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АРХЕОГРАФСКИ БЕЛЕЖКИ 

Чомаков е имал съзнание за ценността на своята документация. 
Още през 60-те години на 19 в. той моли1 Георгаки Стоянович да 
уреди щото Йоаким Груев да съхранява неговите писма, които ще 
послужат за история на Църковния въпрос. И наистина, и двамата в 
своите архиви пазят много писма на Чомаков, изпод чиято ръка трябва 
да са излезли огромно количество документи. Но далеч не всички 
техни получатели са били толкова добросъвестни като споменатите 
двама2. Много ръкописи от архивата на Доктора вероятно да са 
станали жертва на пренебрежение.3  

Но въпреки това – и въпреки няколкото специализирани или по-
общи публикации, – в българските архивохранилища има още доста 
необнародвани документи от, до и за Чомаков. Освен че сами по себе 
си те съставляват внушително количество, много от тях са и с незна-
чително съдържание и/или твърде трудни за обработка. Тяхното ця-
лостно издирване, разчитане, систематизиране, коментиране и отпе-
чатване и сега ще си остане задача на бъдещето. Неосъществимо за 
момента е и издирването на документи от и за Чомаков в чужди ар-
хиви – особено в турските. 

Поради ограничените възможности на историографския момент и 
поради самия характер на изследвания обект тук ние се задоволя-
ваме с една умерена в обема си подборка по значимост на съдържа-
нието, която обаче да покрива всички съществени епизоди от живота 
и делото на Чомаков. Към архивните материали сме добавили и ре-
дица слабо познати, но важни за разкриване на неговите идеи и дейс-
твия вестникарски публикации, някои от които с неустановено досега 

                                                 
1 Вж. тук по-долу, д. 65, с. 104-105. 
2 Впрочем, Йоаким Груев, очаквайки да го арестуват (така, и става) след Април-

ското въстание и да му направят обиск, предварително попречистил книги и книжа, и 
в колкото могло да се намери нещо подозрително, бил скътал или унищожил. В 
това пречистване станала жертва и една част от кореспонденцията му с Д-р 
Стоян Чомаков по Църковния въпрос (Груев, Й. Моите спомени, с. 39). 

3 Вж. напр. Димитров, Г. Г. Княжество България-2, с. 537, бел. 1 под линия. 
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авторство. Включили сме и по няколко текста от, до и за неговите по-
томци. 

Документите не са разпределени равномерно във времето. Най-
много сме взели от седмото десетилетие на 19 век – тъй като това са 
най-важните години в живота на Чомаков. 

По този начин, без да претендираме за по начало невъзможната 
абсолютна изчерпателност, ние се надяваме да предложим един ця-
лостен пакет от първична информация по предпоставената тема. 

Отпечатваните тук извори са не само илюстрация или аргумента-
ция към част 1; те, както обикновено, ще могат да подхранват и нови 
изследвания. 

При предаването на текстовете е търсена максимална близост с 
оригиналите, като са съблюдавани следните принципи: 

В текстовете на кирилица отпадат всички неизползувани от днеш-
ната българска азбука букви – като: ; те са заменени 
съответно с н (N[иколай] Чалъки става Н. Чалъки), и (Iан[уарий] става 
Ян.), я и и (напр. става åçèê), å или ÿ (напр.  става ñîâåò, а 
áÿõìå), с ú (напр.  става), с и (напр. 
става ); краесловният åð навсякъде е премахнат, чле-
нът е написан слято с думата, към която се отнася, ìàëêèÿò åð, който 
понякога Чомаков поставя там, където днес обикновено стои åð ãîëÿì, 
е заменен съответно с последния (напр. Áëüãàðñêè е променено на 
Áëúãàðñêè: Ãðüöêè – на Ãðúöêè).  

Чомаков дълго не употребява буквата ÿ1. Там, където днес я пи-
шем, у него срещаме Ï[]; äà  [книгата] 
запрети – мн. ч., нечленувано), но най-
често  Обикновено той се под-
писва Äð Ñò- Ï- ×îìàêîâ, но често знакът Ï изглежда като % и така е 
предаван в някои публикации на документи, излезли изпод неговото 
перо. В настоящия текст йотата от Ï[îâàíîâ'è÷(\ се предава с ÉZîâà,
íîâ'è÷(\.Възвратното местоимение ñå навсякъде е във формата ñà. 
След частиците ïî и íàé за сравнителна и превъзходна степен е доба-
вено липсващото в оригиналите тире. Диакритичните знаци са отстра-
нени. 

Текстовете на латиница са възпроизведени без никакви промени. 
В гръкоезичните документи намесата в пунктуацията е мини-

мална, като се запазват оригиналните препинателни знаци (напри-
мер, горната точка /·/, която може да обозначава края на изречение, 
да служи като точка и запетая или като двоеточие), но имена на лица 

                                                 
1 Както личи от неговите писма да брат му Салчо (БИА-НБКМ, ф. 70, а.е. 135), до-

към края на 1861 той употребява тази буква; сетне я изключва от азбуката си, за да я 
приеме отново след Освобождението. 
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и места, както и начална дума в ново изречение, изписани с малки 
букви, се изправят. При превода, предвид фонетичните различия меж-
ду двата езика, липсващите в гръцкия звуци са предадени според 
съответното им българско произношение. Например, Гкйпхмпхж Гесдбн 
в българския превод е даден не като Ãþìóç Ãåðäàí, а като Ãþìþø,
ãåðäàí – тоест, съобразно възприетата в българския форма. Самото 
фамилно име на Доктора, което на гръцки срещаме да звучи като 
Äçîìàêîâ (ФжпмЬкпц/Фжпмбкпх) или Öîìàêîâ (Фупмбк™в) е, разбира се, 
преведено като ×îìàêîâ. 

Гръкоезичните документи са разчетени и преведени на български 
от Магделина Георгиева, която издири и публикуваните по-долу доку-
менти от ЦДА. Неин е и глосарът. 

Без да се отбелязва са поправени несъмнените lapsi kalami.  
Съкращенията са развити веднага в квадратни скоби, в каквито са 

поставени и добавките към чужд текст. 
По гръцки маниер, Чомаков и в българоезичните си писма поня-

кога поставя горна точка (т.е., над реда, а не на реда), а новото изре-
чение започва с малка буква; въпросителност изразява не със знака 
(?), а с точка и запетая (;) – и едното, и другото, и третото са осъвре-
менени. Нерядко запетая стои там, където – по днешните пунктуаци-
онни правила – не би трябвало да я има, и обратно – често липсва на 
места, на които днес бихме я поставили (което, впрочем, често – за 
олекотяване и яснота – е и направено). Често лични имена са дадени 
с малки букви, а титли, институции, етноними пък започват с главна 
буква: напр. àëè Ïàøà, Ãðúöè+ Áëúãàðè+ Âëàäèöè+ ÖZàðñêîòî\ Ïðàâè,
òåëñòâî – тази особеност е запазена (изключая личните имена – напр. 
àëè Ïàøà е поправено на Àëè ïàøà). Запазени са и двойни съгласни 
(например, русски, почетенна), които ние днес опростяваме. 

