 101); срв. Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 317 и сл. 

3 Кисимов, П. Исторически работи-1, с. 104. 
4 Фадеева, И. Е. Мидхат паша, с. 38. 
5 Пак там, с. 79. 
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Чомаков се сближава с него още в битността му на Дунавски âà,
ëèÿ, комуто, впрочем, най-близък, според П. Кисимов1, е Ив. х. Пенчо-
вич – и в Русе, и в Цариград.  

Първата ни известна среща между двамата става в самия край на 
1865. На нея те обсъждат отделяне на светската част на патриаршес-
ката власт над българите от религиозната и предоставянето £ на пред-
седателя на един български събор.2  

Чомаков е във възторг от турския реформатор.3 
Както изглежда, е подкрепил – може би с известни резерви – не-

говия план за сливане на българската с турската просвета. Във всеки 
случай, той е един от членовете на комисията, председателствана от 
Ив. х. Пенчович и натоварена от Дунавския âàëèÿ с изработване на 
проект за общи българо-турски училища.4  

Покрай единното отоманско училище в низшите две нива, Чомаков 
ще да е предлагал5 Портата да учреди във всеки âèëàåò, освен ли-
цеите, където [ще] се преподава на турски, и индустриални, селс-
костопански и търговски училища, в които задължително да се 
изучава турски, но преподаването да се води на български. А пък за 
сливането6 на отделните народи в единна отоманска нация, завършва 
Чомаков, ще съдейства допускането и на немюсюлмани в най-горната 
степен на отоманското образование.  

Има доста сведения, че Чомаков полага много грижи за приемане 
свои сънародници в държавни училища от тази степен – в Султанското 
военно-медицинско училище (например, в писмо на П. Р. Славейков от 
септ. 1861 се казва: зели сми си приказката със Чомакова преди да 
тръгнем да дадем àðçóõàëå дето бяхми хортували за [приемане 
българчета] в [Военно-]медицинското училище7), в Галатасарайския 
лицей8, в отоманското училище в Париж9.  

Когато през 1868 Мидхат паша става председател на новосъзда-
дения Държавен съвет и идва в Цариград, връзките му с Чомаков 
продължават и се заякчават.  

                                                 
1 Кисимов, П. Исторически работи-1, с. 107. 
2 Вж. за това тук по-горе, с. 293-294. 
3 Вж., напр., тук, част 2, д. 66, с. 107. 
4 Генчев, Н. Франция, с. 235-236. 
5 Както можем да съдим от запазен в неговата архива документ (Шопов, Ат. Д-р 

Стоян Чомаков, д. 381, с. 455-456) без дата, но най-вероятно от това време. 
6 За това вж. тук, с. 186-187, 279-280, 282, 475-477. 
7 Славейков, П. П. Писма от П. Р. Славейков, с. 70; вж. и тук, част 2, д. 26, 28. 
8 Вж., напр., един негов благодарствен адрес за това до Али паша у Шопов, Ат. 

Д-р Стоян Чомаков, д. 387, с. 464; вж. и тук, част 2, д. 152, с. 357. 
9 Вж. тук, част 2, д. 24; срв. Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 317, бел. 197. 
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През 1872, при първото велико везирство на турския реформатор, 
копривщенецът силно увеличава влиянието си в Екзархията и има 
подкрепата му в усилията си да я отдалечи максимално от гръцката и 
руската Църкви.1  

Впрочем, и сега негов фаворит сред българите е не Чомаков, а 
неговият съперник от Смесения съвет Иванчо х. Пенчович. На  пос-
ледния везирът хваща повече вяра (например, по въпроса за печатане 
на български богослужебни книги в Цариград)2 отколкото на Чомаков, 
а и по негово искане заради нападките връз личността му спира 
вестника (Македония) на Чомаковия съмишленик Славейков3.  

# # #  
Убеден либерал-демократ, Чомаков подкрепя и Мидхатовите уси-

лия за въвеждане на конституция през 1876.  
Страхуващ се от Русия, той осъжда Априлското въстание и увели-

чава усилията си за сваляне на екзарх Антим, който не само с цялата 
си душа работи за решителна намеса на царя в защита на изтерзания 
си народ, но и фактически суспендира екзархийския устав.  

Екзархът отказва да се подчинява на най-важните му стипулации, 
за чието приемане Чомаков толкова силно бе ратувал няколко години 
преди това: мандатност на първосвещеника (Антим не свиква полага-
щия се по устав клерикално-лаически събор, който да реши кой ще 
бъде следващият екзарх), демократично управление (в Екзархията, 
под крилото на Игнатиев, фактически се въвежда едноличност – няма 
редовен Св.Синод, екзархът взема решение само в компания на под-
крепящи го владици), участие на мирския елемент в управлението на 
духовните дела (на практика екзархийският Мирски съвет е ликвиди-
ран).  

Освен това Чомаков обвинява Антим, че не премахнал от Екзар-
хията завещаната £ от Патриаршията корупция и че загубил доверието 
на Портата, бидейки главен виновник за извършените в Пловдивско 
кланета над мирно население през Априлското въстание.  

Любопитно е, че подобни обвинения се отправят и към самия Чо-
маков.  

Така, в броя си от 24 апр. 1876 гръцкият франкоезичен ежедневник 
Phare de Bosphore хвърля тази вина върху Чомаков: уталожването на 
въстанието в Панагюрище – се казва в опровержително писмо в Le 
Stambul4 – зависело от едно помръдвание на ръката на някои 
български първенци, именно на ГГ. Чомаков и Юргаки ефенди 

                                                 
1 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 226, 247. 
2 Пак там, с. 222. 
3 Вж. тук по-горе, с. 360. 
4 Источно време, II, № 49, 1 май 1876, с. 4. 
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Стоянович. Ако не си помръднат ръката, ще са мисли че тия гос-
подиновци насърдчават движението и че са главните му подбуди-
тели.  

Разбира се, това не е вярно. Най-вероятно гръцкият вестник си 
връща на Чомаков за Критския му адрес от края на 1866. 

Турците също не хващат вяра на подобни обвинения, тъй като се 
знаят легалистките възгледи на Чомаков, а и сега конкретно той заема 
лоялна към Портата позиция.  

Така, на 2-3 юни 1876 екзархът свиква разширено заседание на 
Смесения съвет, на което присъства и уволненият от там Чомаков. 
Обсъжда се проект за поздравителен адрес по случай възшествието 
на новия султан Мурад V. Н. Михайловски се изказва против в адреса 
да се намеква за лютите рани, нанесени на българите през послед-
ния месец и половина, и да се изразява надежда, че новият монарх ще 
положи грижи за тяхното изцеление. Чомаков, обикновено несъгласен 
с този отколешен свой противник, с който дори, според д-р Хр. 
Стамболски1, имал по едно време и грозни скандали, този път усвоява 
мнението му2 и го подкрепя.  

Поради възражения и на други влиятелни лица (Минчоглу, Ив. х. 
Пенчович) адресът в окончателния си вид не споменава за българс-
ките страдания, но при неговото поднасяне екзархът прави устно из-
ложение за тях и моли за милост.3  

По-сетне, в протурските си адреси до Цариградската конферен-
ция4 и в серията статии в Le Stambul5 от февр.-апр. 1877, Чомаков и 
ще осъди въстанието. Следва тук да се уточни, че Докторът заема та-
кава позиция, най-вероятно защото е убеден, погрешно впрочем, че 
зад въстанието стои Русия, която чрез него уж се стремяла да завоюва 
земята на българите.  

Инак, в 1874, по повод прошение от Видраре за смекчаване ре-
жима на техни диарбекирски заточеници по Арабаконашкия обир, той 
защитава в Смесения съвет гледището, че Екзархията не бива да се 
отказва от правото да моли за милост за изпаднали в беда.6  

                                                 
1 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 222. 
2 Няколко месеца по-късно двамата ще са заедно и в събирането на подписи под 

протурски адрес до Цариградската конференция (пак там, с. 505); за отношенията им 
преди това вж. тук по-горе, с. 230 и сл. 

3 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 427-428; Кирил, патриарх Български. 
Екзарх Антим, с. 711-714. 

4 Вж. тук по-долу, с. 413 и сл. 
5 Источно време, № 8, 19 февр. 1877; № 15, 9 апр. 1877. 
6 Вж. тук, част 2, д. 106; срв. Маркова, З. Българската екзархия, с. 203-204. 
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Все през 1874 той, заедно с д-р Стамболски, многократно хода-
тайстват за помилване и на други заточени по подозрение в бунтовни-
чество българи1.  

В началото на 1877 пък Д. Пандуров и Н. Христович от съдружи-
ето на Чомаков, разказва по-сетне Иваница Данчов2, се опитват чрез 
Мидхат паша да освободят неколцина осъдени на смърт Ботеви чет-
ници. Това надали ще да е било без знанието и съгласието на самия 
Чомаков, който, според д-р Стамболски3, в края на окт. 1876 често хо-
дел при Мидхат паша да ходатайства за пускане на запрени българи.  

Тези постъпки не ще да са оставали без ефект, тъй като Мидхат 
много високо го цени. Например, изгнаник, в Неапол през февр. 1877 
той заявява пред един българин: Помежду българите намерих само 
един умен човек – Чомаков. Той едничък е разумял де лежат инте-
ресите на българския народ. Всичките други българе са готови да 
станат слуги и роби на Россия.4  

В отговор на проявената лоялност турците отпускат на Чомаков 
нови места в администрацията си из България – търновчанинът Кируш 
ефенди, шурей на Иванчо х. Пенчович, е назначен за êàéìàêàìèí на 
Трън5, Юрданчо паша е определен за ìþòåñàðèô на Пирот6, Иванчо 
ефенди става ìóàâèí на Търновския ìþòåñàðèô, а Пенчо ефенди – 
êàéìàêàì на Габрово7.  

През дек. 1876 Мидхат праща и заповед до Дунавския âàëèÿ в гвар-
дията да се приемат и българи в съотношение едно към три с турците, 
но с еднакви права и задължения8. 

Прочее, в изострящата се Източна криза Чомаков се държи както 
10 години по-рано, по време на Критското въстание.  

След като атаката му срещу Антим през пролетта на 1876 се про-
валя, Чомаков изпраща Д. Пандуров9 из провинцията с покана епар-
хиите да проводят в столицата свои представители за избор на нов 
екзарх, защото – се казва в неговото препоръчително писмо – нема в 

                                                 
1 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 314. 
2 Ботевите четници разказват, с. 56-57. 
3 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 489. 
4 Стара планина, № 56, 16 март 1877, [дописка от] Цариград, 7/19 март 1877, с. 2-3. 
5 Пак там, № 40, 5 ян. 1877, с. 3. 
6 Срв. ДБИ. ДИТДА-2, д. 54, с. 35. 
7 Стара планина, № 43, 12 ян. 1877, с. 2; Стоянов, М. Българска възрожденска 

книжнина-2, № 20392. 
8 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 505-506. 
9 Пак там, с. 501-502. 
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Екзархията не закон да ся почита, не синод или совет да ся собира1. 
След като и Пандуров не успява, по Коледа сам Чомаков, подсто-

рен2 от Мидхат паша и снабден с препоръчителни писма3 от него, оти-
ва в Пловдив4 с двойната цел да работи за сваляне на екзарха и да съ-
бере подписи от Пловдивския ñàíäæàê под адрес до Високата порта с 
благодарности за октроираната конституция (за която всички останали 
нации щели да завиждат) и с осъждане на Априлското въстание (без-
редиците от пролетта били дело на чужди агенти, които подлъгали 
населението, но понесли заслуженото си наказание)5.  

Но той се излъгва в очакванията си – малцина са онези, които го 
подкрепят.  

Ето какво, според спомените на Й. Груев6, става в Пловдив, където 
Чомаков стига по Коледа, обявявайки, че е изпратен да действа за 
сближение на българи и турци. По почин от властите свикват се 
граждани от разни народности, между които принудени се видели да 
се явят и неколцина българи, на събрание в конака7 на х. Исмаил бей, 
бивш Тулчански ìþòåñàðèô и редактор на Дунав, любимец на Мидхат 
паша и най-влиятелен член на правителствената комисия, пристигнала 
в Пловдив да разследва жестокостите при потушаване на Априлското 
въстание.  

След предварителни разговори и взаимни уверения за братство и 
приятелство на мюсюлмани с християни, турците предлагат да се 
подпише и поднесе на Портата адрес, с който да се благодари за 
прогласения основен закон, тоест, Мидхатпашовата конституция, и да 
се заяви, че пловдивските граждани от разни народности предават на 
забвение миналите скръбни приключения и обещават в бъдеще да 
живеят в братско съгласие и пр. От присъстващите българи възразява 
(но после подписва) единствен самият Й. Груев – той напомня, че бил 
заподозрян и арестуван след въстанието, та надали щяло да бъде съ-
вестно, ако се подпишел благодарително. Всички останали приемат 
да се приготви адресът.  

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 554, с. 612-613; същото и у Стамболски, Д-р 

Хр. Автобиография-2, с. 495-496. 
2 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 498 
3 Маркова, З. Българската екзархия, с. 223. 
4 Все със същата цел в София заминава х. Николи х. Минчоглу, а за Русе – Д. 

Пандуров; според Н. Геров и тримата правят това по внушение от Мидхат паша (АНГ-
2, д. 266, с. 266; срв. Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 137).  

5 Стара планина, № 44/45, 15 ян. 1877, с. 1; № 47, 29 ян. 1877, с. 3. 
6 Груев, Й. Моите спомени, с. 48-49; срв. Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, 

с. 508. 
7 Тази сграда и досега е запазена (вж. за нея у Пеев, Хр. Пловдивската къща).  
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Сетне той е подписан най-вече от турци. От българите подписа си, 
за да не минат за подстрекатели, дават само 5-6 души (Хр. И. Гешов, 
Цоко Каблешков, д-р Рашко Петров, Т. Власаков, А. Самоковец и Й. 
Груев).  

В Пловдив Чомаков не само не намира разбиране, но среща и 
най-живи протести.  

Разгневени представители (сред тях особено изпъква една група 
от около 150 жени от Батак1) на изгорените през Априлското въстание 
села, научавайки за неговата мисия, правят внушителна демонстрация 
и дори го търсят за да го убият.2  

Против него е и митрополията, която от Цариград по хитроумен 
начин инструктират Чомаковите противници. Ето какво разказва Ме-
тодий Старозагорски3, един от тях: 

Чомаков пред пловдивчани минавал за най-ревностен защитник на 
българските интереси и за първокачествен дипломат. И такъв бил. Но 
как сега да им се обадело, че Докторът се е отклонил от правия 
национален път? Най-сигурното било той сам да занесе писмото със 
съобщение за своята предателска мисия.  

С това се наел самият Методий, който бил почти като член на се-
мейството на Чомаков – често ходел в дома му, нерядко там и обяд-
вал. На тънка хартия прилепчанинът написал писмо до епископ Гер-
васий, заместник на митрополит Панарет. Турил го в пликче от визитка 
и помолил Чомаков да го предаде – ставало уж дума за някакви нужди 
на Методий. Нищо не подозиращ, Чомаков изпълнил молбата - 
разбира се, без да наднича в чуждото писмо.  

На събранието в Пловдив то било прочетено – в негово присъст-
вие и с негово съгласие. Веднага се надигнали гласове Долу преда-
телите, долу изменниците! Пратеникът на Мидхат се самозаклеймил. 
Мисията му била провалена. 

По-късно се състоят обяснения. Методий публично показал не-
състоятелността на аргументите, с които Чомаков искал оставката на 
екзарха. Аха, реагирал Докторът, ти и тук се осмеляваш да ме кон-
фузиш. Мислиш ли, че не знам съдържанието на писмото, което ми 
даде да занеса в Пловдив? А в отговор чул: Ами кой по-сигурно мо-
жеше да го предаде по назначение? 

                                                 
1 Вж. за това у Паскалева, В. Българката през Възраждането, с. 266. 
2 Димитров, Г. Г. Княжество България-2, с. 356, бел. 1; Стара планина, № 47, 29 

ян. 1877; № 50, 12 февр. 1877; Балабанов, М. Страница от политическото ни Възраж-
дане, с. 255-256. 

3 Митев, Й. Записката на митрополит Методий Старозагорски, с. 245-247; за 
дейността на митрополит Методий през 1876-1877 вж. Василев, Р. Архимандрит 
Методий Кусевич и Априлското въстание. 
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Да се признае истината – изповядва по този повод Методий. – д-р 
Чомаков беше патриот. Голяма обида му нанесох. Той можеше да ме 
обади на турското правителство и да бъда обесен. Не направи това 
от патриотизъм. Защото съзнаваше, че в моите действия аз се 
възбуждам от патриотически съображения. 

Така или иначе, Гервасий Левкийски, не само отклонява искането 
за поддръжка, но съставя и връчено на главния британски делегат в 
Посланическата конференция, маркиз Солсбъри, контраизложение и 
праща в руското посолство протест от страна на населението срещу 
акцията на Чомаков.1  

Според патриарх Кирил2, епископът действа в унисон със своя 
кириарх, на когото Априлското въстание разделило пътищата с Чома-
ков. Това не е като че ли съвсем вярно, по-скоро Панарет за пореден 
път е показал умението си да стои на два стола едновременно.  

Така, според Хр. Стамболски3 и сега той продължава да върви за-
едно със стария си другар: Мидхат паша – заявява екзархът на Стам-
болски през дек. 1876 – тържествува; правят му се овации като на 
султан; тържествува заедно с него и д-р Чомаков с Панарета и с 
кръжока си.  

През ян. 1877 Чомаков, продължавайки атаката си срещу Антим, 
се кани да реформира Екзархията, като между другото преустрои и 
Св.Синод, начело на който да постави Панарет.4  

Няколко месеца по-късно, непосредствено след свалянето на Ан-
тим, все според същия мемоарист5, отношенията между двамата стари 
приятели изглеждат така: Ïîáåäà+ ïîáåäà+ викаше съставеният 
триумвират от Чомаков, Пловдивския Панарета и новия екзарх Йо-
сифа.  

И през лятото на 1877 те съставлявали триумвирата на екзар-
хийския конвент.6 

За столицата, носейки подписан от пловдивски турци и българи 
адрес7, Чомаков заминава на 8 ян. 1877.  

Там по-резултатен е Георгаки бей, който, докато Чомаков отсъс-
тва, успява да досъбере8 подписи от цариградските българи и от ня-

                                                 
1 Маркова, З. Българската екзархия, с. 224. 
2 Кирил, патриарх Български. Панарет, с. 367-368. 
3 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 501. 
4 Пак там, с. 533. 
5 Пак там, с. 562. 
6 Пак там, с. 572. 
7 Пак там, с. 508. 
8 Все според Хр. Стамболски (пак там, с. 505-506) това се започва от Чомаков, а 

се довършва от Георгаки бей; на Портата адресът е подаден на 10 ян. 1877 (пак там, 
с. 508); според Ив. Найденов (Заточението ми, с. 105-106) събраните подписи били 
само 16 на брой.  
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кои архиереи (без екзарха) под адрес, в който се протестира срещу 
чуждата намеса (чрез Посланическата конференция) във вътрешните 
дела на Турция, благодари се на Портата задето опазила вярата и на-
родността на българите и се заявява, че кланетата през миналата 
пролет били извършени по вина на неколцина вагабонти, които на-
празно се опитали да изправят едни срещу други българи и турци, 
между които инак съществували най-добросъседски отношения.1  

Адресът, подписан и от Чомаков, заедно с другите три адреса от 
Пловдив, Русе и София, е поднесен на 10 ян. 1877 на Конференцията 
без да упражни какъвто и да било ефект върху нейните решения.  

Според Т. Милков2, макар външният министър Савфет паша да го 
представя на Конференцията, цариградският адрес, след като генерал 
Игнатиев разказва как той е съставен, не произвел никакво впе-
чатление. Според П. Карапетров3 подаден е не само столичният, а и 
провинциалните адреси4, но посланиците, понеже знаели, че са били 
подписвани с измама и насилие, едва ли ги и четоха – не взеха ги под 
внимание. Така е и според д-р Хр. Стамболски.5  

Прочее, този път партията на Чомаков не постига никакъв успех.  
Много по-ефикасни са усилията на Антим. На руския посланик ек-

зархът оказва всяческа подкрепа, чиято най-съществена част е изгот-
вянето, от страна на нарочна, оглавявана от М. Кусевич Народна ко-
мисия, на Мемоар (с приложени към него етнографски карта и статис-
тика), поднесен на Конференцията.6  

Доминиран от генерал Игнатиев, посланическият форум взема 
решение за даване автономия на българите в рамките на два, покри-
ващи почти цялата им етническа територия, âèëàåòà.  

Портата не приема неговите решения, а, облегната на английската 
подкрепа, на 7/19 ян. 1877 свиква общоимперско събрание на бивши и 
настоящи сановници (Ìèëåò,ìåäæëèñè)7, което единодушно отхвърля 
предложените от Конференцията реформи, и сетне събира и първия 
си парламент.  

                                                 
1 Стара планина, № 40, 5 ян. 1877, с. 3-4. 
2 Милков, Т. Антим, с. 135-136. 
3 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 137. 
4 За тях вж. у Бужашки, Евл. Възникването на буржоазната политическа система, 

с. 630. 
5 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 503; вж. и Маркова, З. Българската 

екзархия, с. 224; още за адресната акция на Портата вж. у Митев, Й. История на 
Априлското въстание-3, с. 286 и сл. 

6 Вж. у Маркова, З. Българската екзархия, с. 224-226. 
7 В него участва и Чомаков (Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 519). 
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За пореден път изглежда, че нейната цялост ще оцелее и че ев-
ропеизирането £, на което така се осланя Чомаков, успешно ще про-
дължи. За позицията си, и с ходатайството на някои френци и по-
ляци1, той е възнаграден от турците, които го правят член на Държав-
ния си съвет на мястото на неоправдалия доверието им Иванчо х. 
Пенчович2.  

Така Докторът тържествува над един стар противник, който, без 
никакви заслуги в решението на Въпроса, дълго време е един вид 
îáåð,ïðîêóðîð на екзархийския Св.Синод от страната на Портата.  

В писмо от Букурещ П. Кисимов3, който, впрочем, също като Чо-
маков не променя старата си и оказала се губеща политическа пози-
ция (дуализъм с Турция), го предупреждава – и излиза прав!, – че 
греши, смятайки тази рокада за свой триумф. Предрича му и че, как-
вито и заслуги да регистрира пред турците, те няма да му дадат по-
добра награда от тази, с която сега се отплащат на х. Иванчо.  

И наистина, само година по-късно Чомаков е постигнат от същата 
съдба.  

Но в първите месеци всичко изглежда да се развива според него-
вите очаквания. Външната намеса, от която Чомаков се страхува, из-
глежда избегната. Скоро той жъне нова победа – над екзарха, срещу 
когото не прекратява войната4. Освен че търси поддръжка по епархи-
ите и от Портата, той предприема кампания срещу Антим и в печата, 
като заедно с Георгаки Стоянович обнародва серия статии в официоза 
Le Stambul. Чомаков превежда5 своите на български и ги печата – все 
на първа страница – и в Источно време6.  

Какви грехове вменява той на първосвещеника?  
Антим еднолично управлявал българската Църква и не изпълнявал 

волята на българите. Съществуващото сред тях недоволство от 
османското владичество се дължало в голяма степен на неговото по-
ведение. Служел на чужди интереси и излагал на опасност съществу-
ването на Екзархията. Освен че нарушавал устава, той не се грижел за 
цариградската българска колония, бил ленив и облагодетелствал за 
народна сметка свои роднини.  

                                                 
1 Карапетров, П. Сбирка от статии, с. 107, бел. 79. 
2 ДБИ.ДИТДА-2, д. 57, с. 37; Напредък, XI, № 126, 8 апр. 1877 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 210, с. 271-273; срв. и коментара у Стамбол-

ски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 550 и сл. 
4 Вж. подробно у Арнаудов, М. Екзарх Йосиф, с. 230 и сл.; Кирил, патриарх 

Български. Екзарх Антим, с. 764 и сл.; Маркова, З. Българската екзархия, с. 157-159. 
5 Милков, Т. Антим, с. 137-138. 
6 Источно време, № 8-14, февр.-апр. 1877. 
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Силно звучат тук-таме и антируски нотки: страданията на бълга-
рите от последната година се дължали на руската пропаганда.  

Рефренът на всички тези статии е един: българите трябва да сва-
лят от поста му екзарх Антим, тъй като той служел на волята на тех-
ните неприятели. В една от последните в серията статии е изведен 
още един императив: българите не бивало да вярват на руските обе-
щания, а трябвало да затвърдят приятелството си с турците, с които са 
живели и ще продължат да живеят. 

Как изглеждат тези обвинения пред съда на Историята?  
Повечето от тях не са неоснователни. Но потомството слабо се 

интересува, че Екзархийският устав не се спазвал или че екзархът 
може би е бил непотист. А чуждата намеса, за която той ратува и от 
която неговият противник се ужасява, то завинаги ще нарече Освобо-
дителна война. От друга страна обаче, на много висока оценка се 
радва и екзарх Йосиф, с който малко след това Докторът замества 
Антим.  

Чомаков, макар че благодарение на Мидхат паша се чувства гос-
подар на Екзархията1, не смогва да се справи със своя противник без 
категоричната помощ на турците, която той получава едва в началото 
на апр. 1877. Дотогава, изглежда, те, въпреки неприязънта си към Ан-
тим, не са смеели да дразнят Русия с крайни мерки срещу нейно про-
теже.  

Например, няколко месеца по-рано, през януари, Чомаков подава 
ìàçáàòà за свалянето на Антим, но тогава дори Мидхат паша, който 
настоява пред султана за обесване на българския екзарх2, не смогва 
да отиде по-далеч от напразни опити да го накара сам да подаде ос-
тавка.3 След неговото падане през февруари новото турско правител-
ство, очевидно все за да не провокира Русия, смекчава отношението 
си към Антим.  

Но наближаващата война, сигурен предвестник на която е Лон-
донският протокол от 31 март 1877, отново засилва позициите на Чо-
маков.4 Осигурил си поддръжката на външния министър Савфет паша 
и на председателя на парламента Ахмед Вефик паша, и сега Чомаков 
най-напред чрез Григорий Доростоло-Червенски поисква, първо час-
тно, сетне в Смесения съвет, оставката на екзарха с мотива: Портата 
не го иска. Турското население е силно раздразнено срещу него и 
предвид на това, че се говори за война с Русия може да извърши на-

                                                 
1 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 533-534. 
2 Пак там, с. 574. 
3 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 763-764. 
4 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 540, 544-545. 
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силия над българите. Затова нека сам се оттегли за да бъде заменен с 
по-миролюбив човек.  

Екзархът отказва да напусне доброволно поста си с аргумента: 
Арсений, последният Охридски архиепископ, в такива бурни обсто-
ятелства си даде оставката и Охридската архиепископия се уни-
щожи. Страх ме е да не стане това същото и с Екзархията.  

Но след допълнителен натиск е принуден да свика един доста не-
пълен Църковно-народен събор. В него участват само неколцината 
намиращи се в Цариград владици, цариградски първенци, членове на 
парламента.1 Той се провежда на 12 апр. 1877, в деня на обявяването 
на Освободителната война, и сваля Антим от екзархийския престол.2  

На 24 апр. в приблизително същия си състав Съборът провежда 
избори за нов глава на българската Църква.  

Равен брой гласове получават Григорий Доростоло-Червенски и 
Йосиф Ловчански. И с двамата Чомаков е в отлични отношения, но не 
се доверява много-много на първия3, тъй като е роден и възпитан в 
Русия. Той предпочита Йосиф, който не само му е близък4, но е и по-
млад, по-тактичен, по-енергичен, а и като западен възпитаник с мирско 
образование е свободен от недъзите на православните калугери.5  

Прочее, новият български първосвещеник е тъкмо той. По-сетне д-
р Стамболски6 с негодувание бележи, че благодарение на Чомаков, 
Лазар Йовчев само за три и половина години става екзарх. Наистина, 

                                                 
1 Този състав е според волята на Чомаков (Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 

553, с. 612). 
2 Вж. за това у Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 62-64; Арнаудов, М. Екзарх 

Йосиф, с. 238 и сл.; Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 777 и сл. 
3 Според Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 781-782, Чомаков не бил 

добре разположен към Григорий, който пък около смяната на екзарха се държал 
двулично.  

4 Вий знайте – пише му, напр., Йосиф през септ. 1875,– че от Вас по-ближен 
нямам другиго (Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 181, с. 242); за отношенията му с 
Чомаков вж. и Арнаудов, М. Екзарх Йосиф, с. 183 и сл.; според митрополит Методий 
(Митев, Й. Записката на митрополит Методий Старозагорски, с. 25-26) тези отноше-
ния били враждебни – Йосиф даже бил страшилище за д-р Чомаков, който гласувал 
за Доситей Самоковски, а пък изборът на Йосиф приписали на самия Методий; в 
началото, както изглежда Чомаков наистина е за Доситей (вж. у Симеон, митрополит 
Варненски и Преславски. Свалянето на първия български екзарх Антима, с. 364), но 
като цяло това мнение на Методий ще да е една от онези фантазии, към които той 
има склонност (вж. за това тук по-горе, с. 371). 

5 Арнаудов, М. Екзарх Йосиф, с. 254; тази ще да е била причината и за предишни-
те настоявания на Чомаков за владици да бъдат издигнати лица без богословско 
образование и без духовнически стаж (Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 208, 
238); сам Йосиф е ръкоположен за владика по неговата категорична воля (пак там, с. 
382). 

6 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 557. 
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неговата кариера е впечатляващо бърза, но пък следващата му дей-
ност показва, че изборът на Доктора е повече от сполучлив.  

Както Савфет паша обещава1, áåðàòúò1 на новия първосвещеник 
не се отличава в нищо от онзи на Антим.  

По този начин Екзархийският ферман от 1870 не е накърнен, но 
пък не са и препотвърдени резултатите от първото приложение на не-
говия член 10 – присъединяването на Охридската и Скопската епархии 
към Екзархията.3 

Така, не успял с едногодишни напрегнати усилия от долу, Чомаков 
смогва да смени екзарха от горе. В началото на юни 1877 турците 
предписват на новоизбрания му приемник персоналните промени в 
екзархийското управление.4 Чрез тях те недвусмислено искат да 
осигурят безразделното влияние на Чомаков в него.5 След проведе-
ните на 22 юни избори6 той и формално се завръща там: с официално 
писмо екзарх Йосиф го известява, че разтуреният за известно време 
Смесен съвет е вече възстановен. Сетне му честити преизбирането и 
го кани да заеме поста си.7  

Това е голяма победа: Чомаков и неговата партия тържеству-
вали и се събрали в Пловдив, за да устроят великолепна среща на 
новия екзарх – бележи първият биограф на Антим.8 С нея Чомаков си 
връща в пълна – дори в по-голяма – степен доминиращата позиция в 
Църковния въпрос, която Игнатиев му отнема през 1869. Екзархията, 
за чието създаване най-голямата заслуга той отдава на себе си, най-
сетне е негова.  

С непрекъсната борба през изтеклите от тогава 8 години той взема 
надмощие над всичките си главни противници – Иларион Мака-
риополски  (първо през лятото на 1870 в Привременния смесен съвет 
и сетне, в началото на 1872, увличайки го в Богоявленската акция, ко-
ето проваля шансовете му да стане екзарх), Кръстевич през дек. 1873, 
Антим I – през пролетта на 1877. Воден най-вероятно от безпогрешен 
чиновнически усет за окончателния изход от Източната криза 1875-
1878, Ив. х. Пенчович пък сам се оттегля. В тази борба далеч не 
всичко е красиво, но в основното си тя не само е успешна, но се и 

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 121. 
2 Той е връчен на 18 май, когато Йосиф придружаван само от Чомаков, отива на 

Високата порта (Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 560). 
3 Маркова, З. Българската екзархия, с. 161. 
4 Йосиф I, екзарх Български. Дневник, с. 64. 
5 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 792; Маркова, З. Българската ек-

зархия, с. 162. 
6 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим, с. 796. 
7 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 184, с. 243-244. 
8 Милков, Т. Антим, с. 147. 
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води в името на ценни идеи: модерна и ефективна Църква, духовно 
освобождение и единение на българите.  

Така, в 1877 Чомаков най-сетне е îáåð,ïðîêóðîðúò на българската 
Църква.  

Но не за дълго. Той печели битки (и то не най-важните), обаче губи 
войната.  

Докторът не отчита факта, че настроенията на българите коренно 
са се променили. Благодарение на революционното движение те са 
възмъжали политически и вече живеят с императивното желание за 
своя собствена държава. А след дивашкото потушаване на Априлското 
въстание тяхното помирение с турското владичество е вече не-
възможно.1 

Чомаков не вижда и че констелацията на Великите сили не е съ-
щата както през предишната Източна криза. Тогава Франция е в силата 
си и придава мощ на Кримската коалиция, която диктува волята си на 
Русия. Сега галите са разгромени, главна сила на континента става 
Вторият райх. Търсейки да довърши поваления си противник, Бисмарк, 
за да отвлече вниманието на Александър II от безусловно налагащия 
му се сега съюз (той и ще бъде сключен в 1884) с Третата република, 
едва ли не насила му дава карт-бланш за война срещу султана.2  

Прочее, Русия, благодарение на, на пръв поглед безрезултатната, 
Цариградска конференция, и на германската подкрепа няма друг избор 
освен да наложи със сила на Турция европейската воля.  

# # #  
В началото на 1878 руските войски достигат брега на Мраморно 

море, откъдето генерал Игнатиев диктува мира на турците.  
Как ли се е чувствал тогава Чомаков?  
Руският дипломат, срещу който той цели 13 години се бори в 

името на българската целокупност и самостоятелност, сега поднася 
на българите същите тези целокупност и самостоятелност – и то с 
по-висок статус: не като национална Църква, а като национална дър-
жава.  

Впрочем, не се ли е питал Чомаков в унизеното си самомнение 
дали Игнатиев нему лично не натрива носа със своя триумфален и 
така щедър към българите Сан-Стефански мир?  

                                                 
1 Последно вж. у Косев, К., Н. Жечев, Д. Дойнов. Априлското въстание в съдбата 

на българския народ. 
2 За ролята на Германия в Източната криза 1875-1878 вж. Косев, К. Бисмарк, Из-

точният въпрос и българското освобождение. 
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Оставането пък на самата Екзархия в Цариград става проблема-
тично, а новият шеф на Портата, Ахмед Вефик паша, за да се понрави 
на Игнатиев, уволнява1 от Държавния съвет Чомаков, когото бъл-
гарската общественост на всичко отгоре клейми като национален 
предател.  

Неговият крах е пълен – русите го смазват с великодушието си, не 
го искат нито турците, нито българите.2  

Но от друга страна, той вижда осъществени идеалите, на които 
посвещава целия си живот. Русия, от която толкова се бе страхувал, 
създава великолепната Сан-Стефанска България, която така харесва-
ната от него Европа ще разруши няколко месеца по-късно в Берлин. 

Впрочем, това са видимостите3 тогава. По-късно Чомаков веро-
ятно ще да е разбрал, че не е грешал чак толкоз много в резервите си 
спрямо Русия и в адресираните си към Европа надежди.  

Но в 1878 обратът за него е пълен и това не може да не извърши 
прелом в душата му. В същото време той долавя, че постигнатото на-
ционално единство е застрашено За това свидетелства митрополит 
Симеон4:  

И Чомаков, подобно всички българи в Цариград, при вестта за 
станалото в Сан-Стефано, не може да си намери място от радост. Но 
една визита, заедно с екзарх Йосиф, при австрийския посланик граф 
Зичи го отрезвява. Домакинът посреща гостите си любезно и, като от-
варя разговор за Сан-Стефанския договор, пита доволни ли са бълга-
рите от границите, които им дават русите. Отговорът е, естествено, 
утвърдителен. – Вярвам, отвръща посланикът, но гърците правят 
възражения. Те казват, че в Българското княжество влезли страни, 
населени от гърци, които не трябва да се дават на България. – 
Гърците лъжат, бърза да протестира Чомаков. – Не ви позволявам, 
сопва му обаче се Зичи, да обиждате гърците в посолството, осо-
бено в тяхно отсъствие. За Чомаков тази реакция е знак, че делото 
на русите в Сан-Стефано ще бъде подложено на ревизия. 

Този разговор с австрийския посланик вероятно е причината Чо-
маков да подготви брошура5 на френски със статистически данни за 

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 131, с. 297-298. 
2 През Освободителната война – твърди, напр., в спомените си М. Маджаров 

(Спомени, с. 429) – д-р Чомаков беше най-омразното лице между българския народ. 
3 Вж., напр., последно главата Българите в плен на Санстефанската илюзия у 

Косев, К. Кратка история на Българското Възраждане, с. 165 и сл.; още критични мне-
ния по въпроса вж. у Тодев, Ил. Санстефанският мит; Илчев, Ив. Митът за Санстефан-
ска България; Цветков, Пл. Санстефанският мит.  

4 Симеон, митрополит Варненско-Преславски. Д-р Стоян Чомаков, с. 21-22. 
5 Вж. за нея тук, с. 54, 427. 
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етническия състав на населението в Мизия, Тракия и Македония и да я 
изпрати в Берлин за да брани българската национална кауза пред 
свикващия се там конгрес на Великите сили.  

По същото време и със същите опасения за мотив и М. Кусевич 
предприема провалила се акция за изпращане на българска делегация 
в немската столица, която да покаже на Европа, че българите не са 
някакво тъмно племе, което служи на Русия само като предлог за 
завоевателни войни, нито пък безформена маса, която може да се 
разкъсва безогледно, а нация с вътрешно единство, със своя история и 
самосъзнание.1  

Не е ясно дали между двете начинания има някаква връзка, както 
и дали брошурата на Чомаков е произвела някакъв ефект.  

Така или иначе, у него сега Европа извиква недоверие2, русите, 
напротив, той квалифицира вече като спасители3.  

180-градусовият завой от 1878 обаче не спасява репутацията му в 
очите на българското обществено мнение (а и на българската истори-
ческа книжнина), което рядко пропуска случая да квалифицира, 
открито или подразбиращо се, поведението му през 1876-1877 като 
национално предателство4.  

От какво естество са тогавашните мотиви на Чомаков?  
Според М. Балабанов5 те са доктринални. Д-р Чомаков искал бъл-

гарите да си живеят в Турската империя мирно и спокойно под закри-
лата на своята национална Църква. Той смятал още, че Русия, освен 
дето имала своекористни цели на Изток, но, и да искала, не могла да 
помогне на българите, защото целият Запад бил против нея. Тези не-
гови разбирания обяснявали цялото му поведение по онова време.  

За Хр. Стамболски става дума за личностни дефекти: не веднъж, 
не дваж д-р Чомаков е прилагал в действие тази си практика, и то 
за егоизъм, за първенство, за инат!6  

                                                 
1 [Методий, митрополит Старозагорски.] Погрома на България., с. 15 и сл.; 

срв. Радев, С. Строителите на съвременна България-1, с. 36 и сл.; Александров, Н., 
Цв. Кьосева. С Христос и Македония в сърцето, с. 32 и сл. 

2 Симеон, митрополит Варненско-Преславски. Д-р Стоян Чомаков, с. 22 
3 Вж., напр., писмото му до Панарет с дата 26 септ. 1878 (Шопов, Ат. Д-р Стоян 

Чомаков, д. 309, с. 366). 
4 Най-разпален в поддържането на тази преценка, както може да се очаква, е Д-р Хр. 

Стамболски (Автобиография-2, с. 508); срв. още Жечев, Т. Българският Великден, с. 
364; Маркова, З. Българската екзархия, с. 158-159; Митев, Й. История на Априлското 
въстание-3, с. 287; срв. тук по-долу, с. 468 и сл. 

5 Балабанов, М. Страница от политическото ни Възраждане, с. 259. 
6 Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-2, с. 508; и М. Маджаров (Спомени, с. 429) 

отдава всичко на ината на Чомаков – забравил бил дори, че е българин. 
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Според З. Маркова1 ставало дума за гола, самоцелна амбиция, за 
дребнавост, по която се плъзва присъщият му политически праг-
матизъм. 

Т. Жечев2 намира, че за осъществяване на българската нацио-
нална идея Чомаков търси нови средства и пътища, които обективно 
го довели до политическо предателство и родоотстъпничество. 

Според патриарх Кирил3 Чомаковата мотивация била както харак-
терова (не смогнал да изживее предишните огорчения от Антим и да 
приеме, че Екзархията, която честолюбиво считал за свое дело, не се 
намира под неговото влияние), така и идейна (бил против съюза с Ру-
сия и национално-политическото освобождение и за оставане под 
скиптъра на султана при обещания за някакви непълноценни вът-
решно-политически правдини и свободи).  

Любопитно обяснение дава Методий Старозагорски.4  
Според него Чомаков, като всички миряни, бил свикнал късно да 

ляга и късно да става. Екзархът пък, по обичая на духовниците, рано 
вечерял, за да има време за ïîâå÷åðèåòî, рано си и лягал, защото ста-
вал в малките часове за да си прочете ïîëóíîùíèöàòà. За да допълни 
недостатъчния си нощен сън, като правило, правел и сиеста. Чомаков, 
без да държи сметка за всичко това, редовно се заседявал на разго-
вори при него – и вечер, и следобед. 