Чомаков употребява тук-таме и чуждици – обикновено турцизми. В 
текста те са набрани с шрифт ðàçëè÷åí от основния, което е препратка 
към глосара, който ги обяснява. 

Чуждоезичните документи са дадени паралелно в оригинал и 
превод под един и същи номер: първият на четната страница, вторият 
– на нечетната. За да не се получават големи празни пространства 
върху страниците, те са отделени от българоезичните, като и едните, 
и другите поотделно са, разбира се, в хронологичен порядък, но с 
обща номерация. 

Всеки документ се предхожда от пореден номер и заглавие, в ко-
ето са посочени датата и мястото на написването му, името на автора 
(и името на адресата – ако се касае за писмо), кратка анотация. 

В наклонени скоби (/) след всеки документ се поставя легенда, 
където се посочват неговото местонахождение и искови данни, както и 
дали се касае за оригинал, копие или препис.  
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Две коси черти (//) означават, че, за да се спести място, е избягнат 
нов ред – особено при предаване на финалните формули в писмата, 
на адресите и бележките от получателите. Например, вместо: 

Âàø èñêðåííèé ïðèÿòåë  
Ä,ð Ñò- É- ×îìàêîâ 
Zíà ãúðáà áåë- îò ïîëó÷àòåëÿ9\ Ôèëèáå 
Äð- Ñ- É- ×îìàêîâ 
ïðèåòî Þíèÿ 2/ 
îòãZîâîðåíî\ Þëèÿ 0 
Z0\746- 
ще срещнем: Âàø èñêðåííèé ïðèÿòåë .. Ä,ð Ñò- É- ×îìàêîâ .. Zíà 

ãúðáà áåë- îò ïîëó÷àòåëÿ9\ Ôèëèáå .. Äð- Ñ- É- ×îìàêîâ .. ïðèåòî Þíèÿ 
2/ .. îòãZîâîðåíî\ Þëèÿ 0 .. Z0\746- 

В българо- и гръкоезичните документи датите до 1 апр. 1916 са по 
Юлианския календар, а след това – по Григорианския, по който са 
всички дати във франко- и англоезичните текстове.  

Коментарните бележки са под линия, номерирани с арабски циф-
ри; за срещащите се пък в оригиналите бележки под линия е изпол-
зван астериск (*). 

Редките и остарели думи, които в текста се сигнализират чрез 
шрифт, различен от основния, са разтълкувани в глосара към първата 
част. Пълните описания на цитирани заглавия също трябва да се тър-
сят в библиографията към първата част. 

Индексът е общ за всички имена и покрива само част втора. 
За по-лесна ориентация в съдържанието на документите техните 

анотации са подредени в опис, който е преведен и на английски. 



 

БЪЛГАРОЕЗИЧНИ ДОКУМЕНТИ 

№ 1 

1857, януари 26, Пловдив. – Писмо от д-р Чомаков1 до Христо 
Тъпчилещов, Димитър Гешов и Цоко Каблешков в Цариград: 
предлага в столицата да се свикат представители по Църковния 
въпрос от цяла България 

Пловдив, 1857 ян[уари] 26 
Почтенни приятелие! 
Г-не Христе П. Тъпчилеща, Г-не Д. Гешов и Г-не Цоко Каблешков! 
Отзарана рано Г-н Хрисант2 излезе из града ни и о[т]правил ся, 

както казват, за Ц[ари]град. Както ся види Патриаршията е сполучила 
да пренесе äàâèÿòà в Ц[ари]град. Ми трябува обаче да глядаме и в са-
мити за нас несполуки, така да кажем, да искарваме общи ползи! Както 
Ви забележихме и онази седмица, нашити в Едрене чорбаджии3 
трябува да слязат и в Ц[ари]град, гдето заедно с виждание Хрисанто-
вата работа да послужат и за общата. 

В това днес още повече уверени умоляваме Ви откак поканите 
нашите, които без друго трябува да слязат в Ц[ари]град, да поканите 
оттамо и други лични человеци извън, като напр[имер] Г-н С. Груев, Г-
на Анастаса х. Ст[оянов] из Шумен, из Сищов, Русчук и Тръново от 
пръвити лични съграждане. Зачтото ми мислим, че в постижение 
желаемата ни народна цръковна йерархия трябува да ся направят 

                                                 
1 Само подписът е от ръката на Чомаков. 
2 Пловдивски митрополит.  
3 Това са Салчо Чомаков, Георгаки Стоянович и Павел Куртович, които през 

1856 заминават за Одрин да водят срещу владиката Хрисант съдебен процес за кле-
вета в бунтовничество срещу турците; по-късно делото е пренесено в Цариград. 
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нови стъпки, да ся даде потик на работата изново. Така като слязат 
извън лични человеци, с восползувание от нашата с Хрисанта äàâèÿ за 
клевети и злоупотребления и от явните злоупотребления на Г-на 
Неофита1 могат ся спомогна много в да ся испроси и ускори испълне-
нието на желаемото ни. Това са нашите мисли по настоящий случай, а 
надявам ся, че и Ваше Благородие щете ги одобрите и чрез подей-
ствувание пред казаните и подобни лица щете найдете добри сътруд-
ници в това трудно, но важно дело. 

За голямо наше удоволствие достигна до наша слух радостната 
вест за подарений царский ферман относително за саставление на 
една Община за блъгарската книжнина2. За честити ся почитами да Ви 
поздравим със сполуката на това многополезно за наший род уч-
реждение! Бог да благослови с успехи това предприятие. В същото 
това време зачухме, че и Г-н Мутев бил слязъл в Ц[ари]град; и това 
навярно е по Ваше приканвание. Ми сме честити да глядаме как в 
наше время ся отваря нова честита ера за наший народ. И наистина, 
Господине, с учреждение една община, която да се найме да издава и 
едно периодическо съчинение и с отрядение един добър и добре на-
ряден вестник, отваря се един път за просвещение и развитие на це-
лий народ. Ми сме уверени, че Г-н Мутев заедно с някой спомощник, 
пълно ще оправдае надеждите, която ся полагат на едно периоди-
ческо списание, а пак вестникът като ся улучши и падне на ръце на 
един достоен редактор, то ще да е едно драгоценно нечто. Вярваме, 
че сте ся погрижили за всичко, чтото ми сега Ви излагаме, ако и късно, 
като наши мисли. 