Антим изпаднал в отчаяние. На помощ му се притекъл протосин-
гелът Йосиф. Той го посъветвал да издейства от великия везир да 
назначи за награда Чомаков като консул някъде в чужбина. Сетне, 
вземайки повод от това, да го отчисли от Смесения съвет – и така да 
се избави от смутителя на съня си.  

Речено-сторено.  
Чомаков обаче не приел консулството – и останал съвсем без 

заплата. Освен това, майсторското му изпъждане от Екзархията, на 
която минавал за създател, го озлобило – него той не можел да 
прости. Трябвало някак да си отмъсти – и нищо не могло да го отвърне 
от това. 

След Априлското въстание Антим се компрометирал пред турците. 
Чомаков се възползвал от това за да го нападне. И така, по инат, за 
отмъщение и от нужда, станал предател. 

Можем, наистина, да допускаме реваншизъм срещу противници 
като Антим I и Иванчо х. Пенчович. Вероятно роля е играло и желани-

                                                 
1 Маркова, З. Българската екзархия, с. 158-159. 
2 Жечев, Т. Българският Великден, с. 364. 
3 Кирил, патриарх Български. Панарет, с. 366-367. 
4 Митев, Й. Записката на митрополит Методий Старозагорски, с. 241, 246. 
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ето на Чомаков да бъде главен разпоредител с Екзархията, за чието 
създаване от всички българи той вероятно най-много допринася. И по 
нрав, наистина, е упорит и авторитарен. Но не дотам, че да се остави 
страст да определи къде да заложи целия си политически капитал – 
както това става в 1876-1877.  

Освен това, ако Чомаков е бил заклет туркофил и непоправим 
инат, той надали би се върнал след Освобождението в Пловдив. В 
Цариград той има достатъчно връзки и познанства, та би могъл да 
разчита и на добра служба, и на лекарската си професия за да си 
подреди живота. 

Затова по-справедливо ще да е, ако Чомаковата политическа ли-
ния през 1876-1877 се отдаде най-вече на погрешно направена сметка, 
както вярно преценява още тогава в една своя пространна дописка1 
във в. Стара планина Гр. Начович.  

Кой не познава, пише той, д-р Чомаков, този пламенен патриот, 
който беше гордостта на нашия град. Беше време, когато тази 
личност беше идолът на цялата нация, когато му се правеха кня-
жески посрещания навсякъде, където се покажеше. Сега обаче бил 
най-мразената, най-презираната личност в България. Там, където пре-
ди две години бил боготворен, сега децата тичали подир него за да го 
заплюват, освиркват и да му подвикват Долу предателя!  

Но Чомаков не е извършил предателство, продължава Начович, а 
голяма грешка (в която го въвлякъл великият везир Мидхат паша), ус-
воявайки гледището, че с правата от обявената през дек. 1876 консти-
туция българите ще смогнат да вземат всички длъжности в родината 
си, здраво ще се организират, ще се цивилизоват, ще се въоръжат и в 
даден момент ще строшат турския хомот. Но ако русите завладеели 
родината им, тяхната национална идентичност би изчезнала завинаги. 

Освен русофобия и/или неверие в силите на Русия допустим е и 
друг мотив за Чомаковото поведение през 1876-1877: страхът за на-
ционалното единство, което за копривщенеца е ценност от първа ве-
личина.  

Според някои мнения по негова поръка през авг.-септ. 1876 Св. 
Миларов публикува серия от статии в браилския вестник Възраж-
дане.2 В тях се защитава гледището, че ако в онзи момент би се съз-
дало българско княжество, то би обхващало само Мизия, а Тракия и 
Македония биха били погълнати от гърци и сърби. Затова по-добре 

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 165, с. 469-471. 
2 Вж. за този вестник у Жечев, Н. Браила, с. 145. 
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било българите да си останат в рамките на Империята, като обаче им 
се гарантират преобразования.1  

Според в. Стара планина в навечерието на Цариградската кон-
ференция Чомаковата партия подготвила и връчила на английския 
посланик Х. Елиът и проект за коренни реформи. Предлаганото всъщ-
ност е доста скромно. Ако информацията на този букурещки вестник е 
точна, трябва да е ставало дума за нещо, което доста напомня ексте-
риториалната автономия2 от преди 10 години: създава се българска 
администрация, която изземва светските пълномощия на Екзархията, 
като към тях се прибавя и право на военни части.  

За разлика от проектите за политическа автономия или независи-
мост от това време, за които се смятало, че ще покриват само част от 
българската територия, коренните реформи, изтъквали хората на Чо-
маков, са придобивка за всички и не заплашват националното един-
ство.3 

Този страх от разпокъсване в известна степен бива оправдан от 
Берлинския договор две години по-късно. Впрочем, и тогава Чомаков, 
усещайки надигащата се опасност за пленилата го Санстефанска 
България, издава на френски брошура в името на запазването на бъл-
гарската етническа цялост.4  

Не е чак толкоз необоснован и страхът на Чомаков от Русия.  
Като един вид частично оправдание на неговия предосвобожден-

ски страх от Русия звучи следната следосвобожденска случка с един 
от главните му противници от русофилския лагер, първия екзарх.  

Антим – пише неговият биограф Т. Милков5 – забележил, че ру-
сите, които той почитал, не одобряват това [съединистско] дви-
жение на българския народ. Той не се стеснявал да казва откровено 
на русите туй, в което се съмнявал, както не се посвенил да каже на 
един руски генерал, когато последний го запитал защо е замислен: 
ìèñëÿ+ отговорил Антим, âèé äîáðå íè èçáàâèõòå îò òóðöèòå+ íî êîé 
ùå íè èçáàâè îò âàøèòå ñïëåòíè. 

Изобщо, в началото на 80-те години на 19 век, когато русофилст-
вото е в зенита си, по-прозорливите сред българите са готови да зая-

                                                 
1 Вж. за това у Божинов, Пл. Българската дипломатическа мисия от 1876. 
2 Вж. за тук по-горе, с. 394. 
3 Вж. подробно у Бужашки, Евл. Възникването на буржоазната политическа сис-

тема, с. 631-633. 
4 Вж. за това тук, с. 54, 423. 
5 Милков, Т. Антим, с. 167-168. 
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вят на безцеремонните си освободители: не ви щем ни меда, ни жи-
лото1.  

# # #  
След издаването на султанския ферман от 27 февр. 1870 Чомаков 

заработва с необикновена активност. Неговата амбиция е не само да 
окаже съществено влияние върху устройството на нововъзстановената 
Църква, но и да си върне позициите, които Игнатиев му отнема.  

Целта си напълно той постига чак в 1877. Тогава Екзархията фун-
кционира главно според неговите правила, начело £ стои негов избра-
ник, а сам той, освен че е член на турския Държавен съвет, е и един 
вид неин неофициален îáåð,ïðîêóðîð. 

Но всичко това е съвсем недълговечно.  
Само година по-късно той ще се окаже не само в положението на 

пълен аутсайдер, но и ще бъде гръмко заклеймен като национален 
предател. Малцина ще са склонни да му признават някакви заслуги 
към България, повечето ще го сочат като слуга на нейните палачи. 
Своя реванш получава и Игнатиев, заради когото турците повторно го 
дефаворизират. 

Прочее, за Чомаков, в личен план, етапът 1870-1878 започва с 
тежко поражение за да завърши с катастрофа.  

Но както в 1870, така и в 1878 той намира сили да продължи да 
служи на България. 

                                                 
1 След закриляния от русите преврат от 1881 на княз Александър Др. Цанков от-

правя открито писмо до руския генерален консул Хитрово, което по думите на З. Сто-
янов (Непознати страници-2, с. 106) се превръща в класическо, оставайки в бъл-
гарската история под името писмото за меда и жилото (вж. неговото съдържание у 
Радев, С. Строителите-1, с. 278); впрочем, няколко години по-късно Др. Цанков, вече 
като горещ русофил и противник на Стамболовия политически курс и поради това 
изгнаник в Петербург, със същия израз ще нападне известния публицист С. С. Тати-
щев, който в руския печат заявява, че Стамболов защитава българските национални 
интереси. Цанков нарича Татищев шваба, допълвайки: ако русите бъдат като тебе 
пак ще ви кажа: íå âè ùà íè ìåäà+ íè æèëîòî (Методий, митрополит Ста-
розагорски. Петдесетгодишният юбилей на Св.Българска екзархия, с. 2, под линия). 



 

ГЛАВА ПЕТА 

ОТНОВО В ПЛОВДИВ (1878-1893) 

През юли 1878 Чомаков напуска Цариград и се връща в Пловдив.  
През 17-годишното му отсъствие градът се променя много. По 

днешните мерки тогава той не е голям – 30-ина хил. души. Но в на-
чалните години на обединена България е най-голямото £ населено 
място.1  

Тук в продължение на няколко месеца през 1878 резидира шефът 
на временното руско управление княз Дондуков и съответно около него 
се въртят всички по-значителни българи. В Пловдив са изработени 
първите български закони (някои от тях предложени още в Свищов, 
първото седалище на окупационната руска администрация), а в полето 
пред града стават първите занятия по бойна подготовка на 
създадената от доброволците през войната нова българска войска. Тук 
се основава и едно реално училище, разширяват се улици, започва се 
изграждане на водопровод.2  

Последното е особено важно, тъй като дотогава градът чрез спе-
циални продавачи 'ñàêàäæèè( получава вода изключително от Марица. 
Римляните във 2-3 в. правят великолепен акведукт, който снабдява 
древния Тримонциум с родопска вода и от който и досега са оцелели 
няколко арки. Но по-късно, лишен от поддръжка, той се разрушава.  

Около 1820 е построен глинен водопровод, който също довежда в 
Пловдив живителна течност от близката планина. Тогава в града бли-
кат цели 45 чешми, а пазарът се краси от шадраван. Но и това съоръ-
жение, поради липса на грижи, се износва и чешмите пресъхват. В 

                                                 
1 Според преброяването от 1 ян. 1885 Пловдив има 33 442 жители, от които 18 

189 мъже и 15 253 жени, 16 752 българи, 7 144 турци, 5 497 гърци, 2 168 евреи, 1 061 
арменци, 112 цигани, 151 италианци, 112 немци, 80 французи, 61 руси и 304 други 
(Иречек, К. Княжество България-2, с. 155). 

2 Вж. за всичко това, напр., прощалната реч на Й. Груев към Дондуков (Литерату-
рен архив-9, д. 11, с. 140). 
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1858 братът на д-р Чомаков, Салчо, застава начело на нова инициа-
тива за създаване на добро водоснабдяване и праща за това петиция 
чак в Цариград.1 И тези усилия обаче отиват напусто.  

Както четем във в. Марица2, Дондуков нарежда да се докара в 
Пловдив вода от Дермендере и строежът на водопровода започва. 
Много средства за да снабди града с чиста вода отделя и неговият 
приемник Столипин, но това е временно.3 Малко след това намираме 
Пловдив, що се отнася до водоснабдяването си, отново 100% зависим 
от ñàêàäæèèòå.4 А нов водопровод Пловдив получава едва в 1891.5 

През окт. 1878 управлението на областта е поето от ген. Столипин, 
чиято администрация действа до 15 май 1879, когато пристига първият 
източнорумелийски генерал-губернатор Алеко Богориди.  

При Столипин благоустрояването продължава. Градът е изчистен и 
уреден, улиците му – изправени и настлани, градската градина става 
място за приятен отдих, разрушеният през войната мост е подновен. 
Освен това се появяват болница и сиропиталище, Гимнастически 
дружества, Дружеството за попечение на болни.6 Столипин нарежда да 
се премахнат и оризищата – мярка, която Чомаков горещо одобрява7 и 
чието действие тъкмо той става причина да се продължи и когато 
Областта заживява самостоятелен живот8. 

Скоро Пловдив заприличва на истинска столица.  
Източна Румелия се управлява според изработен от нарочна 

Международна комисия Органически устав, който обикновено се пре-
ценява като сполучлива компилация от разни чужди законодателства с 
видимо преобладание на френското.  

Старият ìþòåñàðèôñêè êîíàê, оставайки си непривлекателен и не-
особено чист въпреки скъпия ремонт, се превръща в резиденция на 
първия генерал-губернатор, който управлява начело на шестчленна 
Директория.  

Преустроен с вкус, турският õàìàì, намиращ се в края на ÷àðøèÿòà 
и притежаващ добра акустика, пък приютява всяка есен за по два ме-
сеца Областно събрание, което държи законодателната власт в Из-
точна Румелия и се състои от 56 души – от тях 36 се избират, 10 засе-

                                                 
1 Балчев, Вл. Заради корумпирани управници пловдивчани пиели вода от Марица. 
2 Марица, I, № 9, 25 авг. 1879, с. 8. 
3 Вж. Чомаков, Д-р Ст. Мнение по оризосеянието, с. 536. 
4 Вж. тук по-долу, с. 432.  
5 Танкова, В. Когато Пловдив не е вече столица, с. 235. 
6 Литературен архив-9, д. 12, с. 142-143. 
7 Чомаков, Д-р Ст. Мнение по оризосеянието, с. 536. 
8 Вж. тук по-долу, с. 443 и сл. 
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дават по право, а 10 се назначават от главния управител. Събранието 
има като свой непрекъснато работещ орган десетчленен Постоянен 
комитет. Това е върховен контролен орган и съветник на трите власти – 
законодателна, изпълнителна и съдебна. Главният управител се до-
питва до Постоянния комитет за всички работи, които надминават 
чистото и простото изпълнение на съществуващите закони. Със-
тавът му се обновява преди всяка редовна сесия.  

Така започва седемгодишната история на Източна Румелия.  
Това име е избрано за да се доближи областта повече до Турция и 

да се отдалечи от България. Фактически нейните граници са напълно 
произволно прокарани, огромната част от нейното население са бъл-
гари. Самото име е турско и означава гръцка страна. Така турците 
наричат европейските си владения – изключая Босна и Пелопонес. 
Източна Румелия народът обикновено нарича Автономията. Офици-
ално – това е Областта. Княжеството, Автономията и Турция ста-
ват основни понятия на тамошната простонародна география.  

Румелийската столица1 все още бива наричана с турското Филибе, 
европейците използват италианското Philippopoli, гърците, разбира се, 
не се отказват от античното Цйлйррпэрплйт, но официално име става 
едно от българските – Пловдив.2 През предишните две десетилетия 
градът се превръща в център на възрожденското книгоиздаване, в, по 
израза на Ив. Богоров, български Лайпциг.  

Тази ласкава квалификация идва от издателствата на Хр. Данов и 
на Др. Манчов. В Пловдив обаче в турско време няма нито една пе-
чатница, тъй като турците разрешат такива само на столицата и на âè,
ëàåòñêèòå центрове. След Освобождението Пловдив не бърза да от-
стъпи това си първенство на София. През лятото на 1878 градът се 
сдобива и с няколко вестника, най-известен от които е Марица. Тук са 
и тримата най-добри тогава български литератори – З. Стоянов, К. 
Величков, Ив. Вазов.  

И сега градът се разполага най-вече върху седемте си хълма. Бо-
гатите гърци и българи живеят изключително в централната част на 
Трихълмието, на Джамбаз-тепе, а пространните им и добре уредени 
домове напомнят италианските вили. Изобщо, в Пловдив има нещо от 
атмосферата на италианските градове.3  

                                                 
1 Вж. хубаво нейно описание от онова време, напр., у Вазов, Ив. Източна Руме-

лия. Спомени, с. 257-258. 
2 За имената на града вж. Иречек, К. Княжество България-2, с. 129 и сл. 
3 Вж. у Иречек, К. Княжество България-2, с. 125-126. 
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Пловдивските улици – някои постлани, други не – вечер се осве-
тяват от газови фенери и всякога – дори в нетърпимите летни жеги – 
са шумни и многолюдни. Сред врявата по това време особено изпък-
ват многото ñàêàäæèè – те водят коне, натоварени с големи кожени 
мехове маришка вода. Освен че не е хубава, от нея непрекъснато ид-
ват и зарази. Всяка къща си държи воден запас в големи пръстени 
съдове. По-състоятелните си правят и подземни водохранилища 
(щерни), в които събират дъждовна вода.  

Няма по това време Пловдив и канализация – дори по тепетата 
нейните функции се изпълняват от септични ями, които в дъждовно 
време, поради естествения наклон, се оттичат в Марица.  

Специфична – и неприятна – местна забележителност са вид му-
шици, които безнаказано изтезават всичко живо чак до към края на 19 
в., когато най-сетне  изчезват в резултат от залесяването на тепетата.1 

Новост е градската градина, заемаща мястото на старите турски 
гробища. Тя освежава въздуха и предлага възможности за разходки и 
срещи на открито. В очи се хвърлят също новите областно девическо 
училище, триетажна държавна гимназия, сиропиталище. Основават се 
публична библиотека с музей и книжовно дружество, чийто орган На-
ука в нищо не отстъпва на Периодическо списание, издавано от пре-
несеното от Браила в София БКД (по-сетне БАН).  

Нови елегантни улици са прокарани около Сахат-тепе и от него до 
гарата. А пропо, вероятно това е най-важната новост, станала в Плов-
див през Чомаковото отсъствие.  

Ж.п. линията е открита в 1873. Изведнъж столицата Цариград 
става близка и леснодостъпна и започва да привлича като магнит 
пловдивската търговия, дотогава ориентирана изключително (чрез 
Марица) към Енос или пък на северозапад, към Австрия. Тя става ва-
жен фактор на, впрочем, отдавна започналите и навсякъде развиващи 
се (тук обаче в особено силна степен) паралелно упадък на турците и 
възход на християните, които създават епоха в българската история.2   

Облеклото на пловдивчаните се европеизира още преди Осво-
бождението. Сега обаче става още една, много видима промяна: из-
чезва аленият фес, емблема на отоманизма в периода на турските 
реформи.  

                                                 
1 Васильов, Т. Спомени за лица и събития, с. 247. 
2 Иречек, К. Княжество България-2, с. 148; срв. и преценката на Л. Беров (Източ-

ните железници, с. 87-88), който смята, че ж.п. линията изиграла по-скоро отрицателна 
роля. 
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Това е натоварено с важна символика събитие. Независимо че 
Румелия е имперска провинция, която Портата упорито се мъчи да 
третира просто като непокорен âèëàåò, румелийците много държат да 
покажат, че зависимостта от Цариград е само символична и само 
временна. Още в началото видът шапка става показател на тези бо-
рещи се тенденции.  

Прочее, по изрична заповед от Портата първият, назначен от сул-
тана, но с одобрението на Великите сили, румелийски генерал-губер-
натор Алеко Богориди пресича границата с фес. Чомаков1, един от 
тримата членове на посрещналата го в Харманли румелийска делега-
ция, му обръща внимание, че в Пловдив с такова нещо на главата 
няма да го приемат. Тогава жената на Богориди, Аспазия (разбира се, 
гъркиня; сам Алеко паша е в еднаква степен българин – макар да не 
знае български, – грък и турчин), изважда от куфарите предвидливо 
приготвения още от Цариград български калпак, който обаче предпаз-
ливият паша ще сложи чак в Пловдив – по пътя до там го виждат 
главно гологлав. 

Така калпакът със сукнено дъно и звезда става част от парадната 
униформа на румелийския генерал-губернатор.2 Според П. Матвеев3, 
политиката на Алеко паша изобщо могла да се характеризира като 
непрекъснато сменяне на феса и калпака. 

По същия комично-символичен начин фесът и изчезва от офици-
алната сцена в края на Областта, когато съединителите З. Стоянов и 
Ив. Андонов отиват в нощта на 5 срещу 6 септ. 1885 да арестуват вто-
рия и последен главен управител на Румелия, Г. Кръстевич. Нека чуем 
разказа на З. Стоянов.4  

 [Кръстевич] стоеше сред стаята си като статуя и по риза. 
Другарят ми Иван Андонов казва, че го видял да си облича пантало-
ните наместо палто. Почтената му фамилия чупеше ръце из ста-
ята и се молеше да не го пипаме. Ние се заклехме напреде им тър-
жествено, че един косъм няма да падне от главата му. È àç ñúì áúë,
ãàðèí – каза Н[егово] Високопревъзходителство. Той бе доволно спо-
коен, когато чу да го уверяваме, че нищо нямаме против неговата 

                                                 
1 Сам Чомаков, впрочем, в Цариград също ще да е носел фес – както можем да 

съдим от груповата снимка от юни 1871 на членовете на Църковно-народния събор 
(вж. тук, ил. 9). 

2 Иречек, К. Княжество България-1, с. 411; за посрещането на Богориди и за тан-
цът на шапките вж. и Радев, С. Строителите-1, с. 141-142; Стателова, Ел. Източна 
Румелия, с. 60. 

3 Матвеев, П. Болгария, с. 243. 
4 Стоянов, З. Кой зароби пашата, с. 409. 
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личност. На излизане г-н Александриди се притече и вмъкна нещо в 
джеба на дяда си. Ние помислихме, че е револвер, а то било вещ 
твърде невинна: едно алено àçèçèå0. Той мислел, че ще го провож-
даме за Цариград, та затова му турил феса – да се намира.  

Следва да се добави, че само българите изхвърлят феса от об-
леклото си. Инак, той още дълго краси главите на турците и арменците 
в космополитния град. 

Към манталитета, изразяващ най-вече традиционното деление на 
патрициат и плебс (което допълнително сближава Пловдив с италиан-
ските градове), сега се добавя и столично самочувствие, което плов-
дивчани, независимо от Съединението 1885, и досега не губят.  

Въпреки дългогодишната борба с гърците и въпреки несъмнено 
силния български патриотизъм там дълго след Освобождението се 
храни пиетет към гръцките моди, култура и език. Още в 1863, по случай 
празника на славянската писменост, неколцина от първите граждани 
си дават дума да послужат за пример та и останалите им сънародници 
да се откажат от обичая си да говорят с децата си не български, а 
гръцки.2  

Но и след Освобождението проблемът остава. Например, през 
1881, според Е. Каравелова, която, впрочем, в случая явно абсолюти-
зира, от всички видни български семейства в Пловдив само Чомакови 
държали да се изразяват на роден език. Останалите предпочитали да 
говорят само гръцки – макар и с несъществуващия в него звук ш.3 

Изобщо, за разлика от София, тук преходът към свободен живот не 
бие толкова на очи.4  

Външно двете столици слабо си приличат.  
София е главен град от съвършено нов тип, разположен сред 

мъчно достъпни и до неотдавна слабо известни на света планински 
местности. Тамошното общество е ново, саморасло, оригинално, с 
демократичен вкус, който прозира тутакси от привидно недостъпните и 
недодялани лица на българската интелигенция, облечена в жълт шаяк 
с черни калпаци.  

Съвършено друг е Пловдив: стар град с отдавнашни кореняци, с 
изтънчени по старому граждани, който напомня на малките италиански 
или гръцки градове. Целият живот в румелийската столица е само 

                                                 
1 фес в стил султан Абдул Азиз; според С. Радев (Строителите-1, с. 515) ставало 

дума за скъпоценна табакера, султански дар.  
2 Съветник, I, № 9, 20 май 1863, с. 3-4, дописка от Пловдив, 11 май 1863. 
3 Каравелова, Ек. Спомени, с. 136. 
4 Следващите няколко параграфа са според Иречек, К. Княжество България-2, с. 

154-155. 
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продължение на по-старото развитие, тъй като градът винаги е бил 
център на голяма и богата провинция.  

В Княжеството много изпъква завърналата се от чужбина българс-
ката емиграция. В Румелия кормилото се намира в ръцете най-вече на 
местни коренни жители. Близостта на Цариград явно влияе на целия 
начин на живот, на обществото и на търговията. Пловдивската ин-
телигенция се облича по най-новата мода, много млади мъже говорят 
гладко научените в имперската столица френски или английски, а в 
обществените отношения изпъква по-голяма изтънченост на нравите. 
За това чужденците, които не знаят български, по-добре се чувстват в 
Румелия, отколкото в Княжеството, а на енергичния български, макар и 
учен, планинец някак си му е неприятно между тези изнежени, както 
им казват, византийци.  

Самият град няма нужда от толкова нови постройки и престройки 
като София. Новите сгради в Пловдив са най-вече училища и няколко 
хубави вили, построени като продължение на стария град. 

Прочее, такъв Пловдив очаква Чомаков в 1878.  
# # #  

Завръщането му е безславно.  
Чомаков го осъществява благодарение двата вагона, които му от-

пуска безплатно барон Хирш, и 60-те лири, които му дава неговият 
приятел екзарх Йосиф1, който и сам с всичките си владици още на 1 
юни 1878 се озовава в Пловдив. По пътя, вероятно заради калпавата 
храна в одринския хотел2, той тежко се разболява, а в Пловдив къщата 
му се оказва заета и семейството му се пръсва по роднини.3 На 23 окт., 
сякаш нищо за да не липсва в мрачната картина, Съдбата му нанася 
нов удар – умира дъщеря му Елена.4  

Така към политическия му крах се добавят здравословни неблаго-
получия и семейна трагедия. Вместо благодарности за дългата и ре-
зултатна народополезна дейност той среща резки обвинения.5  

Впрочем, има и хора, които още тогава поставят Чомаков много 
високо. Такъв е Ст. Веркович, който познава добре и него6, и бълга-

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 567, с. 624. 
2 Пътуването с влака между Пловдив и Цариград по това време трае два дни, с 

нощувка в Одрин. 
3 БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 83, л. 4; вж. и тук, част 2, д. 122. 
4 Йосиф, екзарх Български. Дневник, с. 71. 
5 Симеон, митрополит Варненско-Преславски. Д-р Стоян Чомаков, с. 22; срв. и 

Иречек, К. Български дневник-2, с. 530. 
6 Вж. тук по-горе, с. 375 и сл.  
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рите, и Българското възраждане. В писмо до Ст. Салгънджиев1, той 
твърди, че Чомаков не само трябвало да бъде българският министър-
председател, но повече от всички заслужавал да бъде избран и за княз 
български.2  

Искрен ли е бил Веркович? Това не е много сигурно. Тъй като Чо-
маков, както изглежда, не сметнал Веда Словена за автентична и не 
пожелал да я разпространява3, болезнено мнителният босненец ре-
шава, че неговият стар приятел, за когото има такова високо мнение, 
го е намразил, та затова и пише това си писмо до Ст. Салгънджиев. Но 
все пак цитираният откъс указва на гледна точка за оценка на Чо-
маков, която не е подчинена безусловно на страстите на онзи момент 
и която историкът е длъжен да не пренебрегва. 

Въпреки всички удари на Съдбата скоро Чомаков се съвзема. Той 
започва да излиза от къщи, отказва се да дири служба и се опитва да 
практикува професията си, с която, както изглежда, е смятал да се 
препитава4. Словесен портрет на Чомаков от това време ни е оставил 
Добре Ганчев, екзархийски секретар (1879-1883). Туряйки го веднага 
след владиката Панарет когато в Спомените5 си описва Първите 
хора на Пловдив през 1879, той бележи:  

Пред очите ми е и сега, след половин столетие, този красив 
старец. Среден ръст, добре сложен, гъста побеляла коса на голяма, 
обла глава. Лице правилно, червено, обрасло с добре гледана, 
подстригвана брада. Нос меснат, очи живи, весели, всякога влажни. 
Бликат от тях страсти, младежки влечения. Имаше ги в изобилие, 
много повече, отколкото са позволени на годините му. В обноските 
си с познати и приятели деликатен, вежлив. Редки качества за онуй 
време. От Италия, гдето учил медицината, или от Цариград носи 
тази култура. Облича се д-р Чомаков не по годините си красиво, 
спретнато. Не без кокетство, макар историческо. Одумвали го 
много. Казваха, не без основание. Повече мълчи, слуша. Но мисъл в 

                                                 
1 Това е стар познайник на Чомаков – двамата с П. Р. Славейков го пращат в Маке-

дония да развива националната просвета (Косев, Д. Петко Рачов Славейков, с. 168). 
2 Откъси от това писмо първоначално са публикувани от сина на Ст. Салгънджи-

ев, Светослав, под две различни заглавия: Д-р Стоянчо Чомаков (по случай 40 годи-
ни от смъртта му); Д-р Стоян Чомаков. In-extenso то е обнародвано у Арнаудов, М. 
Веда Словена, д. 8, с. 221-222. 

3 Арнаудов, М. Веда Словена, д. 9, 10, с. 45, 223, 227. 
4 БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 83, л. 11-20; цитираните тук документи са писма до 

Георгаки Стоянович, който си остава в Цариград, от неговия син Никола, който пък е в 
Пловдив; те подробно документират състоянието на Чомаков през втората половина 
на 1878. 

5 Ганчев, Д. Спомени, с. 133. 



Глава пета: Отново в Пловдив  

 

437 

 
 

главата му постоянна. Чете се това по умните му очи. Догде бяха 
русите в Пловдив, д-р Чомаков се държи съвсем настрана от об-
ществени и политически работи. Спотайва се. Спотайваха се и 
другите му съратници от русофобската му дейност около Екзархи-
ята. Дойдоха си подир Освобождението съвсем тихомълком, да ги 
не чуят, да ги не видят. 

Очевидно Докторът се е променил – поради възрастта, поради 
грешките, поради житейските превратности. Няма да чуем вече някой 
да се оплаква от неговата експанзивност, никога повече той няма да се 
опитва да бъде пръв.  

Но за спотайването Д. Ганчев не е прав – Чомаков ревизира и 
възгледите, и държанието си, но не се крие. 

Може би даже е пробвал да спечели и доверието на новия руски 
генерален консул в Пловдив княз А. Н. Церетелев. Последният в свое 
донесение от 9/21 ноем. 1878 изглежда го е предложил като един от 
образованите и способни българи, които предварително да обсъдят 
проекта за българската конституция. В писмо до посланика в Цариград 
Лобанов императорският комисар Дондуков отхвърля такава една 
идея, наричайки въпросното донесение на Церетелев отглас на 
няколко румелийски българи, ползващи се от нашия генерален кон-
сул в Пловдив за осъществяване на свои лични интереси. В полето 
срещу тези думи стои бележка: Има пред вид Геров и доктор Чума-
ков.1  

Дали пред русите и сега Геров е защитавал, както през 60-те го-
дини на 19 в., своя земляк и някогашен близък приятел, или напротив? 

Ударил вероятно на камък при Дондуков, Чомаков успява обаче да 
се хареса на неговия приемник Столипин2, благодарение на когото в 
края на 1878 получава добра служба в руското окупационно управ-
ление.3 Приема и дъщеря му Мария да се ожени за руски офицер.4 
През 1882 той и Й. Груев са упълномощени да събират помощи за из-
граждане паметник на Александър II в Копривщица.5  

Прочее, неговата метаморфоза е пълна – тя е и логична, и иск-
рена. Но, както изглежда, не е била много убедителна.  

Според М. Маджаров6 той се примирил с новото положение, но до 
края на живота си не се помирил с тия, които създали България. Сам 

                                                 
1 Освобождение Болгарии-3, д. 206, с. 326-327. 
2 Вж. тук, част 2, д. 125, 131, с. 276, 298. 
3 Вж. тук по-долу, с. 439-440. 
4 Вж. тук по-долу, с. 485-486. 
5 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 230, с. 285. 
6 Маджаров, М. Спомени, с. 430. 
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Чомаков пък се оплаква, че русите го имали за англофил, а турците – 
за русофил.1  

Тези преценки не са много обективни. Всъщност, Чомаков се по-
мирява с русите, както ще му подмята през 1889 неговият някогашен 
цариградски приятел полякът Карски2, и работи заедно с тях в името 
на България. 

Но той не става безусловен русофил.  
Затова не след много дълго той трябва да е разбрал, че неговите 

резерви спрямо Русия запазват своята основателност. Няколко години 
по-късно той отново ще се нареди сред националите, които заради 
българските интереси не се боят от обвинения в русофобия. Главни 
фигури сред тях сега са онези, срещу които той е в 1876 – тоест оце-
лелите апостоли от Априлското въстание: Стамболов и Захари Стоя-
нов.  

С такава уговорка бихме могли да приемем преценката, която 
Стамболовата Свобода дава на Чомаков с дата 25 ноем. 1893, два дни 
след смъртта му: д-р Чомаков беше един от ония малцина наши 
дейци, които още от време на турското владичество бяха убедени, 
че руската политика е против съществуването на България. С 
това убеждение той е работил за народа и до последните си дни.3 

# # #  
Първоначално Чомаков се отдава отново на медицината, изигра-

вайки първостепенна роля в изграждането на здравното дело в Из-
точна Румелия.  

Освобождението заварва здравеопазването в българските земи в 
примитивно състояние. Има изобилие от õåêèìè без никакво образо-
вание, които упражняват едновременно медицина и аптекарство. Ряд-
кост са завършилите в чужбина дипломирани лекари, които практику-
ват било на частни, било на обществени начала, като някои от тях 
притежават и аптеки. Съществуват 2-3 съвременни градски болници, 
открити през 60-те години на 19 в. от Мидхат паша на територията на 
Дунавския âèëàåò, както и няколко самостоятелни аптеки. Липсват 
обаче каквито и да били задължителни правила и контрол.  

Още по време на войната русите откриват редица болници, които 
освен армията обслужват и населението. Организирането на здравно 
ведомство обаче започва практически след подписването на Берлинс-

                                                 
1 БИА-НБИМ, ф. 782, а.е. 84, л. 280; срв. и Салгънджиев, С. С. Д-р Стоян Чома-

ков, с. 14. 
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 205, с. 268. 
3 Цит. по: пак там, с. 55. 
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кия договор – макар че за уреждане на санитарното дело се мисли 
сериозно още през май 1878, докато все още Пловдив е столица на 
руската окупация. Тъй като статутът на Княжеството и Източна Руме-
лия е различен, различно до известна степен се изгражда и медицин-
ската част в двете български автономни територии.  

В Княжеството начело на здравното дело още при временното 
руско управление застава д-р Моллов, който през авг. 1878 съставя 
Съображения относно устройването на медицинската част, които 
лягат в основата на българското здравеопазване. Година след Осво-
бождението вече са разгледани и утвърдени устави: медицински, ап-
течен и болничен. Медицинският устав предвижда да има губернски и 
окръжни лекари, които да наглеждат болници на съответното ниво. 
Заплатите на лекарите са доста увеличени и е постановено, че те 
трябва да имат нужните дипломи и да бъдат българи. Аптеките се 
предвижда да бъдат наредени по модела на европейските. На лека-
рите, които се занимават с лекуване, е забранено да държат свои ап-
теки. Болниците са общи за населението и за армията. За да се из-
бегне неравномерността в разноските на населението, техните раз-
ходи ще се покриват от общите приходи на Княжеството. Разработва 
се и устав на медицинската полиция.1 

През лятото на 1879 д-р Моллов оглавява и първия, изпълняващ 
функциите на здраво министерство, Медицински съвет на Княжест-
вото, който се ръководи от едни, изработени все от него в началото на 
1879, Временни правила за устройството на медицинското управ-
ление на България.2 

В Източна Румелия върховното здравно ведомство ще носи 
името Санитарен съвет. По-голяма роля обаче тук ще изиграе 
общественото начало в лицето на благотворителното дружество 
Св.Пантелеймон. И двете институции ще бъдат под ръководството 
на Чомаков. 

Още непосредствено след завръщането си в Пловдив през юли 
1878 Чомаков се връща и към лекарската си практика – двамата със 
стария си познайник д-р Владос оперират една жена.3 Няколко ме-
сеца по-късно, на 21 дек. 1878, Чомаков е назначен за губернски 
врач4 (или главен доктор на Източна Румелия) с месечна заплата от 

                                                 
1 Руссев, М. Юбилейна книга, с. 32-33, 26. 
2 Пак там, с. 42. 
3 БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 83, л. 15-18. 
4 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 50, с. 125 
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18 лири турски и още толкова за да отвори ñïèöåðèÿ и за пътните раз-
носки из Областта.1  

Както можем да съдим от един циркуляр с дата 3 септ. 18852, по-
сетне неговата длъжност носи името Председател на Санитарния 
съвет3 на Главното санитарно управление в Източна Румелия. Та-
къв остава Чомаков до края на Областта. Генерал-губернаторът Бого-
риди, с когото трябва да бил в отлични отношения, го преутвърждава4 
на тази длъжност. За разлика от днес, тогава под едно и също ведомс-
тво са и ветеринарните служби, затворническите и военните болници.5 

Чомаков, по неговите собствени думи6, е доволен от службата си, 
на която се отдава с ентусиазъм. 

Както вече бе отбелязано, главна негова грижа сега става органи-
зирането и на държавни, но повече на обществени начала, на модерно 
здравеопазване за новоосвободеното отечество.  

Да отделим малко повече внимание на Св.Пантелеймон, който не 
бива да се бърка с безименното Благотворително дружество, съз-
дадено в Пловдив през окт. 1878.  

Повод за основаване на последното стават  многото събрали се в 
Пловдив осиротели поради войната деца. Градоначалникът А. Хамил-
тон има хуманната идея да събере тия сирачета в една турска къща и 
да тури основа на сиропиталище, за което се грижи основаното в 1873 
и едничко тогава по рода си дружество Майчина грижа. Тъй като не-
говите средства не са достатъчни, по инициативата все на Хамилтон 
се съставя и Благотворително дружество, което освен сиропитали-
щето да вземе под своя опека и една градска болница.7 

Що се отнася пък до Св.Пантелеймон, то се смята ту за предшес-
твеник, ту за фактическо начало на Българския червен кръст (БЧК).8  

Причините да не се изгради направо червенокръстка организация 
са две: 1. в Областта, като османска провинция, вече действа поделе-

                                                 
1 БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 83, л. 83, 89. 
2 Частно притежание на Соня Петрова-Чомакова. 
3 Това всъщност е главният ръководен орган на източнорумелийското здравеопаз-

ване. 
4 Д-р Стоян Чомаков [некролог], с. 19. 
5 Чомаков, Д-р Ст. Рапорт До Г-на Главний секретар. 
6 Вж. тук, част 2, д. 131, с. 298. 
7 Груев, Й. Моите спомени, с. 64; за това благотворително дружество вж. и Топу-

зов, Д-р В. Първите, с. 13-15. 
8 Изложението по-долу за Св. Пантелеймон е главно според Топузов, Д-р В. 

Първите, с. 15 и сл.; Маркова, Л. Д-р Стоян Чомаков, с. 27 и сл.; Запрянов, Н., Г. 
Аргиров. 100 години БЧК в Пловдив, с. 9 и сл., 40 и сл.; Топузов, Д-р В. Приносът на 
Руския и Българския червен кръст, с. 64 и сл. 
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ние на Червения полумесец и поради това, в съответствие с решени-
ята на Берлинския конгрес, не може да се изгради звено на Червения 
кръст; 2. в Органическия устав на Източна Румелия не е включено 
почти нищо, отнасящо се до здравеопазването.  

Червеният кръст, както е известно, е предназначен изключително 
за действие в условия на война. Прочее, тъй като международноправ-
ният статут на Източна Румелия не позволява открито да се говори за 
военна подготовка, на Св.Пантелеймон се поставят по-общи благо-
творителни задачи, като евентуална ситуация в резултат на бойни 
действия ще бъде маскирана в неговия устав с фразата епидемии и 
други народни бедствия.1 

Св.Пантелеймон е най-крупното благотворително дружество в 
Източна Румелия. Създава се в началото на 1879, когато по инициа-
тива на руската военно-санитарна мисия, на ген. Скобелев, на мило-
сърдната сестра Маргарита Смолникова и на пълномощника на Руския 
червен кръст княз Шаховский в Пловдив се урежда голямо публично 
събрание под председателството на екзарх Йосиф.  

В негово благодарствено писмо до царица Мария Александровна, 
покровителка на Руския червен кръст, намираме още подробности 
около началото на Св.Пантелеймон:  

Условията, при които се намира нашата страна, имаща сме-
сено население и при това от различно вероизповедание, не ни поз-
волиха да учредим у нас д-во ×åðâåí êðúñò. Ние пожелахме да 
устроим дружество, което да се грижи за всички страдащи, без 
оглед на народност и вероизповедание и заедно с това да привлечем 
към участие всички елементи от нашето население. След сериозно 
и всестранно обсъждане на този въпрос, ние основахме дружество, 
устава на което е съставен въз основа на устава на Руския червен 
кръст, и го нарекохме д[ружест]во Ñâ-Ïàíòåëåéìîí1, в чест на пат-
рона на Ваше Императорско Величество, височайша покровителка 
на д[ружест]во ×åðâåí êðúñò-2 

Приет е специален устав (утвърден на 20 май 1879), където на 
Дружеството се поставят две основни задачи: 1. Да се грижи и помага 
на болни от всякаква народност в Източна Румелия, както и в случаи 
на епидемии и на други народни бедствия, доколкото му позволяват 

                                                 
1 Вж. следващата стр. 
2 Този светец е роден през 3 в. в Никомидия (Мала Азия). Първоначално му да-

ват името Пантолеон (РбнфплЭщн) (= Лъв във всичко), но по причина, че той просиява 
като безвъзмезден лекар, милосърден целител на душевни и телесни недъзи, то по-
късно е заменено с Пантелеймон (РбнфелеЮмщн – т.е., Всемилостив). 

3 Запрянов, Н., Г. Аргиров. 100 години БЧК в Пловдив, с. 10-11. 
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средствата. 2. За да постигне целта си, Дружеството ще подготвя и 
поддържа болничен състав (лекари, фелдшери, медсестри, акушерки) 
и ще съдейства за откриване на болници във всеки град, където бъде 
създаден негов филиал с настоятелство. На друго място целите на 
Дружеството се представят като грижи не само за здравеопазване, но 
и за внедряване на нравствени и патриотични чувства.1  

В Марица Чомаков редовно дава отчет пред публиката за дей-
ността на Св.Пантелеймон. Например, в края на 1882 той пише2, че 
през последните месеци в три от общо 28-те кантона на Областта са 
основани клонове на Св.Пантелеймон. Сетне добавя: От обещанията, 
които от всякъде получихме, ний заключаваме, че в късо време не ще 
има кантон, който да не свърши това милосърдно и напредничаво 
дело, като създаде клон от Дружеството. Само че някъде то ще стане 
по-напред, а другаде – по-сетне. От това убеждение нашата радост е 
безгранична, а религията ни с него стига до фанатизъм. 

Средствата си, според устава, Дружеството набира от ежегодни и 
еднократни пожертвания в пари, храни, вещи и всякакви имоти и от 
подаяния в черкви. В Пловдивската библиотека3 се пази Книга на да-
рителите от пловдивските села за дружеството Ñâ-Ïàíòåëåéìîí, 
която, след икона на патрона, започва с обръщение Към нищелюби-
вите спомоществователи на Дружеството, с дата 14 юли 1880 и 
подписано от Чомаков. Този документ показва, че населението не ос-
тава безразлично към Дружеството. По-късно Директорията (Правител-
ството) на Областта се ангажира с редовни субсидии в полза на 
Св.Пантелеймон. За пръв негов председател е избран д-р Георги Въл-
кович, но няколко месеца по-късно той става един от директорите 
(министрите) на Източна Румелия и мястото му е заето от неговия 
роднина и (все още) враг4 Чомаков.  

Фактически, цялото болнично обслужване на Източна Румелия се 
поема от Св.Пантелеймон и неговите поделения. Напускайки Източна 
Румелия, руската окупационна администрация оставя всичките си 
болници заедно с мекия си инвентар (т.е., легла и постелки), медика-
ментите и превързочните материали.  

                                                 
1 Топузов, Д-р В. Първите, с. 15, 25; срв. и Марица, II, № 109, 17 авг. 1879, с. 5; № 

414, 20 август 1882, с. 3-5. 
2 Марица, № 451, 31 дек. 1882, с. 3. 
3 БИА-НБИВ, кол. 3, а.е. 3. 
4 И в 1887 намираме Вълкович да се изказва неласкаво за Чомаков – вж.: Австро-

Унгария и България, д. 279, с. 201; за отношенията им вж. и тук по-горе, с. 168. 
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В 18891 съществуващият в Княжеството БЧК (чиито възможности, 
впрочем, са значително по-скромни от онези на дружеството Св.Пан-
телеймон) поставя въпроса за обединение с последното и в Пловдив 
за преговори с Чомаков пристига д-р Жечев, председател на Висшия 
медицински съвет. Постигнатото споразумение е фиксирано в нарочен 
протокол, като фактическото обединение става през дек. 1891. В БЧК 
Дружеството внася и многото си имущество плюс 150-те си хил. златни 
лева, които Чомаков събира за да изгради модерна болница в 
Пловдив.  

След закриване на Св.Пантелеймон той е избран за почетен член 
на Националния комитет на БЧК, от името на който през 1892 участва 
в Петата конференция на Международния комитет на Червения кръст, 
проведена в Рим. 

Първото изпитание, с което Чомаков, като лекар, се сблъсква след 
Освобождението, е епидемията от петнист тиф, разразила се в 
Пловдив през ян. 1879. Налага се болните да се отделят в специална 
инфекциозна болница, която лекарят от Българското опълчение Кон-
стантин Угрюмов организира в няколко бараки на Джендем-тепе.  

Мястото е избрано от Чомаков – то е на завет, а е и уединено, та 
не би позволило епидемията да се разраства. Това ще стане първата 
българска болница в Пловдив – след като на 1 май 1879 изтеглящата 
се временна руска администрация я предава на Св.Пантелеймон. 
Взела за свой патрон същия светец, за нея в 1882 Дружеството за-
почва строеж на нова сграда, която е завършена в 1885. Тя е на два 
етажа и има 225 легла. Първите £ пациенти ще станат ранените от 
Сръбско-българската война. 

По-късно тук ще израсне цял комплекс болнични сгради на днеш-
ния Медицински факултет. Св.Пантелеймон издържа болницата до 
1888, когато тя минава под ведомството на държавата.  

Д-р Угрюмов подхвърля идеята да се създаде и школа за средни 
медицински кадри. Чомаков изпада във възторг. Някога в Цариград – 
заявява той – мечтаех да открия български медицински факултет. Сега 
в Пловдив ще отворим фелдшерско училище. Първите негови възпи-
таници, подбрани сред румелийските милиционери, полагат изпит пред 
Чомаков. 

Друг сериозен здравен проблем е треската, дължаща се на окол-
ните оризища:  

                                                 
1 Вж. писмото до Чомаков на д-р Странски, с което последният поставя своите 

условия за сливане на Св.Пантелеймон и БЧК (Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 
446, с. 518-519). 
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Общото здравие – пише той през 1884 в Отчет на Санитарния 
съвет – е изложено в най-обширна опасност от òåëóðè÷åñêè някои 
влияния, която в едно недалечно минало си личеше на първия ред на 
патологическата сцена, било в столичката ни, било в Татар-Па-
зарджишко: действително при градското и повече при полското на-
селение нямаше тогава къща без един и двама с бледни лица, с бели 
[д]жуки, подпухнали очи, подут търбух, изприщени крака, и началото 
на която болест да не бъде преди месеци и години. Не малко бяха 
черквите, в които често на често донасяха умрели от ïåðíèöèîçíà 
(злокачествена) треска, както и от тифозна, която от началото до 
край пролет владееше по нас.1 

В 1879 по Чомакова инициатива 13 лекари отправят официален 
рапорт до румелийското правителство за забрана на оризищата, които 
имат върху общественото здраве същия ефект като блатата.  

Аргументите са не само здравни, но и икономически и културно-
исторически: сеенето на ориз е вреда и смърт не само за хората, но и 
за добитъка; сам Пловдив е красноречиво доказателство за това; 
време е най-сетне да се следва примера на мъдрите народи; власите 
не щат да знаят за отглеждане на ориз; русите с указ го изхвърлят и 
сеят хлебните растения, от които черпят истинско богатство; герман-
ците дори не го поглеждат; французите също го анатемосват и се 
ограничават с житото и лозята, от които вадят баснословно богатство.  

Прочее, заключава рапортът, оризът, който не само стои по-долу 
от житото, но е и храна на семитите, трябва да се замести с хлебните 
растения, които са храна на индоевропейците. Ако и ние сме такива, 
не трябва с византийската надменност на някои наши съграждани да 
се отвръщаме от храната им, която са яли до вчера нашите прадеди и 
която и до днес е основна за просветените европейци.  

В резултат на това през 1880 отглеждането на ориз е забранено в 
Източна Румелия. Четири години по-късно Санитарният съвет публи-
кува отчет, в който, като сочи чувствително спадналия разход на хинин, 
вади извод за намалелите заболявания от треска.2  

В 1888 въпросът за култивирането на ориза отново става актуа-
лен.  

Чомаков излиза с ерудирана статия в издаваното във Варна Ме-
дицинско списание. Той твърди, че оризът като храна е непълноценен 
и не особено харесван от народа. За това следва да се консумира не 
много ориз, който обаче да се внася от чужбина. Така правят мъдрите 

                                                 
1 Чомаков, Д-р Ст. Мнение по оризосеянието, с. 531. 
2 Пак там, с. 556-560, 531-532. 
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народи, защото, освен всичко, оризищата са още нерентабилни и тол-
кова болестотворни, колкото и блатата.1 

Тези разсъждения на Чомаков са любопитни и нелишени от убе-
дителност. Но България не ще изостави отглеждането на ориз. На-
пример, днес в страната има около 250 хил. дка образцови оризища, а 
българският ориз е сред най-висококачествените в Европа. За отбе-
лязване е и това, че сам Чомаков притежава оризища. 

Използвайки оставената от русите широка медицинска база, Са-
нитарният съвет под ръководството на Чомаков създава ред здравни 
заведения. През 1882, в деня на Св.Пантелеймон (27 юли), се про-
вежда тържествено събрание в чест на тригодишния юбилей, на което 
Чомаков представя публикуван в Марица отчет2 за състоянието на 
намиращото се под покровителството на светеца благотворително 
дружество, за основаните клонове из Областта и за организираните 
болници.  

Не без гордост той съобщава, че в Областта вече има 57 лекари и 52 
фелдшери, но не пропуска да напомни, че това означава 1 лекар на 
около 30 хил. души, докато в развитите страни това съотношение е едно 
към три-четири хил. и че броят на болниците и на благотворителните 
заведения е много нисък за да завърши с призив за честност, смирение и 
братолюбие в името на по-високи нравствени и здравни стандарти.  

И в публикувания си в Марица отчет3, като председател на Сани-
тарния съвет, Чомаков не забравя да напомни на Директорията, че 
болничните заведения са недостатъчни и че е необходима и здравна 
просвета. 

Към 1884 техният брой е следният: 13 действащи и 2 построени, 
но не започнали да функционират болници, издържани всичките от 
Св.Пантелеймон, 17 съвършени (тоест, притежаващи всички лекарс-
тва), 11 несъвършени, 12 домашни и 28 подвижни аптеки.4 

Някои от тези заведения трябва да са основани с личното участие 
на Чомаков.  

Например, през юни 1883 той посещава Ихтиман, запознава се с 
здравното му състояние и дава инициатива за основаване клон на 
Св.Пантелеймон – което и незабавно е сторено. Веднага започва ор-

                                                 
1 Пак там, с. 533, 535, 537, 540.  
2 Чомаков, Д-р Ст. Слово, произнесено от Г-н Председателя на Главното управ-

ление на дружеството Св.Пантелеймон. 
3 Чомаков, Д-р Ст. Рапорт до Г-на Главний секретар.  
4 Запрянов, Н., Н. Казанджиев. Д-р Стоян Чомаков, с. 101. 
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ганизиране на болница, която е готова за броени дни – откриването £ е 
в края на същия месец.1 

# # #  
Лекарската практика и медицинско-административната дейност са 

важна, но далеч не единствена страна в следосвобожденската дейност 
на Чомаков. Немалко време той ще посвети и на обществена и по-
литическа работа.  

През 1878-1879, по повод основното събитие в живота на страната 
– Берлинския договор – българската общественост се разделя на две 
партии.2 Крайните, организирани в комитетите Единство, се борят 
срещу прилагането на неговите решения, стараейки се да доосвободят 
и обединят в една държава българските земи. Умерените смятат, че 
съпротивата е безполезна и че трябва да се приемат решенията на 
Великите сили, като усилията се насочат към смекчаване техните ус-
ловия и завоюване на Източна Румелия.  

Естествено, Чомаков, като знаем императивните му национал-ин-
тегралистки възгледи, не може да остане встрани. Този път обаче той е 
сред Умерените, към които в Пловдив скоро се присъединява и екзарх 
Йосиф и които са подкрепени от руската окупационна администрация. 
Първоначално Крайните силно преобладават и затова техните 
опоненти се виждат принудени и те да се присъединят (дек. 1878 – ян. 
1879) към комитетите Единство.  

На 15 ян. 1879 в Пловдив се провежда Събор на представите-
лите на Южна България, чието най-важно решение става създаването 
на един Централен (за Южна България) комитет Единство. Пре-
обладават Крайните. Дневният ред включва, освен организационните, 
още два основни въпроса, на които се отговаря с да: 1. Следва ли да 
се изпратят представители от Южна България в свикващото се Учре-
дително събрание? и 2. Нужно ли е да се провожда южнобългарска 
делегация в Европа? Делегацията се състои от Ив. Евст. Гешов и д-р  
Г. Янкулов. За неин член предлагат и Чомаков, но той си прави отвод3, 
като, заедно с Панарет Пловдивски, напразно агитира екзарх Йосиф 
да вземе участие в нея.4  

Същият ден вечерта се провежда ново заседание на Събора. 
Сега председателства Чомаков. Обсъжда се главно въпросът за учас-
тието и ролята на висшите духовници в Централния комитет. Откри-

                                                 
1 Топузов, Д-р В. Приносът на Руския и Българския червен кръст, с. 91-92. 
2 Изложението за участието на Чомаков в комитета Единство е направено глав-

но по Дойнов, Д. Комитетите Единство, гл. 3. 
3 Вж. тук, част 2, д. 125, с. 276; Гешов, Ив. Евст. Лична кореспонденция, д. 9, с. 33. 
4 Йосиф I, екзарх Български. Дневник, с. 78. 
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вайки разискванията, Чомаков предлага, за повече авторитет и по-
малко грешки, в работата на Събранието да участват също екзархът и 
владиката Панарет. 

След това стават оживени прения.  
Чомаков отново нееднократно взема думата в защита на своето 

предложение. Независимо обаче от всичките му аргументи, то е от-
хвърлено с 15:1.1  

Въпреки този резултат в следващите няколко заседания Докторът 
е все така активен и изпъква като един от главните представители на 
Умерените в Събора. Не след дълго – и след оживени словоборства – 
той става и член на  Централния комитет.2 В заседанието на 26 март 
1879 Умерените вече преобладават. Скоро те, при първостепенна роля 
на Чомаков, фактически превземат Централния комитет и, за да 
обуздаят Крайните и прекратят (проваляйки готвеното въстание в Од-
ринско) съпротивата срещу решенията на Берлинския конгрес, го 
премахват.3 

За отбелязване е, че с тази си позиция Чомаков се съобразява 
100% с руските гледища, които са за прекратяване на съпротивата и 
прилагане на Берлинския договор – тоест, сега се държи като русофил.  

В същото време той прави усилия за смекчаване на неговите кла-
узи. В разговор на 3/15 март 1879 с Хенри Дръмънд Уулф, член на 
Международната комисия за Източна Румелия, той се старае да на-
строи събеседника си против разполагането (това, впрочем, в крайна 
сметка и не става) на турски гарнизони по Стара планина.4  

На мястото на ликвидирания Централния комитет се избира (23 
апр.) Народно представителство, в състава на което е предложен и 
Чомаков.  

Срещу неговата кандидатура силно се противопоставя Я. Мата-
киев – бил човек с компрометирано минало, бил против народна съ-
протива срещу Берлинския договор, а и като губернски врач не ще 
можел да посещава редовно заседанията.5 

Въпреки това той е избран с най-много гласове (38).6  
Но, освен ликвидирането на  Централния комитет, всички оста-

нали решения остават на книга. Няколко дни по-късно обаче се съ-
                                                 
1 Съединението 1885. Сборник от документи 1878/1885, д. 43, с. 82-85. 
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 459, с. 531. 
3 Кирил, патриарх Български. Съпротивата срещу Берлинския конгрес, с. 248. 
4 Вж. тук, част 2, д. 167. 
5 Съединението 1885. Сб. от документи, д. 75, с. 139. 
6 Освобождение Болгарии-3, д. 378, с. 599-600. 
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здава нова патриотична организация (Централно настоятелство на 
Гимнастическите дружества в Южна България), която замества Цент-
ралния комитет и в състава на която Чомаков е избран единодушно. 
Първото си заседание, с цел окончателно оформяне, Настоятелството 
провежда на 13 юни 1879 в дома му – но сам той изпада от него.  

То се оказва, впрочем, и лишено от перспективи.  
Съединистската идея скоро приема нови организационни форми, а 

Чомаков заработва в официално конституираните управляващи органи 
на Източна Румелия. 

 # # #  
В Първото областно събрание, избрано през есента на 1879, както 

изглежда Чомаков не влиза.1 Загубил  избори през 1881 (съставът на 
Събранието се обновява наполовина всеки две години) в Карнобат и 
Копривщица2, Чомаков става депутат по назначение от страна на 
Алеко Богориди3.  

При следващите избори, през 1883, той печели в Копривщица 
(откъдето и през есента на 1879 му предлагат да издигнат кандидату-
рата му4) и отново е в състава на Събранието.5  

Чомаков става и член на Постоянния му комитет.  
В Събранието, според Д. Юруков6, той не се радвал на популяр-

ност и не  проявявал никаква активност. 
Но през 1881 Докторът, като заклет враг на Иван Евст. Гешов, е 

кандидат за председател на Събранието от страната на генерал-гу-
бернатора, който иска да се избави от т.нар. Гешовска или Руска пар-
тия. Но Чомаков не става председател, тъй като получава съвсем 
слаба подкрепа. Равен брой гласове получават Гешов и Г. Груев, от 
които Алеко паша избира втория.7  

Чомаков трябва тогава да е станал подпредседател на Постоян-
ния комитет – като такъв го срещаме през лятото на 1882 в информа-
ция на Марица8 за мероприятията, с които пловдивската обществе-
ност изразява скръбта си по повод смъртта на ген. Скобелев. Чомаков 
води депутация и казва слово в руското генерално консулство, под-

                                                 
1 Вж. Гешов, Ив. Евст. Спомени, с. 120, където се опровергава противното твър-

дение от разказ на А. Страшимиров (Малко аритметика, с. 266). 
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 109, 245, с. 173-174, 295 
3 Д-р Ст. Чомаков [некролог], с. 19; описание на Събранието вж. у Вазов, Ив. Из-

точна Румелия, с. 257. 
4 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 229, с. 284-285. 
5 Пак там, д. 231, с. 285-286. 
6 Юруков, Д. Спомени, с. 61, 65. 
7 Матвеев , П. Болгария, с. 280-281. 
8 Марица, № 400, 2 юли, с. 2-3. 
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писва съболезнователна телеграма до сестрата на покойния, графиня 
Бохарне, и присъства на заупокойната служба.  

Член на Постоянния комитет той остава и в сесията през есента на 
18821, бидейки член на Комисията по вътрешните дела и правосъ-
дието2 и числейки се към Либералната (Казионна) партия3.  

# # #  
След Освобождението, независимо че е член на Пловдивския еп-

архийски съвет4, Чомаков се занимава изключително с медицина и по-
литика. Но в първите една-две години си остава тясно ангажиран и с 
проблемите на Екзархията, за която сега настават тежки дни.  

Най-напред той съветва Йосиф да я премести в Пловдив. Не по-
лучил такова разрешение от Портата, екзархът, все по негов съвет, ос-
тавя свой наместник в Цариград, а сам потегля за румелийската сто-
лица.5  

В Пловдив двамата работят в тясно сътрудничество.  
Освен в Южнобългарския Централен комитет Единство, те са най-

активни и в обсъждането на чисто църковните дела. Йосиф по всички 
важни въпроси ще е продължавал да се съобразява с Чомаков. 
Например, на 17 окт. 1878, само след като предварително взема него-
вото мнение, той се кани да подаде изложение за екзархийските дела 
на Хенри Дръмънд Уулф, член на Международната комисия за Из-
точна Румелия.6 

Така през 1878-1879 Пловдив става фактическо седалище на бъл-
гарския първосвещеник.  

Но владиците от Северна България, щом става ясно, че тя ще об-
разува самостоятелно Княжество, отказват да му се подчинят, смя-
тайки да бъдат в църковно отношение отделно от Екзархията. Начело 
им застава Григорий Доростоло-Червенски. Така, българската нация, 
разпокъсана държавно-териториално от Берлинския конгрес, е за-
плашена и от църковно-административно разединение. Въпросът ще 
стане предмет на ожесточени прения в Учредителното събрание.7 

Около Йосиф I в Пловдив са събрани главните дейци от предос-
вобожденската църковно-либерална партия. Вниманието им е насо-
чено изключително към способите за запазване всебългарската цело-

                                                 
1 Пак там, № 432, 22 окт. 1882, с. 2. 
2 Пак там, № 449, 21 дек. 1882, с. 3. 
3 Стателова, Ел. Източна Румелия, с. 60. 
4 Вж. тук по-долу, с. 465. 
5 Арнаудов, М. Екзарх Йосиф, с. 286. 
6 Пак там, с. 300. 
7 Вж. за това у Радев, С. Строителите на съвременна България-1, с. 119 и сл. 
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купност, дори в ущърб на основните църковно-управителни начала и 
при слаб интерес към настъпилото неканоносъобразно и хаотическо 
положение във вътрешните дела на Църквата.  

Резултат от техните усилия относно управителната основа и един-
ството на Църквата е проектът на чл. 39 (38) от Търновската конститу-
ция. В Учредителното събрание той е прокаран главно благодарение 
усилията на Др. Цанков, а е изработен от М. Дринов, който, заедно с 
подробна записка, го чете в частно събрание в Пловдив. То одобрява 
предложения текст1, освен Йосиф там присъства и д-р Чомаков, както 
и неколцина други от старите дейци по Църковния въпрос2.  

На същото събрание, както изглежда, е разискван и друг съдбоно-
сен и контроверсен въпрос – за седалището на екзарха. Чомаков е 
сред онези, които смятат да остане Екзархията в княжество Бълга-
рия и от тука да се изпращат владици в Македония и Одринско.3 

В края на 1879, въпреки становището на стария си другар и пат-
рон, Йосиф приема съдбоносното решение да се върне в Цариград. 
На 9 ян. 1880, изпращайки го на Пловдивската гара, Чомаков за по-
следно се опитва да го разколебае:  

Ваше Блаженство! Вие се завръщате сега в Цариград без ни 
една епархия и само с един мъртъв ферман в ръка. Какво ще пра-
вите по-нататък? – Ще искам! – Но ако не ви дадат? – Ще искам 
пак! – И ако пак не Ви дадат? – Ще искам пак, ще искам, ще искам, 
догдето ми дадат. – Тогава вървете!4  

Макар това явно да не е била най-сърдечната раздяла, двамата 
запазват отношенията си. Те охладняват, както изглежда, през 1887, 
когато екзархът е за стриктно съобразяване с волята на Русия, а пък 
Чомаков намира, че освободителите не бива да погазват българската 
свобода.5 

Докторът е на гребена на вълната в следващото голямо събитие в 
българската история – Съединението 1885.  

                                                 
1 В окончателния си вид той гласи: Българското княжество от църковна стра-

на, като съставлява една неразделна част от Българската църковна област, под-
чинява се на Св.Синод – Върховната духовна власт на Българската църква, дето и 
да се намира тая власт. Чрез последнята Княжеството съхранява единението си с 
Вселенската възточна Църква във всичко, що се отнася до догмите на вярата. 

2 Спомени за Учредителното събрание от 1879, с. 19; Цанков, Ст. Измененията 
на Екзархийския устав, с. 263. 

3 [Натанаил, митрополит Охридско-Пловдивски.] Жизнеописание, с. 72 
4 Йосиф I Екзарх Български (1877-1902). Юб. сборник, с. 83. 
5 Вж. тук по-долу, с. 457-458. 
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# # #  
Както е известно, обединението на двете Българии е най-актуал-

ният въпрос за българите по това време.1 За него непрекъснато се го-
вори, с него се спекулира, за него се мечтае, в негово име се и работи. 

Към него обаче решително тръгва едва БТЦРК, начело на който 
застава един от апостолите на Априлското въстание и негов вдъхновен 
и надарен летописец – Захари Стоянов. Той не само широко използва 
идейния и организационен опит на предосвобожденските ни 
революционери, но има и амбицията – споделяна, впрочем и от широ-
ката общественост – с една успешна съединистска акция да повтори в 
победоносен вариант трагичния бунт от пролетта на 1876.  

Според С. С. Бобчев главен вдъхновител на Захари Стоянов става 
Чомаков. Умствени сътрудници на Захари Стоянов [в делото на 
Съединението], пише този стар противник2 на Доктора, бяха между 
други на първо място д-р Чомаков. В едно не много ясно писмо, може 
би от началото на 1885, до З. Стоянов срещаме следните думи, които 
също говорят, че по това време между председателя на БТЦРК и няко-
гашния водач на Църковната борба са съществували определени от-
ношения – може би не без връзка с готвеното Съединение: драги За-
хари решавай ти всичко сам заради мен и както ти решиш аз ще 
бъда доволен и само благодарен за твоето дружеско участие. Оп-
равяй се с Чомакова и решавай всичко.3  

Сам Чомаков обаче твърди, че не бил свързан с начинанието, но 
веднага се присъединил към него, защото то, както и Богоявленската 
акция през 1872, било стремление всеобщо и справедливо.4 

Дали защото е имал в съединителския замисъл реална, или пък 
защото е могъл да играе при неговото осъществяване представителна, 
роля, в решителното заседание на БТЦРК на 26 юли 1885 в 
Дермендере Чомаков е набелязан като един от членовете на Времен-
ното правителство, което трябва да смени генерал-губернатора Кръс-
тевич и неговия Директорат.  

Както е известно, Пловдивската революция или Превратът, 
както тогава наричат Съединението, става през нощта на 5 срещу 6 
септ. Не без излишна театралност главният управител Кръстевич, ко-

                                                 
1 За Съединението има обемиста книжнина – вж., напр., Стателова, Ел., А. Пан-

тев. Съединението 1885. 
2 Бобчев, С. С. Спомени за Съединението, с. 173. 
3 Стоянов, З. Непознати страници-2, с. 165. 
4 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 188, с. 249; подобно твърдение той поддържа 

и в едни късни свои автобиографични записки (вж. тук, част 2, д. 131, с. 299). 
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муто без оглед на големите му заслуги към България З. Стоянов лепва 
звучния прякор Треперко паша, с файтон и охраняван от една мома с 
гола сабя е разкарван из Пловдив за удоволствие на ентусиазираните 
тълпи преди да бъде отведен в Голямо Конаре.1 

Прочее, 6 септ. 1885 е щастлив ден за Чомаков – и по идейни, и по 
лични2 причини.  

Не само тържествува идеята за национално единство, пред която 
той винаги се е прекланял и в чието осъществяване играе важна роля, 
но и един стар негов противник е повален, чийто пост, при това с по-
вишен статус (Председател на Временното правителство), часове 
по-късно ще му бъде предложен (той, впрочем, го отклонява, но при-
ема подпредседателското място).  

И не само това.  
Шести септември слага началото на важни промени, които скоро 

ще реабилитират неговото минало. Стамболова България прави рязък 
външнополитически завой. Тя излиза от опеката на Русия, избирайки 
против волята £ за свой княз Фердинанд Кобург-Готски, и тръгва да 
гради сама съдбините си. Наистина, Чомаков вече е възрастен и почти 
не може да играе друго освен представителни роли, но той отново е в 
центъра на българските събития.  

За Фердинанда – пише в Спомени-те си Д. Ганчев3 – [Чомаков] бе 
станал ðàðà3- Стамболов го дълбоко почита и уважава. Имаше си за 
това и други причини, освен личните му качества. Русофоб си е д-р 
Чомаков от турско време. Вятър такъв дойде, че той се оправда в 
миналото си.  

На отношенията на Чомаков с княза ще се спрем по-долу.5 Нека 
тук кажем малко повече за онези със Стамболов.  

През лятото на 1886, веднага след заминаването на детронирания 
княз Батенберг, Стамболов, в телеграма до зет си подп. Муткуров, 
предлага Чомаков за член на Регентството.6 Но регент, заедно с тях 
двамата, става П. Каравелов (след като последният си дава оставката, 
неговото място е заето от Г. Живков).  

                                                 
1 Вж. за това последно Бонева, В. Гаврил Кръстевич и българският Шести 

септември. 
2 Навярно заради това, а и защото Кръстевич, за разлика от Богориди, не назна-

чава Чомаков депутат в Събранието, Т. Икономов твърди: Аз съм желал Съединение-
то не за изгодите, които би [могло] да ми достави лично, като на Странский, Чо-
макова и [Ив. х.?] Петрова, а заради големите сетнини, които то може да докара 
на бъдеща България (Спомени за Съединението, с. 256-257). 

3 Ганчев, Д. Спомени, с. 133. 
4 (фр.) - тате, татенце, папà. 
5 с. 484, 486 и сл. 
6 Стамболов, С. Личен архив-1, с. 93. 
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Друг път1 настоява Чомаков да бъде избран за член на България 
за себе си (изградена на военна основа политическа организация, ко-
ято той използва по време на Регентството за борба срещу русофи-
лите и за смазване на офицерските бунтове от 1887).  

От своя страна Докторът разгръща предизборни кампании в не-
гова полза, както в Пловдив, така и в Хасково (родния град на тъст му), 
където има влияние.2 Запазено е и Чомаково писмо до Стамболов с 
оплаквания от нелоялната предизборна тактика в Пловдив на Д. 
Тончев.3  

Впрочем, надали отношенията им са били съвсем безоблачни.  
Например, той приема да ходатайства на просител (който обаче 

след това донася на Стамболов за разговора) с думите: Тогава аз ще 
се постарая да уравня въпроса с г. Стамболова и вярвам, че той 
няма да ми отрече, при все че не му съм по кефът.  

Чомаков не одобрява и Стамболовото незачитане на висшето ду-
ховенство, особено гоненията срещу Климент Търновски4, макар да е 
критичен към поведението на последния непосредствено след Съеди-
нението5.  

През ян. 1888 Чомаков заявява на Стамболов, че Либералите 
направили много зле, гдето [в началото на 1880, под претекст, че е 
руски поданик] касирали избора на Евл. Георгиева за народен пред-
ставител.6 Както е известно, това е организирано лично от Стамбо-
лов, който има зъб на банкера задето в 1876 не му дава пари за Ап-
рилското въстание. Евл. Георгиев е дълбоко огорчен и остава встрани 
от българския политически живот. А пък, все в началото на 1880, в от-
говор писмо на Чомаков той прави дарение от 2 000 фр. на Св.Пан-
телеймон – и този пример е последван и от други богати българи от 
Влашко.7 

Но да се върнем отново в 6 септ. 1885.  
Според някои съвременници, за Чомаков арестуването и публич-

ното унижение на Кръстевич представлявало личен триумф, който той 
демонстрирал без особени задръжки-8  

                                                 
1 Пак там, с. 29 
2 Пак там-2, с. 449 
3 Пак там-1, с. 458-459 
4 Пак там-5, с. 311-312 
5 Шопов, Ат. Чомаков, д. 188, с. 249. 
6 Начович, Гр. Из дневниците, с. 113.  
7 Вж. за това у Стателова, Ел. Евлогий Георгиев, с. 47, 125. 
8 Юруков, Д. Спомени, с. 78. 
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Според Вазов в Нова земя1, пък, Чомаков не пропуснал даже да 
иззлорадства в самото лице на пазения от мома свой отколешен съ-
перник. 

М. Маджаров2 също пише, че дори благодеянията, които Кръсте-
вич му направил, не възпрели Чомаков да са гаври по недостоен на-
чин над неговата старческа, но достопочтена личност. 

Но и Д. Юруков, и Ив. Вазов, и М. Маджаров са от партията на 
Кръстевич и сигурно, подобно на д-р Стамболски, в приведените ци-
тати не пропускат да позлепоставят един от противниците си.  

Наистина, между сваления генерал-губернатор и веднага след 
това избрания подпредседател на Временното правителство има старо 
съперничество3. В Източна Румелия Кръстевич идва първо като 
помощник на Алеко Богороди, а после го и замества на генерал-гу-
бернаторския пост. За самомнителния Чомаков, който не е в центъра и 
комуто при това непрекъснато натякват туркофилската му позиция от 
1876-1877, тази ситуация надали ще да е била приятна. Освен това, 
двамата са в различни партии, а в 1885 Кръстевич не подновява 
мандата на Чомаков в Областното събрание като депутат по назначе-
ние.  

Впрочем, би било неточно да си представяме отношенията между 
двамата като несекваща вражда. Чомаков не е имал нито вечни прия-
тели, нито вечни врагове. Както някога в Цариград, така и сега в 
Пловдив между тях двамата е имало не само борби и съперничество, 
но и сътрудничество, дори може би и опити за сприятеляване.  

Например, с дата 20 септ. 1879 Кръстевич пише4, между другото, 
от Пловдив на Георгаки Стоянович в Цариград: И Господин Чомаков, и 
честната му фамилия, при която живея много приятно от някое 
време насам, са много добре, и ви поздравляват заедно с сичката ви 
челяд.5  

Що се отнася пък до станалото в нощта на 6 септ. 1885 С. Радев6 
твърди друго – според него тъкмо по настояване на Чомаков е пре-
кратено недостойното издевателство на Чардафон над Кръстевич.  

След свалянето на Кръстевич идва изборът на Временно прави-
телство – в Градския съвет. На Чомаков предлагат председателския 

                                                 
1 Вазов, Ив. Съчинения. т. 13, с. 405. 
2 Маджаров, М. Спомени, с. 430. 
3 Вж. тук по-горе, с. 328 и сл. 
4 БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 48, л. 1. 
5 Срв. и Маджаров, М. Спомени, с. 415; още за отношенията между двамата през 

румелийско време вж. пак там, с. 430. 
6 Радев, С. Строителите на съвременна България-1, с. 519. 
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пост, но той се съгласява да поеме само подпредседателство плюс 
ръководството на една нарочна комисия, която обикаля чуждите кон-
сулства за да ги информира официално за станалото и да помоли за 
одобрението на техните правителства.1  

Комисията се представя най-напред на руския генерален консул в 
Пловдив Игелстрьом с молба да съобщи в Русия и да изпроси одоб-
рението на царя. Сетне посещава английското, френското и австрийс-
кото консулства, като в последното Чомаков търси контакт на четири 
очи с консула Погачер, с когото е близък приятел.2 

Работа се намира и за зетя на Чомаков, капитан Владимир Пет-
ров3, руски офицер на служба в румелийската милиция. Нему възлагат 
да взриви моста при Харманли, за да се затрудни евентуална турска 
военна интервенция.4 Там той стига с дрезина към 5 часа следобед, 
където местни хора, по телеграфическа заповед от Пловдив, вече 
били разрушили отчасти съоръжението, остатъците от което капитанът 
хвърля във въздуха с динамит.5 

Пълномощията на Временното правителство траят само няколко 
дни. На 9 септ. княз Александър пристига в Пловдив и приема неговата 
оставка, назначавайки за свои комисар и подкомисари съответно д-р 
Странски, П. Р. Славейков и Й. Груев, които временно да управляват 
Областта.  

На Чомаков пък князът възлага дипломатическа мисия в Цариград 
– да се договори пряко с Портата за признаване на Съединението във 
вид на персонална уния през главата на Великите сили, които (с 
изключение на Англия) се нареждат зад Русия в неговото осъждане.  

Пратеникът минава през Бургас, откъдето взема със себе си и 
Иванчо х. Петров, виден гражданин на черноморския град и негов 
бивш префект. Изпълнени с опасения за приема си от страна на тур-
ците, двамата потеглят на 21 септ. с кораб за отоманската столица. И 
наистина, пристигнали на следния ден, те веднага са отведени в Дво-
реца, подложени на строг разпит и задържани там под нещо като 
арест. В Цариград двамата остават 40 дни.6  

Мисията им, препоръчана на княз Александър от британската 
дипломация, остава безрезултатна, поради желанието на турците да 

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 131, с. 299. 
2 Юруков, Д. Спомени, с. 80. 
3 Вж. за него тук по-долу, с. 485-486. 
4 Генадиев, Н. Мемоари-1, с. 107. 
5 Съединението 1885. Спомени, с. 439. 
6 Blue Books. 1886, № 1, p. 104; вж. и разказа на самия Чомаков тук, част 2, д. 131, с. 

299-300. 
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се възстанови статуквото и поради страха им да вземат решение без 
съгласието на всички Велики сили.1   

С това ангажиментите на Чомаков не приключват. Той продължава 
да бъде сред защитниците на Съединението, вършейки поръчки в 
средата на народа2. Какви са били тези поръчки може да ни подскаже 
една негова фраза, която З. Стоянов си записва – очевидно като част 
от суровия материал за поредното си произведение. Прочее, става 
дума за следното.  

Както е известно, Портата, подкрепяна от Австрия и Русия, се 
опитва да възстанови statu quo ante, като за целта праща в Пловдив 
трима свои делегати – арменеца Гадбан ефенди, турчина Лебиб 
ефенди и българина Проданов (родом от Габрово, султански бръснар). 
В бившата вече румелийска столица те се опитват да се държат сякаш 
нищо не се е случило, но властите им отказват официален прием с 
аргумента, че дипломатическите сношения са прерогатив на 
правителството в София. Най-активен поддръжник на турските прате-
ници става управляващият руското генерално консулство в града 
Игелстрьом, който заплашва, че, ако Румелия продължава да упорс-
тва, тя рискува вместо с Княжеството да се съедини с Одринския âè,
ëàåò.3  

Ето и разказа на З. Стоянов: В събранията, станали в Митропо-
лията на 18 или 19 [ноем. 1885] от множество граждани, дошел и 
руският консул Игелстром, неканен, заедно с Н. Герова. Почнал: Àç 
èìàì íàñòàâëåíèÿ äà âè îáàäÿ äà ïðèåìåòå êîìèñàðèòå ZËåáèá è 
Ãàäáàí åôåíäè\+ êîèòî èäàò äà èçïèòàò âàøèòå íóæäè- Â ïðîòèâåí 
ñëó÷àé ùå äîéäàò òóðñêè âîéñêè ñ êðàñíè ôåñêè- Геров превеждал. 
Гражданите протестират от няколко гърла из един път. Чомаков 
казал: Çàùî íè ìú÷èòå- Íèå ñìå íàó÷åíè ñ òóðöèòå- Òå íè ìðàçÿò 
ñàìî çà òîâà+ çàùîòî ñòå âèå ïîìåæäó Zíè\-3 

Чомаков съставя и меморандум5 до консулите с искане да обяс-
нят на своите правителства, че е немислимо връщане към status quo 
ante. Княжеството и Румелия са интегрална част от Османската импе-
рия и съединението им с нищо не нарушава международните дого-

                                                 
1 Вж. статията Мисия на д-р Ст. Чомаков и Ив. х. Петров в Цариград 1885 в: 

Съединението 1885. Енциклопедически справочник, с. 150. 
2 Вж. тук, част 2, д. 131, с. 300. 
3 Вж. у Радев, С. Строителите-1, с. 579 и сл. 
4 Стоянов, З. Непознати страници-1, с. 154; вж. за тези събрания в Пловдивската 

митрополия и Груев, Й. Моите спомени, с. 79-80. 
5 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 358, с. 414-415. 
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вори. А населението, след пролятата кръв във войната със Сърбия, не 
ще се спре пред нищо в защита на своето единство. 

Независимо от победата във войната със Сърбия и от признава-
нето на Съединението от страна на Силите, България изпада в тежко 
положение, тъй като Русия организира преврат и детронира нейния 
княз вътре в страната и налага вън от нея един вид вето върху трона £. 
Чомаков не остава безучастен. През лятото на 1886 той подкрепя 
контрапреврата на Муткуров/Стамболов, а при връщането си в София 
от неколкодневното изгнание княз Александър минава през Пловдив, 
където отсяда в неговата къща.1 Както е известно, обаче, този владе-
тел не показва достатъчно твърдост и не приема да остане на българ-
ския трон пряко волята на царя. Още близо година България ще стои 
на труден кръстопът.  

Чомаков продължава да подкрепя Стамболов, но сигурно се е 
чувствал вече стар за по-активна дейност. Например, през февр. 1887 
му предлагат постоянна задгранична длъжност – първи дипломати-
чески агент в Гърция2, която той трябва да е отклонил.  

Но през май 1887 се обръща към отдавнашния си приятел екзарх 
Йосиф с предложение да оглави депутация в Петербург. Тя трябва да 
убеди царя, че няма да намери по-големи русофили от българите, ко-
ито обаче не искат повече никога да се подчинени на чужда власт.3  

Екзархът пък смята, че малка страна като България не може да 
бъде истински независима и ако не е под опеката на Русия, тя ще 
трябва да се съобразява с волята на Австро-Унгария. Поради това той 
отказва да се натовари с предлаганата му мисия преди да се приемат 
условията на освободителката: Ваше Благородие ще принесе една 
грамадна заслуга на народа си – убеждава той Чомаков, – ако упо-
треби своето влияние над интелигенцията за да влезе в тоя път, 
самия спасителен за отечеството.4 Толкова повече, допълва Йосиф 
в следващо свое писмо, че Русия, при това, започва да показва наме-
рения към фаворизиране на сърбите, което би означавало крах за 
българските претенции над Македония.5  

Не може да се отрече правотата, общо взето, на екзарха, но не по-
малко прав е и Чомаков. Изглежда затова никой от двамата не успява 
да убеди другия.  

                                                 
1 Д-р Стоян Ив. Чомаков [некролог], с. 2; Радев, С. Строителите-2, с. 196. 
2 Вж. тук, част 2, д. 130. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 188, с. 250-251. 
4 Пак там, д. 189, с. 255. 
5 Пак там, д. 190, с. 256-257; П. Ников нарича тези думи пророчески (вж. у Любе-

нова, Л. Петър Ников, с. 183.) 
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Двете гледни точки отразяват едно трагично противоречие в но-
вата ни история. Закъснели в развитието си, българите си създават 
максималистичен комплекс, като при това не успяват да степенуват 
правилно приоритетите си. Те замечтават за интегрална национална 
държава и тяхна идея-фикс става Македония. И е факт, както бележи 
екзархът, че руската позиция оказва най-много влияние върху след-
ващата съдба на Македония. От друга страна, не по-малко доминантен 
в тяхната мотивация е стремежът към европеизация, в която обаче те 
по необходимост правят дразнещи Русия стъпки.  