За хода и за устройството на Общината надеям се, че с пръво 
щете ни явите, каквото и ми оттука с время да ся погрижим та да съ-
берем из êàçàòà ни, колкото е возможно спомоществование. А добре 
ще да е да ся отпечатат и обявления за устройството и за целта на 
тая община та да ся распратят вред. 

Поздравляем Ви от сръце и остаям Г-не!  

[П.П.] За изложението за владиковити злоупотребления ми щем ся 
погрижим да го нарядим по-добре и с идущата почта надеем ся да 
можем да Ви го испратим. 

                                                 
1 Византиос. 
2 Община на българската книжнина – основана от Др. Цанков и цариградските 

търговци Коста Маринов и Коста Славчев; тъкмо тя година по-късно започва да 
издава сп. Български книжици, чийто пръв редактор е споменаващият се по-долу в 
този документ Димитър Мутев. 
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Ми имаме испратени за вестницити няколко изложения, а до сега 
не видяхме ни едно вместено; каква е тая работа и какво прави Г-н 
Александр1 не знаем. Молим Ви, Господине, посъветвайте го, зачтото 
вестникът му зле ни рекомендува пред другите народи; но изложени-
ята, що му пращаме да вмещава не ся относят толкова за наша полза, 
колкото за обща полза. Не е время да ся пише в вестника му за 
новоизнамерени някои си светии и пр. 

Поздравете и приятелити, и особено Драга[н] Цанкова. 
Накратко днес Ви приключваме едно малко известие2 за отшест-

вието на Г-на Хр[исант] за да ся вмести в газетите. В другий ден с ав-
стрийската почта, щем Ви испратим по-пространно едно изложение. 

Ваш искренний приятел // Д-р Ст. Й. Чомаков 

[на гърба бел. от получателя:] Филибе // Др. С. Й. Чомаков // прие-
то юния 30 // отг[оворено] юлия 1 // [1]857 

БИА-НБКМ, ф. 6, а.е. I А 5999. Оригинал. 

№ 2 

1857, юли 10, Пловдив. – Писмо от д-р Чомаков3 до Христо Тъп-
чилещов в Цариград: отново настоява да се поканят в столицата 
представители от провинцията по Църковния въпрос 

Пловдив, 1857 юл[ия] 10 
Почтеннии приятелие! 
Вашето писмо от заминалата [поща?] приехме и разумехме чтото 

ни забележвате. 
Наспротив доброто расположение, което показва засега Прави-

телството кам народната ни жалба, показва ни за необходимо нужно 
да ся ползуваме в тоя случай от обстоятелствата, та да ся приканят 
по-пръви лица от различни места. Наспротив както ни забележвате, ми 
не съмняваме ся, че сте взяли нужнити връху това мерки за да 
пригласите пръвенците от по-главнити места на отечеството ни. Ми 
такожде от своя страна щем подействуваме доколкото ни е возможно 
за да поканим познатити нам лица из някои места. 

                                                 
1 Александър Екзарх. 
2 Липсва при писмото. 
3 Само подписът и адресът на гърба са от ръката на Чомаков. 
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С благодарност чухме за решението, което сте дали вече да ся 
начне да ся издава едно периодическо списание1; желаем му по-ско-
рошно начало и добри успехи. Радостна ни е вестта за падании на Г-на 
Неофита2; надеем ся, че не щете ся забави да ни зарадвате и с извес-
тието за избавлението на Епархията ни от наший изедник Хрисанта. 

Поздравляваме Ви от сръдце и остаям 
Ваш преданний // Др Ст. Й. Чомаков 

[на гърба адрес:] свободно // до Негово Благородие // Г. Хр. Тъп-
чилещова // Цариград // [и бел. от получателя:] Пловдив // Г-н Ст. Й. 
Чомаков // Приято юлия 14 // Отг[оворено юлия] 15 // 1857 

БИА-НБКМ, ф. 6, а.е. I А 6000. Оригинал. 

№ 3 

1857, юли 17, Пловдив. – Писмо от д-р Чомаков3 до Христо Тъп-
чилещов в Цариград: борбата срещу владиката Хрисант; отново 
напомня, че би било полезно в Цариград да се свикат представи-
тели от цялата страна по Църковния въпрос 

Пловдив, 1857 юл[ия] 17 
Почтеннии приятелю! 
Нямаме от нашити4 никакво известие заради что са връшили откак 

са стигнали в Ц[ари]град. Тук и по епархията сиромашията с не-
тръпение чака да чуе радостната вест, за че са вдига от главата им 
изедникът им Хрисант. 

Учим се от някои приятели, че уж Г. Гюмюшгерданът5 наумен бил 
да ся труди нашити с владиката да сговори, каквото да ся махнат от 
всичко. Колкото и да не е возможно да вярваме, че нашити, когато 
вече оскръбени и докачени и в личното си честолюбие, пренесоха 
толкова жрътви и трудове, да могат да ся вдадат да бъдат измамени; 
ако и да имаме твръдо поверение на тяхната готовност и постоян-
ност, с която поеха и щат гонят осъществлението на народнити ни 
желания, но при все това и слабостта е свойственна на человеците. За 
то молим и Ваше Благородие да ги съглядвате и да им подавате 

                                                 
1 Става дума за Български книжици. 
2 Византиос. 
3 Само подписът е от ръката на Чомаков. 
4 Вж. тук по-горе, д. 1, с. 9-10. 
5 Михалаки Гюмюшгердан. 
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нужнити съвети, каквото да не би някак да ги докачят неприятелски 
ласкания и примки. Наспротив клеветити и досегашнити злоупотреб-
ления Хрисантови не е удовлетворително само да ся вдигне от Епар-
хията си Хрисант; оскърбеното ни чувство народно и личното ни чес-
толюбие ищат го чтото тоя человек наспротив делата си да найде и 
достойното си наказание. Уверени, че така мислят и нашити там, ми 
бихме и желали, каквото, что ся и надеем, чрез тая частна распра да 
бъдат полезни и за общата ни работа. 

Поздравлявам Ви от сръдце и остаям  
Ваш преданний // Др Ст. Й. Чомаков 

P.S. Спротив както по-преди бяхме ся споразумели, че трябува да 
ся призоват от различни страни личнити граждане, каквото да подей-
ствуват пред Правителството за народното ни желание, ми от наша 
страна направихме возможното; а вярваме, че и Ви от там сте ся от-
правили до някои места. Сега повече сме убедени в потребността да 
ся свикат такива лица, каквото и преди да ся повикат от Правителст-
вото âåêèëå за събранието за устройството на цръковнити ни дела, да 
могат да представят пред Пр[авителството] желанията народни, та по 
тоя начин да ся предуготови и решението в казаното събрание за в 
полза на желаното ни. 

Сущий 

[на гърба адрес:] Почтеному Господину // Христю Тъпчилещову // В 
Царийград // [и бел. от получателя:] Филибе // Др Ст. Й. Чомаков // 
Прието Юлия 21 // Отг[оворено] // [1]857 

БИА-НБКМ, ф. 6, а.е. I А 6001. Оригинал. 

№ 4 

1857, юли 24, Пловдив. – Писмо от д-р Чомаков1 до Христо Тъп-
чилещов в Цариград: изпращане представители в столицата; де-
лото срещу владиката Хрисант 

Пловдив, 1857 Юл[ия] 24 
Почтеннии приятелие! 
От Вашето с заминалата поща писмо за голяма нашя радост раз-

брахме за решението, което е направило царското Правителство от-

                                                 
1 Само подписите са от ръката на Чомаков. 
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носително в да ся повикат извън поверенници за Ц[ари]град. Съ-
гласни сме на забележванията, които ни правите и ми щем бъдем 
внимателни в да стане изборът по желанието ни. Êàéìàêàìúò ни получи 
Правителственна заповед; за разрешение обаче на някои недоумения 
относително за избора, той прати да ся допита до Âàëè-ïàøà1, и чака 
нужнити наставления. Ми представихме на Пашата за онова лице, 
което ни препоръчвате, не знаем обаче, когато ся ище от целий ни 
Ñàíäæàê само един человек, а пак пръвити ни граждане2 ся намират в 
Ц[ари]град, не знаем дали не ще да стане неповолно на нашити 
съграждане, ако ся избере человек извън от града и от êàçàòà. При все 
това обаче ми щем употребим всяко возможно средство в да стане 
изборът връху това лице; а в случай, ако не бъде возможно, то щем 
глядаме да ся избере человек, достоен за нашето поверение сир[еч] 
един от двамата чтото са там. Наспротив благорасположението, което 
показва сега местний êàéìàêàì кам наший народ, ми ся надеем че 
изборът ще бъде поволен за нас. 

От едно писмо, което получихме завчера от нашити, научихме ся, 
че са излезнали на съд пред Àõêÿìà3, гдето ся познала невинността на 
нашити, и клеветите на владиката4, който при това не пожалил да 
очерни и Патриаршията. Тая радостна вест из уста в уста пронесе ся, 
като една телеграфическа депеша, из всичката епархия, и направи 
приятно впечатление на всички. Дано от пръво писмо да научим за 
конечното решение, което ще да ся даде за удовлетворение на на-
шити праведни жалби! 

Господине! В тоя случай, кога Патриаршията ся очернява от един 
неин подчиновник, дали не ще да е добре да глядаме да се восползу-
ваме? Ми мислим за прилично в тоя случай да ся споразумеем с на-
шити тамо съотечественници та да направите частно една жалба до 
В[исоката] Порта или и до самий цар, с която жалба да представите 
неприличното и неприязнено поведение на Патриаршията кам нашия 
народ като причини, които извикаха у народа желания за да моли за 
особена своя църковна йерархия, та по тоя начин като да се поднови и 
науми пръвата ни народна жалба5? 

                                                 
1 Исмаил Рамзи паша. 
2 Вж. тук по-горе, д. 1, 3, с. 9-10, 12. 
3 Става дума за Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye (Висш съвет за юридически поста-

новления), който по това време има и функции на Върховен административен съд 
(срв. тук по-долу, коментара към д. 151, с. 353-355). 

4 Хрисант Лесбоски. 
5 Става въпрос за прошението за независима Църква, подадено на Къбръзлъ 

паша от българска страна през 1856. 
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Разговорете се за това и размислете, и ако е благословно, на-
прави-щете потребното. 

Завчеря ся дръжя в тукашното Блъгарско училище испитание, за 
което Ви приключвами известие1 и молим Ви да го предаде Г-ну 
Александру2 за да го печати в Вестника3. 

Поздравляваме Ви от сръдце и остаям 
вам преданний // Др Ст. Й. Чомаков 

[на гърба адрес:] До Негово Благородие // Г-на Христа Тъпчилеща 
// В Царийград // [и бел. от получателя:] Филибе // Др Ст. Й. Чомаков // 
Прието Юлия 28 // Отг[оворено] 29 // [1]857 

БИА-НБКМ, ф. 6, а.е. I А 6002. Оригинал. 

№ 5 

1857, юли 31, Пловдив. – Писмо от д-р Чомаков4 до Христо Тъп-
чилещов в Цариград: от новите министри се очаква повече бла-
горазположение към българите; изборът на пловдивски предста-
вител за Църковно-народния събор 

Пловдив, 1857 Юл[ия] 31 
Почтеннии приятелие! 
С завчерашната почта получихме вест за променението5 на Ми-

нистерството и за намещанието му от лица6, на които благословнити 
кам наший народ чувства задават ни благи надежди за честито и 
удовлетворително решение връху народното ни прошение. Предубе-
дени за благорасположението им кам нашята работа навярно не щете 
да изоставите от да направите изново потребните стъпки в да пред-
ставите нетръпеливото ожидание, което ожидава от тях наший народ 
[sic], и да дадете нов полет на работата ни. Добре ще да е [да] ся 
представят и нашите тамо градоначалници7 и да раскажят работи, с 
които да докажят потребността за осъществление праведнити ни же-
лания. В това вярваме не щете изгубите из вид всяко нужно. 

                                                 
1 Липсва при писмото. 
2 Александър Екзарх. 
3 Цариградски вестник. 
4 Само подписът е от ръката на Чомаков. 
5 Великият везир Мустафа Решид паша е сменен с Мустафа Наили паша. 
6 Вероятно Чомаков има предвид Али паша, който става външен министър. 
7 Вж. тук по-горе, д. 1, 3, 4, с. 9-10, 12, 14.  
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За избора на представителя от наший ñàíäæàê за Ц[ари]град мес-
тний êàéìàêàì, по причина на раздора, что владее тук между двата 
народа, намери за потребно да попита ñàäðàçàìà за начина, по който 
ще стане. Ми изнапред сме уверени, че ще испадне добре за нас; при 
все това по причина, гдето ся намират нашите пръви в Ц[ари]град, из-
напред предвиждаме, че изборът може да испадне на едного от тях, а 
не воз Г-на Груйолу1. Понеже в тоя случай, когато имаме человеци в 
Ц[ари]град и когато тукашнити граждане ся намират разделени на две 
партии, то мъчно ще да е и могат ся чу много думи, ако да ся реши за 
избранието на едно лице извън нашата êàçà. Ми предложихме за него 
и на êàéìàêàì-ïàøà, но да видим вече, спротив отговора и наставле-
нията что щат му дойдат от Ц[ари]град, ще ся връши потребното. 