Немаловажно е да се отбележи и еволюцията на Чомаков.  
В турско време над националната независимост той поставя на-

ционалното единство. Сега обаче, в съгласие с преобладаващите об-
ществени настроения, най-високо туря свободата, защото знае, че, 
опитал от нея, робът ще я възлюби до смърт. Човек в робско състоя-
ние губи всяко благородно чувство, бележи Чомаков все в горецитира-
ното писмо1 до екзарха. Той, в оковите си и не помисля даже, че е по-
добре да се избави от тях. Но да се откаже от свободата веднъж вку-
сил я човек е все едно да се откаже от качеството си на човек, а това е 
несъвместимо с природата му. Прочее, надали ще се намери някой, 
който самоволно да се лиши от собствено достойнство. А е глупост да 
се допуска такова нещо за цял народ. 

# # #  
И така, в 1886-1887 намирането на достатъчно смел и подходящ 

княз пряко руската воля става почти въпрос на живот и смърт за ново-
обединената държава. От тежката криза, последвала Съединението, 
страната бива извадена най-вече от решителния Стамболов.  

Седемгодишно управление (1887-1894) на Балканския Ришельо, 
както още тогава го квалифицират, ще направи от България най-важ-
ната държава на Балканите. Стамболов смазва безжалостно русо-
филската съпротива и намира желания монарх в лицето на един Бур-
бон – Фердинанд Сакс-Кобург-Готски, когото Второто ВНС избира на 
българския трон през юли 1887.  

Новоизбраният принц е католик със смесена (френско-немско-ун-
гарска) кръв и трудно друг претендент за българския трон би могъл да 
подразни повече Русия. Той става и най-важния гарант за европеиза-
цията на България.  

Това е нов триумф за Чомаков.  
Вече никой от силните на деня не може да го упреква за някогаш-

ната му русофобия. Изглежда заради нея, а може би и заради своята 

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 188, с. 250. 
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представителност, той, специално за случая назначен за министър на 
просветата в оглавеното от д-р К. Стоилов правителство (съставено на 
28 юни 18871), по личната препоръка на Ст. Стамболов2 е един от 
членовете на делегацията, която тръгва да поднесе официално бъл-
гарската корона на княз Фердинанд. Делегацията е избрана на 25 юни 
в състав от пет души, като след това е разширена с още хора, сред 
които е и Чомаков. На княз Фердинанд тя се представя на 3 юли, а на 9 
се връща в България.3 

Съществуващите данни за участието му в тази мисия са оскъдни. 
Какво, впрочем, ни казват те?  

Делегацията пристига на 2 юли във Виена, посрещната от със-
тоящия при министър д-р Чомаков секретар Димитър Станчов.4 На 
следния ден българските пратеници са приети от княз Фердинанд и 
майка му княгиня Клементина в Ебентал.5 Тъкмо тук Чомаков за пръв 
път трябва да е видял владетеля, който ще започне да го нарича папа. 
Продължителната и сърдечна аудиенция е последвана от великолепна 
трапеза. На нея князът, отдясно на който стои водачът на делегацията 
Д. Тончев, а отляво – Чомаков6, вдига тост, на който пратениците 
ентусиазирано отговарят.7  

Фердинанд, обаче, продължава да се колебае дали да декларира, 
че приема българската корона без да държи сметка за мнението на 
Великите сили – и най-вече на Русия, която е категорично против него. 
Според Ив. Андонов8, Чомаков, заради тези колебания, за които той 
сетне споделя интимно в Пловдив, се връща от Виена много разоча-
рован. Като ми разказа това Чомаков, хвана се за косата! – обоб-
щава мемоаристът. 

След срещата в Ебентал делегацията прави някои неуместни 
изявления във виенската преса, които дразнят княза и безпокоят пре-
миера Стоилов. Затова последният нарежда на делегацията, изклю-

                                                 
1 Чомаков е министър до 20 авг. с.г. 
2 Попов, Р. България на кръстопът, с. 457. 
3 Външната политика на България-2, д. 379, с. 499. 
4 Станчов, Д. Съвременник на една българска петдесетгодишнина. 
5 Находящ се близо до Виена, това е любимият замък на Фердинанд; вж. негово-

то описание у Бурбулон, Р. дьо. Български дневници, с. 194-197. 
6 Българските царе, с. 69. 
7 Мюър, Н. Димитър Станчов, с. 41. Водачът на българската делегация в Ебен-

тал, Димитър Тончев, е оставил за това посещение спомени – за съжаление колкото 
кратки, толкова и сухи (Тончев, Д. Изборът и идването на цар Фердинанд в България – 
1887 г.); повече информация има в неговата телеграма до ВНС (вж. Лисицата и лъвът, 
с. 52-53). 

8 Стефан Стамболов и неговото време, с. 59-60. 
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чая Д. Тончев и Чомаков, да се върне в България.1 След това в Бълга-
рия е извикан и Чомаков, което предизвиква безпокойство у Ферди-
нанд: Какво означава отзоваването на министър Чомаков? – пита 
той Стоилов с телеграма от 8 юли.2 Последният му отговаря, че го 
прави от желание да има пряк контакт с него.3 

Още тук Чомаков се нрави на княза.4 Неговата симпатия ще се е 
затвърдила при първото му пътуване из България, на път за София 
през Търново и Пловдив, когато Докторът пак е член на делегацията, 
която го посреща във Видин и го съпровожда до столицата. Освен 
интелигентност, опит и култура Чомаков, въпреки наближаващата 70-
годишнина, запазва импозантна външност: по това време той е с бяла, 
хубава коса, строен, едър, представителен, хубав; приличал на 
Юго5. Такъв ни го показва и литографията, представяща посрещането 
на княза във Видин.6 Тук описание ни е оставил Т. Васильов.7  

Летните горещини (краят на юли) са изпитание за Чомаков, който 
се оплаква от комарите и се учудва на търпението на видинци, а пък Г. 
Живков се опитва да го утешава, доказвайки, че пловдивските мушици 
били много по-лоши от дунавските комари: У комарите, казва по-
следният, има нещо рицарско, понеже със свиренето си предизвес-
тяват своето нападение, докато пловдивските мушици неусетно се 
хвърлят върху жертвата си.  

След клетвата в Търново Фердинанд, по съвета на Стамболов, тръг-
ва за София не направо, а през бившата Източна Румелия. Целта е 
двойна – да види князът повече места и да се демонстрира пред света 
окончателното съединение на Северна и Южна България. По пътя 
жегата е все така непоносима, а населението, нерядко с непремерен 
ентусиазъм, приветства новия си господар. Така е и при Шипка, дето 
цялото село излиза, а един от посрещачите започва дълга реч. Дядо 
Чомаков, спомня си Васильов, се приближи до оратора и не съвсем 
тихо му каза: ß ñâúðøâàé ïî,ñêîðî: íÿìà êîé äà òå ñëóøà-  

                                                 
1 Външната политика на България-2, д. 400, с. 515. 
2 Лисицата и лъвът, с. 55. 
3 Външната политика на България-2, д. 401, с. 516; още по въпроса вж. у Попов, 

Р. България на кръстопът, с. 461-462. 
4 Австро-Унгария и България, д. 294, 307, с. 209, 217. 
5 Пешев, П. Хора и събития, с. 280, б. 1. 
6 Вж. тук, ил. 15. 
7 Васильов, Т. Спомени за лица и събития, с. 241 и сл.; срв. спомените на Д. Станчов 

(Лисицата и лъвът, с. 58-59); вж. за това първо пътуване на княз Фердинанд и Мюър, 
Н. Димитър Станчов, с. 45 и сл. 
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В Пловдив трите дни, които князът и неговата свита прекарват, 
също са мъчителни поради жестоката жега.1 През лятото градът е не-
поносим, но през зимата е много приятен и през този сезон княз Фер-
динанд редовно ще го посещава. На следната, 1888, той отсяда у Чо-
маков.  

Чомаков трябва да е бил един от хората, чието мнение князът ре-
довно ще е търсел и уважавал. Например, в спомените си П. Пешев2 
пише: Княз Фердинанд обичаше да беседва и се съветва с този ин-
телигентен старец и се привърза към него и дома му.  

За съжаление, не притежаваме много подробности за техните от-
ношения, но все пак подобно заключение можем да направим и по 
съществуващите откъслечни данни. Така, според графика във френс-
кото списание Illustration3 Чомаков е в свитата на Фердинанд, когато 
последният при Вакарел през лятото на 1888 открива отсечката Ца-
риброд-Вакарел на ж.п. линията до Цариград. В писмо до дворцовия 
маршал от февр. 1889 Чомаков надълго се извинява задето не може 
да присъства на вечерята в Двореца, където имал честта да бъде по-
канен4. В телеграма пък без дата (вероятно от 1889) князът пише, не-
известно по какъв повод, на Чомаков: Благодаря Ви от сърце за ху-
бавите думи, огледало на Вашата патриотична и благородна 
душа.5  

За взаимоотношенията им – а и за впечатлението, което те създа-
ват – можем да съдим и от едно нелишено от подозрителност писмо6 
от Пловдив на Д. Тончев до Стамболов с дата 26 ян. 1888: След това 
[княз Фердинанд] се обърнал към д-р Чомакова: Ã,í ×îìàêîâ+ ãäå è 
êîãà ìîãà äà Âè âèäÿ> Åëàòå óòðå â 7 ÷àñà+ çàùîòî èìà äà ãîâîðÿ ñ Âàñ 
en détail7 çà ìíîãî âàæíè 'sérieux( âúïðîñè- И действително, доктор 
Чомаков на другия ден е имал аудиенция8 у княза, която ся е 
продължавала цял час. Съобщи ми какво ще ти каже той, ако му 
искажеш всичко това.  

А през 1891 доносник съобщава на Стамболов: Вчера след обяд 
Ив. Халачов9 е имал частна аудиенция при княза, която се е про-
дължавала около един час. Подир това секретарят на Н[егово] 

                                                 
1 Вж. за това впечатленията на граф дьо Бурбулон (Български дневници, с. 41). 
2 Пешев, П. Хора и събития, с. 280, бел. 1. 
3 Вж. тук, ил. 16. 
4 Пешев, П. Хора и събития, с. 280, бел. 1.  
5 Пак там. 
6 Стамболов, С. Личен архив-2, с. 20. 
7 подробно. 
8 Тя трябва да се е състояла в къщата на самия Чомаков, където князът отсяда 

при това си второ посещение в Пловдив. 
9 Съмишленик на Стамболов, подпредседател на VI ОНС. 
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Ц[арско] В[исочество], г-н [Димитър] Станчов1 ходил да търси Г-на 
д-р Чомакова в квартирата му и като не можал да го намери, много 
са бил тюхкал.2  

Освен любовта на княза и уважението на първия му министър 
Чомаков най-сетне, все през 1887, получава и прилично възнагражде-
ние за заслугите си към България: Народното събрание му отпуска 
пожизнена пенсия от 6 000 златни лева годишно.  

Още преди Освобождението той безуспешно моли Екзархията за 
парична отплата.3 В румелийско време се обръща – все без резултат – 
с просба и към Областното събрание за – вероятно еднократно – 
възнаграждение за народната си служба в размер на 1 000 [турски?] 
лири.4 През 1884 прошение за пожизнена пенсия той праща и до княза 
и до Народното събрание в София.5  

Сега по повод нова просба от негова страна в залата на НС стават 
прения (но не дали да му се отпуска пенсия или не, а каква да е су-
мата – 3 000, 3 600 или 6 000), които безапелационно приключва Стам-
болов със своето изказване, където дава много висока оценка както за 
пред-, така и за следосвобожденската дейност на просителя.6 

Из книжнината7 може да се срещне твърдение, че Чомаков бил 
депутат в това, пето поред, ОНС. В 1887 той наистина се кандидатира 
за него, но макар лично З. Стоянов да дава следната писмена ин-
струкция на Ив. Андонов: Освен Стамболов и мене, и Чомаков трябва 
да се избере в Пловдив и Хасково8, Докторът пропада (Съжалявам, 
пише по този повод Стамболов, който също препоръчал избирането 
му, на Д. Тончев, че не избрахте [в] Пловдив д-р Чомаков9).  

Но той влиза в следващото, VI ОНС (1890-1893): Пловдивската 
Окръжна постоянна комисия – съобщава му с писмо от 31 авг. 1890 
нейният председател Ив. Андонов – има чест да Ви яви, че на 26-и 

                                                 
1 Началник (1889-1995) на Тайния кабинет на княз Фердинанд. 
2 Стамболов, Ст. Личен архив-4, с. 372. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 564-565, с. 620-622, 59-61. 
4 Димитров, Г. Г. Княжество България-2, с. 537, бел. 1 под линия. 
5 Марица, VII, № 670, 27 ноем. 1884, с. 2. 
6 Дневници на V ОНС. Първа редовна сесия (15 окт.-17 дек. 1887). кн. 3 (21-30 

ноем. 1887), с. 335-336); вж. и писмото, с което Д. Тончев му съобщава за отпусната 
пенсия (Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 460, с. 532); срв. тук по-долу, с. 473. 

7 Например, справочникът Сто години БАН-1, където на Чомаков е посветена с. 
812; цитиран пък у Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 66, текст на в. Свобода дори 
твърди, че Чомаков бил председател на V ОНС; тази грешка се повтаря и у Начов, Н. 
Цариград, с. 192. 

8 Ташев, Т., Л. Ташева. Захари Стоянов, с. 329. 
9 Стамболов, С. Личен архив-1, с. 95; срв. за това последното и Танкова, В. Кога-

то Пловдив не е вече столица, с. 118, 245. 
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того с пълно вишегласие сте избрани от Пловдивската околия за 
народен представител в VI-то ОНС.1  

Народен представител е и в IV ВНС (3-17 май 1893). Както е из-
вестно, то се свиква за поправка на чл. 38 от Конституцията, която да 
позволи на евентуалния престолонаследник да остане католик. Чома-
ков е избран от Пловдивска избирателна околия с най-много гласове 
(6195) и, като най-възрастен сред народните представители, предсе-
дателства избора на постоянно бюро, а сетне работи в комисиите по 
отговора на Тронното слово и по проучване на проектозакона за про-
мяна в Конституцията.2  

# # #  
Неговата личност и дело вече не могат да бъдат подминати от ис-

торията.  
В 1883 Софийският митрополит Мелетий, канейки се да напише 

история на Църковния въпрос, му иска сведения или документи, убе-
ден, че никой друг не е толкова сведущ по него.3 

Не знаем дали Чомаков праща исканите му данни и материали. Не 
е известно и какво става с това начинание на Софийския владика. Но 
пък с лихвата от завещания негов капитал е отпечатана първата 
история на Църковния въпрос – Тодорбурмовата Българо-гърцка цър-
ковна распря.4 

През 1884 със сходна молба се обръща към него и Ст. Панаретов, 
заел се да напише биографията на Паисий Пловдивски.5  

И Ст. Панаретов, съдейки по библиографията у патриарх Кирил6, 
трябва да не е осъществил замисъла си 

На 8 март 1889 пък Д. Ризов му пише: Солунската бълг[арска] 
книжарница на г. К. Семерджиев7 и & Сие ми е възложила редакцията 
на един голям македонски календар. Ето защо аз се обръщам към 
Вас като до един от главните деятели по Черковния въпрос и, 
следователно, един от ония бълг[арски] деятели, които най-много 
са способствовали за възражданието на българизма в Македония, с 
настоятелна молба да вземете участие в тоя календар. Най-цен-
ното нещо, което Вий бихте могли написа за тая-годишний кален-

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 8, с. 87. 
2 Дневници на IV ВНС, с. 2, 137, 6, 46. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 248, с. 298. 
4 Вж. листа между титула и посвещението на това съчинение. 
5 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 313, с. 372-373. 
6 Кирил, патриарх Български. Паисий. 
7 Коне (Константин) Семерджиев (Самарджиев) (1854-1912) – книжар, печатар и 

издател. 
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дар са Вашите  въ с п ом и н а н и я  п о  у ч а сти ето  н а  Ма к е -
д о н и я  в  Че р к о в н и я  въ п р о с  [разредка Д.Р], а за догодина, на-
писванието на автобиографията си, или за даванието данни за 
съставяние вашата биография наедно с Вашия портрет и само-
ръчния Ви подпис за факсимилирание.1  

Планираният календар не излиза.2 Не е известно дали Чомаков 
праща свои спомени на Д. Ризов. 

Все по-същото време, Чомаков е в преговори и с редакцията на 
Histoire générale des hommes du XIXe siècle, както можем да съдим от 
нейно писмо3 с дата 23 ян. 1889 до него, за включване биографията му 
в том осми4 на това престижно и обемисто съчинение.  

От време на време се среща и с разни видни личности.  
В 1890 в Пловдив му гостува херцогиня Максимилиан-Еманюел 

Баварска.5 През 1892 дава обяд на известния кореспондент на в. 
Таймс Макензи Уолъс, който го убеждава да започне да пише споме-
ни.6   

През същата година и излизащото в Русе месечно литературно-
научно илюстровано списание Утро, рецензирайки спомените на Сава 
Доброплодни, подканя и други видни възрожденци, между които и 
Чомаков, да напишат автобиографиите си.7  

Впрочем, и сам Чомаков в 1891 се кани да се заеме с исторически 
дирения, та пише до Ст. Панаретов в Роберт колеж с молба да му 
намери вестници от епохата на Възраждането: Радвам се твърде 
много, отговаря Панаретов, да видя, че сте се решили да напишете 
историята на Черковния въпрос, в който вий сте зели такова живо 
и главно участие.8  

Изглежда, обаче, не успява нищо да напише. 
През следосвобожденските си години заема и някои други (между 

тях и почетни) длъжности – например, член на комитета за отбеляз-
ване 1000-годишнината от смъртта на Св.Методий.  

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 394, с. 472-473; срв. Из архива на К. Иречек, 

д. 188, с. 295-296. 
2 Вж. Из архива на К. Иречек, д. 188, с. 295, бел. 1 под линия. 
3 Частно притежание на Соня Петрова-Чомакова. 
4 Този том обаче трябва да не е бил отпечатан – напр., той липсва в Bibliothèque 

publique et universitaire de Genève, където поредицата е подлежала на депозит и къде-
то днес се пазят първите седем тома; тук, в библиографията, вж. пълното заглавие, 
което е доста дълго и което може да даде представа за обхвата и характера на това 
съчинение.  

5 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 445, с. 518. 
6 Вж. тук, част 2, д. 133, с. 302. 
7 Цит. по: Периодика и литература-1, с. 833. 
8 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 314, с. 373. 
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Член е и на Епархийския смесен съвет в Пловдив. Там, в заседа-
нието от 16 февр. 1881 чете изложение, където се излагат всички мес-
тни училищни и църковни нужди, като същевременно се предлага 
пловдивският данък към Екзархията да бъде в размер на 40 хил. гр. 
годишно.1  

В 1881 е избран за дописен2, а в 1884 – за почетен3 член на БКД 
(сетне БАН).  

В румелийско време, независимо че непрекъснато се намира ня-
кой, който да напомня за грешката му с протурските адреси от 1876-
1877, той се брои сред първите граждани.  

Например, през ян. 1885 е сред тримата пловдивчани, които, освен 
официалните лица (Директорията и Постоянният комитет), са по-
канени на бала в София, даван от княз Александър по случай госту-
ването на брат му Хенрих Батенберг.4  

Чомаков е кавалер и на ордена Св.Александър – II (1887) и I (1888) 
степен.5 

# # #  
Така, успокоен, възнаграден, а вероятно и щастлив, Чомаков ще 

завърши и дните си. 
Смъртта идва през ноем. 1893.6 Тогава първо умира княз Алек-

сандър Батенберг, чиито останки са пренесени от Австро-Унгария за да 
бъдат погребани в София. За княжеското погребение с влака на княз 
Фердинанд, който тогава е в Пловдив, и по негова покана тръгва за 
столицата и Чомаков. На самата траурна церемония му се налага да 
върви от гарата до центъра, което за неговата възраст7 излиза твърде 
уморително. Сетне се оказва, че трябва и да спи в неотоплена стая, 
чийто прозорец забравят отворен.  

По този начин към преумората се прибавя и силна простуда. 
Ларингитът, от който страда сегиз-тогиз8, се обостря смъртоносно9 и 
Докторът, междувременно върнал се в Пловдив, умира на 23 ноем.  

                                                 
1 ДА-Пловдив, ф. 67к, оп. 1, а.е. 1, л. 122. 
2 Документи за историята на БКД-2, д. 12, с. 29. 
3 Вж. тук, част 2, д. 129; Документи за историята на БКД-2, д. 107, с. 161.  
4 Марица, VIII, № 685, 25 ян. 1885, с. 1. 
5 Запрянов, Н., Гр. Найденов. Медицински биографичен справочник, с. 295. 
6 Този параграф следва разказа на Ат. Шопов (Д-р Стоян Чомаков, с. 65-66). 
7 Впрочем, Докторът, по мнението на неговите близки, ако и вече стар, бил много 

здрав човек и имал още години живот (Д-р Стоян Иванов Чомаков [некролог], с. 2). 
8 Вж. тук, част 2, д. 168; Стамболов, С. Личен архив-5, с. 313. 
9 Според Й. Груев (Моите спомени, с. 89, бел. под линия), който заедно с него 

присъства на погребението на Батенберг, Чомаков умира от пневмония.  
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За погребението му на другия ден се стича целият град. Народ-
ното събрание, при тъжната вест, прекъсва заседанието си и неговото 
ръководство плюс правителството със Стамболов и начело с княза и 
неговата свита се отправя със специален влак за някогашната руме-
лийска столица за да отдаде последна почит на заслужилия народен 
деец. 

Импозантно бе вчера погребението на покойния д-р Чомаков – 
пише пловдивският в. Балканска зора1, – [което] се извърши на дър-
жавни разноски в присъствието на Н[егово] Ц[арско] В[исочество] 
Княза, който хранеше особена обич към покойния и който вчера бе 
дошъл нарочно от София с тази цел с особен трен.  

Опелото извършва старият му съратник от Цариград митрополит 
Натанаил Охридско-Пловдивски в катедралната църква Св.Богороди-
ца. Речи държат д-р Милков, член на Пловдивския апелативен съд, и 
Славчо Кесяков, учител в Мъжката гимназия. 

Медиците също не пропускат най-тържествено да изразят скръбта 
си от кончината на своя многозаслужил колега.  

В редовното си заседание в деня на Чомаковата смърт, 23 ноем. 
1893, Върховният медицински съвет (= Министерство на здравеопаз-
ването) решава, в знак на траур, да прекрати работа, да прати в 
Пловдив тричленна делегация в състав председателят д-р Пюскюл-
лиев, д-р Хаканов и д-р Золотович, която да изкаже съболезнования на 
семейството му, да присъства на погребението на Чомаков и да 
положи на гроба му венец с надпис На отличния и незабравим бъл-
гарски лекар и народен труженик от Върховния медицински съвет.2 

                                                 
1 Балканска зора, № 1061, 25 ноем. 1893. 
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 66. 



 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

1. Върху днешните везни на историческата наука 

Как изглежда Чомаков през призмата на сегашното състояние на 
познанието за миналото? 

Най-напред – какви са неговите заслуги? Може ли да се потвърди 
претенцията му да е баща на българската нация, с която започнахме 
настоящия текст? 

Това не е точно. Българската нация се създава в продължение на 
дълъг исторически период и под въздействието на различни фактори, 
от които само един, макар и може би най-важен, е борбата за отделна 
Църква.  

Не съвсем точно е и да се твърди, че той е този, който решава 
Църковния въпрос. Това правят генерал Игнатиев1 и Али паша. Но без 
него един Бог знае кога това решение щеше да се състои и как щеше 
то да изглежда.  

Голямото постижение на неговия живот е, че с ходовете си той 
принуждава първо руската, а с това и турската, политики да приложат 
към българите националния принцип. Поради благоприятното стечение 
на обстоятелства, а и заради високия стратегически коефициент на 
българската земя, започва един вид надпревара между двете източни 
империи за симпатиите на българите, в резултат на която много бързо 
и малко неочаквано се ражда българската национална Църква. 

Парадоксално е, но, след скрупульозното изследване дейността на 
Чомаков, ни се струва неоспорим факт, че не русофилията, а тур-
кофилията е тази, която заставя Русия да обърне подобаващо внима-

                                                 
1 Има мнения, които отдават създаването на Екзархията само на Игнатиев; ще 

срещнем и твърдения, във връзка с това, че той дори бил измислил българската на-
ция (цит. по Радев, С. Македония-3, 373-374); разбира се, това не е вярно; най-точно 
би било, що се отнася да неговата роля, ако се каже, че той съумява да хармонизира 
имперските интереси на Русия в Източния въпрос с националните интереси на бълга-
рите; срв. и тук по-горе, с. 325-326. 
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ние на българите и да застане решително зад тяхната национална ка-
уза. 

С този извод бихме могли да допълним една важна констатация на 
проф. П. Ников, който, изтъквайки основната роля на Русия като 
фактор в решението на Църковния въпрос, пише:  

Руските държавници чувстваха, че ще изпуснат из своите ръце 
и влияние българите и българското национално движение и че ще го 
насочат против себе си, ако му се противопоставят. Затова те 
предпочетоха да поизменят своята традиционна политика на Из-
ток. Те сториха това обаче не доброволно, а под напора на събити-
ята. Руската дипломация вървеше не пред събитията, а след тях.1  

По-късно, в увода към второто издание на това, станало класи-
ческо по Църковния въпрос съчинение, акад. Д. Косев критикува с ос-
нование неговия автор, че не пояснява кои събития има предвид2.  

Ние от своя страна можем да добавим, че това са събитията, съз-
давани последователно главно от Чомаков и неговите привърженици в 
продължение на години. Сам П. Ников, както можем да съдим не само 
косвено от определени места из книгата3 му, но и пряко от един неот-
давна обнародван негов текст4, няма високо мнение за ролята на Чо-
маков в Църковната борба.  

От основно значение е и ролята на Чомаков в устройването на Ек-
зархията и в усилията за приложение на султанския ферман от 27 
февр. 1870. Изключително важен е приносът му в борбата за смесе-
ните епархии. 

Не по-малки са и неговите заслуги като медик.  
Дълги години е практикуващ лекар. Освен че облекчава страда-

нията на хората, което само по себе си е много, той, бидейки с отлична 
за времето си квалификация, допринася и за внедряване на ев-
ропейските медицински стандарти. След Освобождението пък, под не-
гово ръководство се създава здравеопазването на Източна Румелия 
както в държавния (чрез Санитарния съвет), така и в обществения му 
сектор (чрез дружеството Св.Пантелеймон). 

# # #  
За негов най-голям грях обикновено се смята туркофилската му 

позиция след Априлското въстание. Тя нерядко се заклеймява и като 
национално предателство.5 

                                                 
1 Ников, П. Възраждане на българския народ, с. 176. 
2 Пак там, с. 25. 
3 Вж.,  напр., пак там, с. 217-218, 275, 278, 301, 304-305. 
4 Ников, П. Отношението на Русия към Българското църковно движение, с. 110. 
5 Вж. тук по-горе, с. 424. 
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Тези обвинения очевидно са му тежали, та по-късно подготвя и на-
рочни записки по въпроса. Те носят следното красноречиво заглавие: 
Оправдание против обвинението, което се приписвало на д-р Чома-
кова, че последните години преди Освобождението предателст-
вал.1 Подготвени за печат от Ат. Шопов, те остават в ръкопис2 и пропа-
дат безследно.  

Така че днес нямаме възможност да чуем  версията на самия Чо-
маков.  

Но може би тази версия, в която ние тук не ще вложим оправда-
телност, а само обяснителност, е звучала по следния начин: 

Ако епитетът предател, обикновено диктуван от болка или при-
страстие, е разбираем за тежкото време непосредствено след Април-
ското въстание, то историографията, години по-късно, би следвало да 
борави с по-обективни категории.  

Кого предава Чомаков?  
Фактически, той остава верен на възгледите си, които изповядва 

неведнъж официално и които всички познават.  
Да припомним, например, финала на четвъртата глава в програм-

ния му опус La question bulgare3: Ние, пишещите тези редове, сме 
убедени, че съществува взаимна обвързаност между интересите на 
Турция и България и ще  п о стоя н ствам е  д о к р а й  в  н а -
шето  у б еж д е н и е  [разредка И.Т.]; не ще престанем да се изла-
гаме на неодобрението на турското правителство, ще се примирим 
с укорите, които започват да ни отправят наши сънародници – 
защото сред нас има вече и такива, които вече ни обвиняват, че сме 
ги впрегнали в колесницата на турската политика. Ще изтърпим 
всичко, молейки се единствено да не дава Господ светлина на онзи 
ден, в който отчаянието ще хвърли България в мрачната пре-
изподня на руския панславизъм. 

Но от доктринално естество ли са били мотивите на действията на 
Чомаков в 1876-1877?  

Независимо от цитираната гръмка декларация за вечно турко-
филство, той не е доктринер. Неговото цялостно политическо пове-
дение говори много повече за опортюнизъм, отколкото за идеологи-
чески педантизъм.  

                                                 
1 Последната дума е зачертана и над нея е написано: не бил достатъчно патри-

от (вж. тук, част 2, д. 134, с. 303). 
2 Вж. задната корица на кн. XII (8) от Сб. на БАН, където се казва, че записките на 

Чомаков по технически причини остават за публикация в следващата книга на 
Сборника – но това така и не става. 

3 Вж. тук, част 2, д. 157, с. 425. 
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Затова по-справедливо ще да е, ако политическата му линия през 
1876-1877 се отдаде най-вече на погрешно направена сметка. 

Той просто повтаря успешната си линия от времето на Критското 
въстание 1866-1869. Ако бе предвидил, че войната от 1877-1878 ще 
бъде спечелена от руското оръжие и че неин резултат ще бъде създа-
ването на Третата българска държава, той най-вероятно щеше да я 
подкрепи.  

И още нещо.  
Освен че се страхува от завоевателните планове на Русия, той, 

дори да е допускал, че все пак тя би могла да играе българоосвободи-
телна роля, трябва да е бил убеден, че или и този път, както 10 години 
по-рано, Русия няма да иска да довежда нещата до война с Турция, 
или, че, ако се отиде все пак до въоръжено стълкновение, ще се 
стигне и до нова и пак победоносна Кримска (тоест антируска) коали-
ция, или пък че, накрая, евентуалната руска победа няма да е толкова 
категорична, че да изключи напълно Турция и Запада от съдбините на 
българите.  

В първите си две евентуални хипотези Чомаков греши, но третата 
се оказва вярна.  

Това, струва ни се, трябва да се има предвид при оценката на 
дейността на Чомаков през 1876-1877.  

Впрочем, уместно е тя да бъде разделена на две части, които на 
моменти, наистина, тясно се преплитат и взаимно обуславят: 1. Усилия 
за смяна на екзарха; 2. Напъни за предотвратяване на търсената чрез 
Априлското въстание и в крайна сметка получена чрез Освободи-
телната война външна помощ.  

Що се отнася до второто (действията за дезавуиране пратеничес-
твото Цанков-Балабанов и подаването адреси в турска подкрепа на 
Цариградската конференция), тук Чомаков върши несъмнена полити-
ческа грешка. 

За щастие, от нея няма, кажи-речи, никакъв резултат. Протурските 
адреси до Цариградската конференция, за разлика от повечето му 
други начинания, са подкрепени само от малцина и няма данни да са 
оказали някакво въздействие върху хода на събитията. Като по-ус-
пешни1 се преценяват действията му срещу екзархийската Народна 
комисия, която събира сведения за турските жестокости и ги предос-
тавя на международната общественост.  

                                                 
1 Според Пл. Божинов (Архимандрит Методий Кусев, с. 191) протурската линия на 

Чомаков създава значителни пречки в работата на тази комисия. 
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Впрочем, и едното, и другото е и проява на политическо мъжество. 
За пореден път Докторът доказва, че не се бои да плува срещу 
течението. За награда пък той не само губи всичкия си – и немалък! – 
дотогава натрупан политически капитал, но си навлича и ненавистта 
на цяла България.  

Не е така с неговите действия за свалянето на екзарха.  
От една страна, тук той успява напълно, от друга – не може да се 

каже, че това е нанесло вреда на българските интереси. Смяната на 
Антим I (който се компрометира пред Портата с почти официалната си 
поддръжка за пратеничеството Цанков-Балабанов в Европа и Русия 
през 1876 и изобщо с русофилството си и с почти пълното си нежела-
ние да подкрепя турската политика) през апр. 1877 е по-скоро полезна 
за българската национална кауза.  

Ако на екзаршеския престол не бе дошъл нов човек (Йосиф), тур-
ците надали щяха да препотвърдят фермана си от 27 февр. 1870, ко-
ето пък дава възможност в Македония да се осъществи пълното бъл-
гарско възраждане.  

Разбира се, нравствената победа в тази последна схватка между 
Чомаков и Антим е за последния. Той най-сетне достойно отговаря на 
нелишените от основателност обвинения, че станал екзарх без да има 
някакви по-сериозни заслуги във Въпроса. Сега вече тяхната липса 
напълно се компенсира от мъченическия ореол, който той спечелва с 
мъжественото си поведение в името на България. 

Освен русофобия и/или неверие в силите на Русия допустим е и 
друг мотив за Чомаковото поведение през 1876-1877. Това е страхът 
за националното единство, което за копривщенеца е ценност от първа 
величина.  

Най-сетне, възможно е роля да е играло още едно съображение. 
Чомаков отдавна настоява българите със свои собствени сили да ре-
шават проблемите си. Националната самостоятелност, пише, на-
пример, той в 1865 на Георгаки Стоянович1, ако ни липсва сме жалка 
нация, длъжница на други народи, народ от необработен материал, 
следователно – срам за нациите.  

Следва ли обаче да съдим Чомаков задето вярва, че неговият на-
род може сам да се избави от незавидната си участ?  

Разбира се, разсъждавайки в подобен порядък, трудно е да се 
твърди, че българското освобождение би могло да стане по начин и 
във време, различни от действителните. Ако се бе забавило (за което 

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 147, с. 341. 
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настоява Чомаков), нито българската съдба щеше да бъде по-розова, 
нито е сигурно, че то щеше изобщо да се състои.  

Но и страхът на Чомаков от Русия не е напълно лишен от основа-
ния.  

Почти сила на поговорка през 1870-те получава изразът: Който ни 
освободи, той ще ни пороби. Сам Чомаков, все в харесваната от него 
афористична форма, изразява своите разбирания по този въпрос по-
конкретно: Русия ще ни избави от турците, но от нея пък кой ще ни 
спаси?1  

И наистина, надали (погледната от днешната дистанция) Третата 
ни държава – дори в Графигнатиевите си размери от 3 март 1878 – 
щеше да бъде особено щастлива, ако тя бе свързала съдбините си с 
тези на Русия. Едва ли фасциниращата ни дори сега Санстефанска 
България би оцеляла дълго без по-широка международна подкрепа. 
Най-вероятно тя би била бързо обезличена и погълната.  

Освен това, за да се присъединят към модерното общество (което 
е основната цел на Възраждането ни), не само от държавно-полити-
ческа свобода имат нужда българите, но и от бърза и ефикасна евро-
пеизация. А тя би била трудно осъществима при една по-близка руска 
опека.  

Разбира се, не може да се отрича нито българолюбието, нито ве-
ликодушието на цар Александър II. Но трудно може да се пренебрегва 
и фактът, че Русия има жизнено важни интереси в Източния въпрос и 
най-вече те я карат да обяви и води Освободителната война. Също 
така, макар Русия да е повече от акушерка на Третата българска дър-
жава, тя все пак не е нейна майка.  

Освобождението2 на България не е елементарно следствие от 
развръзката на Източната криза 1875-1878. То е сложна функция от 
разнородни и понякога противоречиви усилия, които се разполагат в 
широки времеви рамки. Конституирането на българите в нация, и осо-
бено учреждаването на Екзархията, е много съществено негово пред-
условие. И заради всичко това, нито русофилите, нито русофобите от 
втората половина на 19 в. са напълно прави или напълно криви.  

Например, в 1876 Стамболов е главен апостол на Гюргевския ко-
митет, който вдига против турците Априлското въстание. Чомаков пък, 

                                                 
1 Според Ат. Шопов (Д-р Стоян Чомаков, с. 56) Докторът малко по-иначе форму-

лирал този реторичен въпрос: от гърцката Църква и влияние с помощта на 
турското правителство ние лесно ще се избавим, на кой ще ни избави от Русия, в 
случай че тя дойде на Балканите? 

2 Последно за него вж. Косев, К., Ст. Дойнов. Възкресението на България през 
1878. 
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все през тази 1876, тръгва да събира подписи под верноподанически 
адрес към същите тези турци.  

Но едно десетилетие по-късно, след като Русия бе освободила 
България от турците, а пък българските патриоти се заемат да осво-
бодят себе си от русите, в Народното събрание Стамболов ще заяви: 
д-р Чомаков е един от тия, които, като работиха за Българския 
черковен въпрос, приготвиха освобождението на България.1 

# # #  
Какви идеи изповядва Чомаков и какво е тяхното значение? 
Той не вярва в революцията и е против опитите за освобождение 

преди българската нация да е напълно консолидирана. И затова не 
пропуска да повтаря като своеобразен афоризъм фразата: Поробен 
народ се освобождава, разделен народ се не обединява.2 Макар това 
да няма общовалидна сила, за българския народ то се оправдава на-
пълно.  

Заради това Чомаков е привърженик на еволюционизма, който, 
съчетан с прозападните му предпочитания, обикновено изглежда като 
туркофилство. Често тъкмо това се смята за негова най-характерна 
идея. 

Например, патриарх Кирил, несъмнено най-добрият познавач на 
църковно-националните борби, пише, че основната черта на Чома-
ковата политическа програма е туркофилството.3 В най-нови текс-
тове за балканския 19 в. туркофилството на Доктора е дори единстве-
ният повод за споменаване на неговото име.4 

Наистина, той най-често гледа да сътрудничи с турците в пре-
следването на своите цели. Отказвайки се да издига каквито и да било 
държавно-национални искания, той се старае срещу това да получи 
максимума в църковно-националната област.  

Много често освен това търси подкрепа от английската, а понякога 
и от френската дипломация.  

Също така нещо почти константно в неговото обществено поведе-
ние е и страхът от Русия.  

                                                 
1 Дневници на V ОНС. Първа редовна сесия (15 окт.-17 дек. 1887). Кн. 3 (21-30 

ноем. 1887), с. 335-336; срв. тук по-горе, с. 462. 
2 Жечев, Т. Българският Великден, с. 366. 
3 Кирил, патриарх Български. Антим I, с. 487-488; такова твърдение в засилен 

вид срещаме и у Ив. Снегаров (История на България (1962)-1), където туркофилска-
та група на Чомаков е представена като нещо отделно (с. 388) от двете основни 
партии в Църковното движение (от една страна, Умерена, Консервативна, Стари, от 
друга, Крайна, Демократична, Млади – с. 382-383).  

4 Грънчаров, Ст. Балканският свят, с. 564-565. 
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Но и туркофилията, и англофилията, и русофобията са само 
средства, а целта е национална консолидация и единство на бълга-
рите. Това личи от факта, че в определени случаи Чомаков се проти-
вопоставя и на турците (когато те застават зад унията или зад Патри-
аршията), и на французите (доколкото те протежират католическата 
пропаганда), и на англичаните (в качеството им на закрилници на про-
тестантския прозелитизъм). А пък въпреки русофобията си, той съ-
трудничи с руското посолство срещу унията.  

И във всички тези случаи неизменното е само филията (сиреч лю-
бовта) към българския народ и фобията (тоест страхът) за неговото 
единство. Дори за двете, последвали Априлското въстание, години 
етикетът туркофил не подхожда съвсем на Чомаков, защото и тогава 
става дума повече за русофобия и – специфична, наистина, – бълга-
рофилия. 

С това ние само можем да потвърдим мнението на Т. Жечев1, че 
най-характерното у Чомаков несъмнено е патриотизмът, който обаче, в 
желанието да открие нови пътища към осъществяване на българската 
национална кауза, го води до туркофилство в основните моменти от 
дейността му. Но според нас ударението следва да се поставя най-
вече върху българизма на Чомаков, а не върху неговата туркофилия. 

Определението туркофил не е много подходящо и защото борбата 
с Патриаршията, където лежи основната обществена дейност на 
Чомаков, е въпрос колкото църковен, толкова и политически. А тур-
ците, в съгласие с международните си договори, в най-важните му 
моменти, стриктно се съобразяват с волята на Русия. Така е и в 1845 и 
1861, когато исканията на българите са неглижирани, а техните водачи 
– пратени на заточение. Така е и в 1869-1870, когато Въпросът 
получава своето решение, така е и в следващите няколко години, ко-
гато става дума за приложение на Екзархийския ферман.  