Французский тука консул2 завчера двигна ïàíäèåðàòà и в тоя слу-
чай стана доста светло тържество. 

На ваше благородие // Преданний приятел // Др Ст. Й. Чомаков 

[на гърба адрес:] До Негово Благородие // Г-на Христя Тъпчиле-
щов // В Царийград 

БИА-НБКМ, ф. 6, а.е. I А 6003. Оригинал. 

№ 6 

1857, септември 4, Пловдив. – Писмо от д-р Чомаков до Христо 
Тъпчилещов в Цариград: нетърпелив да узнае има ли нещо ново 
по íàðîäíàòà ðàáîòà 

Благородний ми приятелю! 
Отколе нямах чест да получа ваше писмо.То и воистинна не ще да 

има нящо достойнно за забележване, но като не можа да ся стръпа, 
спешам с настоящото ми, ди ви поздрава и да ви ся помола да ми 
кажете дали нящо не са посаживи от нинешното министерство3 
народната наша работа? Какво сочи? Дали ако не тропами ща ни от-
ворат? То е на галените дяца, дето майките дават нянка без да за-
плачат. 

                                                 
1 Вероятно Стоян Груйоглу от Казанлък. 
2 Шарл Шампоазо. 
3 Вж. тук по-горе, д. 5, с. 15. 
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Благатички Власите с викот [и] тупурдиа стигат да са усладат в 
правдина1, която нето са удостоиха с някоя служба нето пак им пър-
лича и правдина против интереса на царското ни правителство. При-
кажете ми моля вашите мисли. Чули бяхме с радост че Г. Слимниски2 
Доктора щял да слезе в Цариград, а види са че още не е дошъл та-
кожде и Г. Мутев. 

На Ваше Благородие // преданний приятел // Др Ст. Й. Чомаков 
4 септем[ри 1]857 // Пловдив  

[на гърба адрес:] До Негово Благородие // Г. Христа Тъпчилещов // в 
Цариград 

БИА-НБКМ, ф. 6, а.е. I А 6004. Оригинал. 

№ 7 

1857, ноември 23, Пловдив. – Писмо от д-р Чомаков до Георгаки 
Стоянович и Салчо Чомаков в Цариград: опити за помирение на 
гърци и българи в Пловдив; пловдивски турски големци уличени 
във финансови злоупотреби 

Благородни Бачо и Братувчете 
Видохме с радост дето правителството вдигна работата от Пат-

риаршията дето беше я поклонило предишното министерство. Много 
са зарадвахме дето стана после от прошението което вие предло-
жихте на това. Вашето движение е много похвалително. Надеяме са 
да излезат истинни гласовете които са разнесоха и тука относително 
на èðàäåòî което са чака. Дай Боже по-скоро! 

Тука в неделя Михалаки3 собра собор всеселений на митрополи-
ата, и се иска да бъде такав. Но Българете не утидоха. Целта му била 
да им чете пак писмо на Хрисанта4 в което им са оплаквал че сръцата 
ви били от джелязо по-корави та никак не са превивале. Заради това 
да са молат и двата òàðàôà на патриката да ви сговори. Такова едно и 
до ñàäðàçàì åôåíäè. Но по нещастие и на тукашните Блъгаре сръцата 

                                                 
1 Вероятно се имат предвид успехите на унионистите във Влашко и Молдова 

през късното лято на 1857 (вж. у Димитров, Стр., Кр. Манчев. История-1, с. 349-350).  
2 Д-р Иван Селимински. 
3 Гюмюшгердан. 
4 Лесбоски. 
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такива са показаха та не стана нищо. Защо отка[к] не утидоха, но и не 
потписаха книгата дето Пею Кюр[к]чиата1 по заповед зима и обиколи 
сичките по îäàèòå им за да ги прикани на това. А на против и думи без 
мерка им пратиха. И вярваме че посланикат каквото го молиха да е 
приказал до едно щото му говориха. – Жално ми е дето не можих да си 
стуя на думата да ви прата ìàçàð и от градат. Защо отка[к] много 
разровиха за мене аз премислих за допълванието да го обвярвам на 
други а другите почти нищо не свръшиха. Пак както ми са намерва с 
четири-пет потписа от тука не щях да ви прата така ìèñêèí. А колкото 
за гръците са уверих че и те са направили с 100 потписа от тука ìàçàð 
което можеше да стане каквото начнаха и никой си не отричаше. 

Тука работите на нашите големци много са зле. Издиретелат из-
вади почти на сичките ààçè злоупотреблениетата на свет. Намериха до 

сеги уваляни х. Хасан бей, Мемиш ефенди и х. Сулимана най-много 
които троицата ги е и плюл òåôòèâ÷èÿòà. А Хасан паша много лошо им е 
говорил. На Мишуп паша õåñàïåòå са прегледват, много негови излизат 

а на 100 000 и на Адил паша. За сичките са писали на Цариград и 
лошо са говори. Х. Садък ефенди туриха в Õàïóñàíàòà […]2 една неделя 

тамо лежи. Ениз ефенди е верниат и всемогущиат до Н[егово] 
П[ревъзходителство] Хасан паша. Сека вечар са наедно до 6 часа 
през нощта3. После е Х. Бекир паша. И двоицата тези ви поздравляват 
а повече от сръце Ениз ефенди. Вториат са сръди и защо не му ще са 
отговориле нето на писма които не зная кога ви са писвале. Ìàêñóñ ÷îê 
ñåëÿì и от ìàë ìþäþðèíàò който ми разказва за да ви пиша 

положението на нашите граждански работи. 
Ениз ефенди за верно има че троицата от ààçèòå ни има дури и 

ïðàíãà да теглат. Той за брата си не са сумнява но тойзе гроб що копае 
за другите троица àëàëåì и той ще влезе. Надеям са Али а[г]а Кара-

кехид за който са мисли че в нищо не са е бръкал той само да са 
освободи. 

Ê[èð] Димитрика4 писал на турчинат комуто лани беше с óäæóðåò 
дал землята си на ñàðàÿò да я работи тая година. И тъй инак нейсе 

размахнахме го. 

                                                 
1 Пейо Георгиев (Кюркчията, Уста Пейо). 
2 Една нечетлива дума. 
3 По турски, т.е. до полунощ по европейски? 
4 Димитрика Мичора. 
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Найдена фанахме и за напрет с 50 гр[оша] повече. 
На Ваше Благородие // Покорен и искрен // Др Ст. Й. Чомаков 

13 ноем[ври 1]857 // Пловдив 

БИА-НБИВ, ф. 27, а.е. 3, л. 1-2. Оригинал. 