Дейците пък, които най-добре отразяват това руско-турско едино-
действие в Църковния въпрос, са първо Стефанаки Богориди, след 
това неговото протеже Гаврил Кръстевич.  

Чомаков обича да казва, че България, за да бъде жизнеспособна, 
има нужда от (излаз на) Бяло море; Черно море е езеро, а народите, 
които нямат море, са осъдени да погинат.2 Тоест, той иска една го-
ляма България, България, съставена от Мизия, Тракия и Македония. 

                                                 
1 Жечев, Т. Българският Великден, с. 364 и сл. 
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 56. 
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Поради това много често за не по-малко важен от туркофилството 
в неговите възгледи и дейност се смята и националистичният мак-
симализъм.1  

Същото определение е приложимо за целия цариградски период 
на Чомаков – но със съществени уточнения.  

Може той да е мечтаел (и сигурно е говорел, вероятно наглася-
вайки се демагогски към настроението на своите слушатели) за по-
стигната със силата на оръжието свободна и обширна българска дър-
жава.  

Например, лятото на 1872 Чомаков уверявал революционера П. 
Берковски2, че българските Кавур, Гарибалди и Мацини3 още не били 
родени, но наближавало времето да се родят и те за освобождението 
на своя народ. За момента обаче неговото политическо верую било: 
напред просвещение, а после – освобождение.4  

Според Гр. Начович5 туркофилството на Чомаков било просто 
тактически ход. Той всъщност бил коварен враг на Империята и де-
монстрирал лоялност към нея само докато българите закрепнат за да 
могат да я съкрушат. 

Не е изключено Докторът да е бленувал и за нещо повече – като, 
да речем, обновена и менажирана от българите Източна империя.  

В това го подозира един К. Леонтиев, смятайки, че иска посредст-
вом отделна Църква българите, разтворени като един вид мая в пла-
нираната интегрална османска нация, да покръстят висшите турски 
сановници плюс султана и така да застанат начело на една възкръс-
нала Византия.6  

Подобно допускане е удобен начин да примирим българизма и 
отоманизма на Чомаков, сметвайки, че той е харесвал не толкова ос-
вободителния, колкото имперския национализъм.  

Но в неговата практическа работа на дневен ред не стои нито ве-
ликобългарски, нито източноимперски национализъм. Чомаков е 100 
на 100 ангажиран с развитието и оцеляването на българите като от-
делна нация и, съответно, със създаването, организирането и укреп-

                                                 
1 Това е израз на Кирил, патриарх Български. Антим I, с. 488; срв. и мнението на 

С. Радев (вж. тук по-горе, с. 18-19); след националните катастрофи през второто десе-
тилетие на 20 в. в подобен смисъл от ляво ориентирани политици и интелектуалци се 
използва изразът великобългарски шовинизъм. 

2 Вж. за него едноименния очерк на Ил. Тодев. 
3 Най-видните дейци на италианското Рисорджименто. 
4 Берковски, П.  Из въспоминанията ми, с. 90.  
5 Стара планина, I, № 47, 29 ян. 1877. 
6 Вж. за това у Тодев, Ил. Към въпроса за генезиса на новобългарската имперска 

идея; срв. тук по-горе, с. 186-187, 280. 
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ването на отделна обща Църква за всички българи, с развитието на 
тяхната просвета и с пълноправното им навлизане във всички нива на 
държавната администрация.  

Например, В. Теплов, дългогодишен чиновник в руското цариград-
ско посолство и по-сетне автор на съчинение по Църковния въпрос, 
сочи, че Чомаков обяснявал подаването (1866) на Критския адрес не с 
великобългарски визии, а със страх за самото съществуване на бъл-
гарите като отделна етническа единица. За тях, заявявал Чомаков, е 
по-изгодно Турция да просъществува още 50-60 години, през което 
време те да укрепнат, иначе могат да станат плячка на гърци или 
руси.1  

И М. Балабанов2 твърди, че Чомаков искал да не се бута по никой 
начин турското владичество у нас, и ние българите да си живеем в 
Турската империя мирно и спокойно при една самостоятелна 
народна Черкова без никакви от нейна страна връзки с Цариградс-
ката патриаршия, още по-малко с Русската православна черкова. 

Накратко казано – за него проблемът, който българите имат на 
дневен ред, не е постигане на национално величие. Постигане на 
максимум национална идентичност и максимум национално единство 
– така най-вече следва да се възприема неговият националистичен 
максимализъм. 

Ако отчетем и предпочитания от Чомаков политически режим и 
използваме релевантни на днешния ден термини, най-точно ще бъде 
да твърдим, че той изповядва либерално-демократичен национал-
интегрализъм.  

Следва да се уточни още, че този национализъм не е агресивен и 
ксенофобски. Напротив, той е дефанзивен и ксенофилски.  

След освобождението си от гърците българите, според Чомаков, 
би следвало да запазят и развиват своята идентичност, сливайки се 
обаче с останалите народи на Турската империя в османска нация. 
Нея обаче Чомаков си я представя не като нещо монолитно, както го 
подозира Леонтиев, а като федерация от нации. Като супранацио-
нална формация, в която отделните нации ще хармонизират противо-
речивото в своите интереси, но ще съхранят особеностите си.  

Сливане в космополитните сфери на човешката дейност – зая-
вява той с програмната си брошура от 1868 La Question Bulgare3, – в 
науката, търговията, индустрията, общите държавни интереси; в 

                                                 
1 Теплов, В. Греко-болгарский церковный вопрос, с. 56. 
2 Балабанов, М. Страница от политическото ни Възраждане, с. 259. 
3 Вж. тук, част 2, д. 157, с. 421. 
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същото време зачитане на националната самобитност – религия, 
език, бит. Ето сливането, което бихме искали да се осъществи 
между различните части на Империята и което би могло да се из-
рази със следната известна максима: Ðàçíîîáðàçèå â åäèíñòâîòî+ ñâî,
áîäà â ïîðÿäúêà-  

Прочее, Чомаков, освен че е горещ националист, също така без 
съмнение е и най-изтъкнатият български отоманист. 

Какво роля играят тези две идеи в българската история? 
Надали тук трябва специално да се обосновава, че националният 

принцип е conditio sine qua non за ускорения преход на българите от 
традиционна към модерна форма на общество. 

Обаче, очакванията на Чомаков поданиците на султана да се 
трансформират в една наднационална общност са утопични. Отома-
низмът, който е една от основните танзиматски идеи, излиза напълно 
неуспешен. Нито отделните етноси в Турската империя се сливат в 
единна османска нация, нито самата империя оцелява. Тя загива в 
тежки конвулсии и трудно може да се оспори твърдението, че ако бъл-
гарите не бяха овреме я напуснали, те вероятно щяха да имат съдбата 
на арменците или дори онази на кюрдите.  

В това отношение визията на Игнатиев-Бурмов от брошурата 
Братско обяснение, на която Докторът противопоставя своята Ques-
tion Bulgare,  излиза вярна.  

Но, от друга страна, поддържаният в Чомаковия опус принцип за 
преодоляване недостатъците на национализма при съхраняване на 
несъмнените му достойнства, притежава определена ценност и акту-
алност.  

Той напълно хармонира с днешните усилия на България да влезе 
в обединена Европа.  

За илюстрация достатъчно е само да се отбележи, че търсещата 
да се разшири до панконтинентални размери Европейска общност е 
движена от същата визия за отношенията между различните си на-
роди. Това е изразено в нейния девиз, който бе приет на 4 май 2000 и 
който гласи: Единство в разнообразието1. 

# # #  
След смъртта си Чомаков не е забравен – макар потомството да 

не е било особено почтително към паметта му.  
Например, той е погребан в пловдивските гробища Св.Архангел. 

Над гроба му се издига скромен паметник от черен гранит, чийто 
бронзови букви през 90-те години на 20 в. стават плячка на крадци. 

                                                 
1 http://www.devise-europe.org/Fr/accueilFr.html 
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Впрочем, Чомаков не е единственият, чийто памет по това време бе 
осквернена. Така, от софийската Борисова градина бе откраднат – все 
очевидно за да се продаде като метал – бронзовият бюст на П. П. 
Славейков. 

Освен от възрожденоведението, както видяхме в увода на насто-
ящото съчинение, споменът за Чомаков се поддържа главно от плов-
дивското общество, което като правило отбелязва кръглите годишнини 
от смъртта му, а още в 18941 кръщава улица в Стария град на неговото 
име.  

Своя принос дава и Българската православна църква. За тази 
неизменна негова [на Чомаков] любов – пише, например, в 1920 мит-
рополит Симеон на Мария Петрова-Чомакова – към българския народ, 
за дългото му неуморно служение на интересите му, българското 
духовенство всякога, когато прави спомен за тия, които са 
работили за благото на българската Църква, споменува и името на 
покойния Ви баща. Това направихме и тази година на Православната 
неделя, това направихме и днес, петдесетгодишнината от учреж-
дението на Екзархията.2 

През 1934, в рамките на общодържавна кампания за (ре)бълга-
ризация на топонимията в България, село Къшла-кьой, Момчилград-
ско, е наречено, най-вероятно в чест на Доктора, Чомаково. В община 
Червен бряг се намира село Чомаковци, но неговото име, както из-
глежда, няма нищо общо с д-р Чомаков.  

Своя принос в поддържане паметта за Чомаков дават и медиците, 
за които той винаги си остава едно голямо име. Макар и ограничени по 
цели и обем, единствените книги, ако не броим документалния том на 
Ат. Шопов3, посветени изцяло на Чомаков, също са дело на медици.4 
През окт. 1979 в Пловдив се отбелязва 100-годишния юбилей на БЧК. 
Сред мероприятията е и откриване на две паметни плочи, едната от 
които се поставя на къщата на д-р Чомаков.5  

През 1943 половината век от смъртта на Доктора е отбелязана и 
от Министерството на просветата, което с нарочен циркуляр6 пред-
писва училищата из страната да отпразнуват по достоен начин па-
метта на видния възрожденец.  

                                                 
1 ДА-Пловдив, ф. 29к, оп. 4, а.е. 8, л. 99. 
2 Вж. тук, част 2, д. 136, с. 307. 
3 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков. Живот, дейност и архива. 
4 Запрянов, Н., Н. Казанджиев. Д-р Стоян Чомаков; Маркова, Л. Д-р Стоян Чомаков. 
5 Запрянов, Н., Г. Аргиров. 100 години БЧК в Пловдив, с. 100. 
6 Екземпляр от него се пази в ДА-Пловдив, ф. 117к, оп. 1, а.е. 59, л. 136. 
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В салона на пловдивския Народен театър на 5 дек. (23 ноем. ст.ст.) 
1943 с паметно утро се чества годишнината от Чомаковата смърт, а 
слово произнася Н. Каблешков.1  

Пловдивският митрополит (по-сетне Български патриарх) Кирил от 
своя страна с окръжно от 22 ноем. 19432 (където определя Чомаков 
като рядък родолюбец) до енорийските свещеници нарежда да му се 
отслужи панихида и да се припомнят неговите заслуги към българския 
народ. Той обнародва и хвалебствена статия в софийския вестник 
Мир3, която до голяма степен е в контраст с по-сетнешните му пре-
ценки из неговите книги, посветени на Църковния въпрос, за Чомаков. 

Стогодишнината (1993) от смъртта на Чомаков бе чествана по 
инициатива на пловдивския Музей на Съединението. На първия етаж 
на неговата къща бе подредена изложба за живота и дейността му, 
където бе проведено и тържествено събрание, на което доклад изнесе 
пишещият тези редове.4 

Образът на Чомаков (освен онези на Иларион, Авксентий, Паисий 
и двамата екзарси) през 20-те години на 20 в. е красял Метоха в Ца-
риград.5 Чомаков портрет, вероятно правен посмъртно по фотогра-
фия6, е минал през НХГ и понастоящем се намира в ЦДА7. Друг пор-
трет (произведение на Ст. Доспевски) в естествена големина и рисуван 
от натура8 е в неизвестност. Стенописно пък изображение9 на Чомаков 
има в катедралната църква Св.Богородица в Пловдив. 

# # #  
Своеобразен паметник на д-р Чомаков е неговата къща, която се 

намира на Съборна – централната улица в Стария Пловдив. Днес тя е 
архитектурна и историческа забележителност и може красноречиво да 
говори както за материалните възможности на първия си стопанин и за 
неговия социален статус, така и за вкусовете и характера му.  

Сградата е в стил пловдивска симетрична къща, който се развива 
през втората половина на 19 в. под влияние на минали през Ориента 
ренесансови и барокови въздействия. Числи се към късния тип 
симетрична къща с ãåâãèðåí градеж (масивни стени на дървен 
скелет) и без портик. Този маниер на изпълнение е пренесен в Плов-

                                                 
1 Юг (Пловдив), № 7424, 6 дек. 1943. 
2 ДА-Пловдив, ф. 67к, оп. 6, а.е. 311, л. 100.  
3 Мир, № 12985, 6 дек. 1943 – вж. за нея тук по-горе, с. 38. 
4 Тодев, Ил. Д-р Стоян Чомаков или от освободителен към имперски национализъм. 
5 Стойнов, Ив. Д. Българската светиня на Златния рог, с. 20. 
6 Вж. тук, ил. 23. 
7 ЦДА, ф. 762к, оп. 1, а.е. 96.  
8 Уста-Генчов, Д. Спомени за живописеца Станислав Доспевски, с. 108; според 

Василиев, А. Български възрожденски майстори, с. 400, № 7, това платно се намирало 
в НХГ – но в случая явно става дума за портрета на Салчо Чомаков (вж. тук, ил. ). 

9 Вж. тук, ил. 54. 
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див от работили в Цариград и Одрин майстори и затова се нарича 
Åäèðíå èøè (Одринска работа).  

Постройката е двуетажна с висок сутерен под цялата сграда, раз-
положена свободно в двор. Отпред има голяма градина, отзад – малък 
стопански двор, отдясно се издига пристройка с баня и пералня. 
Застроената площ е около 390 м2.  

Интериорът на къщата е представителен и с богата украса. В при-
земието има затворено преддверие с мраморен под и овален дървен 
таван, õàéåò (правоъгълен салон) с елипсовиден таван, стълба, две 
големи стаи и сервизни помещения. Етажът също има просторен, ук-
расен с великолепен резбован таван, õàéåò и четири стаи.  

Външната архитектура носи печата на строгост и хармония: фа-
садата е симетрична, средната част е издадена напред и увенчана с 
изписан с медалион и гирлянди фронтон. Над входа стои балкон с па-
рапет.1 

Заминавайки за Цариград през пролетта на 1861, Докторът я ос-
тавя в строеж.2 Към нея е предвидена и ñïèöåðèÿ. Сетне Чомаков я 
дава под наем. За известно време там живее Н. Геров. На моменти тя 
ще е стояла и празна, бидейки обаче част от честването на 24 май.3  

През 1875-18784 Чомаковата къща, тъй като митрополията остава 
за гърците, ще служи за резиденция на първия екзархийски владика в 
Пловдив – Панарет. След Освобождението е основно ремонтирана, 
като са свалени някои от дъсчените тавани, алафрангите и долапите, 
дървеният парапет на балкона е сменен с железен и пр.5  

Чомаков има и зеленчукова градина, с която много се гордее и 
където посетилият го през 1885 виден белгийски учен и българофил 
Емил дьо Лавеле вижда чудесни плодове и зеленчуци, които доказ-
ват и плодородието на земята, и забележителните градинарски 
способности на българите.6  

И граф дьо Бурбулон7 описва (в 1888) старата тайнствена8 
къща на Чомаков, където княз Фердинанд гостува при второто си по-
сещение, през ян. 1888, в Пловдив. Разбира се, извършена е специ-

                                                 
1 Пеев, Хр. Пловдивската къща, с. 226-227. 
2 Вж. тук, част 2, д. 131, с. 296; вж. и тук по-горе, с. 70. 
3 Илиев, Ат. Т. Спомени, с. 82. 
4 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 99, 308, с. 165, 366. 
5 Пеев, Хр. Пловдивската къща, с. 227. 
6 Laveleye, Emile de. La péninsule des Balkans. P., 1886 (цит. по: L’histoire bulgare 

dans les ouvrages des savants européens, p. 197). 
7 Бурбулон, Р. дьо. Български дневници, с. 119, 82-83.  
8 Тайнствени намира къщите в стария Пловдив и графиня дьо Грьоно (Станчо-

ва, А. Дворцови и дипломатически спомени, с. 32). 
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ална подготовка за височайшата визита: за посещението на княза, 
пише Д. Тончев в нарочна телеграма1 до Стамболов, е приготвена 
къщата на доктора Чомаков. Бурбулон обаче не я намира особено 
удобна, макар че му харесва откриващата се от там гледка. 

По повод това гостуване, с дата 17 март 1888, графиня дьо Грьоно 
изпраща на Чомаков от името на княгиня Клементина благодарствено 
писмо (което не звучи само като протоколна любезност) за 
гостоприемството плюс подарък за спомен. Противно на преценката на 
Бурбулон графинята2 пише, че князът и неговата майка намират 
къщата очарователна.  

В 1895 Пловдивската община я откупува за зимна резиденция на 
княз Фердинанд3 от дъщерята на Доктора, Мария Петрова-Чомакова, 
която, като придворна дама на княгиня Мария-Луиза, се премества да 
живее в София4. В официалните документи5 къщата вече носи името 
Дворецът в Пловдив. После за известно време е използвана от графи-
ня дьо Грьоно, след Първата световна война става сиропиталище, по-
късно в нея се помещава дори тютюнев склад.6 

След Втората световна война сградата подслонява градската 
библиотека Максим Горки. През 1981 е реставрирана и адаптирана за 
музей на изобразителните изкуства. В нея за постоянно са изложени 
76 платна на художника Златьо Бояджиев. 

Освен като Докторчомаковата къща, сградата е известна и като 
Пловдивска художествена галерия Çëàòüî Áîÿäæèåâ и е обявена за 
паметник на културата с национално значение.7  

В двора има бюст на патрона £. Може би някой ден редом с него 
ще застане и изображение на нейния първи стопанин. 

2. Потомци 

Какви са били социалните предразсъдъци по тепетата можем да 
съдим от факта, че Чомаков, въпреки войнстващия си патриотизъм, 
първоначално, в съгласие с традициите на пловдивския български 
патрициат, се кани да се жени за гъркиня.  

                                                 
1 Стамболов, С. Личен архив. т. 1, ч. 2, с. 522. 
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 51, с. 125; и в спомените си графинята отде-

ля място на Чомаковата къща през този княжески престой (Станчова, А. Дворцови и 
дипломатически спомени, с. 31-32). 

3 Маджаров, М. Спомени, с. 753. 
4 Димитров, Г. Г. Княжество България-2, с. 537, бел. 1 под линия. 
5 Лисицата и лъвът, с. 131. 
6 За всички тези перипетии вж. Балчев, Вл. Княжеската резиденция в Пловдив; 

Балчев, Вл. Тютюневи бали ферментират в царски покои. 
7 НИПК, Пд-328-19 (Къща на д-р Ст. Чомаков. Старинен Пловдив). 
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Братовчед му Ат. Чалъков не одобрява този избор и пише с дата 
24 авг. 1851 на сестра си Теофану да му каже, че една хубава умна 
българка трябва да бъде предпочетена пред една такава гъркиня.  

Дали заради такова едно отношение от страна на близките си, или 
по друга причина, но Чомаков се разкандърдисва и си взема съ-
народничка.1 Този епизод е твърде важен, защото сигурно ако Чомаков 
се бе оженил за гъркиня, неговата роля в Църковния въпрос щеше да 
бъде друга.  

Така или иначе той сключва брак с Кириаки(ца), дъщеря на първия 
хасковски чорбаджия Димитраки х. Милков.2 Ако съдим по това, че 
първата му дъщеря е родена през втората десетдневка на юни 18533, 
женитбата трябва да е станала най-късно през 1852.  

За Кириаки не знаем нищо – извън онова, което би ни казал ней-
ният, рисуван от Ст. Доспевски, портрет.4 Ето как го коментира проф. Н. 
Мавродинов5, вероятно най-добрият познавач на българското изоб-
разително изкуство:  

С реализъм Доспевски изгражда образа на Кириакица Чомакова. 
Отделените от тялото ръце предават навярно един от характер-
ните жестове на модела. Като ги е отдалечил от тялото, худож-
никът е накарал да изпъкнат бюста и тънкият кръст на жената и 
така е очертал цялата ù фигура. И тук той работи внимателно 
златните нанизи по косите, дългата верижка на часовника, данте-
лите по ръкавите, блузата и яката, нанизите от ситен маргарит 
на шията, брилянтната брошка на гърдите и създава пак една по-
ема, пълна с младост, с благополучие, с хубаво кокетство, свойст-
вено на младостта, с лиризъм. 

Кириаки тръгва с мъжа си за Цариград през пролетта на 1861, но, 
тъй като не може да понесе раздялата с децата си, през есента на 
същата година се връща сама в Пловдив.6  

                                                 
1 Кепов, Ив. Живот и дейност на Чалъковци, л. 205; за съжаление, Кепов не сочи 

откъде има това сведение. 
2 Овдовял още преди брака на дъщеря си с Чомаков, той се жени повторно по во-

лята на митрополит Никифор, но този му брак не е щастлив (вж. у Моравенов, К. 
Паметник, с. 77-78); единият брат на Кириаки, Васил х. Милков, е женен за Чалъковка 
– Рада, дъщеря на чорбаджи Недельо В. Чалъков, братовчед на Чомаков (вж. у Кепов, 
Ив. Живот и дейност на Чалъковци, л. 205). 

3 ИАНГ-1, д. 615, с. 383. 
4 Той се е съхранявал у внучките на Чомаков и е бил унищожен при бомбарди-

ровките по време на Втората световна война; сега с негова недобра фотографска 
репродукция разполага единствено НХГ, която тук възпроизвеждаме с нейното любез-
но разрешение – вж. тук, ил. 1. 

5 Мавродинов, Н. Изкуството на Българското възраждане, с. 312. 
6 Д-р Ст. Чомаков [некролог], с. 18. 
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През февр. 1862 Чомаков е разтревожен от писмо на жена си, в 
което тя му пише, че здравето £ е в опасност.1 На негово писмо по този 
повод до Пловдив отговаря Георгаки Стоянович (20 февр.): нищо 
сериозно; жена му имала стомашно разстройство, тъй като яла лоша 
храна; но не била болна и нямала нужда от лекар. Лека настинка 
имали и децата му, но сега вече всичко е наред. Не бива да оставя 
Въпроса в толкова важен момент.2  

Най-вероятно, успокоен от тази оказала се неточна преценка на 
своя братовчед и приятел, Чомаков тръгва късно от Цариград и не 
само не смогва да помогне на жена си, но не я и заварва жива.  

Това, както изглежда, за Чомаков е първата сериозна травма. До 
края на живота ще го измъчват и угризения3 за смъртта на Кириаки, 
тъй като тя линее не само от болестта си, но и от притеснения по 
него4.  

# # #  
Кириаки му ражда две дъщери – Мария (наричат я и глезено Ма-

ньота) и Елена.  
Чомаков, изглежда, не е помнел добре дати.  
За рождените години на двете си деца той веднъж пише, че, оти-

вайки през 1861 в Цариград, младо семейство с две от две до четери 
години деца повери Богу.5 Тоест, би следвало да заключим, че 
голямата му дъщеря е родена през 1857, а малката – през 1859. В из-
ложение пък до премиера на Княжеството Петко Каравелов той дава 
по-различни сведения: през пролетта на 1862 едното му дете било 
две-, а другото – тригодишно.6  

Но за най-точно следва да приемем сведението от писмото на К. 
Геров, който с дата 17 юни 1853 пише на брат си: Г-н Стоянче си доби 
дъщеря, преди една неделя, не зная в кой ден.7 Достоверна изглежда 
1855 като рождена година на по-малката му дъщеря.8 

След смъртта на майка си двете момичета остават под грижите на 
леля си Рада. Те много ще са тъжили9 за баща си, който нито има 

                                                 
1 Василева, В., и др. Непубликувани писма, д. 14, с. 307. 
2 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 518, с. 581. 
3 Пак там, д. 567, с. 624. 
4 Пак там, д. 539, с. 597-598. 
5 Вж. тук, част 2, д. 131, с. 296. 
6 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 567, с. 624 
7 ИАНГ-1, д. 615, с. 383. 
8 Кепов, Ив. Живот и дейност на Чалъковци, л. 220. 
9 За това можем да съдим от две трогателни техни писма до Чомаков (вж. тук, 

част 2, д. 27, 55); неведнъж, както изглежда, и шуреят му Михалаки х. Милков го 
упреква, че не взема децата при себе си (пак там, д. 142). 
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време да прескача редовно до Пловдив, нито ги взема за постоянно 
(най-вероятно очаквайки мисията му бързо да свърши) в Цариград. За 
година или повече трябва да са заминали с него за Цариград, когато 
той се връща там след смъртта на жена си през май 1862. За това съ-
дим от писмо на сестра му Рада до него с дата 18 юли 1862 (поздра-
вявам – пише тя – и целувам Манюнка и Еленка по очите и бузите1) и 
от писмо2 на самия Чомаков до брат му с дата 4 март 1863: Децата ми 
– се казва там – Ви целуват ръка.  

Най-сетне, в 1865, очевидно разбрал, че Въпросът се затяга, той 
ги прибира, заедно със сестра си, при себе си в столицата. 

За атмосферата в цариградския дом на Чомаков (през лятото на 
1872) любопитни спомени ни е оставил и един от най-идеалистично 
настроените ни революционери – ломчанинът Петър Берковски. Ча-
кайки учителско място от Екзархията, той се запознава с живота на 
цариградските българи, като няколко пъти се среща с Чомаков, който с 
внимание и любопитство го разпитва за делата на емиграцията във 
Влашко и за нейните водачи, особено за земляка си Любен Караве-
лов.3 При тези разговори Берковски не забелязва у Доктора никакво 
душевно вълнение или нравствено безпокойствие. Напротив, той е 
весел и спокоен, което мемоаристът схваща като свидетелство за от-
кровеност и родолюбие. Един от тези разговори в дома на Чомаков 
завършва с революционни песни, които Берковски изпълнява по молба 
на домакина, чиито дъщери пригласят на пиано.4 

Мария и Елена Чомакови имат англичанка за възпитателка5, учат 
във френски пансион и са едни от първите български преводачки от 
френски. Мария превежда Времето6 и Четирите възрасти на жи-
вотът7, а Елена – Училището на нещастието8.  

Може би с тези преводи те са участвали в първото изложение9 на 
български дамски ръкоделия, организирано от Българското благоде-

                                                 
1 НБИВ-БИА, а.е. 16, л. 8. 
2 Пак там, л. 19-20; Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 567, с. 624. 
3 Чомаков и Каравелов са далечни братовчеди; не за първи път сега Докторът се 

интересува от него – напр., в писма до сина си от 1860 Стойчо Каравела му пише, че г-
н Стоянчо го ìàêñóñ поздравява и че пита какво учи в Москва (Евтимий, проф. архим. 
Ненапечатани досега писма от и до Любен Каравелов, с. 45-46, 52); вж. и тук по-горе, 
с. 113-114. 

4 Берковски, П.  Из въспоминанията ми, с. 88-90.  
5 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 59. 
6 Читалище, I, № 2, 15 окт. 1870 
7 Пак там, I, № 7-11, 21, 1871 
8 Пак там, I, № 4, 15 окт. 1870 
9 Вж. за него Начов, Н. Цариград, с. 71-72. 
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телно братство Просвещение през лятото на 1873 в Метоха, та Кон-
стантин Величков, ученик в Галатасарайския френски лицей, ги хвали 
пред Чомаков, комуто е подопечен.1 

Двете г-ци Чомакови учат и немски в частното училище, което по 
инициатива на Ал. Людсканов една немкиня отваря в Ортакьой. От 
двете повече се отличава по-голямата, Мария. Сред българите тя се 
смята като учена и либералстваща.2 

Методий Старозагорски3, който е чест гостенин през 70-те години 
на 19 в. в Ортакьойския дом на Чомаков, ги помни като интелигентни 
и високопатриотични момичета. 

В Пловдив Мария се посвещава на благотворителност:  
Във възпитанието на децата в Сиропиталището директорката 

г-жа Пат не е сама – известява Марица4; –  неи помагат някои и от 
благородните госпожи и девици, от които, с уважение го казвале, е 
госпожица Мария, дъщеря кротка, свидно чедо на д-р Чомаков, която 
два пъти през седмицата ходи в Сиропиталището и дава даром 
уроци на бедните деца. 

Няколко месеца след завръщането си в Пловдив Чомаков, като 
баща, изживява трагедия. На 23 окт. 1878, след 20-дневно боледуване 
от настинка в гърлото, умира малката му дъщеря, Елена.5  

# # #  
Грижи на Чомаков създава и другата му дъщеря – тя пожелава да 

свърже живота си с човек, който той не одобрява. С прочувствено 
писмо6 (на френски!) Мария Чомакова обвинява баща си в студенина и 
неразбиране и се оплаква от непоносима самота, свършила в мо-
мента, в който, естествено, се появява първата любов. 

Скъпи татко – заявява накрая тя! – не ме правете нещастна за 
цял живот! Не смятам, че бих умряла, ако Вие кажете íå, но във 
всеки случай това ще ме накара да желая смъртта. 

Чомаков е поставен натясно и отстъпва. Не е много ясно кога се е 
състояла женитбата. Във всеки случай английски консули Ед. Калвърт 
пише в свой доклад с дата 23 дек. 1878 от Одрин: На 15-и миналия 
месец в Одрин е бил сформиран български комитет, който се наре-

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 25, с. 107. 
2 БИА-НБКМ, ф. 12, а.е. 58, л. 37. 
3 Митев, Й. Записката на митрополит Методий Старозагорски, с. 246. 
4 Цит. по Кепов, Ив. Живот и дейност на Чалъковци, л. 220; според Кепов въпрос-

ният брой на Марица бил от 22 авг. 1879; но там такова съобщение липсва. 
5 Йосиф I, екзарх Български. Дневник, с. 71; вж. и траурното съобщение в Мари-

ца, I, № 27, 27 окт. 1878, с. 7 
6 Вж. тук, част 2, д. 166. 
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къл Áúëãàðñêè ìàêåäîíñêè êëóá. Неговата цел е събирането на добро-
волци в помощ на въстаническото движение в Македония. Предсе-
дател на комитета е някой си Чомаков, осиновен син и зет на добре 
известния българин туркофил със същото име.1  

Избраникът на Мария Чомакова е капитан Владимир Александро-
вич Петров, руски офицер. Известните на науката данни за него са 
малко. Той е роден на 7 дек. 1847. 

Ето как го вижда Ат. Илиев в Къзъл-Агач (Елхово) през ноем. 1878:  
В първите дни на ноемврий мина през Къзъл-Агач артилерийс-

кият полковник Куропаткин, брат на известния тогава също пол-
ковник, а отпосле генерал Куропаткин, със своите офицери. Той 
водеше със себе си един млад човек, невоенен, с една фуражка само 
на глава. Невоенният по своите безцеремонни обноски, както ми се 
стори тогава, не се различаваше по тип от Тургеневия Базаров в 
Îòöè è äåòè, които аз бях чел преди пет години. За мене той бе ин-
тересна и симпатична личност. Аз най-напред се запознах с него и 
ние играхме няколко партии шахмат. Препоръчаха ми го като оръ-
жеен майстор, на име Петров. Той бе същият, който се засели от-
после в България и стана зет на добре известния деец по църков-
ните правдини д-р Чомаков.2 

Към тези сведения могат да се направят някои пояснения. Куро-
паткин (Алексей Николаевич) – това е сетне известният генерал и во-
енен министър. По време на Освободителната война той е началник-
щаб на Скобелев. Вероятно него има предвид Н. Генадиев3, пишейки, 
че кап. Петров бил съученик на Куропаткин. Последният учи в Пав-
ловското военно училище и в Николаевската генералщабна академия. 
Петров трябва да му е бил съученик в първото учебно заведение. То е 
основано в 1863 и първоначално се намира на Василевския остров в 
Петербург. Има двегодишен курс, учениците се наричат юнкери и из-
учават: тактика, военна история, артилерия, фортификация, военна 
топография, законоведение, военна администрация, механика, химия, 
закон Божи, руски, френски, немски.  

Както е известно, Бащи и деца (1862) е най-хубавият роман на 
Тургенев, а Базаров – най-силния му образ. Нихилист (в първоначален 
смисъл на думата), отричащ всички закони с изключение на ес-
тествено-научните, спонтанен и антиестет, чудат и прям в разбирани-

                                                 
1 Британски дипломатически документи по българския национален въпрос-1, д. 

33, с.104-105. 
2 Илиев, Ат. Спомени, с. 210-211. 
3 Генадиев, Н. Спомени, с. 107. 
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ята си, Тургеневият герой обаче не е безразличен към любовта. В со-
циално-политическо отношение образът представя победата на рево-
люционната недворянска над дворянската интелигенция, към която 
принадлежи сам авторът 

На военна служба Петров постъпва на 7 авг. 1865. От 7 май 1867 е 
подпоручик, от 28 май 1879 – поручик, от 31 март 1884 – капитан. С 
този си чин участва в Съединението (когато има за прякор Бурката1) – 
взривява моста при Харманли.2 От 9 ноем. 1892 е майор, от 14 февр. 
1900 – подполковник, а от 15 февр. 1900, когато изпълнява длъжността 
техник при Софийския артилерийски склад – пенсионер.3 По-сетне 
взема участие и в Балканската война. Умира в 1920. 

Сключвайки брак, той взема и фамилията на жена си, като става 
Петров-Чомаков. Това име носят всичките му наследници. 

Макар Мария Петрова-Чомакова да има четири деца (три дъщери 
и един син), тя намира време и за обществена работа.  

На 10 ноем. 1893 в общо събрание на основаното още в 1873 бла-
готворително дружество Майчина грижа е избрана за  председател на 
неговото настоятелство.4  

През ноем. 1894 княз Фердинанд пристига в Пловдив за панихи-
дата по случай първата година от смъртта на Чомаков. Тогава кани 
дъщеря му в двореца.5  

През 1895 става придворна дама на княгиня Мария-Луиза и се 
премества със семейството си в София. Тук се радва на благоволени-
ето на княза. В 1905 получава като подарък от него крупна парична 
сума за строеж на две къщи в Чамкория.6  

В 1908, заедно с Вера Хаканова и Анна Станчова, Мария Петрова-
Чомакова е назначена за придворна дама на втората съпруга на княз 
Фердинанд – княгиня Елеонора фон Ройс.7 

В столицата обществените £ ангажименти се увеличават.  
През 1904, по почин на княз Фердинанд се създава благотвори-

телно общество, което се заема да организира военна болница за ру-
сите във войната им с Япония.8 Начело са Султана Петрова, Екате-

                                                 
1 Съединението 1885. Спомени, с. 439. 
2 Вж. тук по-горе, с. 455. 
3 По наша молба Централният военен архив (Търново) ни изготви биографична 

справка за Вл. Петров под № 78 от 16 февр. 2001. 
4 Пловдив, № 127, 25 ноемв. 1893, с. 2. 
5 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 66. 
6 Вж. тук, част 2, д. 172. 
7 Станчова, А. Дворцови и дипломатически спомени, с. 169. 
8 Вж. за нея Минцев, Д. Българска болница на руско-японския фронт през 1904-

1905. 
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рина Каравелова и Мария Петрова-Чомакова. През април болницата е 
готова и, преди да замине за Далечния изток, е изложена  пред со-
фийското гражданско в Княжеския манеж.1  

В 1905 под егидата на княгинята започва подготовка за участие на 
България в проведения в Париж Международен конкурс за изкуства на 
жената. Председател на българския организационен комитет е Мария 
Чомакова.2 

Тя ревниво пази паметта на баща си, пред когото трябва да се е 
прекланяла. Към неговото дело проявяват интерес такива видни 
български учени от онова време като Ив. Шишманов и Симеон Радев – 
както разбираме от едно писмо3 на Вълко Шопов, комуто Чомаков дик-
тува своите спомени.  

Шишманов не написва нищо за Чомаков, но пък Симеон Радев му 
посвещава чудесни страници в излязлата първо на френски през 1918 
своя книга Македония в Българското Възраждане.4 

Мария Петрова е силно огорчена, че заслугите на баща £ през 
Възраждането биват подминавани:  

Толкоз малко са тези които го помнят! – пише5 тя на митрополит 
Симеон през 1920. –  Често съм дори мислила че като нарочно да е 
бил устроен един комплот на мълчание около името му. Случи се че 
тези които писаха по Църковния Въпрос бяха всички от противния 
лагер и знаете че и тогава, както и днес, личните страсти 
говореха високо.  

Затова тя полага значителни усилия да популяризира стореното от 
д-р Чомаков.  

Например, на 4 юни 1913 изпраща на цар Фердинанд брошурата 
La Question Bulgare, която Чомаков бе публикувал в началото на 1868 
в Цариград6. В съпроводителното писмо7 тя пише: сега, когато се об-
съждат естествените граници на България, може би няма да е из-
лишно царят да се осведоми как ги е виждал Чомаков преди 45 години. 

Царят надали е пропуснал да хвърли око на съчинение, излязло 
изпод перото на човека, към който той се бе обръщал с папа. Но е не-
известно дали то е повлияло – и ако да, то в какъв смисъл? –  върху 

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 169-171. 
2 Пак там, д. 173; срв. НА БАН, ф. 11к, оп. 2, а.е. 654. 
3 Вж. тук, част 2, д. 133. 
4 Вж. тук по-горе, с. 16 и сл. 
5 Вж. тук, част 2, д. 135, с. 305. 
6 Вж. за нея тук по-горе, с. 277 и сл.  
7 Вж. тук, част 2, д. 157. 
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решението му, в резултат на което само дни по-късно избухва Между-
съюзническата война? 

Но най-важната заслуга на Мария Петрова пред българската кул-
тура е издаването архива на Чомаков. Тази задача тя възлага на Ат. 
Шопов, който познава Чомаков още от 60-те години на 19 в. В резултат, 
като № XII от поредицата Сб. на БАН през 1919 се появява един 
солиден и добре обработен том с документи.1  

# # #  
От брака си, както вече споменахме, Мария Петрова-Чомакова 

има четири деца. 
Най-голямата е Елена, родена на 2 авг. 1882.  
През 1914 тя става компаньонка на царица Елеонора.2 Впрочем, 

още преди това я срещаме сред придворните – например, през май 
1912 пътува с майка си в царския трен на официално посещение във 
Виена3. Сетне е придворна госпожица на княгиня Евдокия.4 Отличава 
се с такт и светско държание.5 Високо образована и интелигентна, 
нейният салон в София по-късно ще бъде посещаван от много инте-
ресни личности.6 

През 1930 присъства в Асизи на сватбата на цар Борис. Там за 
първи път я вижда бъдещата царица Йоанна и я прави своя любимка. 
В нейно лице тя намира отличен секретар, помощник и компаньон. В 
1932 нейното месечно възнаграждение е 10 950 лв.7  

Според Л. Лулчев8 най-близка на царицата била не Елена, а Беби9 
(т.е., Мария) Петрова-Чомакова. Но Лулчев изглежда бърка двете сес-
три. От още няколкото споменавания в същата книга10 може да се за-
ключи, че царят е използвал Чомакова за въздействие върху цари-
цата. Алб. Леверсон11 пък намеква, че това, че Ел. Петрова-Чомакова 
остава госпожица, може да се дължи и на нейна интимна връзка с 
царя. 