№ 8 

1859, февруари 11, Пловдив. – Писмо от д-р Чомаков1 до Христо 
Тъпчилещов в Цариград: всички, към които се обърнал, са готови 
да работят за възстановяване на българската Църква 

Пловдив, 1859 февр[уари] 11 
Почтенни приятелие! 
Бръзаме с благодарение да ви сообщим, как от всички страни, с 

които влязохме в споразумление относително за общото ни желание 
за востановление на народната ни черковна йерархия, получихме 
удовлетворителни отговори; отвсъде показват най-жива готовност в да 
соучястват за издействание на това спасително на нас дело. 

Жялно ни е зачто тая седмица не пристигнахме да ви испратим, 
спротив обещанието си, препис от жялбата, която ся работи да ся под-
несе пред престолът на Н[егово] И[мператорско] В[еличество], въз-
люблений ни цар; до седмица обаче щем Ви я испратим. 

Молим и Вие да не размайвате и Вашето содействование и со-
учястие, в това невинно предприятие. То ще подаде жив потик на ра-
ботата и ми завсегда щем Ви останем признателни. 

На Ваше благородие // Преданний приятел // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 6, а.е. I А 6012. Оригинал. 

№ 9 

1861, юни, Цариград. – Първата част от изложение, което д-р Чо-
маков2 съставя по поръка на събралите се през късната пролет 
на 1861 в Цариград български представители по Църковния въп-

                                                 
1 Само подписът е от ръката на Чомаков. 
2 За авторството на Чомаков върху този документ вж. у Стоянов, М. Българска 

възрожденска книжнина-1, № 7929; срв. Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна 
распря, с. 210-211; срв.; преводът от френски на български е на Т. Бурмов (пак там).  
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рос и което трябвало да бъде подадено на Високата порта; изло-
жението се предшества от предисловие на Т. Бурмов 

Долнето изложение ни ся връчи на француский язик от един ро-
долюбив и учен наш съотечественник. То е назначено да ся печата на 
този язик и да ся подаде и на Високата Порта. Съчинителът ся мъчил 
да обнеме в малко думи всичките справедливи обвинения, които пра-
вят Българете срещу високото гръцко духовенство и да представи 
кратко, но вярно всичките стърни на въпросът. 

Краткостта има цел да олесни внимателното прочитане на изло-
жението, но за да не загуби то чрез нея доказателността си, съчини-
телът ще даде на всяка точка изаснения и примери в крайт. За това 
изложението е испъстрено с цифри, по които може всякий да намери в 
прибавленията доказателство на онази мисъл, за верността на която 
ще бъде в недоумение или в съмнение.  

Но за да ся съберат колкото е възможно повече примери за дока-
зателство на изложените мисли, умоляват ся всичките съотечествен-
ници да благоволят да съобщят до редакцията на Бълг[арски] Книжици 
кой каквито примери знае връх означенните точки. Нужда е не само на 
Правителството да ся раскрие обстоятелно този предмет, но да ся 
освети и общественното мнение за безбройните злоупотребления на 
гръцкото духовенство и ний сами да имами едно пълно събрание от 
тях запамет. 

[Т. Бурмов] 
ИЗЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЙТ ВЪПРОС 
с прибавления, които да служат за пояснение 

Българскийт народ е един от най-многочисленните, най-мирните и 
най-трудолюбивите народи, които са подчинени на оттоманската 
власт. 

Неговите интереси са еднакви с интересите на Османлиите; за-
щото, като ся откаче от тях, той пада в опасност да бъде попиен от 
силни съседни народности, на които ся той ревне. 

Като имат истите интереси, Османлиите и Българете имат и ис-
тите желания: благоденствието и силата на Оттоманската империя. 

Догде Българете стояха до Османлиите в воинските редове (1), те 
не търпяха никакво натискание нито отвън, нито отвътре. 

Гърците за да извършат въскресението на Византийската импе-
рия, което винаги балнуват и наричат Ãîëÿìà ãðúöêà èäåÿ, зачнаха план 
да погърчат всичките православни жители на Турция. 
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Българскийт народ, като твърде многочислен, трябваше, естест-
венно, да привлече вниманието им. 

Като ся ползоваха от различни случаи, които им ся представяха от 
близостта и от положението им до оттоманското правителство, 
Гърците са постараха, кой колкото можеше, да махнат тази еднаквост 
помежду османлийските и българските интереси, за да наложат на 
Българите народността и язикът си и да направят с този начин народ-
ността си по-набита и по-значителна. 

За да достигнат тази цел, Гърците нищо не са презирали, нито 
дору клеветата (2). Те са обвинявали Българете в католицизъм исто 
тъй както ги сега обвиняват в русизъм. Османлиите имаха тогава пос-
тоянна война с Австрия и католицизмът трябваше да им е подозрите-
лен. Най-сетне, благодарение на постоянните интриги на Ипсилантите, 
на Мурузите и на гръцкийт Цариградский патриарх Самуила1 (3), и 
останалото от българската йерархия падна на ръцете на този пат-
риарх. Султан Мустафа2 потвърди в 1767 г. с áåðàòúò си съединението 
на Охридското и Ипекското патриаршества с Цариградскийт патриар-
шеский престол. 

Гръцкото духовенство захвана от тази епоха особито да свирепее 
срещу българската народност и срещу българското духовенство, което 
с съжаление гледаше това грабвание на правдината му направено 
срещу апостолските и съборните канони (4). 

Българинът не можеше веки да ся надее да сполучи един по-горен 
църковен чин, ако ся не съгласеше да пожертвува най-скъпите си 
чувствования. Той трябваше да ся отрече не само от народността и от 
язикът си, но и да стане техен гонител. Никак не е чудно, ако ся е той 
показвал от тази стърна по-ревностен нежели Гъркът и тъй да речем, 
пò Грък от колкото самси Гъркът. С таквоз само условие е можал той 
да избегне от гонението на гръцкото духовенство, което е имало в 
ръката си срещу него оружието на заточението, на тъмницата и отро-
вата (5). Горе на оногози, който би поискал да остане и да ся нарича 
Българин срещу притязанието на Гърците: ×è âñè÷êèòå ïðàâîñëàâíè 
æèòåëè â Òóðöèÿ èìàò åëèíñêî ïðîèñõîæäåíèå. Земат го на гавра; наричат 
го побългарен Грък, оскотен Грък (6) и го наковлаждат пред 
оттоманската власт, като един смутител, бунтовник и опасен человек 
(7). Тъй гръцкото духовенство накара хората да мислят, чи ся погърчи 
всичко: черкови, училища и народ, благодарение на страхът (8), който 

                                                 
1 Самуил I Ханджерли. 
2 Мустафа III. 
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то знаи да вдъхне на Българете, и на махиавелизмът, който то упот-
ребляваше да ги убеди, чи всичко това става по заповед от Високата 
Порта (9). 