                                                 
1 Вж. за него тук по-горе, с. 53. 
2 Леверсон, А Цар Борис III. Щрихи към портрета, с. 42. 
3 Гешов, Ив. Евст. Лична кореспонденция, д. 99, с. 229. 
4 Груев, Ст. Корона от тръни, с. 212; Леверсон, Алб. Цар Борис III. Щрихи към 

портрета, с. 131-132. 
5 Леверсон, Алб. Цар Борис III. Щрихи към портрета, с. 196. 
6 Станчов, Ив. Д. Дипломат и градинар, с. 342. 
7 Леверсон, Алб. Цар Борис III. Щрихи към портрета, с. 141, 179. 
8 Лулчев, Л. Тайните на дворцовия живот, с. 37. 
9 Така £ викат защото е най-малката – родена 1890. 
10 Лулчев, Л. Тайните на дворцовия живот, с. 43, 101. 
11 Леверсон, Алб. Цар Борис III. Щрихи към портрета, с. 11-12, 261. 
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През 1946, след референдума за формата на управление, Елена 
Петрова-Чомакова придружава царицата в изгнанието £ и остава край 
нея до смъртта си (1965).1 Погребана е в Ещорил, недалеч от къщата 
на царицата.2 

Придворна дама става и най-малката внучка на д-р Чомаков. Тя 
носи името на майка си, Мария. По тази причина дори осведомени ав-
тори ги бъркат.3  

В 1936 Елена Петрова-Чомакова и Павел Груев са двамата най-
отдавнашни служители на двореца. Те са неговата жива история, в 
тях е въплътена цяла една епоха – коментира Алб. Леверсон.4  

Елена Петрова трябва да е била възприемана като един вид ем-
блема на Двореца. Например, от нейната фамилия и от онази на на-
чалник-протокола, Ханджиев, английският крал Едуърд VIII произвежда 
по време на престоя си в България през 1936 за цар Борис шеговитото 
прозвище Petrol and Handkerchief (Петрол и Носна кърпичка), с който 
през войната Бъкингамският дворец във всичките си шифровани 
телеграми обозначава българското царско семейство.5 

Започва Втората световна война. Двете сестри не обичат герман-
ците и навсякъде говорят против тях. С дата 6 юни 1940 Евд. Филова6 
записва в дневника си:  

Ces démons, казва за тях г-ца Ел. Петрова-Чомакова. А другата 
нейна сестра говори: Âñè÷êè êàçâàò+ êàêâîòî ùå äà ñòàâà ïî ñâåòà+ 
íî Áúëãàðèÿ äà ñå çàïàçè- Îìðúçíà ìè âå÷å òîâà äà ÷óâàì- Âñå çà 
Áúëãàðèÿ+ âñå çà Áúëãàðèÿ- Àìè Ôðàíöèÿ+ àìè íåéíàòà êóëòóðà>  

Дори самата посланикша на Райха, Р. Рихтхофен, по-сетне се 
оплаква, че те се били държали много зле с нея.7  

Заради неодобрение към германците пък бавачката на престоло-
наследника, фанатизирана националсоциалистка, нарича Елена Пет-
рова-Чомакова англичанка и е готова в знак на протест дори да на-
пусне Двореца.8  

Двете сестри са големи англофилки.9  
През 1941, в деня (1 март), в който България се присъединява 

към Тристранния пакт, Елена и Мария Петрови-Чомакови дават прием 
                                                 
1 Йоанна, Царица. Спомени, с. 36, 38, 66, 153. 
2 Леверсон, Алб. Цар Борис III. Щрихи към портрета, с. 262. 
3 Пак там. 
4 Пак там, с. 216. 
5 Груев, Ст. Корона от тръни, с. 293. 
6 Пак там, с. 43. 
7 Филова, Евд. Дневник, с. 66, 73, 74. 
8 Филов, Б. Дневник, с. 285. 
9 Пак там, с. 66. 
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по случай отпътуването на британския посланик Дж. Рендъл, който 
напуска София в знак на протест по повод българското включване в 
Оста.1 Става скандал.2 Макар царицата да е много привързана към 
Елена и въпреки неодобрението на царя3, двете сестри трябва да на-
пуснат не само Двореца, но и страната. Те се установяват в Буда-
пеща4, където дочакват края на войната.  

Тяхното изгонване става по личното настояване на министър-
председателя Б. Филов5, зад което може би стои жена му, Евд. Филова. 
Тя6 самата пък пише, че на това особено много държал арх. Й. Севов. 
Той е един от най-близките съветници на цар Борис III. По-късно, в 
разпитите по повод съденето му от Народния съд, той разказва за този 
епизод, но нищо не споменава за това чия е била инициативата за 
изгонването на двете придворни дами.7 

Изгнаничките първоначално намират убежище при брат си в Буку-
рещ, където той е пълномощен министър. Разноските по тяхното пре-
биваване поема лично царят.8 За румънското общество, което е на-
строено подчертано франкофилско и всячески показва отвращението 
си към немците и към режима на Антонеску, те са героини. Затова на-
бързо им нареждат да заминат за Будапеща.9 

След като руснаците влизат в Унгария, сестрите Петрови-Чома-
кови (към двете придворни дами междувременно се бе присъединила 
и третата сестра, Соня) се връщат – в България и в Двореца.  

Елена Петрова-Чомакова остава едно от най-доверените лица на 
царицата.  

По време на пътуването, след референдума против монархията от 
1946, на царицата и нейната свита за Египет в турската преса се 
появяват позовавания на Дамата с кученцето (тоест, Елена Петрова- 
Чомакова; тя имала няколко такива любимци, за които обикновено се 

                                                 
1 Филова, Евд. Дневник, с. 73; Филов, Б. Дневник, с. 283, 285; срв. Рачев, Ст. 

Чърчил, България и Балканите, с. 116 и сл. 
2 Тръгват дори слухове, че двете сестри били платени английски шпионки (вж. 

Съветниците на цар Борис III, с. 95; Митаков, В. Дневник, с. 381). 
3 По-късно в спомените си Рендъл (Rendel, G. The Sword and the Olive, p. 151) 

споменава уволнението на Ел. Чомакова като илюстрация на щрих от неговия портрет. 
4 Още за този епизод вж. у Леверсон, Алб. Щрихи към портрета на цар Борис III. кн. I: 

Щаб в сянка, с. 233 и сл.; Леверсон, Алб. Цар Борис III. Щрихи към портрета, с. 259 и сл. 
5 Филов, Б. Дневник, с. 285.  
6 Филова, Евд. Дневник, с. 74. 
7 Съветниците на цар Борис III, с. 95. 
8 Срв. Леверсон, Алб. Щрихи към портрета на цар Борис III. кн. I: Щаб в сянка, с. 

233 и сл.  
9 Станчов, Ив. Д. Дипломат и градинар, с. 343. 
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грижела сестра £ Соня), че ако беше свободен референдумът, друго 
щеше да стане.1  

По пътя за Египет тя държи касата на царицата, чиято сестра, 
принцеса Йоланда, срещат в Порт-Саид. Принцесата ги предупреж-
дава, че в Египет е много скъпо. Новината внася смут сред свитата, 
Чомакови се готвят да дават уроци по английски.2 

Премахването на монархията тласка и Мария Петрова-Чомакова 
по пътя на изгнанието. След няколко години в Египет, тя се установява 
в Рим, а сетне – в Париж. Притежава бодър дух и силно чувство за 
хумор. Умира в 1975. 

Докато сестрите £ предпочитат блясъка и динамиката на светския 
живот, третата дъщеря на Мария Чомакова, Соня (родена 1885), е 
затворена и набожна. След войната остава в София, където се препи-
тава с уроци по френски. Умира в 1963.3 

# # #  
Единственият син на Мария Чомакова носи името на дядо си, 

Стоян.4 Той е роден на 8 май 1888. Завършва право във Франция и 
постъпва на служба във Външно министерство. Кавалерийски офицер, 
през войните е на фронта, откъдето се връща с редица отличия. След 
това е дипломат. Първата му мисия е секретар в състава на бъл-
гарската делегация, която подписва Ньойския договор.  

Сетне е първи секретар в посолството в Лондон, където е назна-
чен по предложение на посланика Димитър Станчов. Тук той се спри-
ятелява с неговия син Иван Станчов и двамата заедно опознават го-
лемия град.5 Много време Стоян Петров-Чомаков посвещава на ра-
бота в Смесения българо-английски арбитражен съд, където с голям 
успех защитава интереси на български поданици по повод искове за 
военни обезщетения.6 

                                                 
1 АМВнР, ф. 1, оп. 8, а.е. 93, л. 2 – цит. по Вълков, В. Царското семейство по пътя 

на емиграцията; използвахме тази работа в ръкопис; за съжаление, не знаем дали тя 
е излязла и ако да – къде; същото в: Симеон II. Дати, събития, факти, с. 81. 

2 Симеон II. Дати, събития, факти, с. 82. 
3 Още за сестрите Петрови-Чомакови вж. тук, част 2, д. 178, passim, с. 565 и сл. 
4 Особено важни за възстановяване биографията на Ст. Петров са спомените на 

неговата дъщеря, Соня (вж. тук, част 2, д. 178), както и собствените му възпоминания, 
които са под печат в издателство Лик. Широко сме се опирали и на служебното му 
дело (ЦДА, ф. 176к, оп. 18, а.е. 673), което ползвахме по извлечения на колегата В. 
Танкова. Няколко страници тя посвещава на Ст. Петров и в книгата си (съавторство с 
Ел. Стателова) Прокудените. Вземаме повод от това цитиране за да £ благодарим 
най-сърдечно! 

5 Станчов, Ив. Д. Дипломат и градинар, с. 55. 
6 Вж. тук, част 2, д. 137, 178, с. 307-308, 523 и сл. 
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През 1928-1933 става управляващ легацията в Будапеща, след 
това (до началото на 1936) представлява страната си във Вашингтон. 
През 1936-1938 е в София.1  

В 1936 той посреща на турската граница и придружава при пъту-
ването им през България английския крал Едуърд VIII и неговата прия-
телка мисис Симпсън.2 По този повод Ст. Петров-Чомаков, в обичай-
ния си духовит стил, пише няколко служебни доклада, които по-сетне 
Ст. Груев широко използва за да разкаже този любопитен епизод в чу-
десната си книга за цар Борис III.3 Впрочем, и сам Ст. Петров-Чомаков 
прави публикация4 на тази тема. 

След 18-годишно прекъсване, в 1938, затворената заради иконо-
мии на средства през 1920 българска легация (открита в 1915) в Сток-
холм възобновява работата си. Пълномощен министър става Ст. Пет-
ров-Чомаков. На 25 март 1838, по случай заминаването му за шведс-
ката столица, Българо-шведското общество за приятелство провежда 
своя среща.5 В Швеция Ст. Петров остава до края на 1939. Негови 
доклади от там се пазят в ЦДА.6 Между тях един7 е посветен на цере-
монията при присъждането на Нобеловата награда за литература – 
той издава богата култура и грижлив стил.  

Следващата му служба е в Букурещ8, където прекарва до края на 
1943. Това назначение съвпада с демарш от страна на румънците за 
сближение с България. Българският дипломат няма високо мнение за 
тях – както вярно В. Митаков отразява в дневника си с дата 25 февр. 
1940 по повод обяда, даден от министър-председателя в Юнион клуб 
за пристигналия в София като знак за поврат румънски министър на 
финансите Константинеску9: До мен беше Петров-Чомаков, който не 
скриваше своята омраза и недоверие към румъните10. 

Но в доклад от Букурещ с дата 9 апр. с.г. пълномощният ни ми-
нистър е оптимист – в официални разговори румънските политици 
вече не отказвали да обсъждат въпроса за ревизия на Букурещкия 

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 178, с. 533. 
2 Попов, Ст. Безсъници, с. 92. 
3 Груев, Ст. Корона от тръни, с. 292-294; Ст. Груев през зимата на 1944-1945 

взема уроци по английски при съпругата на Ст. Петров –  вж. тук, част 2, д. 178, с. 547. 
4 Petroff-Tchomakoff, St. King Edward the Eight’s passage through Bulgaria. 
5 Damyanova, Z. Bulgaria in Swedish Archives and Libraries, pp. xiii, 61. 
6 ЦДА, ф. 3к, оп. 17, а.е. 220. 
7 Вж. този доклад тук, част 2, д. 139. 
8 Доклади на Ст. Петров-Чомаков оттам се пазят в: ЦДА, ф. 327к, а.е. 1545. 
9 Генчев, Н. Външната политика на България, с. 106. 
10 Митаков, В. Дневник, с. 228. 
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мир от 1913.1 Няколко месеца по-късно той вече преговаря по въпроса 
с външния министър Маноилеску, който, примирил се с неизбежната 
загуба на Четириъгълника (както румънците кръщават Южна Доб-
руджа), много иска да задържи Балчик и Силистра. Някои от аргумен-
тите на последния са направо комични. Например, че крал Карол II 
много обичал тюленовата колония при нос Калиакра и българите щели 
да му направят чудесен жест, ако я оставели в границите на Румъния.  

Не без удоволствие Ст. Петров-Чомаков се чувства свободен да 
отговори по следния начин: Но, господин министре, цар Борис е дори 
още по-голям любител на животни и Вие можете да бъдете сигу-
рен, че тюлените ще бъдат обект на много добра грижа. Освен 
това, ако трябваше да проведем консултация сред тези интересни 
млекопитаещи, нямам никакво съмнение, че те ще предпочетат 
България. Трябва да се има предвид, че бащата на цар Борис беше 
човекът, който ги донесе от Северно море и ги настани около нос 
Калиакра.2 

Това всъщност е началото на предварителни преговори за връ-
щане Южна Добруджа на България.3 Както е известно, то става със 
спогодбата, подписана на 7 септ. с.г. в Крайова.4 Участвал през Пър-
вата световна война с оръжие в ръка в освобождаването на тази из-
конна българска земя, през Втората световна война Ст. Петров-Чома-
ков прави много за нейната мирна и вече окончателна реконкиста. За 
ролята си в този външнополитически успех той е удостоен с орден За 
граждански заслуги II ст.5 

От букурещкия му престой отбелязване заслужават още два 
факта. През лятото на 1943, когато Италия излиза от Оста, чрез него 
румънците предлагат на България съвместни сепаративни контакти за 
мир със западните държави. Цар Борис приема, но държи германците 

                                                 
1 Генчев, Н. Външната политика на България, с. 107. 
2 Ролята си сам Ст. Петров описва в своята книга The Spirit of Diplomacy, съответ-

ната част от която публикува в Bulgarian Review под заглавие Excerpts from a Diploma-
tic Work by Stoyan Petroff-Tchomakoff, a retired Bulgarian Diplomat. Silistra and Baltchik; в 
тази публикация приведеният горе цитат е на с. 40. 

3 Вж. тук, част 2, д. 178, с. 535. 
4 В Крайова Ст. Петров не присъства; там нашата делегация се води от Св. По-

менов, който и подписва от българска страна спогодбата; последно вж. у Панайотов, 
Г. Преговорите в Крайова през 1940; Генчев, Н. Външната политика на България. 

5 ЦДА, ф. 176, оп. 22, а.е. 673, л. 2-3 (цит. по Стателова, Ел., Танкова, В. Проку-
дените); срв. тук, част 2, д. 78, с. 535. 
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в течение. В крайна сметка, от инициативата не излиза нищо.1 Също 
така, Ст. Петров-Чомаков съчувства на евреите и съдейства на които 
може да напуснат Румъния, където цари жесток антисемитизъм. Него-
вите симпатии към каузата на Съюзниците стават причина той да бъде 
преместен по-далеч.2  

От 1 ян. 1944 е определен за царски извънреден пратеник и пъл-
номощен министър в Япония, с която дипломатически отношения 
България установява след Ньойския договор 1919, а легацията в Токио 
е отворена през 1942. За там Ст. Петров-Чомаков заминава сам, жена 
му и децата му се преместват в Швейцария (първо във Фрибург, после 
в Женева).3 

Налага му се да пътува с Транссибирската железница, което се 
отразява зле върху здравето му. В Япония не му понася климатът, през 
авг. 1944 иска да бъде отзован. В края на годината моли за отпуск за 
да види жена си и децата си, които остават в Европа, и да се погрижи 
за сестрите си.  

В началото на 1945 Ст. Петров-Чомаков получава заповед да се 
върне в София. Стигнал в Турция, той научава от стария си приятел 
Ив. Станчов, че в България се установява диктаторски режим и затова 
решава да замине при семейството си в Швейцария.4  

През март 1945 е освободен от служба, поради закриване на 
длъжността. Две години по-късно е обявен за невъзвращенец и с указ 
№ 33 от 18 юни 1947 му е отнето българското гражданство.5  

През 1945-1949 е в Швейцария (Женева) и участва в опитите на 
тамошната българска емиграция да се организира и да получи помощ 
от американците. Според Ст. Попов Ст. Петров-Чомаков превежда на 
английски послания, които емигрантите адресират до САЩ .6  

Освен родния си език Ст. Петров-Чомаков говори и пише перфек-
тно на френски и английски. Говори немски. 

След Втората световна война, когато остава на Запад, той публи-
кува в български емигрантски списания. Например, статия, озаглавена 

                                                 
1 Груев, Ст. Корона от тръни, с. 416-417; Леверсон, Алб. Цар Борис III. Щрихи 

към портрета, с. 431-432; срв. тук, част 2, д. 178, с. 535-537. 
2 Вж. тук, част 2, д. 178, с. 541; срв. Бояджиев, Хр. Спасяването на българските 

евреи, с. 8, бел. под линия. 
3 Станчов, Ив. Д. Дипломат и градинар, с. 176. 
4 Пак там, с. 205; вж. и тук, част 2, д. 178, с. 549. 
5 Стателова, Ел., В. Танкова. Прокудените. 
6 Попов, Ст. Безсъници, с. 184, 188; двамата се познават още отпреди (пак там, 

с. 158); Ст. Попов познава и Ел. Петрова-Чомакова, която мимоходом бележи в спо-
мените си (пак там, с. 205, 207). 
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A Message, в Bulgarian Review (Jan. 1961) и подписана Observer – 
Brussels.1 Тя има програмно значение.2 В нея се заклеймява новоус-
тановилият се деспотизъм в България и в цяла Източна Европа. Да 
пазим свято спомените за миналото си – по Паисиевски призовава ав-
торът емиграцията,– защото само те ще ни помогнат да дочакаме дос-
тойно неизбежното възкресение на свободата.  

Bulgarian Review (Рио де Жанейро) е списание за история и поли-
тика, чийто първи брой се появява през дек. 1960, като орган на осно-
ваното през с.г. Българско огнище. Това е организация, която си по-
ставя за цел да представя в чужбина истината за България, така че да 
бъде разграничено понятието българска нация от комунистически 
режим в България.3 През 1985 то е преименувано на Български сво-
боден център, който, преценявайки, че е изпълнил задачите си, се 
саморазпуска в 1992.4  

Ст. Петров-Чомаков членува в Българско огнище и участва във 
финансовата му поддръжка. През 1961 е член на неговата издателска 
комисия.5 Принадлежи към тази част от българската политическа 
емиграция, която обикновено е определяна като умерена и която от 
1948 се заема да работи в защита на българската национална кауза в 
чужбина.6 

Оставил е в ръкопис и своя книга по история и практика на дип-
ломацията под заглавие The Spirit of Diplomacy, в която вплита и сво-
ите спомени. Написан с присъщите на автора хумор, начетеност и ле-
кота, този текст не само отлично може да изпълнява ролята на наръч-
ник по дипломатическо изкуство, но е и важен извор за българската 
външна политика между двете световни войни. Сега той е под печат на 
български в издателство Лик. 

Създаден е по време на престоя му в Аржентина. Според доклад 
на българската легация в Буенос Айрес, Ст. Петров-Чомаков не под-
държал никакви връзки с проф. Ал. Цанков и неговите привърженици в 
Аржентина, бил се замогнал материално и дори готвел за издаване 
своя книга на английски.7 

                                                 
1 Вж. тук, част 2, д. 177. 
2 Пак там, д. 178, с. 561. 
3 Вж. устава и програмата на тази организация у Танкова, В. Съюз на свободните 

българи, д. 13-14, с. 244-246. 
4 Пак там, с. 196-197. 
5 Пак там, с. 248-249. 
6 Стателова, Ел., В. Танкова. Прокудените. 
7 Пак там. 
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През 1956 той наследява по линия на жена си част от имение в 
Белгия и това му позволява да се върне в Европа. Настаняват се в 
Брюксел, където доживява старините си. Оттук продължава да съ-
трудничи на инициативите на българската емиграция.  

Занимава се и с живопис, за която има дарба. По време на служ-
бата си в Будапеща е поканен да нарисува скица1 за българската цър-
ква, която тогава предстои да се построи там. През 1936 открива бъл-
гарска художествена изложба в Ню Йорк. Словото2, което произнася по 
този случай, се отличава с изящество, точност и патриотизъм и раз-
крива богати познания по история на българското изкуство. По време 
на престоя си в Япония изучава местни живописни техники. Рисува и 
когато е в Аржентина, негови платна притежава царица Йоанна. През 
1964 прави изложба в Брюксел. Критиката е много благосклонна, 
подчертавайки майсторството му да интерпретира сюжетите си в из-
точен маниер и любовта му към неговите модели – главно птици3. Ус-
пехът е голям, повечето картини са продадени, като една част от при-
ходите щастливият художник не пропуска да изпрати на Хр. Бояджиев 
за поддържането на Bulgarian Review4. 

По характер и възпитание Ст. Петров-Чомаков е извънредно корек-
тен към другите и много взискателен към себе си. Има семпли вкусове, 
разкошът и богатството не го привличат. Той е скромен, дори донейде 
стеснителен. Добър съпруг и добър баща. Хоби му е филателията. 
Притежава богата колекция от български и чуждестрани марки, с част 
от които през 50-те години не без съжаление се разделя за да купи, по 
желание на жена си, кола. Патриот от възрожденски тип, той страстно 
обича България. В чужбина е измъчван от носталгия и никога не пре-
става да говори за природните красоти и богатото историческото на-
следство на своята родина, както и за дълга, който чадата £ имат към 
нея. 

Умира на 26 авг. 1966. В този ден България губи отличен дипломат, 
майстор на перото и четката, горещ патриот. 

Докато е в Лондон Стоян Петров-Чомаков се жени (1928) за Лили 
де Поортер (Lilly de Poorter), белгийка по потекло. Тъй като тя приема 
вероизповеданието на мъжа си, бракосъчетанието се извършва в пра-
вославен храм. Сватбеният обед се състои в бащината £ къща в Уим-
бълдън, а меденият месец – във Венеция.5  

                                                 
1 Вж. тук, ил. 52. 
2 Вж. този текст тук, част 2, д. 175. 
3 Вж. тук, ил. 83. 
4 Вж. тук, част 2, д. 178, с. 563. 
5 Пак там, с. 530-531. 
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В ЦДА1 се пази съболезнователно писмо на Лили Петрова-Чома-
кова до царица Йоанна по случай смъртта на цар Борис. Жестът не е 
бил само протоколно задължение. Чомакови искрено са опечалени от 
преждевременната загуба.  

Какво утешение пък в тези тежки дни би могла да бъде за цари-
цата Елена Петрова, се вижда от обстоятелството, че чрез сестра си, 
принцеса Мафалда, тя връчва на Б. Филов молба от свое име и от 
името на майка си, кралица Елена, прогонената в 1941 нейна любимка 
да се върне в двореца като придворна дама или поне да получи 
разрешение да £ дойде на гости. Но тъй като това щяло да се 
изтълкува зле от германците, Филов отхвърля молбата и с това дъл-
боко наскърбява царицата, която е разтърсена от постъпката на ре-
гента.2  

Сам Филов3 предава нещата другояче. Първо казал на принце-
сата, че намира връщането на Ел. Петрова за уместно, поне като гос-
тенка за известно време, и че щял да направи възможното. Но сетне 
бил принуден да откаже по съвета на П. Груев, който го убедил, че 
това нямало да се хареса на немците. 

Лили Петрова-Чомакова умира четири години след съпруга си, 
през 1970. 

Имат две деца: Владимир (понастоящем в САЩ; от брака си с 
мексиканка той има дъщеря, Стояна, също в САЩ) и Соня4 (бижутер-
дизайнер, сега живееща в Италия). 

 

                                                 
1 Пак там, д. 176. 
2 Леверсон, Алб. Щрихи към портрета на цар Борис III. кн. I: Щаб в сянка, с. 236 
3 Филов, Б. Дневник, с. 607-608. 
4 Вж. нейните спомени тук, част 2, д. 178. 



РОДОСЛОВИЕ НА Д-Р ЧОМАКОВ 

ВЪЛКО ЧАЛЪКОВ  ок. 1700-1780 
СТОЯНА 

 Тодор + Неделя Вълко (Курт) 

 Големи Вълко Големи Стоян Нешо Груда Рада 
  Елена  Ован Чомаков 

 Малки Вълко Малки Стоян Павел (Куртович) Рада 
 Елисавета 
  
 

 Атанас Никола В. д-р Георги д-р Александър  Мария  
 Вълкович Чалики Вълкович Вълкович     
  
       

  Тодор Георгаки †1881 Мариола Рада (Ралу) Теофану 
   Елисавета   

 Елена Стоян Зоя Никола Милка Райна 

  Салчо  †1863  Тодор  †1851 Рада  †1908 Стоян  1819-1893 
 Велика  Елена Толева Яков Гаджов Кириаки х. Милкова †1862 

  Харитина  Мария †1922 Екатерина † 1913 Мария 1851-1923  
  Д-р Р. Петров Й. Груев Хр. Мишайков Владимир Петров-Чома- 
      ков 1847-1920 

 Христо †1909 Велика  Иван Ана Елена  
 Вес. Шолева  ген. Никифоров  М. Захариева Дол 1853-1878 

 Елена Соня Стоян 1888-1966    Мария 
 1882-1965 1885-1963 Лили де Поортер †1970   1890-1975 

 Соня  Владимир  Стояна 
 Уго Билардо  Роуз Кота    



 

ХРОНИКА 
на основните събития в живота и дейността  

на д-р Стоян Чомаков 

1819  - роден в Копривщица 

1826, около - умира баща му, Иван 

182?-1833 - учи в общинското килийно училище на   
  Копривщица 

1833-1836 - учи в Пловдивското централно (прогимназиално) 
  гръцко училище  

1836-1839 - учи в Андроската школа на Теофилос Каирис 

1839-1840 - учи в т.нар. Втора атинска гимназия 

1840-1847 - следва медицина в Пиза и във Флоренция 

1848 - специализира хирургия в Париж 

1848/1849 - завръща се в Пловдив и е назначен за градски  
  лекар 

1852 - сключва брак с Кириаки(ца) х. Милкова 

1853 - ражда се първата му дъщеря, Мария 

1855 - ражда се втората му дъщеря, Елена 

1857 - излиза с инициатива за свикване на   
  общобългарско представителство в Цариград 

1861, 29 март - заминава за Цариград като представител на  
  Пловдивската епархия по Църковния въпрос 

1861, юни - съставя проект за решаване на Църковния въпрос 
  в духа на Танзимата 

1861, юли - Българските представители в Цариград оттеглят 
  искането за национална йерархия и приемат  
  програма от 8 точки за решаване на Църковния  
  въпрос чрез административна реформа   
  на Вселенската патриаршия 
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1861, септ. - фактически оглавява Църковното движение 

1862, февр. - умира съпругата му, Кириаки(ца) 

1862, 8 март - тръгва от Цариград през Бургас за Пловдив 

1862, 21 май - връща се в Цариград  

1862-1864 - член на първата смесена Българо-гръцка комисия 
  по Църковния въпрос 

1863, юни - умира брат му, Салчо 

1864, 27 март - избран е за редовен председател на (При)времен 
  ния български църковен съвет в Цариград 

1865, февр. - подава на Портата петиция, в която се иска  
  пълно отделяне на българите от Вселенската  
  църква  

1865, ноем. - член на мирската Българо-гръцка комисия по  
   Църковния въпрос 

1866, юли - във в. Время печата статията Българския  
  въпрос, където предлага българите да изоставят 
  8-те точки и да възприемат нова програма за  
  решаване на Въпроса 

1866, дек. - по негова инициатива от името на българския  
  народ е подаден верноподанически адрес до  
  султан Абдул-Азиз, в който се осъжда Критското  
    въстание 1866-1869 

1867, март - заедно с Иларион Макариополски публикува  
  протест от името на българския народ против  
  Дуалистичния мемоар на ТБЦК 

1867, авг. - по негова инициатива от името на българския  
  народ се поисква официално от Портата   
  възстановяване на Охридската архиепископия 

1868, февр. - издава брошурата La Question Bulgare, в която  
  защитава правото на българите да бъдат  
  отделна от гърци, сърби или руси нация 

1868, лятото - чрез лорд Странгфорд публикува в лондонския  
  Pall-Mall Gazette поредица от статии, показващи, 
  че българите са отделна нация 

1868, окт. - в събрание при българската църква Св.Стефан в 
  Цариград съобщава двата проекта на Портата за 
  решаване на Въпроса и произнася дълга реч 



Д-р Стоян Чомаков-1 502 

1869, ян. - нова смесена Комисия, в която Чомаков не е  
  включен и така фактически е отстранен от първо-
  степенната си роля в Църковния въпрос 

1870, 28 февр. - излиза Екзархийският ферман  

1870, март-апр. - в. Македония публикува Належащи размишления 
  на Симеон, бъдещ Варенско-Преславски владика, 
   които отразяват възгледите на Чомаков за  
  устройство на Екзархията 

1870, март-септ. - заседава български Привременен смесен съвет, 
  който изработва екзархийския проектоустав 

1871, февр.-юни - заседава български  Църковно-народен събор,  
  който приема екзархийския устав 

1871, 23 февр. - официално се открива български Църковно- 
  народен събор, пред който Чомаков изнася важна 
   програмна реч 

1871, май 14 - Съборът с голямо мнозинство включва в   
  екзархийския устав  ключовото гледище на  
   Чомаков за сменяем екзарх 

1872, ян. 6 - Богоявленската акция на Чомаковата партия,  
  благодарение на която започва прилагането на  
  Фермана 

1872, февр. - за пръв български екзарх е избран Иларион  
   Ловчански, експонент на Чомаков, но под  
   натиска на генерал Игнатиев този избор е  
   касиран и екзарх става Антим Видински 

1872, лятото - Чомаков започва кампания против налагащия се 
   средновековен дух в Екзархията и срещу  
  двамата £ îáåð,ïðîêóðîðè, Кръстевич и   
  х. Пенчович  

1873, 19 ян. - заседание на Смесения екзархийски съвет, в  
  което Чомаков безрезултатно настоява да се  
  приеме искането на Портата българското   
    духовенство да се откаже от традиционното си  
  облекло, а Ферманът да бъде променен за да  
  може Екзархията да обхване всички българи 

1873, есента - по съвета на Чомаков екзарх Антим I изпраща без 
  разрешение от Портата двама свои владици в  
  Одрин и Солун, в резултат на което, след сложен 
  маньовър, Екзархията включва в своя диоцез  
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  първите две смесени епархии - Скопска и  
  Охридска 

1873, 16 дек. - в първия редовен Смесен екзархийски съвет  
  Чомаков е избран за член с най-много (10)  
  гласове  

1876, началото - поради изтичане мандата на Антим I Чомаков  
  повежда кампания за провеждане на избори за 
  екзарх  

1876, май - екзарх Антим I уволнява Чомаков от Екзархийския 
  смесен съвет 

1876, дек. - предприема кампания за събиране на   
  подписи под верноподанически адреси,   
  предназначени за Цариградската  посланическа 
  конференция 

1877, 5 апр. - назначен е за член на Държавния съвет   
  на мястото на Ив. х.Пенчович 

1877, апр. - с помощта на Портата, сваля от    
  екзархийския трон Антим Видински и го   
  замества с Ловчанския Йосиф 

1878, пролетта - уволнен е от Държавния съвет на    
  Османската империя 

1878, пролетта - издава брошурата Ethnographie des   
  vilayets d’Andrinople, de Monastir et de Salonique.  
  Extrait du Courrier d’Orient. (Constantinople,  
  1878), която изпраща в Берлин в опит да повлияе 
  за запазването на Санстефанска България  
  на събиращите се там на конгрес по Източния  
  въпрос представители на Великите сили 

1878, юли - завръща се от Цариград в Пловдив  

1878, 23 ноем. - умира малката му дъщеря, Елена 

1878, 23 дек. - назначен за губернски врач 

1879, 26 апр. - при първостепенна роля на Чомаков   
  Южнобългарският ЦК Единство се саморазтуря 

1879-1885 - председател на Санитарния съвет на Източна  
  Румелия 

1879-1890 - председател на благотворителното дружество  
  Св.Пантелеймон
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1881-1885 - депутат в Областното събрание на Източна  
  Румелия 

1881 - избран за дописен член на БКД (по-сетне БАН) 

1884 - избран за почетен член на БКД (по-сетне БАН) 

1885, септ. 6 - подпредседател на създаденото в Пловдив след 
  провъзгласяване на Съединението Временно  
  правителство    

1885, есента - с дипломатическа мисия в Цариград  

1887, юни-авг. - просветен министър в кабинета на К. Стоилов 

1887, юли - член на делегацията, която в Ебентал поднася на 
  княз Фердинанд българската корона 

1887, ноем. - Народното събрание му отпуска пожизнена  
  годишна пенсия от 6 000 златни лева  

1888, ян.-февр. - княз Фердинанд гостува на Чомаков в Пловдив 

1890-1893 - депутат в VI ОНС 

1893, май - депутат в IV ВНС 

1893, 23 ноем. - умира в Пловдив 
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ГЛОСАР 

– А – 

ааза (тур. – aza) – Член (на съвет, коми-
сия и под.). 

аба (тур. – aba) – 1. Дебел вълнен плат. 
2. Мъжка дреха (обикновено без ръ-
кави) от такъв плат. 

абаджия (тур. – abacı) – Производител, 
шивач или търговец на аба. 

абие (остар.) – Веднага. 
абсцес (лат. – abscessus) – Гнойно въз-
паление. 
агалък (тур. – agalık) – Господарство. 
ада (тур. – ada) – Остров. 
алалем (тур. – Allah alem) – Като че ли, 
струва ми се, кой знае. 

алафранга (грц. – BëëÜ öñÜãêá) – (По) 
френски, европейски. 

алъш-вериш (тур. – alışveriş) – Взема-
не-даване, търговия. 

антерия (тур. – enteri) – Вид дреха, 
обикновено подплатена с памук. 

антрополатрия (грц. – ^ Bíèñùðïëá-
ôñåßá) – Човекопоклонство, преклоне-
ние пред човека. 

арабаджия (тур. – arabacı) – Колар. 
арзухал (тур. – arzuhal) – Писмена 
молба, заявление. 

армаган (тур. – armagan) – Подарък. 
арпалик (тур. – arpalık) – 1. Ракла с ече-
мик (в хамбар). 2. Поле, засято с ече-
мик. 3. Феодално имение, лен. 

архонт (грц. – } Dñ÷ùí) – 1. Аристократ. 
2. Богаташ. 3. Властник. 

аслъ (тур. – asıl) – Точно, именно, тък-
мо. 

Ахкям [-и адлие] (тур. – Ahkâm-i Adliye) 
– Върховен съд. 

ахчия (тур. – ahçı) – Готвач. 

ашар (тур. – aşar) – мн. ч. на юшур (âæ-) 

– Б – 

бакълъм (тур. – bakalım) – Да видим! (в 
смисъл на насърчение, покана, очак-
ване). 

барем (тур. – bari) – Поне, най-малко. 

бахчеван(ин) (тур. – bahçevan) – Гради-
нар 

бахчия (тур – bahçe) – Градина. 

баш-кятип(ин) (тур.) – Главен кяти-
п(ин) (âæ-)  
баялдисвам (от тур. – bayılmak) – При-
падам. 

беглик (тур. – beylik) – Десятък от 
дребния рогат добитък. 

бегликчи (тур. – beylikçi) – Шеф на 
дворцовата канцелария. 

бегликчи-баши (тур.) –  Главен беглик-
чия (âæ-) 
бегликчия (тур. – beylikçi) – Откупчик 
на данъка беглик (от кози и овце).  

бедел(-и аскерие) (тур. – bedel[-i as-
keriye]) – Военен данък в Османската 
империя, въведен по време на Кримс-
ката война (1853-1856) на мястото на 
отмененото джизие.  

бей (тур. – bey) – 1. Титла за високи 
военни и граждански чинове в Осман-
ската империя. 2. Титла на малък 
феодален владетел, земевладелец и 
управител на малък град. 2. Господар. 
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бейлербей (тур. – beylerbey) – Бей на 
бейовете, главен бей, управител на 
голяма област. 

белец (остар.) – Мирянин. 
берат (тур. – berat) – 1. Султански указ за 
даване права и привилегии. 2. Указ, 
султанска грамота. 3. Удостоверение. 

бератлия (тур.) – Който има берат (вж.) 
бербер(ин) (ит. – barbiere) – Бръснар. 
бикме (от тур. – bükmek) – Шнур от усу-
кана вълна или коприна за украса на 
чехли, терлици, дрехи и пр. 

билюк (тур. – bölük) – 1. Голямо мно-
жество, група. 2. (воен.) Част, рота. 

биля (тур. – bile) – Дори. 
бон (фр. – bon) – Временен паричен знак. 
борч (тур. – borç) – Дълг, заем. 
буйрултия âæ- буюрултия 
була (лат. – bulla) – 1. Папско послание, 
папско разпореждане по църковни 
въпроси. 2. Вула (âæ-) 
бусула âæ- пусула 
буюрултия (тур. – buyurultu) – Писмена 
правителствена заповед. 

– В – 

вавилония (от собс.) – Суматоха, не-
разбория, бъркотия, разноезичие. 

вакъф (тур. – vakıf; мн. ч. – evkaf) – 
Имоти или пари, завещани за благо-
творителни цели. 

вали(я) (паша) (тур. – vali) – Управител 
на вилает (âæ-) 

вапор (ит. – vapore) – Параход. 
везикула (лат. – vesikula) – 1. Мехурче 

(в белия дроб и под.) 2. Мехурчета 
(обрив) по кожата. 

векил (тур. – vekil) – 1. Пълномощник. 
2. Заместник. 

вепирин âæ- вепър 
вепър (остар.) – Глиган. 
вергия (тур. – vergi) – Данък. 
вилает (тур. – vilayet) – Голяма админи-
стративна единица в Турция, област. 
виста (ит. – vista) – 1. Поглед, виждане, 
възглед. 2. Намерение, цел. 

витяз (остар.) – Юнак, герой. 
вула (грц. – ^ âïýëëá) – Писмено разре-
шение за встъпване  в църковен брак. 

въси (остар.) – Кос(м)и. 

– Г – 

гавазин (тур. – kavas) – Телохранител. 
генос (грц. – ôü ãÝíïò) – 1. Род. 2. Пле-
ме. 3. Народ. 4. Нация. 

геронт (грц. – } ãÝñùí) – 1. Старец. 2. 
Стрейшина. 

геронтизъм (грц. – } ãåñïíôéóìüò) –  Ге-
ронтокрация, управление, власт, ав-
торитет на старите. 

господар (слав.) – Титла, която носят в 
турско време владетелите на Влашко 
и Молдова. 

гудила (диал.) – Презрително название 
на пловдивски гъркоман. 

гурбет (тур. – gurbet) – Чужбина, където 
човек отива да печели с труд. 

гьозчия (тур. – gözcü) – Офталмолог. 
гюджене (от тур.) – Обидно. 
гюрюлтия (тур. – gürültü) – Шум, врява, 
глъч. 

– Д – 

даваджия (тур. – davacı) – Ищец, тъжи-
тел. 

давия (тур. – dava) – Съдебно дело, 
процес. 

даждие (остар.) – Данък, налог. 
девер (тур. – deverran) – Обиколка. 
дееслов (остар.) – Протокол. 
дейсис (грц. – äÝçóéò) – Молитва, мо-
ление, молебен.  

джаде (тур. – cadde) – Шосе. 
джелеп (тур. – celep) – Закупвач на до-
битък за клане. 

джерах(ин) (тур. – cerrah) – Народен 
хирург. 

джизие (тур. – cizye) – Поголовен данък  
в пари, налаган в Османската империя 
на пълнолетни мъже-немюсюлмани в 
полза на държавната хазна. По време 
на Кримската война (1853-1856) е 
заменен с военен данък (бедел-и 
аскерие). 

джубе (тур. – cübbe) – Горна дреха от 
дебел плат, обикновено подплатена с 
кожа. 

диван (тур. – divan) – Висш държавен 
съвет в ислямски страни. 

дип (тур. – dip) – Твърде, много, съвсем. 
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долап (ост.) – Градинарско колело за 
вадене на вода. 

драгоман(ин) (фр. – drogman) – Прево-
дач на дипломатически представител 
в Ориента. 

дукато (ит. – ducato) – Дребна монета. 

– Е – 

евкаф âæ- вакъф  
екстернант (от лат. – externus) – Ученик, 
който не живее в пансиона при 
училището, външен ученик. 

емирнаме (тур. – emirname) –  Писмена 
заповед, указ. 

емство (остар.) – Поръчителство, за-
лог. 

емшерия (тур.-пер. – hemşeri) – Земляк, 
съгражданин, съселянин, съоте-
чественик. 

енголпион (грц. – ôü Tãêüëðéïí) – На-
гръдно украшение на висш духовник с 
образа на Св. Богородица.  

епитроп (грц. – } Tðßôñïðïò) – Църковен 
или училищен настоятел. 

ересипел (грц. – } Tñõóßðåëáò) – Чер-
вен вятър.  

етериа (грц. – ^ Uôáéñåßá) – Тайно гръц-
ко дружество за борба срещу турците. 

етнарх (грц. – } TèíÜñ÷çò) – Народона-
чалник. 

ефенди (грц.-тур. – efendi) – Господар, 
господин. 

ефор (грц. – } Vöïñïò) – Надзирател, 
настоятел. 

ехали/ахали (тур. – ahali, мн. ч. от ehil) – 
1. Население, жители. 2. Народ. 

еялет (тур. eyalet) – Провинция, област, 
окръг. 

– З – 

зазорно (остар.) – Срамно. 
зезорно âæ- зазорно 
зеро (ит. – zero) – Нула. 
зорлен (тур. – zorla) – Насила. 
зян (тур. – zıyan) – Загуба, щета. 

– И – 

иджра (тур. – icra) – Изпълнение, осъ-
ществяване. 

иждивение (остар.) – Разноски. 

изин (тур. – izin) – Разрешение, позво-
ление. 

илач (тур. – ilâç) – Лекарство.  
илотизъм (от грц. – ^ årëùôåßá) – Без-
правие. 

илтизам (тур. – iltizam) – 1. Поддръжка. 
2. Задължение. 3. Аренда, откуп; от-
купничество на данъци. 

илям (тур. – ilâm) – 1. Съдебно реше-
ние, присъда [в писмена форма]. 2. 
Оповестяване, уведомяване. 

имарет (тур. – imaret) – Благотвори-
телно заведение (обикновено при 
джамия). 

инглез (тур. – Ingiliz) – Англичанин. 
инди (тур. – imdi) – 1. Така, следова-
телно, прочее. 2. Сега. 

инстинтак âæ- истинтак 
интернунций (лат. – internuntius) – 1. 
Временен нунций. 2. Дипломатически 
представител (най-често австрийският 
при Портата). 

инха (тур. – inha) – 1. Известие. 2. До-
несение, рапорт. 3. Предложение (от 
по-низша пред по-висша инстанция). 

инцизия (от лат. – incisio) – Рязане, 
разрязване. 

ипокризиа (грц. – ^ ‰ðïêñéóßá) – Лице-
мерие, притворство. 

ираде (тур. – irade) – Султански указ, 
заповед. 

истилям (тур. – istilâm) – Осведомява-
не, допитване, плебисцит. 

Истинаф [махкемеси]  (тур. – İstinaf 
[mahkemasi]) –  Апелативен съд. 

истинтак (тур. – istintak) – Разпит, до-
знание, следствие. 

ихмаллък (от тур. – ihmal) – Небреж-
ност, немарливост. 

ищах (тур. – iştah) – Охота, желание, апе-
тит. 

– К – 

кадъна (тур. – kadın) – 1. Съпруга на 
турчин. 2. Туркиня. 

каймакам(ин) (ар.-тур – kaymakam) – 1. 
Управител на каза (= околия); 2. Под-
полковник; 3. Заместник, временно из-
пълняващ длъжност.  

калабалъкчи (от тур. – kalabalık) – Вку-
пом, мнозина. 
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калдъръм (тур. – kaldırım) – Настилка 
на улица от неодялани камъни. 

калпазан (тур. – kalpazan) – 1. Фалши-
фикатор на пари; 2. Нехранимайко, 
негодник. 

канонизъм (грц. – } êáíïíéóìüò) – 
Регламент, порядък, устав, правилник; 
канонизми (Ïs Ãåíéêïß Êáíïíéóìïß) се 
наричат и уставите, изработени и 
приети през 1860-1862 от Патриар-
шията. 

капия (тур. – kapı) – [Висока, респ. Про-
винциална] ïîðòà, тоест [различните 
равнища на турската] власт; учрежде-
ние, служба. 

капукехая (от тур. – kapı и kâhya) – Пред-
ставител (на васал, на âàëèÿ, на åòíàðõ и 
пр.) пред [различните равнища на] турс-
ката власт.  

капъ-кехая. âæ- капукехая 
карагьозчия (тур. – karagözcü) – Актьор. 
карар (тур. – karar) – Решение. 
каращисвам (тур. – karışmak) – Смес-
вам. 

карез (тур. – garaz) – Злоба, ненавист. 
карезчия – Който гони карез. 
кевсиз (тур. – keyifsiz) – Болнав, нераз-
положен. 

кефиллик (тур. – kefillik) – Поръчител-
ство. 

кешиш(ин) (тур. – keşiş) – Духовник. 
кир (грц. – } êýñéïò) – Господин. 
кирия (тур. – kira) – Аренда, наем. 
клер (грц. – } êë\ñïò) – Клир, духовен-
ство. 

клирик (грц. – } êëçñéêüò) – Християн-
ски духовник. 

кокона (грц. – ^ êïêêþíá) – 1. Дама, 
госпожа. 2. Натруфена, гримирана 
жена. 

конак (тур. – konak) – 1. Място за спи-
ране и нощуване. 2. Резиденция на 
управител. 3. Къща на големец. 

костисвам (от грц. – êïóôßæù) – Кост-
вам, струвам. 

ктитор (грц. – } êôÞôùñ) – 1. Който е 
построил храм или е подарил пари 
или недвижимости на храм. 2. Църко-
вен настоятел. 

къра[г]асъ (тур. – kırağası) – Полицей-
ски началник. 

кът (тур. – kıt) – Малко, недостатъчен. 
кюрк (тур. – kürk) – Дълга горна дреха, 
подплатена с кожа, шуба, кожух. 

кярлия (тур. – kârlı) – Изгоден, пече-
ливш. 

кятип(ин) (тур. – kâtip)  – Писар, секретар. 

– Л – 

лала (пер.-тур. – lála) – Бавачка, гувер-
нантка. 

лангера (грц. – } ëáãã{ò) – 1. Асенов-
градски грък. 2. Презрително название 
на пловдивски гъркоман. 

либел (лат. – libellus) – Памфлет, паск-
вил. 

логиотат (грц. – } ëïãéüôáôïò) – Ученей-
ший. 

– М – 

маджоритет (ит. – maggiorità) – Болшин-
ство. 

мазар  âæ- махзар 
мазбата (тур. – mazbàta) – 1. Протокол. 

2. Изложение. 3. Предписание. 
мазхар âæ- махзар 
максус (тур. – mahsus) – Нарочно, спе-
циално. 

мал мюдюр(ин) (тур. – mal müdürü) – 
Чиновник, надзираващ финансите на 
ниво каза. 

Малие [незарети] (тур. – Maliye Neza-
reti) – [Министерство на] финансите. 

мангал (тур. – mangal) – Широк и плитък 
метален съд за отопление с жарава. 

мангър (тур. – mangır) – 1. Старинна 
дребна медна монета. 2. Парà, монета. 

марциален (лат. Martialis – марсов) – 
войнишки, войнствен. 

махзар (тур. – mahzar) – Изложение, 
молба, петиция от населението до 
върховната власт. 

махкеме (тур. – mehkeme) – Съдилище. 
меджидие (от собств.) – 1. Турска мо-
нета; 2. Турски орден. 

меджлис (тур. – meclis) – 1. Парламент. 
2. Съвет при адм. управител, създа-
ден през 1867. 3. Съд от първа ин-
станция, създаден през 1869. 
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Меджлис-и умуми (тур. – Meclis-i 
umumi) – 1.Общо събрание 2. Парла-
мент. 

мезлиш âæ- меджлис 
меймур(ин) (тур. – memur) –  Чиновник, 
служебно лице. 

мекере (тур. – makkâr) – Подлизурка 
подлец. 

мектеб-и идадийе (тур. – mekteb-i ida-
di(ye) – Средно училище в докемалистка 
Турция. 

метрика (от грц.) – Или метрическа 
книга: Църковен регистър за граж-
данско състояние. 

мехкеме âæ- махкеме 
милет (тур. – millet) – 1. Религиозна 
общност в Османската империя. 2. 
Народ, нация. 

милет-башия (тур.) – Който е начело на 
милет (âæ-); етнарх (âæ-) 

миндер-алтъ (тур. – minder altı [etmek]) – 
[Турям] под миндера, отлагам. 

миноритет (ит. – minorità) – 1. Малцин-
ство. 2. Малолетност. 

мири âæ- мирия 
мири(я) (тур. – mirî [rüsumu]) – Данък, 
който държавната хазна събира чрез 
Църквата. 

мискин (тур. – miskin) – Жалък, нищо-
жен, убог, немощен. 

моавин. âæ- муавин 
молла (тур. – molla) – Мюсюлмански 
съдия в голям град. 

монеда (от лат. – moneta) – Паричен 
знак, пари. 

монократия (грц. – ^ ìïíïêñáôïñßá) – 
Единовластие, автокрация. 

муавин (тур. – muavin) – Помощник, 
заместник (на началник). 

музакере âæ- музекере 
музекере (тур. – müzekkere) – 1. Док-
ладна записка. 2. Кратко [писмено] 
официално съобщение. 3. Официален 
документ. 

мунасъп (тур. – münasip) – 1. Удобен, 
подходящ. 2. Удобно, възможно, при-
лично. 

мутесариф. âæ- мютесариф. 
мухаребе (тур. – muharebe) –  Бой, вой-
на.  

мухтар (тур. – muhtar) – Старейшина в 
село или градска махала. 

мушир(ин) (тур. – müşür) – Маршал. 
мюдюр (тур. – müdür) – Завеждащ, 
началник, директор, управител. 

мюжде (тур. – müjde) – (Награда за най-
напред съобщена) радостна вест. 

мюлк (тур. – mülk) – Недвижим имот в 
безусловна собственост (обикновено в 
чертата на дадено селище). 

мюстешар(ин) (тур. – müsteşar) – Съ-
ветник. 

мютесариф  (тур. – mutesarrıf) – Управи-
тел на санджак. 

мюхлюз (тур. – müflis) – Фалирал тър-
говец.  

мющешарин âæ- мюстешар(ин) 

– Н – 

напокон (остар.) – (Най-)после. 
нахия (тур. – nahiye) – Община. 
нишан (тур. – nişan) – 1. Знак. 2. Белег. 

3. Орден. 
нотабил (от лат. – notabilis) – Първенец, 
знатен гражданин. 

нофуз. âæ- нуфуз 
нур (тур. – nur) – Небесен огън, небесна 
светлина. 

нуфуз (тур. – nüfus) – Население, жи-
тели. 

– О – 

обер-прокурор (рус.) – В доболше-
вишка Русия така се нарича висшият 
чиновник, който, от името на царя, 
ръководи Св.Синод. Фактически, чрез 
тази длъжност се реализира цезаро-
паписткият модел на взаимоотноше-
ния между светска и духовна власт. 

одая (тур. – oda) – 1. Стая; 2. Кантора 
олокост âæ- холокауст 
орсузлук âæ. урсузлук 
ортак (тур. – ortak) – Партньор. 

– П – 

пангар (грц. – ôü ðáãêÜñéïí) – Масичка 
при входа на църква, където се про-
дават свещи. 
пандера (ит.-грц. – ^ ðáíäéÝñá) – 
Знаме. 

пандиера âæ- пандера 
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парастас (грц. – ^ ðáñÜóôáóéò) – 1. 
Приношение за покойник със специ-
ални молитви. 2. Панихида, помен за 
починал. 

патрагатия (грц. – ^ ðáôñáãáèßá) – Доб-
родетел, съвършество, превъзходство 
на предците. 

патриа (лат. patria – отечество) – отечес-
тво. 

Паша-капъсъ (тур. – Paşa kapısı) âæ- 
капия 

пашалар – мн. ч. от паша. 
пашалък (тур. – paşalık) – Област, 
управлявана от паша. 

пернициозен (лат. – perniciosus) – Вре-
ден, опасен, злокачествен, гибелен. 

перустия âæ. пиростия 
петало (грц. – ôü ðÝôáëï) – Подкова. 
пешкеш (тур. – peşkeş) – Подарък, наг-
рада. 

пиростия (грц. – ^ ðõñïóôéÜ) – Желе-
зен триножник, който се поставя върху 
горящ огън за да поддържа съдове. 

пич (тур. – piç) – 1. Негодник. 2. Изрод, 
дегенерат. 3. Незаконороден. 

повечерие (църк.) – Послeдование 
(поредица от молитви), което се казва 
преди лягане. 

полунощница (църк.) – Църковна 
служба, която се прави в първите ча-
сове на деня. 

пондифекс âæ- понтифекс 
понтифекс (лат. – pontifex) – 1. Жрец (в 
Древния Рим). 2. Римският папа. 

пош (рум. – poş) – Кърпа. 
практика (грц. – ôü ðñáêôéêüí) – Актове, 
протоколи. 

пранга (ит.-тур. – piranga) – Окова, ве-
рига. 

приватен (лат. – privatus) – Частен. 
пруст (остар.) – Преддверие. 
псалтикия (грц. – ^ øáëôéê[) – Източно 
или църковно нотно пеене. 2. Книга с 
църковни песнопения по източни ноти. 

пустула (лат. – pustula) – Малка гнойна 
пъпка. 

пусула (ит. – bossola) – 1. Далекоглед. 2. 
Писъмце, записка като пропуск. 3. 
Списък. 

– Р – 

раджон ( ит. – raggione) – Основание. 
разкаращисвам (от тур. – karışmak) – 
Смесвам, разбърквам; създавам бър-
котия. 

рахат (тур. – rahat) – 1. Спокойствие, 
безгрижие. 2. Спокоен, безгрижен. 

рахмезли âæ- рахметли 
рахметли (тур. – rahmetli) – Покоен. 
ревандикирам (фр. – revendiquer) – 
Изисквам [да ми се върнат отнети 
права]. 

регало (ит. – regalo) – Подарък. 
реджон âæ- раджон 
ресепция (фр. – réception) – Прием. 
ресумати (тур. – rüsum) – Данъци, на-
лози. 

рум-кардашлар (тур. – Rum-kardaşlar) – 
Гръцки братя. 

рум-милет (тур. – rum-milliyet) – Пра-
вославната общност в Османската им-
перия. 

– С – 

саде (тур. – sade) – 1. Прост, несложен. 
2. Чист, без примеси. 3. Само. 

садразам(ин) (тур. – sadrazam) – Велик 
везир. 

сакаджия (от тур. – saka) – Водоносач. 
салтамарка (тур.-ит. – saltamarka) – 
Къса до кръста дреха, обикновено 
подплатена или обточена с кожа. 

санджак (тур. – sancak) – Крупна адм.-
териториална и военно-адм. единица, 
подразделение обикновено на бей-
лербейлик или на вилает, окръг.  

сарай (тур. – saray) – Дворец. 
сербезлък (от тур. – serbaz) – 1. Нахал-
ство, дързост. 2. Упоритост, твърдо-
главие. 

серт (тур. – sert) – 1. Лют, остър. 2. 
Сприхав, зъл, проклет. 

сибарит (от собст.) – Човек който води 
разкошен и разпуснат живот. 

сигил (лат. – sigillum) – Печат. 
силогос (грц. – } óýëëïãïò) – Дружес-
тво с патриотична цел. 

силяхлък (тур. – silâhlık) – Кожен пояс, 
пригоден за носене на оръжие. 

Синдагматион âæ- Cинтагматион 
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Cинтагматион (грц. – ôü ÓõíôáãìÜôéïí) 
– Един от уставите, изработени в Ца-
риградската патриаршия през 1860-
1862, който урежда участието на мит-
рополитите в Св.Синод. 

скарификатор (лат. – scarificator) – Хи-
рургически инструмент от десетина 
ножчета, които се задвижват едно-
временно чрез механизъм; служи за 
правене много нарези едновременно. 

скевофилакс (грц. – } óêåõïöýëáî) – 
Църковен служител, който съхранява 
богослужебните одежди. 

скемля (тур. – iskémle) – Стол. 
слапей (остар.) – Вълнà. 
сой (тур. – soy) –  Род, коляно, потекло, 
порода. 

софта (тур. – softa) – Ученик в мюсюл-
манско духовно училище. 

спечарийница âæ- спицерия 
спицерия (ит.-грц. – ^ óðåôóåñßá) – Ап-
тека. 

суфраган (фр. – suffragant) – Викарен 
епископ, помощник на висш духовник; 
хороепископ (âæ-) 

– Т – 

таин (тур. – tayın) – Дажба. 
такрир (тур. – takrir) – Изложение, 
донесение, докладна записка, предло-
жение; (дипл.) нота. 

таксидиот (грц. – } ôáîéäéþôçò) – Пъту-
ващ монах, който събира помощи или 
поклонници за своя манастир. 

тамам (тур. – tamam) – Точно, вярно, 
правилно. 

Танзимат (тур. – Tanzimat) – Периодът 
на реформите в Османската империя 
(1826/1839 -1876). 

тараф (тур. – taraf) – 1. Привърженик. 2. 
Група от привърженици. 

теке (тур. – tekke) – Мюсюлмански мана-
стир. 

телурически (от лат. – tellus) – Отна-
сящ се до влиянието, което земята 
има върху състоянието на хората. 

темел (тур. – temel) – Основа (на сгра-
да). 

терджуман(ин) (тур. – tercüman) – Прево-
дач. 

тесвит (тур. – tesvit) – Черновка. 

тескере (тур. –  tezkere) – Документ, раз-
решително. 

тефтивчия (от тур. teftiş – ревизия) –  
Инспектор, ревизор. 

тешекюрнаме (тур. – teşekkürname) – 
Благодарствена грамота. 

тиджарет (тур. – ticaret) – Търговия. 
титр (фр. – titre) – Титла. 
тугра (тур. – tuğra) – Султански герб 

(монограм), представляващ плетеница 
от арабописменото име на султана. 

тулумбаджия (тур. – tulumbacı) – По-
жарникар. 

– У – 

убо (остар.) – И тъй, прочее. 
уджурет âæ- юджурет 
уйдисам (тур. – uydun) – Съгласявам се. 
урсузлук (от тур. – uğursuzluk) – Прокле-
тия. 

ускок (диал.) – Хайдутин. 

– Ф – 

фетва (тур. – fetva) – Мнение на мю-
сюлмански религиозно-юридически 
авторитет по въпрос от ислямското 
право. 

флеботом (от грц.- } öëåâïôüìïò) – 
Уред за оперативна намеса при раз-
ширени вени. 

фудул (тур. – fodul) – Високомерен, 
надменен, горделив човек. 

– Х – 

хавадис (тур. – havadis) – Вест, новина. 
хавале (тур. – havale) – 1. Превод (на 
пари, полици). 2. Платежно нареж-
дане, пълномощно за получаване на 
пари. 

хазрети (тур. – hazret) – Пророк, светия. 
хаирлия (тур. – hayırlı) – 1. Който носи 
сполука. 2. На сполука да е; честито. 

хайрат (тур. – hayrat, мн.ч. от hayır) – 1. 
Добри дела; благодеяние, благотво-
рителност. 2. Благотворителни учреж-
дения. 

хал (тур. – hal) – (Лошо) положение. 
хамам (тур. – hamam) – Баня. 
хапус(х)ана (тур.- hapıs(h)ane) – Затвор.



Д-р Стоян Чомаков-1 542 

Хар[и]джие [назъръ] (тур. – Hariciye 
[nazırı]) – [Министър на] Външните ра-
боти. 

хас (тур. – haz) – струвам хас: обръ-
щам внимание, засяга ме, влияя се. 

хата (тур. – hata) – Грешка. 
хатихумаюн (тур. – hatt-ı hümayun) – 1. 
Султански указ. 2. (с гл. буква) Хатиху-
маюнът  от 1856, с който се обещава 
продължение на реформите, прокла-
мирани с хатишерифа (âæ-) от Гюл-
хане. 

хатишериф (тур. – hatt-ı şerif) – 1. 
Султански  указ. 2. (с гл. буква) Хати-
шерифът от 1839 (Гюлханският хати-
шериф), с който султан Абдул-Меджид 
официално потвърждава курса към 
реформиране на Османската им-
перия, възприет от султан Махмуд II. 

хатър (тур. – hatır) – Уважение, почит. 
хедив (ар. – hadiv) – почетна титла на 
египетски вице-крал от 1867 до 1922 г., 
когато е зависим от турския султан. 

хеким(ин) (тур. – hekim) – Лекар. 
хесап (тур. – hesap) – Сметка. 
хетерист (грц. – } UôáéñéóôÞò) – Член на 
гръцката револционна организация 
Филики (х)етериа.

холокауст (грц. – ôï }ëïêáýôùìá) – 
Всесъжение (жертвоприношение, при 
което принасяната жертва се изгаря 
напълно). 

хороепископ (грц. – } ÷ùñåðßóêïðïò) – 
Викарен епископ. 

хърлаче (диал.) – от хърлав: слаб, 
болнав. 

– Ч –
чакръкчия (остар.) – Костоправ. 
чалтък (тур. – çeltik) – Оризище. 
чапкън(ин) (тур. – çapkın) – Женкар, 
развратник. 

чарда (остар.) – Стадо говеда. 
чаре (тур. – çare) – Средство, способ, 
начин. 

чаршия (тур. – çarşı) – Търговска улица 
или площад; пазар. 

челеби (тур. – çelebi) – Господин. 
чикмас сокак (тур. – çıkmaz sokak) – За-
дънена улица. 

чиляк  (остар.) – Човек. 
чок селям (тур.-ар. – çok selâm) – Много 
здраве. 

чомагаш (рум. – ciomãgaş) – Побойник, 
скандалджия, сопаджия. 

чоха (тур. – çuha) – Сукно. 
чохян – Направен от чоха 

– Ш –
шашарма (тур. – şaşırtma) – Бъркотия, 
смут. 

шпатула ( лат. – spatula) – Гъвкав ин-
струмент с плосък и заоблен край – 
обикновено за разбъркване, омесва-
не, размазване и пр. 

шпитал (от лат. – hospital) – Болница. 

– Щ –
щерна (грц. – ^ óôÝñíá) – Съд или ба-
сейн за събиране на дъждовна или 
друга вода. 

– Ю –
юджурет (тур.- ücret) – Наем за полски 
имот. 

юшур (тур. – öşür) – Натурален десятък. 

– Я –
ялия (тур. – yalı) – 1. Бряг на море или 
река. 2. Вила на брега на река или море. 

ялъ кюшк (тур. – yalı köşk) âæ. ялия (2) 
янлъшлък (тур. – yanlışlık) – Грешка, 
недоразумение. 

Магделина Георгиева



ПОКАЗАЛЕЦ 

Като твърде често срещащи се из текста, в настоящия индекс не фигурират 
следните имена: българи, България, Българска екзархия, Висока порта (= правителст-
во на Османската империя), гърци, мюсюлмани, Пловдив, православие, Турция, турци, 
фанариоти, Фенер (= Велика Христова църква), християни, Цариград, Цариградска 
патриаршия (= Велика Христова църква), Чомаков (д-р). 

 

– А – 

Абдул Азиз, султан – 91, 182, 187, 198, 
261, 265, 297, 322, 405, 434. 

Абдул Меджид, султан – 125, 138, 187, 
198. 

Абдул Хамид II, султан – 144, 409. 

Авицена – 91. 

Авксентий Велешки – 29, 151, 152, 160, 
161, 169, 210, 235, 239, 240, 241, 243, 
244, 246, 247, 259, 356, 366, 479. 

Аврен, Силиврийско – 64. 

австрийски консули – 167, 379, 380, 
387, 455; âæ. и: Берти, Окули, Пога-

чер, Соретич. 

австрийски посланици в Цариград (ин-

тернунции). âæ. Зичи, Прокеш фон 

Остен. 

австрийско посолство в Цариград – 
423. 

австрийци – 335. âæ. и: австрийски 

консули, австрийски посланици в Ца-
риград, Брунсвик, Метерних, Франц-
Йосиф I. 

Австрия (Австро-Унгария, Дунавска им-

перия) – 86, 95, 166, 268, 269, 335, 

379, 432, 456, 457, 465. 

Адил Исмаил паша, Пловдивски мюте-

сариф – 118. 

Адосиди, К. – 209. 

Адриатическо море – 15. 

Азиз паша, мютесариф в Пловдив и 

София – 161, 181, 182, 185, 222, 252, 

293. 

Азия – 237, 279. 

Алай кьошкю – 147. 

Албания – 163, 278, 378. 

албанци – 92, 101, 120, 409. âæ. и: Паи-

сий Пловдивски 

Александриди, зет на Г. Кръстевич – 

434. 

Александров, Н., автор – 14, 424. 

Александър I, рус. цар – 322. 

Александър II, рус. цар – 422, 437, 472. 

Александър, княз. âæ. Батенберг, княз 

Александър. 

Алексей Александрович, рус. велик 

княз – 298. 
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Али паша – 17, 29, 31, 33, 34, 48, 71, 
98, 119, 127, 129, 160, 168, 171, 175, 
176, 178, 181, 183, 185, 187, 189, 190, 
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 
206, 208, 210, 211, 212, 215, 216, 217, 
218, 220, 224, 234, 235, 240, 246, 247, 
248, 254, 255, 257, 262, 264, 267, 271, 
285, 288, 290, 293, 300, 311, 312, 314, 
315, 317, 319, 320, 321, 322, 324, 326, 
327, 332, 336, 342, 351, 380, 384, 385, 
392, 406, 407, 410, 467. 

американци – 153, 158, 495. âæ. и: 

Лонг, Кларк, Мериам, Ригс, Симпсън, 
Уилсън. 

Амиабл, французин, адвокат в Цари-
град – 367. 

Амичис, Едмондо де – 137, 138. 
английска дипломация – 154, 156, 162, 

473. 
английска политика – 153, 155, 159, 

161, 162, 164, 367. 
английски консули – 154, 155, 156, 157, 

158, 159, 277, 352, 485; âæ. и: Блънт, 

Калвърт, Лонгуърт. 
английски посланици. âæ.: Булвер, 

Елиът, Лайънс, Рендъл, Стратфорд 
Канинг. 

английско посолство в Цариград – 147, 
159, 161, 163, 175, 360. 

англичани – 21, 40, 137, 145, 153, 154, 
155, 162, 163, 164, 291, 318, 361, 402, 
405, 484, 490. âæ. и: английски кон-

сули, английски посланици, Виктория, 
Байрон, Дръмънд Уулф, Едуърд VIII, 
Макензи, Палмерстон, Поортер, Ръсел, 
Солсбъри, Странгфорд, Уолъс, Чес-
търфийлд, Ърби. 

Англия – 15, 46, 55, 79, 95, 111, 136, 
154, 156, 157, 160, 162, 164, 165, 166, 
186, 187, 194, 209, 228, 267, 285, 455. 

англомания – 46. 
англофили – 15, 46, 195, 196, 351, 356, 

357, 438, 490. 
англофилия – 318, 397, 474. 

Андонов, Иван – 433, 459, 462. 
Андрей, ап. – 81. 
Андрос, о. – 64, 77, 78, 81, 82, 87, 99, 

110, 127, 174, 183, 208, 220, 241, 333, 
372. 

Анжелар (Engelhardt), Ед., автор – 178, 
282. 

Анкара – 147. 
Антим Видински. âæ. Антим I. 
Антим Преславски. âæ. Антим I. 

Антим I, екзарх (Антим Преславски, Ан-
тим Видински) – 35, 36, 37, 40, 42, 
135, 142, 162, 169, 211, 219, 228, 233, 
243, 247, 249, 305, 310, 315, 347, 355, 
356, 357, 358, 359, 367, 368, 369, 370, 
371, 388, 397, 398, 399, 401, 402, 404, 
405, 411, 412, 413, 416, 417, 418, 419, 
420, 421, 425, 427, 471. 

Антим VI Куталианос, царигр. патриарх 
– 349, 367. 

Антим, йеромонах, грц. учител в Плов-
див – 74. 

антисемитизъм – 495. 
Антонеску, Михай, рум. вън. м-р – 491. 
Априлов, Васил – 84. 
Априлово, Габровско – 64. 
Арабаконак – 412. 
Аргиров, Г., автор – 440, 441, 478. 
Аретов, Н., автор – 232. 
Аржентина – 496, 497. 
Арифи паша – 356. 
арменокатолици – 151. âæ. и: Хасун. 

Арменска църква – 180. 
арменци – 101, 143, 178, 186, 278, 279, 

429, 456, 477. âæ. и: Гадбан ефенди. 

арменци (григорианци) – 101. 
Арнаудов, М., автор – 35, 38, 54, 59, 65, 

74, 77, 83, 113, 203, 266, 316, 334, 363, 
370, 375, 376, 401, 418, 420, 436, 449. 

Арнаудов, Хр., автор – 292. 
арнаути. âæ. албанци. 

Арно, р. – 85. 
Арсений, Охридски архиепископ – 381, 

420. 
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Архигенис, С., грц. учител в Пловдив – 
74. 

Архипелага. âæ. Егейско море. 

Асизи – 489. 
Асомпсионисти (Успенци) – 152.  
Аспарух – 16. 
Ата бей (Драшки, М.) – 271. 
Атанасиев, Л. – 100. 
Атанасович, д-р Георги – 79, 83. 
Атина – 74, 79, 83, 84, 333. 
Атински силогос – 395. 
Атински университет – 83, 86. 
Атинско централно училище – 84. 
Атон – 111, 112, 297. 
Ахланово. âæ. Брани поле. 

– Б – 
Баварска, херцогиня Максимилиан-Ема-
нюел – 464. 

Баева, С., автор – 183. 
Байрон, лорд – 178. 
Бакхус – 335. 
Балабанов, Марко – 28, 42, 141, 178, 

181, 213, 232, 264, 271, 272, 273, 314, 
335, 340, 341, 362, 372, 401, 405, 415, 
424, 470, 471, 476. 

Балиан, К., архитект – 144. 
Балкана. âæ. Стара планина. 
Балканите. âæ. Балкански полуостров. 

Балкански полуостров – 15, 18, 19, 25, 
58, 100, 109, 165, 268, 279, 286, 325, 
372, 458, 472. 

Балкански, Стоил – 173. 
Балкапан – 32, 145, 146. 
Балчев, Вл., автор – 430, 481. 
Балчик – 494. 
БАН – 27, 96, 432, 465. 
Бастилията – 44. 

Батак – 415. 

Батаклиев, Ив., автор – 132, 364, 375. 

Батенберг, княз Александър – 428, 452, 

455, 457, 465.  

Батенберг, Хенрих – 465. 

Бауън (Bowen), Х., автор – 199. 

Баязид Илдъръм, султан – 92. 

Баязид, царигр. площад – 137. 

Бебек, царигр. предградие – 240. 

Бейоглу. âæ. Пера. 

белгийци – 21, 480, 497. âæ. и: Лавеле, 

Поортер, Хирш. 

Белгия – 95, 497. 

Белград – 106, 139, 156, 159, 204. 

Белградски митрополит – 251. 

Белградски пашалък – 106, 251. 

Берковица – 386. 

Берковски, Петър – 54, 475, 484. 

Берлин – 423, 424. 

Беров, Л., автор – 432. 

Берти, А. Дж., австр. консул в Пловдив 
– 167. 

Бесарабия – 63, 84. 

Бешик-таш, царигр. предградие – 139, 
240. 

Бисмарк, Ото фон – 422. 

Битолска епархия – 392, 394. 

Битолска каза – 394. 

Битолска община – 394. 

Битолски вилает – 373. 

Битолско – 372. 

Битоля – 154, 156, 159, 277, 372, 373, 
374, 376, 380, 388, 394. 

БКД. âæ. БАН. 

Блънт, Дж. Ил., анг. консул – 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 161, 162, 164, 277, 
289, 318, 352. 

Блънт, Каролина – 156. 

Блънт, Фани Джанет – 156. 

Блънт, Чарлз, анг. консул – 156. 

Бобчев, Стефан С. – 221, 223, 232, 234, 
310, 316, 327, 358, 359, 366, 409, 451. 

Богарне (Зинаида Дм. Скобелева), гра-
финя – 449. 

Богдан, връх – 58. 

богомилство – 361. 

Богориди, Алеко – 433, 440,448, 452, 
454. 

Богориди, Аспазия – 433. 
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Богориди, Стефан – 68, 108, 111, 112, 
142, 270, 474. 

Богоров, д-р Иван – 98, 99, 103, 146, 
224, 231, 431. 

Божилов, Ив., автор – 388. 
Божинов, Пл., автор – 14, 140, 340, 358, 

427, 470. 
Бойкикев, Нешо. âæ. Натанаил Охрид-

ско-Пловдивски. 
Бонева, В., автор – 38, 119, 190, 231, 

241, 266, 328, 370, 452. 
Борис III, цар – 489, 490, 491, 493, 494, 

498. 
Борисова градина – 478. 
Боршуков, Г., автор – 224, 226. 
Босна – 163, 249, 251, 401, 431. 
босненци – 181, 251, 252, 266. âæ. и: 

Азиз паша, Веркович. 
Бостън – 154. 
Босфорът – 135, 136, 138, 140, 143, 

147, 182, 197, 230, 237, 240, 322, 349. 
Ботев, Христо – 413. 
Бояджиев, Хр., автор – 495, 497. 
Брадински, Станчо – 330, 341. 
Браила – 83, 426, 432. 
Брани поле (Ахланово), Пловдивско – 

104. 
Братия, връх в Средна гора – 58. 
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SUMMARY 

The author’s approach to the theme chosen as a subject of this mono-
graph is traditional. He makes a thorough historiographical analysis and Dr. 
Tchomakoff’s self appraisal is considered as a starting point.  

In his autobiographical notes, written in the last years of his life, Dr 
Tchomakoff mentioned that after he became a widower in the early 1862, he 
had become even more intimate with that ideal bride who had to give birth to a 
whole nation. 

This ideal bride was the Struggle for an Independent Bulgarian Church to 
which Dr. Tchomakoff dedicated the best years of his life and which in 1870 
brought Bulgarians the status of millet. Thus, Tchomakoff claimed to be the 
Father of the Bulgarian nation. 

How does the historiography assess this claim? 
There are two basic points of view clearly distinguishable in it. The first 

one is almost ready to accept his self-estimation. The other does not recognize 
the role he insisted on and denounces him as a national traitor. 

The followers of the first opinion are defined as Nationalists and the ad-
herents of the second – as Russophiles. A serious terminological stipulation 
has to be made in respect to this division. 

Most of the derivatives of the term nation – nationalist, nationalistic, na-
tionalists, nationalism, – indipendently of the neutral sense of the basic word – 
quite often and rather incorrectly have been charged with certain negative 
meaning. In this monograph they are used just to describe the concept that 
each nation has the right to a free existence. When, instead of a liberating na-
tionalism, we are dealing with an aggressive and xenophobic nationalism, in 
which a nation should dominate other nations, assimilate or destroy them, then 
derivatives of the vaudevillian character Chauvin, such as chauvinistic, chau-
vinist, chauvinism are applied. 

In fact, Nationalists and Russophiles are also the names of the major par-
ties involved in the Church Question. 

Seven names are selected for constructing a notion about the general 
panorama. Three of them, not without any doubts, (Simeon Radev, Simeon, 
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Bishop of Varna and Preslav, and Nikolay Genchev) could be qualified as Na-
tionalists, three others (Todor Burmov, Dr. Khristo Stambolski and Cyril, Bishop 
of Plovdiv and Patriarch of Bulgaria) – as Russophiles. The historiographic re-
view ends with Toncho Zhechev’s version about Tchomakoff. Although a Rus-
sophile, the last author adopts certain positions that are typical for the national-
ist view on the subject. 

According to the Russophilic comprehension Tchomakoff was a Turkophile 
above all. In the terms of this concept that label means an opponent of the Bul-
garian liberation from the Ottoman yoke, a person who is against the restora-
tion of the Bulgarian Statehood. The representatives of this approach per-
ceived him only through the prism of his position during the Eastern Crisis of 
1875-1878. They preferred to stigmatize him rather than study his behavior and 
ideas. 

According to the Nationalists Tchomakoff’s Turkophilia was predominantly 
a form of territorial maximalism, i.e. a strategy for uniting all Bulgarian lands 
first into national Church, later on - into national State. They esteemed or re-
spected him mainly for his major, in their view, role in solving the Church Ques-
tion and for his long-term goals, which occurred to be hypothetical to some ex-
tent. They glorify him because of these reasons. 

The historiographic review comes to the conclusion that Tchomakoff is 
simultaneously an outstanding and controversial persona in the Bulgarian 
history and a poorly studied figure. The reason for the latter is obvious: 
Russophilia has always prevailed considerably in the Bulgarian National Re-
vival Studies; and so, in spite of his significant role and the numerous 
sources, Tchomakoff the Russophobe simply became a victim of something 
like a historiographical conspiracy of silence. On these grounds, the main 
task of the Author is to compose as complete and correct as possible Dr. 
Stoyan Tchomakoff’s biography. 

Achieving this goal needs rewriting the history of the allegedly well-studied 
Struggle for an Independent National Church in the 1860s and 1870s. Thus, 
there is a chance to supply it with a great deal of new and important pages. Al-
though the approach is definitely factual, the contribution in this respect has in-
evitably led to new conceptualization of the main problems. They are desig-
nated in the conclusion.  

The INTRODUCTION ends in a representation of the sources.  

# # #  

Chapter One is entitled ORIGIN AND EDUCATION (FROM KOPRIV-
SHTITSA TO PARIS, 1819-1848/49). 

There is a shortage of information about Tchomakoff ’s childhood and par-
ents. For this reason, his origin, and his primary education are presented 
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through the specific features of his family and the cultural context of his birth-
place. 

 Koprivshtitsa was a small and remote town in the Sredna Gora Moun-
tains. Its inhabitants, however, were notably clever and exceptionally patriotic. 
Many of the leaders of the Bulgarian National Revival were born there. One 
has to include in their list the two major figures of the National Liberation 
Movement after the Crimean War – Lyuben Karavelov, Chairman of the Bulgar-
ian Revolutionary Central Committee, and Stoyan Tchomakoff, the secular 
leader of the Struggle for an Independent National Church. 

From where had such an unusual concentration of strong Bulgarian blood 
flowed into Koprivshtitsa? 

Todor Panchev gave us a possible explanation of this phenomenon. Ac-
cording to his explanation the population of this town was the salt of Bulgarians 
which in the 15th century settled down in Koprivshtitsa in order to survive and in 
the 19th century they dispersed again among other Bulgarians and instilled 
them with the old strength and ambitions. 

Then, special attention was paid to the Chalâkovs, the family of Dr. 
Tchomakoff ’s mother, Gruda. Numerous, rich, active in the community and pa-
triots, they were respected as a kind of Bulgarian aristocracy. Their greatest 
deed was the Bulgarization of Plovdiv. In the 1860s-1870s this town became 
the second, after Constantinople, important center of the activity of the Bulgar-
ian National Movement political wing. 

Tchomakoff received his primary education in his native town, in the tradi-
tional school of daskal (schoolmaster) hadji (pilgrim) Gero Mushek.This was 
the prototype of hadji Gencho from the unforgettable novel of Lyuben Kara-
velov Bulgars of Olden Times. Later Tchomakoff continued his studies at the 
Greek school of Plovdiv under the supervision of Georgios Tsoucalas. This 
man was a celebrity, too - although not so much owing to his doubtless erudi-
tion but due to his maniacal chauvinism. 

 Tchomakoff’s next teacher, Theophilos Kairis, was a Greek thinker of Bal-
kan-wide and possibly even of Europe-wide significance. In his famous school 
on the Aegean island of Andros he also promoted chauvinistic ideas which, 
however, proved to be counterproductive with his Bulgarian students whose in-
stinct for national self-preservation was thus provoked and in response they es-
tablished a Slavonic-Bulgarian Studious Society. Tchomakoff was one of its 
most active members. 

 Foreign attempts of assimilation turned Tchomakoff into a fanatic 
supporter of his natural ethnic identity. The years spent on Andros con-
verted him to an ardent Bulgarian and Slavonic supporter. Furthermore, re-
alizing that he was a representative of a numerous people and that the 
Greeks were brain-washing him, he became their sworn enemy. Among the 
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leaders of the Bulgarian National Revival only the Graecophobia of Paisiy of 
Khilendar and of Neophytos Bozveli (and perhaps of Dragan Tsankov, as 
well) was equal to his. 

Tchomakoff learned from Kairis not only how to be a national and tribal pa-
triot but also how to become a religious reformer. The roots of his later principal 
disagreement with the revolutionary methods in the national struggle and of his 
strong liberal-democratic orientation to some extent should be traced back to 
his stay at Andros. 

Perhaps, there, on this Cycladic island Tchomakoff made his professional 
choice – medicine. He studied medicine first in Pisa, then in Florence, and last 
in Paris. 

In the French capital he is in friendly terms with Prince Czartoryski, leader 
of the aristocratic wing of the Polish emigration. Later on Tchomakoff was in-
fluenced by its political views and he would cooperate with some Polish émi-
grés in Turkey. 

# # #  
Chapter Two, FIRST STEPS TO PUBLIC ACTIVITY (PLOVDIV, 1848/49 – 

1861), presents Tchomakoff ’s medical practice and the beginning of his public 
and political career. 

In 1848/1849 Tchomakoff returned to Plovdiv with his diploma of Doctor in 
Medecine and Surgery. He was one of the first 5 or 6 graduated Bulgarian doc-
tors and the second who had a specialization in the field of surgery. 

Although there were two (military and civil) medical schools after European 
model, in the 1830s the healthcare services in Turkey were at a medieval 
stage. In the large empire of the Ottomans the medical practice was a profes-
sion that each subject of the Padishah could practice without any restrictions. 
Anyone who believed himself capable to cure, to bandage wounds, to set 
straight fractures, etc., could be labeled doctor and fulfill medical services 
against payment, of course without responsibility or control. People rather un-
critically accepted impostors as medical persons and even highly venerated 
their art which was veiled in intentional, often disguising quackery or excessive 
mercenary motives, mystery. 

Under such conditions during 1849-1863 Tchomakoff fulfilled his duties as 
Town Doctor of Plovdiv, which was a public office. He established also a large 
private practice and became well-known due to perforated oesophagus opera-
tions which were rather courageous and difficult for the time being. This novelty 
for Turkey was discussed at the Medical Council (the Healthcare Ministry) of 
the Empire. 

Tchomakoff continued to practice medicine also after 1861 when he left for 
Constantinople. But this time only as an exception, for friends and relatives, for 
partners or to balance his personal budget. In the 1870s he was even a doctor 
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in the pay of the Exarchate. In the imperial capital Tchomakoff was engaged in 
healthcare public education. 

In Plovdiv Tchomakoff opened (1849) his own pharmacy. He dealt also 
with iltizam (tax-farming) and commerce. 