Между това Ãîëÿìàòà ãðúöêà èäåÿ не вървеше. Не ся играе с от-
томанските сили. Гърците имаха нужда от едно могущественно под-
крепление. 

Запад[ът] не можеше да им го даде. Той е схизматик пред очите 
им. Религиозните препирни, или по-добре препирните за властта, не 
бяха еще съвсем оветели щото Гърците да ги не помнят. Обърнаха ся 
прочее къмто едновернийт Север. Север[ът] нищо по-добро от туй не 
чакаше. Той поласка Гърците (10). 

С Гърците Север[ът] можеше да бъде уверен, чи ще земе от 
плячката частта на левът и после да докара съобщникът си до поло-
жението на неблагоразумнийт съобщник на левът. Пред очите на Ру-
сия гръцкото духовенство, като най-силен орган за прокарванието на 
Ãîëÿìàòà ãðúöêà èäåÿ, беше лисицата, която трябваше един ден да 
предаде всичката плячка1. 

Тази плячка бяха погърченните племена, сиреч племената, които 
нямат отличителна народност, [и] могат лесно да ся попият от рус-
ската; защото племената, които носят печат на една отделна народ-
ност, винаги ще предпочетат турското господство от руското, защото в 
Турция народностите ся официално покровителствуват (11), тогава 
като в Русия ся мъчат да ги порусят (12). 

Гръцкото високо духовенство не служеше с този начин за полза 
само на русизмът, като мислеше да служи за полза на елинизмът; то 
правеше не по-малка услуга и на всичките зложелатели на Оттоман-
ската империя, понеже ставаше всякий ден причина за незадоволст-
вото на подчиненните си като има едно поведение никак несъобразно 
с правилата на нравствеността и на религията, която исповядват Бъл-
гарете (13) и като е обладано от едно ненаситно грабителство, което 
то често иска да оправдае от необходимостта да ся удовлетворят ис-
канията на оттоманските власти (14), на Патриаршията и на главните 
си заемодавци, åôîðèòå (15). 

Най-[на]преде гръцкото духовенство нарича ì è ð è (16) това що му 
ся дава като милостиня, за да може да го събира с сила в ущерб на 
евангелското учение и на правителственните права. 

Но никой друг народ не е страдал толкова под злоупотребител-
ната власт на гръцкото духовенство, колкото българский, който най-

                                                 
1 Тук вероятно се има предвид Езоповата басня Лъв, магаре и лисица. 
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после обяви гласно, чи не може веки да я тегли. Наистина този народ 
има нещастие не само да помага срещу волята си на Ãîëÿìàòà ãðúöêà 
èäåÿ, но и да исплаща иждивенията, които стават за развалата му, и да 
подкрепи развращенната роскош на архиереите си и на техните åôîðè 
ñèáàðèòè. Като го стрижеха и правеха от него каквото щат, гръцките 
епископи помислиха най-надиря, чи те му са неограниченни господари, 
на които принадлежи всичко: тяло, душа (17) и имот, и чи те могат да 
търгуват с Българете, като с едни животни (18). Не ся пожалиха нито и 
най-свещенните за един человек неща. 

Епископскийт сан и епархиите ся дават не на оногози, който е най-
достоин, но на тогози, който наддаде най-много от всичките. Ар-
хиереят, за да си върне иждивенията, за да исплати дълговете, които 
е направил, кога е купувал епархията си в Цариград, и за да удовлет-
вори жедността на покровителите си (19), продава ги той с к о й  п о -
мн о г о 1 на хора неучени, лениви, ìþõëþçè, стриганието, енориите и 
исповедничеството. 

Може ли да ся помисли подир това, чи ще може един българский 
священник или калугер да остане честен и справедлив, като е той за-
дължен всяка година и понякога два пъти (20) да откупува от влади-
ката с най-голямата цена епархията си, особенно като той трябва да 
съперничи с онова множевство попове, които идат от бреговете на 
Средиземното море и от гръцките монастири и на които епископите 
отдвават предпочитание, по причина, чи те им са единородци и съ-
отечественници, ако и те да не знаят язикът на стадото, както и самите 
владици (21)? 

Кога ще ся избират учители или правители за училищата и чле-
нове за ìåäæëèñèòå, владиците предпочитат елинските2 подданици, а 
не туземни Българе, подданни на Н[егово] И[мператорско] В[еличест-
во] султанът (23). 

Най-после владиците ся ползуват с ужасен начин от женението 
(23), от развожданието (24), от смъртта (25), от императорските фер-
мани (26), които дозволяват построението на новите църкви и освя-
щението им (27). 

За да се възнаградят всичките тези пожертвования, какво предла-
гат на Българете владиците, които им испраща гръцката Цариградска 
патриаршия? Назидателни слова ли? – Но знаят ли те българский 
язик? И способни ли са те да направят слова áàðåì на матернийт си 

                                                 
1 Разредката е на Чомаков. 
2 Тоест, на Гръцкото кралство. 
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язик? – Училища ли? Но те горят българските книги (28) и гонят онези 
учители, които не предават на гръцкий язик (29). Те поддържат, 
[на]истинна (на наш счет разумява ся), едно богословско училище, на 
остров Халки, но то е недостъпно за българските юноши. Те не могат 
да следват науките в това училище, защото не са доста[тъчно] силни в 
гръцкийт язик, а архиереите не ся постараха да введат за тях един 
приготовителен клас. 

Но страхът, за който упомянахми и който въспираше всяко оплак-
вание, трябваше да има край. Това ся случи подир обнародванието на 
Ãþëõàíñêèéò Õàòòè-øåðèô1 и особенно на Õàòòèõóìàþíúò2. 

От тая епоха Българете дързнаха да слагат жалби у подножието 
на императорскийт престол срещу гръцкото духовенство. Те ся винаги 
смислюват с дълбока признателност за съчувствието, което намериха 
у мнозина високи чиновници на империята. Тези дирните не оставиха 
да препоръчат на гръцката Патриаршия умеренност, като £ даваха 
съвети да премени управителната си система и да избира народни 
епископи за българските епархии (30). 

Но всичко бе напраздно: развращението на духовните и мирските 
(31) Фенерци, на които понасяше това управление, не беше плитко 
щото да можат да направят някое преобразование. 

Между това жалбите на Българете срещу горнето гръцко духо-
венство ся трупаха на Високата порта. В грижата си тя заповяда да 
стане едно събрание от депутатите на православните христиене в 
империята и от седем члена на духовенството3. 