Coming home from abroad, Tchomakoff started active public and political 
life. He was a trustee of two Bulgarian schools and in one of them he taught 
French. Of the pupils, he was also a doctor, when necessary. However, his 
most important public role was the participation in the patriotic anti-Greek 
struggle. which was of primary importance. 

There were two main reasons for this: firstly, the most of Plovdiv popula-
tion was Bulgarian by origin, but willing to hellenize; secondly, the spirit of the 
time was powerfully dominated by the national idea, to the Bulgarian interpreta-
tion of which this monograph pays special attention. 

It is in the early Middle Ages that Bulgarians for the first time stumbled 
upon the national idea. However, Paisiy of Khilendar (18th century) gave its re-
vivalist shape. This monk was the first among his compatriots to realize that the 
near future would be dominated by nationalism and not by (pseudo) universal-
ism which in those times was widespread under two main forms: traditional or 
religious (based on the Orthodoxy) and modern or secular (inspired by the 
Enlightenment). 

The theocratic Ottoman Empire was organized by the confession indica-
tion into millet-system. No institution of any significance or a broader organiza-
tion, on which the Bulgarian national idea could rely, existed in this Empire. So, 
accepting self-realization as its fundamental aim, it necessarily had to start off 
on the road of the slightest resistance and so to concentrate primarily into one 
basic goal: its own culture. 

The question for culture nationalization had two main aspects. The first 
one was related to the introduction of the Bulgarian language, the second – to 
the Bulgarization of the institutions that served the spiritual sphere. In the latter 
the Church occupied first position, as far as the whole intellectual life of a soci-
ety emerging from the Middle Age was subordinated to the religion, to the reli-
gious needs. This was even truer about Bulgarians who were part of the Turk-
ish State, that was organised in compliance to religious prescriptions. And ac-
cording to these prescriptions the whole society was structured in separate and 
relatively autonomous religious communities (millets).  

Such autonomy was not only of religious and cultural dimensions. It had 
also legal, administrative and fiscal aspects. So, in order to realize the Bulgar-
ian National Idea, it was necessary to take the ecclesiastical shape leading to 
the Struggle for an Independent Church, which gave it the right to claim the 
status of a separate millet. 
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In the third fourth of the 19th century Dr. Tchomakoff was the main cham-
pion of the Bulgarian national idea.  

The Bulgarisation of Plovdiv, that had been carried out by the Chalâkovs, 
but not completed up till then, with Dr. Tchomakoff’s determinant intervention 
turned out into a full-scaled conflict with Greeks, and was finally won thanks to 
his leading position.The local ecclesiastical controversy came a little bit later 
but developed quickly and in a categorical manner bringing this town into the 
leading position in the Bulgarian Kulturkampf. 

The growing nationwide Church Movement naturally needed a united 
leadership. However, Bulgarians who lived in Constantinople were afraid that 
the Sublime Porte could accuse them of instigation. They did not dare to take 
key position in this struggle and to guide their countrymen. Therefore, after the 
Crimean War Dr. Tchomakoff set to take great endeavors, first, to make Plov-
div a leading center of the movement for separation from Greeks. Then, as far 
as it occurred the things should be concentrated in the capital, he began to 
work actively for the establishment of a long-term representative agency of all 
Bulgarians in Constantinople. 

This was not a new idea. The new and important in the case was that ex-
actly Tchomakoff had the determination and the material opportunity to realize 
it. Thus, he became the first professional politician of modern Bulgaria.  

At that time the other Bulgarian leaders were making their living either by 
journalism and trade, by teaching and joining the clergy or by becoming foreign 
(usually Turkish and Russian) officers. Tchomakoff was the only one who fully 
devoted him to a responsible and effective political activity. And such a re-
spectful Bulgarian institution as Plovdiv Diocese Trusteeship paid his salary. 

The second part of this chapter deals with the opportunities and the views 
with which Tchomakoff come to the Ottoman capital in the spring of 1861 as a 
representative of the dioceses of Plovdiv and Sofia for taking part in a nation-
wide Bulgarian Assembly on the Church Question. It treats also his activities 
during the first several months of his Constantinopolitan period. 

Tchomakoff left for the city on the Bosphorus carrying with him a petition, 
long 20 meters, which was at the same time a sort of a power of attorney be-
fore the Sublime Porte. A wealth approximately of 400 000 piasters was at his 
disposal. It was quite a substantial amount of money for the time being. How-
ever, his determination, his attitudes, and contacts were far more important. 

Despite his education received in catholic countries (Italy and France), 
Tchomakoff was categorically and consistently against union with Rome. He 
thought it would destroy the unity of the Bulgarian nation. And this unity was 
very important because the nation was in a process of construction at that time. 

Likewise he was against the adoption of Protestantism. Not willing Bul-
garians to have anything nominally in common with it, Tchomakoff at the same 
time was actively working for ecclesiastical reforms after the Protestant model. 
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England stayed behind Protestantism and had quite many interests not only to 
spread it but also to support the establishment of a Bulgarian National Church. 
Therefore, Tchomakoff would actively cooperate with the English representa-
tives in Turkey. He would receive their diplomatic support and they would help 
him make Bulgarian propaganda abroad. The persons who were in active 
communication with him were Queen Victoria’s ambassadors in Constantinople 
H. Bulwer, Lord Lyons and H. Elliot, consul J. E. Blunt, Lord Strangford, a lin-
guist and Bulgarophile, the voyagers and writers Georgina Mackenzie and Ade-
lina Urby. Without doubt, during the National Revival Tchomakoff was the 
greatest Bulgarian Anglophile. 

Tchomakoff arrived at Constantinople in a moment, decisive for the 
Church Movement. That was the beginning of April 1861. The leaders of the 
so-called Easter Action, by which a separation from the Greek Church was sol-
emnly declared, were exiled. Bulgarians as a people faced the necessity either 
to join the Uniate with the Pope that had been already proclaimed (December 
1860) or to become again subjects of the Patriarch.    

Thinking the Uniate was an unfavorable choice, Tchomakoff actively par-
ticipated in its first defeat in May-June 1861. At the same time the Church Na-
tional Assembly, where he distinguished himself more and more as a leading 
figure, renewed the demand for an Independent Church. Since the Sublime 
Porte, represented by the Grand Vizier Kıbrıslı Pasha, once again rejected it, 
the Bulgarian representatives were forced to modify their claims and to seek for 
a foreign support. 

They authorized Tchomakoff to redefine the Church Question. Being influ-
enced by the suggestions of Ali Pasha and M. Czaykowski and probably look-
ing for English support, Tchomakoff worked out a new project for its deciding. It 
was in compliance with the spirit of the Tanzimat, which aimed to liquidate the 
millet-system. According to this new project Bulgarians should remain part of 
the Great Church but would obtain extended national rights and would be liber-
ated from its secular power which should pass into the hands of the state. 

# # #  
This was a crucial moment marking a new stage in the development of the 

Church Question. In the book it indicates the beginning of a new Chapter, 
which is third in order, but first in importance, being entitled THE SECULAR 
LEADER OF THE ECCLESIASTICAL STRUGGLE (1861-1870). 

Although Tchomakoff was already a distinguished figure at the top, the 
Assembly rejected his project and accepted another one behind which stayed 
Russia. It became known as the Eight Points and was worked out by T. Bur-
mov. Instead of Tchomakoff ’s proposal to abolish the Rum-millet, it aimed at 
equal partition of the power in the Oecumenical Patriarchate between Bulgari-
ans and Greeks. The first two of the Eight Points were the most important. In 
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their terms Bulgarians could participate in the election for Patriarch according 
to their number and would have equal with Greeks number of representatives 
in the Holy Synod. As far as Bulgarians were more numerous in comparison to 
Greeks this program, dualistic in essence, contained the opportunity – theoreti-
cally if not practically – to make them equal to Greeks and also to bring them 
the patriarchal throne in the joint Church. 

In the late summer of 1861, the representatives, who were given only 
three months powers by their authorizers, went back home. A kind of Standing 
Committee remained in the capital. Tchomakoff had a key position in this insti-
tution, which was sanctioned by Turks. In 1864 a Temporary Council of the 
Bulgarian National Community in Constantinople was established. Its objec-
tives were to represent the Bulgarian people before the Sublime Porte. As its 
honorary chairman was elected Hilarion of Macariopolis, the hero of 1861 
Easter Action, who was still in exile. Tchomakoff was invested with the acting 
chairmanship. In fact, these two persons were the main leaders of the Church 
Movement. 

Although occasionally he was making some attempts to appeal for a sepa-
rate hierarchy or to abolish the Rum-millet, in the forthcoming years Tchoma-
koff would act in the framework of the Eight Points Project. This was a stage of 
intensive negotiations with Greeks who did not want to share their leading posi-
tion in the Oecumenical Patriarchate. Since Bulgarians had no chance alone to 
impose their will, neither they could rely on any foreign support, those negotia-
tions occurred to be completely fruitless. Reflecting the overlapping interests of 
both Russia and Turkey in the Church controversy of Bulgarians and Greeks, 
the Eight Points were simply a form to postpone its settlement. 

The appearance (1863) of the Savetnik Gazette occurred to be an impor-
tant moment in the time of the Eight Points. This newspaper announced to be 
an official paper of the semiofficial Bulgarian delegation in Constantinople that 
had to deal with the Church Question. Dr. Tchomakoff did the greatest service 
for its starting and publishing. That was the occasion for scrutinizing his gen-
eral participation in the Bulgarian Revival press. The newspapers published a 
great deal of articles written by him, on the one hand, and on the other they 
regularly covered – sometimes in blame, sometimes in eulogy – his actions. 

Initially Tchomakoff coordinated his activities on the Eight Points with the 
Russian Embassy in Constantinople. At that time his attitudes towards the 
Russian politics and diplomacy, in general, was in harmony with his strong 
Slavophilia (in the broad sense of the term). However, in the beginning of 1863 
he understood Russia had no interest in and made a lot of barriers in front of 
the idea of establishing a separate Bulgarian Church. This converted him into 
the most famous Russophobe of the Bulgarian Revival. 
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All his hopes were set now on Turks. Because in the East religion is domi-
nated by State, Turkey was the most significant factor after Russia on which 
the Church Question depended. The Sublime Porte, however, was not in a 
hurry. Its will was not to put an end to the ecclesiastical controversy but to ex-
haust the Patriarchate and to suppress the millet-system. Tchomakoff gained 
the favor of the leading Turkish statesmen of that time - Ali Pasha and Fuad 
Pasha. He was ready to wait and to cooperate with them for a gradual taking 
away the secular power from the clergy and its transferring into the hands of 
the state administration where Bulgarians, however, should be broadly repre-
sented. 

By such an attitude he provoked a strong counter-action by Russian di-
plomacy. In 1864 a new ambassador of the North Empire, General Ignatiev, 
came to Constantinople. He clashed very soon with Tchomakoff. Their conflict, 
which lasted till the Liberation, played the most important role in the settlement 
of the Church Question. 

First, Ignatiev tried to balance Tchomakoff ’s influence by setting Hilarion 
of Macariopolis, just liberated from exile, against him. Although some sparkles 
of rivalry were bursting out from time to time between the secular and the reli-
gious leaders of the Church Struggle, they went hand in hand during the 
1860s. Another bishop, Paissios of Plovdiv would become a permanent enemy 
of Tchomakoff. His potential, however, was rather limited. 

Having failed to block his opponent, Ignatiev engaged in attempts to get 
him removed from Constantinople by trying to convince the citizens of Plovdiv 
to call him back. This tactics also did not work. The Ambassador’s efforts to 
discredit Tchomakoff before the Bulgarian society using the media proved to be 
rather inefficient, too.  

Despite his energetic efforts, the Russian ambassador managed to oust 
Tchomakoff from his leading position in the Question not earlier than 1869 
when he himself from an adversary had become a supporter of the idea of a 
separate Church for all Bulgarians, and when Turks, because of rapproche-
ment with Russia, gave the Plovdiv representative the cold shoulder.  

Plenty of studies were dedicated to the Russian policy on the Church 
Question and still there was no clarification why such a radical change took 
place in the second half of 1860s. 

According to the author’s view presented in the monograph, this change 
was a response to the actions, undertaken by Tchomakoff at the end of 1866 to 
profit from the new Eastern Crisis, and which threatened to convert the eastern 
part of the Balkans into a second Poland. 

A well-known fact is that due to the changed dislocation of the powers in 
Europe, a disturbance was on its way to set afire the Balkans at that very time. 
The most active were the Cretan Greeks. They tried to get rid of the Turkish 
domination and join the Greek Kingdom. On their behalf, Russia and France  - 
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the Great powers most interested in the Eastern Question - put their own re-
form projects forward. The French one proposed strengthening of the Ottoman 
Empire through equalization in rights of all the Padishah’s subjects and fusing 
them into a unified Ottoman nation. Autonomy or anatomy – in a rather specific 
manner Prince Gorchakov, the Russian foreign minister, summarized his pro-
gram, which was correctly interpreted by his Turkish counterpart Fuad Pasha 
as intention to establish Disunited States of Turkey. The Russian project, how-
ever, provided that the turning of the unitary Ottoman Empire into a federation 
of autonomous territories would be carried out alongside geographic lines of 
demarcation and not in compliance with the national principle. The implementa-
tion of this project could seriously jeopardize the unity of the Bulgarian people. 

Such was the international and domestic situation when Turks were finally 
forced to pay special attention to Dr. Tchomakoff’s request for rapprochement 
against Greeks. They became more willing to restrict the secular power of the 
Patriarch and to grant Bulgarians offices in the high levels of the imperial ad-
ministration. 

Almost immediately this Turkish move provoked changes in the Russian 
politics which relied on the Bulgarian territory as a substantial segment of the 
road to Constantinople - its major goal in the Eastern Question. According to 
the Russian view by that time, Bulgarians, being, in terms of General Ignatiev, 
a backward people ought not to pretend to an independent hierarchy because 
the latter could put them in serious moral jeopardy. Politically, recommended 
the Russian diplomacy, they had to seek close relations with Serbs in order to 
find an ally in the struggle for their liberation from Turks. 

Now, after the beginning of the Turkish-Bulgarian rapprochement, Russia 
was forced to recognize a national status for Bulgarians with right to a Church 
and State of their own. In the spring of 1867 under the pressure of Ignatiev, Pa-
triarch Gregory VI announced a project for establishment of a separate Bulgar-
ian Church under the name of Exarchate. The Russian program for reforming 
Turkey, which became known at the same time, provided that Bulgaria, like 
several other regions, would be given autonomy. However, both projects were 
very restrictive. The national hierarchy would be strongly dependent on the Pa-
triarch and would cover only a part of the Bulgarian territory – from the Danube 
River to the Balkan Mountains. Such were the borders of the Bulgarian 
autonomous province. In addition, if the possible Bulgarian Exarchate would be 
strongly dependent on the will of the Patriarch, the possible Bulgarian auton-
omy should accept Serbian guardianship in a dualistic state under Obrenovich 
dynasty.   

The Russophiles were ready heartily to accept this project. In Tchoma-
koff’s view it was not only rather insufficient but it threatened Bulgarians with a 
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new, and not less dangerous, national oppression or even with a national as-
similation. He was categorically insisting on Bulgarians’ loyalty to the Sultan 
and not asking for more than a national hierarchy. Thus he managed to con-
vince the leaders of the Church Movement not to adopt the Patriarchal Project 
for an Exarchate from the Danube River to the Balkan Mountains and also offi-
cially to insist on the recovery of the Ohrid Archbishopric and the inclusion in its 
diocese of all wishing to join it. 

The clash between Russophobes and Russophiles found its brilliant reflec-
tion in the press. Slaveykov’s Macedonia Gazette stood behind Tchomakoff. 
Both, the pro-Uniate official Genovich’s Turkey Gazette and the pro-Russian T. 
Burmov’s Vremia (Time) were against him. The Russian Embassy found the 
situation in Constantinople rather unfavorable for efficient press propaganda 
and stopped its regular subsidy for the Vremia. Its editor went to Wallachia 
where published two pamphlets written under Ignatiev’s instruction. Both of 
them were directed against Tchomakoff and his political course. Not satisfied 
with the potentialities of the Macedonia Gazette, Tchomakoff in his turn stood 
up for his own views in the Courrier d’Orient Gazette, published in French. In 
the beginning of 1868 his pamphlet La Question Bulgare was published in 
French by the printing house of this newspaper.  

T. Burmov proposed to patch up the conflict with Greeks and, even at the 
price of assimilation, to seek for rapprochement with Russians and Serbs 
against Turks. Then Tchomakoff held out the concept of Bulgarians’ joining the 
planned Ottoman nation on condition that they would protect and develop their 
national identity and national unity through obtaining a separate Church. 

Tchomakoff’s strategy was winning. On the one hand, the plans for an all- 
Balkan alliance against Turks failed. The supporters of the status quo among 
the Great Powers prevailed.  The Ottoman Empire survived once again. On the 
other hand, the Sublime Porte changed radically its policy towards the Bulgar-
ian-Greek conflict. By that time Turks encouraged the dissension of their Chris-
tian subjects. Under the pretext of being a secular and concomitantly heterodox 
power they refused to interfere into clearly religious affairs. Now they began – 
having a good reason, of course, – to apprehend that under the Russian su-
pervision the Church Question would be smoothed and Bulgarians in large 
numbers would give up to strong mutinous temptations. In consequence, the 
Sublime Porte occurred ready to intervene actively into the feud and finally to 
stop favoring Greeks. 

Thus, Turks passed to translate the vain words into reality. In October 
1868 they handed to Tchomakoff two projects for solution of the Church Ques-
tion. This act was a result of the demonstrated until that moment loyalty on be-
half of Dr. Tchomakoff and a sign that they would expect similar future behav-
ior. There were slight differences between the projects and both of them pro-
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vided for establishment of an exterritorial Church of all Bulgarians. So, the Sub-
lime Porte demonstrated undoubtedly its will to find a solution of the Question 
in favor to the Bulgarian desires and to take this decision without any consid-
erations about the Russian opinion. This was the star flash for Tchomakoff! It 
seemed that the unusually complicated and lasting for 30 years Church Ques-
tion would finally come to its end and the result would be in favor of Bulgarians! 

Although the triumph of Tchomakoff seemed to come before time, there 
was no mistake in his expectations. Due to his efforts mainly, an irreversible 
process of bidding for the Bulgarian sympathies had already occurred in the re-
lations between Russia and Turkey. Both countries had realized the high stra-
tegic significance of the Bulgarian ethnic lands. Inhabited by a consolidated na-
tion they had the potentiality to be simultaneously a bridge to Constantinople 
and a barrier in front of those who wanted to take possession of it. Russia 
needed the first, Turkey – the latter. Moved by the energy of their rivalry, which, 
in fact, would prove to be a kind of cooperation, very soon the Church Question 
would get its solution in compliance to the spirit of the Bulgarian wishes. 

In the beginning of 1869 the international environment changed. The East-
ern Crisis calmed down. From confrontation with the Sultan soon the Russian 
Tzar passed to friendship with him. Soon after the case of the two projects of 
the Sublime Porte the Russian diplomacy recognized the Turkish right to inter-
fere in the Church conflict. And what was more, it even started to exert pres-
sure on Turks not to delay its solution. Thus, in spite of the Patriarchate’s op-
position, in 1870 the Exarchic Firman was issued and this was a document of 
high profit for Bulgarians. In compliance with it the Danubian Bulgaria and 
Northern Thrace would constitute the indisputable diocese of the Bulgarian Na-
tional Church. All bishoprics in Southern Thrace and Macedonia, considered as 
mixed or disputable, could come within its jurisdiction after a referendum 
among their populations.   

Firman was a compromise between Gregory VI’s Project of 1867 for a 
canonical and narrow hierarchy and the two projects of the Sublime Porte for a 
common Nationwide Bulgarian Church, which should be not so canonical be-
cause of its exterritoriality. The Firman was not an act just of Ali Pasha, the 
Grand Vizier, but mostly of General Ignatiev, whose influence in Constantin-
ople was growing so vastly that he got the nickname vice-sultan.  

# # #  
From Saul General Ignatiev became Paul for the Bulgarian national hierar-

chy and finally succeeded to push out Dr. Tchomakoff from his key position in 
the Church Question. He was replaced by Gavril Krâstevich and hadji Ivancho 
Hadjipenchovich who were equally confidants both of the Russian Embassy 
and of the Sublime Porte. Now Tchomakoff was forced to struggle for the pro-
motion of his ideas concerning the Exarchate settlement and its policy, and 
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also to regain the lost positions. In respect to this the next Chapter Four was 
entitled STRUGGLING FOR EXARCHATE (1870-1878). 

 At that time four were the major questions:  
1) to work out and to adopt the Statute of the Exarchate;  
2) to implement (and to amend) the Firman;  
3) to join the mixed bishoprics; and  
4) to design the policy of the Exarchate in the situation of the new Eastern 

Crisis (1875-1878).  
The role of Tchomakoff in all of them was very significant and at some 

moments it occurred to be even of major importance. 
The discussions about the future Exarchate Statute started immediately af-

ter the publication of the Firman. Simeon, the future bishop of Varna and 
Preslav, presented Tchomakoff’s ideas for the organization of the new Church, 
in the Macedonia Gazette in a long text, entitled Urgent Reflections.  

He proclaimed a hierarchy organized in a modern style: economical, effi-
cient and based on popular sovereignty. The conception provided for elections 
and mandates at all levels in the hierarchy for the realization of the popular 
sovereignty correctly and to its full extent. This, in its turn, needed:  

1/ synodal, not personal Church, i.e. hierarchy governed by a commutable 
and elected collective body (Synod), with a chairman at the head, also elected 
and commutable, who should not be more than the first among the equals; and  

2/ broad – in fact, prevailing – participation of the laity in the administration 
of the Exarchate through the institution of the Lay Council. 

The impression one gets of Urgent Reflections is that it has dealt not with 
the setting up of a Church but of a new State. This was not by occasion. Nei-
ther once nor twice Tchomakoff stressed that in the East the Church was a 
body politic in religious dress. He was not thinking about religion and tradition. 
He was thinking how the Exarchate could impersonate the principles of modern 
democracy; how Bulgarians could obtain political experience; how they could 
learn to become rulers and as ruled to protect themselves from their own in-
herent, in some measure, apathy in order to control their rulers. 

The ideas expressed in Urgent Reflections could be supplemented by the 
views that Constantinople had to become the seat of the Exarchate and that it 
had to comprise all Bulgarians (including the mixed dioceses, i.e. Macedonia 
and Southern Thrace, which should not become victims of the reconciliation 
with the Patriarchate). Thus we would have Tchomakoff’s complete program of 
setting up the newly recovered Bulgarian hierarchy. 

In 1871 a Bulgarian Church National Assembly was summoned in Con-
stantinople to work out the Statute of the Exarchate. Krâstevich’s project of the 
Statute was discussed, – both, Russians and Turks favored it. However, Tcho-
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makoff still managed to get more support from the representatives in regard to 
the most important issues (mainly according to the decision about the electabil-
ity of the Exarch – to be for life or commutable).  His views, in fact, became the 
foundations of the adopted by the Assembly Exarchic Statute.  

The first Exarch, Hilarion of Lovech, became an exponent of Dr. Tchoma-
koff. Turks, being under Ignatiev’s pressure, quashed his election and Antim of 
Vidin who was Russophile replaced him. 

Relapsed, to a certain degree, into the previous status of influence and 
wanting the Exarchate to be at a reasonably far distance from Russia, to be re-
formed in a modern style and to include all Bulgarians, Tchomakoff started a 
struggle for amending the Firman. That was the greatest issue of 1872-1873. 
Tchomakoff was supported by the Russophobe Midhat Pasha and was satis-
fied by the schism of September 1872, which to a higher measure was a result 
of his actions. However, in the Bulgarian community he remained totally iso-
lated. Neither the laity nor the clergy were with him. A voting was held in the 
Mixed Council of the Exarchate on January 1873 and the opponents of Dr. 
Tchomakoff got in with a great majority. His ideas to reform the Church were 
also suffering a lack of public credibility. 

 Despite all that, he however managed to improve his position in the lead-
ership of the Exarchate and to get in the First Regular Mixed Council (Decem-
ber 1873) elected by the highest majority vote. 

Unsuccessful in his attempts to amend the Firman, Tchomakoff directed 
his efforts to more reasonable actions for a complete and quick enforcement of 
its most important stipulation (Article 10) – the annexation of the mixed bishop-
rics to the Exarchate. And this meant Macedonia in the first place. 

Among the Bulgarian leaders it was Tchomakoff who mostly insisted not to 
leave Macedonia in Greek hands. It seemed he firstly faced the problem con-
cerning the participation of Macedonia in the Ecclesiastical Movement while 
trying to realize his idea about a nationwide Bulgarian Assembly on the Church 
Question. Later on he established and maintained regular contacts with Mace-
donian activists and in the communication with them he was led by the will to 
provoke, guide and protect anti-Greek initiatives. In some places he acted di-
rectly, at others – indirectly. One of his most prominent collaborators in Mace-
donia was Stefan Verkovich, Serb by origin, a scholar in the field of Bulgarian 
history, culture, and civilization as Yuriy Venelin or Konstantin Irechek. Verko-
vich spent long years in the southwestern Bulgarian lands to study the local 
Bulgarian culture. 

The attitude towards Macedonia became a dividing line in the programs of 
the two main tendencies in the Church Question – Russophiles and National-
ists. 

  



Summary 589 

In the name of the good relations with Russia and the Patriarchate, the 
first were ready to abandon Macedonia, as an entity or substantial parts of it, to 
Greeks. Thus, they hoped, the eventual Bulgarian Church could be established 
according to all formalities of the canons. They looked forward to a support 
from the Russian Tzar. 

The Nationalists thought Bulgaria without Macedonia was not Bulgaria 
and for that reason in the name of the national unity Tchomakoff was ready 
to sacrifice the Church canons, considering them a Greek invention exclu-
sively in favor of the Greek own interests. His high sense of national integ-
rity became proverbial.  

The year of 1867 marked a specific trace in his efforts for national unifica-
tion. In that year his initiative for restoration of the Archbishopric of Ohrid could 
bring the emerging struggle for Macedonia to its end in favor of Bulgarians. 
However, the solution of the Church Question did not pass through restoration 
of one of the two mediaeval Bulgarian hierarchies (of Ohrid or of Târnovo) but 
through establishment of a completely new Church whose head finally would 
settle down in the imperial capital of Constantinople. 

This was in compliance with the interests of the Sublime Porte, which 
wished to keep an eye on the Bulgarian Exarch. For the Bulgarians it was 
beneficial too that their spiritual center would be in the capital instead of being 
remote somewhere in the province. Tchomakoff as a pragmatic person gave 
up from the initial idea of Ohrid as a residence of the Bulgarian Pontiff. At the 
Church National Assembly in 1871 he stood behind the new concept and 
gained. Later on he would insist, without any result however, that the Exarch, 
residing in Constantinople would have to receive the name and the title of the 
Archbishop of Ohrid, which nowadays are in possession of the self-proclaimed 
Macedonian Church. 

In the 1870s Tchomakoff still remained the firmest adherent of the idea for 
including Macedonia in the Exarchate. 

Due to his initiative, in 1873 the Exarchate made its most serious attempt 
to radical solution, in its own favor, of the problem concerning the mixed dio-
ceses. Then, with the silent agreement of Turks, Bulgarian bishops left for the 
capital cities of Thrace and Macedonia, Adrianople and Thessaloniki. However, 
under the pressure of the Russian Embassy, the Exarch was soon compelled 
to call them back. Infuriated, several Macedonian municipalities used the old 
but still efficient thread – the Uniate. Startled, Ignatiev made some partial con-
cessions. As a result of them the Exarchate got the two most important Mace-
donian dioceses – Ohrid and Skopje. 

The incorporation of Macedonia to the Exarchate, however, would become 
a main issue of the Church Question in its post-Liberation phase. During the 
1870s the Bulgarian success in Macedonia remained uncompleted and uncer-

  



Dr. Stoyan Tchomakoff-1 590 

tain. Soon a new Eastern Crisis burst out and occurred to be fateful for Bul-
garians. 

During this new crisis Tchomakoff behaved as he did ten years earlier. 
Now, again in the name of securing the Bulgarian national identity and unity he 
was against Russia and for loyalty to Turkey. Remaining staunch to his old 
concepts and views, first he declared to be an opposition of the international in-
tervention that was organized in favor of the Bulgarian people suffering of sav-
age and fierce repression after the April Uprising. Then he dethroned Exarch 
Antim who was Russophile and replaced him by Joseph. 

Thus, in 1877 Tchomakoff finally obtained his goal. The Exarchate func-
tioned in accordance mainly with his rules; its head was a protégé of him and 
he himself, besides being member of the Turkish State Council, also was a sort 
of its unofficial Oberprokuror1. But all this was not to last. 

Just a year later, after the Peace Treaty of San Stefano was signed, Dr. 
Tchomakoff would occur in the position of a total outsider and would be stigma-
tized as a national traitor. Few would be apt to recognize him any services to 
Bulgaria, most would point at him as a servant to the executioners of this coun-
try. Ignatiev also got his revenge – because of him Turks defavored Dr. 
Tchomakoff once again. 

We could only guess how he felt at that very moment. The Russian diplo-
mat, against whom he was struggling for entire 13 years in favor of the Bulgar-
ian integrity and independence, now served Bulgarians the very same integrity 
and independence on a platter. The merit this time was of even higher value – 
he served them a National State and not just a National Church. 

The remaining of the Exarchate, itself, in Constantinople became prob-
lematic as well. The new head of the Sublime Porte, Ahmed Vefik Pasha, fired 
Tchomakoff from the State Council just to please Ignatiev. At the same time the 
Bulgarian society stigmatized him as a national traitor. 

His collapse was complete – Russians defeated him with their generosity. 
Neither Turks, nor Bulgarians wanted him. On the other hand he saw the reali-
zation of the ideals to which he had devoted his past life. For this reason he 
broke off his Russophobia and returned to Plovdiv willing to participate actively 
in constructing the new Bulgaria. 

# # #  
The last Chapter Five deals with Tchomakoff’s activity after the Liberation. 

Its name is IN PLOVDIV AGAIN (1878-1893). 
 In the Eastern-Rumelian capital he succeeded to please the Governor, 

General Stolipin, and to become a manager of the healthcare institution till the 
Unification of Eastern Rumelia with the Principality of Bulgaria. First, he was 

                                                 
1 In post-Peter the Great Russian Church an imperial high commissioner who was to be pre-

sent at all meetings of its governing body (the Holy Governing Synod) and, in fact, to act as the 
administrator of Church affairs. 
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head of the state health sector (as Head Physician, respectively Chairman of 
the Medical Council, of Eastern Rumelia), and then in the public one – as a 
Chairman of the newly established Charity Society on the name of Saint Pan-
teleimon which, in fact, gave birth to the Bulgarian Red Cross. 

The medical care was important but not first priority in Dr. Tchomakoff’s 
list of activities after the Liberation. Quite a lot of time he spent to work in the 
public and political sectors. 

In 1878-1879 he was active participant in the South Bulgarian Committee 
Edinstvo (Unity). Despite his fanatic sense of national integrity, he judged that 
the international situation was not favorable to struggle for protection of the 
San Stefano Treaty. So, he joined the Moderates who proclaimed recognition 
of the Berlin Treaty insisting on softening of its clauses. 

 In 1878-1879 he continued to be closely involved in the issues of the 
Exarchate. Its seat for a short time became the Eastern-Rumelian capital of 
Plovdiv. Tchomakoff was active in making the definition of Article 39 (38) of the 
Târnovo Constitution. Due to this Article the Exarchate continued to manifest 
the Bulgarian National Unity. Exarch Joseph, who had conformed in all impor-
tant issues with Dr. Tchomakoff for about 2 or 3 years, in 1880 took an individ-
ual decision to leave for Constantinople. This was a crucial moment for 
Tchomakoff. Further on he paid less and less interest to the Bulgarian Church. 

In 1881-1885 he was elected an MP in the Regional Assembly. In 1882, 
belonging to the Liberal Party, he became Vice-President of its Standing Com-
mittee. 

Dr. Tchomakoff was on the crest of the wave in the next great event of the 
Bulgarian history – the Unification of 1885. Either because he played a real role 
in the Unification project or because he could perform a representative role dur-
ing its realization – it is still not quite clear,  - but on September 6 he was in-
vited to take the chair of the leader of the Transitory Government. He refused 
this honor accepting to be only Vice Chair of the Government. Then he went on 
a diplomatic mission to Constantinople, which, unfortunately, was not success-
ful. 

The united Bulgaria exonerated the Russophobian past of Dr. Tchomakoff. 
He gained over the sympathies of the new ruler and the respect of his Prime 
Minister. Prince Ferdinand called him Papa and in 1887 the National Assembly 
granted him a pension of the considerable for that time sum of 6 000 Levs. 
Stefan Stambolov, Prime Minister of Bulgaria, said before the representatives 
in the Parliament: Dr. Tchomakoff was among those who working for the solu-
tion of the Bulgarian Church Question, in fact, worked for the Liberation of Bul-
garia. 

For a short time Tchomakoff was Minister of National Education (July-
August 1887), an MP in the Sixth Ordinary National Assembly (1890-1893) and 
in the Fourth Great National Assembly (May 1893); since 1884 he became an 
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honorable member of the Bulgarian Literary Society, later the Bulgarian 
Academy of Sciences.  

He died in November 1893. 
# # #  

The EPILOGUE puts an end to the book. Its first part is a summarized 
evaluation of Dr. Tchomakoff’s activity and views. 

Although his claim to be the Father of the Bulgarian nation cannot be con-
firmed, he has rendered great services to the cause of the national identity and 
unity. The Bulgarian nation was formed in quite a long historical period of time 
and was influenced by diverse factors, of which the Struggle for an Independ-
ent Church was the main and, perhaps, the most important one. 

It is not quite correct to claim that he is the one who solved the Church 
Question. General Ignatiev and Ali Pasha did it. However, only God knows 
when this decision would be taken and what it would be like, if it were not for 
Dr. Tchomakoff. 

He compelled, first, the Russian and then, the Turkish politics to apply the 
national principle to Bulgarians - that was the greatest achievement of his life. 
By reason of favorable circumstances and because of the high strategic impor-
tance of the Bulgarian territory, a kind of competition had started between 
these two Eastern Empires to gain the Bulgarian sympathies. As a conse-
quence, very quickly and rather unexpectedly the Bulgarian National Church 
was born. 

Usually his Turkophilic position after the April Uprising was considered as 
the greatest disadvantage of Tchomakoff. It was not unusual that some times 
his position had been proclaimed as a national treason.  

It, however, was slightly incorrect because Tchomakoff, in fact, remained 
firm in his views. Many a time he declared them officially and openly and eve-
rybody knew about them. That’s why it would be fairer if his activity in 1876-
1877 was interpreted as a political fault. He simply repeated his successful po-
litical vision from the days of the Cretan Uprising in 1866-1869. If he could 
have foreseen that the Russians would gain the war of 1877-1878 and it would 
result into the establishment of the Third Bulgarian State, he most probably 
would have supported their policy. 

Liberal democracy, evolutionism and Europeanism were in the list of Dr. 
Tchomakoff’s major ideological values. However, nationalism was predominat-
ing. He was a fanatic believer in Bulgarians and with the same strong fanati-
cism he fought for maintenance and development of their national identity and 
unity. 

Such nationalism is not aggressive and xenophobic. On the contrary, it is 
defensive and xenophilic. After their spiritual Liberation from Greeks, Bulgari-
ans, in Dr. Tchomakoff’s view, had to preserve and to perfect their ethnic iden-
tity but at the same time together with the other peoples of the Ottoman Empire 
had to merge into an Ottoman nation. According to Dr. Tchomakoff, this Otto-
man nation should not be a monolith entity but a federative creation where the 
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single nations would manage to harmonize the contradictions in their interests, 
preserving, however, their specific features in compliance to the principle Unity 
in Diversity, Freedom in Order. 

By the way, Dr. Tchomakoff was not only a great nationalist, he was also 
the most prominent Bulgarian Ottomanist. 

What was the role of these two notions in the Bulgarian history? 
It is hardly the right place now to substantiate that the Bulgarian national 

principle of intensive transition from traditional to modern society is conditio 
sine qua non. 

However, Dr. Tchomakoff’s expectations that Sultan’s subjects would 
transform into a kind of supranational community were simply Utopian. The Ot-
tomanism, as one of the main Tanzimat concepts occurred to be totally un-
successful. Neither the separate ethnic groups in the Turkish Empire converted 
into a united Ottoman nation, nor the Empire itself survived. It died in terrible 
convulsions. It is hard to dispute the statement that if the Bulgarians had not 
been able to detach themselves in time, they would probably have shared the 
fate of the Armenians or, even worse, of the Kurds. 

On the other hand, however, Tchomakoff’s principle of getting rid of disad-
vantages of nationalism while preserving its incontestable advantages is of cer-
tain importance and actuality. It is in full harmony with the today’s efforts of Bul-
garia to join the club of the united Europe. 

As an illustration it is enough just to mention that the European Commu-
nity, attempting to expand to a pancontinental size, is guided by the very same 
notion about the international relations. And this is expressed in its motto, 
adopted on May 4, 2000 – Unity in Diversity. 

Then, space is given to the memory of Dr. Tchomakoff and to his house in 
Plovdiv – an original and respectful monument of his life. 

The second part of the EPILOGUE is dedicated to his descendants. He 
had two daughters. His younger daughter, Elena, died in October 1878. The 
other one, Marie, married a Russian officer who attached to his family name 
the surname of his wife and renamed to Vladimir Petroff-Tchomakoff. In 1894 
she became lady in waiting of Princess Maria-Luisa. Marie Petroff-Tchomakoff 
spent her time in public activities; she took an interest in fine arts and wood-
carving. Her greatest contribution to the Bulgarian culture was to publish Dr. 
Tchomakoff’s Archive2.  

The Petroff-Tchomakoffs, Marie and Vladimir, had four children – three 
daughters and one son. 

Hélène and Marie distinguished themselves among the daughters. The 
eldest daughter took the name of her departed aunt, her sister took her 

                                                 
2 Shopov, At. Dr. Stoyan Tchomakoff. Zhivot, Delo i Arkhiva. Sofia, 1919 = Sbornik na 

Bâlgarskata Akademia na Naukite, Tom XII (Shopov, At. Dr. Stoyan Tchomakoff. Life, Work 
and Archive. Sofia, 1919 = Collection of the Bulgarian Academy of Sciences, volume XII). 

  



Dr. Stoyan Tchomakoff-1 

 

594 

 

mother’s name, Marie. They were also ladies in waiting at the Bulgarian court 
Their salon was renowned. Hélène was a favorite of the Bulgarian Queen. In 
March 1941, a few days after Bulgaria’s joining the Axis Powers, the two sis-
ters demonstrated their pro-British sympathies. This is why, and despite the 
King’s reluctance, they were exiled. In the autumn of 1944 they came back to 
their Fatherland for a short time. Two years later they shared the destiny of the 
King’s family: they were exiled. 

Marie, a woman of independent spirit and artistic skills, was living mainly in 
Paris and Rome, and earned her living decorating or playing small parts in the 
cinema. Hélène, beloved by Queen Giovanna, remained with her in Estoril until 
her death in 1965. 

The only son of Marie St. Petroff-Tchomakoff was christened with the 
name of his grandfather Stoyan. He studied law in Paris, then entered the Dip-
lomatic career. He was at the front during the Balkan wars and the first World 
War. Then he returned to diplomacy. His first mission was as Secretary of the 
Bulgarian Delegation in Neuilly-sur-Seine for signing the Peace Treaty. Then 
he was appointed First Secretary of the Bulgarian Legation in London. In 1928-
1933 he was Head of Bulgarian Legation in Budapest as Chargé d’Affaires and 
after that in Washington, till the beginning of 1936, representing his country as 
Plenipotentiary Minister. In 1936-1938 he was again in Sofia, first as D.G. of 
Political Affaires and subsequently as General Secretary. Then he occupied 
the posts in Stockholm (1938-1939), in Brussels (1940-1943) and Tokyo (1944) 
as Plenipotentiary Minister. 

Understanding that a communist regime was imposed to Bulgaria, he re-
mained in the West and participated in the initiatives of the patriotic emigration. 
First he lived in Switzerland, then – in Argentine, and last – in Brussels where 
in 1966 he ended his earthly road.   

Like his Mother and his sister, Stoyan Petroff was granted with artistic tal-
ent too. He preferred flowers and birds as subjects of his paintings. In 1964 
Stoyan Petroff organized an exhibition in Brussels which had a success. He 
was a skillful writer, as well proficient in English and French. In the Bulgarian 
Review, a magazine of the bulgarian emigration published in Brussels, he used 
to write till the end of his life 1966 historical and political articles in English and 
French. He wrote in English his book of memories Spirit of Diplomacy, succes-
sively translated into Bulgarian and, at the moment, about to be published in a 
second edition with LIK Publishing House (Sofia). 

In 1928 Stoyan Petroff married Lilly De Poorter, English of Belgian origin. 
They had two children: Vladimir (now in the USA, married for a Mexican and 
has a daughter, Stoyana, also living in the USA) and Sonya (jewelry designer, 
now in Italy). In the second part of this book, Sonia presents her Family Memo-
ries. 

Translated from Bulgarian into English by Evelyna Vatova 
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