Излишне би било да ся упоменува тука, как сполучи гръцката 
Патриаршия да ся намерят помежду четирсятте члена на събранието 
само двама Българе (32). Естественно беше да ся не чуе технийт глас. 
Българете, като ся отчаяха и от тази стърна, престанаха според 
апостолските и съборните канони да припознават гръцкийт патриарх 
за свой духовен началник и на място негото имя наченаха да помяну-
ват имято на Н[егово] И[мператорско] В[еличество] султанът.4 

Гърците викнаха, чи това е нечестие. Русия оледене, като чакаше 
минутата да завладее това църковно движение помежду Българете, за 
да ся въсползува с него както тя знае. 

                                                 
1 Издаден в 1839. 
2 Издаден в 1856. 
3 Това е Църковно-народният събор (>Ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóéò), който заседава в Ца-

риград през 1858-1860. 
4 Има се предвид Великденската акция от апр. 1860. 
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Пропагандистите видяха благоприятен случай да действуват в 
разумът на поръчението си. Според погрешителните или нарочно 
лъжливите им известия, един почтен член от камарата на депутатите 
на Франция, каза в пълното заседание, чи три милиона (!!) Българе 
пригърнали католическото вероисповедание. 

Дипломатиката помисли, чи дойде минута да ся откъсне от Ру-
сия една част, която ся мислеше, без да имат за това някое извес-
тие сиромасите Българе, чи е отколе веки придобита от тази държа-
ва. 

Всичките прочее ся мъчиха да претълкуват и да заплитат тая 
съвсем проста работа на Българете, които друго не ищеха освен да 
бъдат и те свободни в религиозната си съвест, според каквото са и 
другите православни христиене в Оттоманската империя, а именно в 
Африка, в Палестина, в Сирия и на остров Кипр. Всичките тези хрис-
тиене зависат от четири духовни началници, които са: Александрий-
скийт патриарх, Йерусалимскийт, Антиохийскийт (33) и Кипрскийт ар-
хиепископ. Те са независими един от друг по управлението и са съ-
единени по между си и с Цариградскийт патриарх само догматически; 
исто тъй каквото са били някога Търновскийт патриарх, Ипекскийт и 
Охридскийт в Европейска Турция, които, благодарение на Ãîëÿìàòà 
ãðúöêà èäåÿ, станаха съединени и по управлението с Цариградската 
патриаршия, според както ся разказа по-горе. 

Дипломатите помислиха, чи Българете, един път като ся отчаят да 
земат от императорското правителство припознанието на народната 
си йерархия и като имат отвращение от гръцкото духовенство, ще 
пригърнат на купове друго едно вероисповедание и ще бъдат за 
винаги отървани от русизмът. 

Да съди той человек за Българете ще рече да им отрича онова 
чувство, което трябва да има всякий народ откъм вярата на бащите си, 
ще рече да не познава характерът на Българете. 

Нека бъдат задоволени Българете, нека им ся даде барем толкова 
свобода на религиозната съвест, колкото имат Евреите, този народ, 
който за срам на человечеството в много европейски царства има най-
малко права и преимущества и който обаче си има в Оттоманската 
империя неколцина големи раввини независими един от други; тогава 
ще ся види, чи Българете няма да мислят за Русите, както не мислят и 
за Китайците. Нека разгърне който обича историята на Българете и ще 
ги намери винаги в борба с Русите и Сърбите, ако и да имат с тях 
еднаква религия, еднакво происхождение и еднакъв език. 
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Ще ни възразят негли, чи ако учените и почтенните Българе ся 
решат да усвовят друго едно вероисповедание, за да турят край на 
това религиозно движение и на притесненията от гръцкото духовен-
ство и да распръснат по-скоро в страната западното просвещение, 
народът ще последва без друго примерът им. 

Без да отричами религиозните убеждения на тези хора, нека до-
пуснем за едно мигновение, чи стана такъвзи един опит. Какво ще из-
лезе от него? Българскийт народ ще хване да вика: èçìåííèöè! áåç-
áîæíèöè! êàêâî íå÷åñòèå âèé ñòðóâàòå! âèé áåçñðàìíî ïðîäàâàòå íàé-ñêúïîòî 
îáùåñòâåíî äîáðî, âÿðàòà íà íàøèòå áàùè, çà äà óãîäèòå íà ñòðàñòèòå è íà 
êàïðèöèèòå ñè. Íèé çíàåõìè è îòíàïðåä âàøåòî ðàâíîäóøèå êúì âÿðàòà. Òî 
áåøå òâúðäå ðàçãëàñåíî. 

Ако прости и необразовани хора почнат това дело, каквото стана 
през декемврий от миналата година1, народът ще ги нарече невежди, 
голаци, окаянни, щастеискатели, отчаянни! Най-сетне и връх тези, и 
връх онези ще бъдат хвърлени злословия и проклятия от сърдцата на 
онези нещастни домочадия, които ще бъдат раздрани от едно до-
машно несъгласие и съсипани нравственно и естественно поради тази 
премена на вероисповеданието. Какво ще излезе от това? Съ-
вършенно противното на онова, което дипломатиката иска да пред-
вари. Освен хиляда, 5 хил., 50 хил., сто хиляди, които в разстояние на 
сто години ще приемат негли друго вероисповедание, останалите 
други милиони Българе ще ся окачат о Русия и ще я гледат като па-
зителница на вярата. Те ще бягат като от чума от просвещенните хора 
и ще затворят завинаги вратата на западното просвещение. И обаче 
Турция най-малко има да ся бои от просвещението. 

С този начин ще послужим, без съмнение, само на руските инте-
реси, без да можем да имами извинение áàðåì от религиозната не-
търпимост на Българете. Ний ся обръщаме за това към тези мужест-
венни преселенци: Маджари, Италиенци, Поляци и към тези храбри 
сълдати на съюзниците2, които живяха в нашата страна и бяха наши 
гости, и ний ги питаме, може ли да ся намери у другите селяне по-го-
ляма религиозна търпимост, отколкото у българските. И тази търпи-
мост е причината, чи те са толкоз привързани до вярата на бащите си. 

Но ще ни кажат, най-после êàêâî èñêàòå âèé åùå? Âàøåòî æðå-
áèå ñÿ ðåøè. Ñ åäíî èìïåðàòîðñêî èðàäå âèé ñòå ïàê ïîä÷èíåíè äó-

                                                 
1 Сключването на уния с Католическата църква на 18 дек. 1860. 
2 На Турция в Кримската война, тоест Англия, Франция и Пиемонт. 
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õîâíî íà Öàðèãðàäñêèéò ãðúöêèé ïàòðèàðõ, êîéòî âè íàïðàâè è îò-
ñòúïêè çàòîâà 1. 

Нищо по-праведно от това върховно решение, отговарями ний; ако 
Н[егово] И[мператорско] В[еличество] августейшийт самодържец2 
блажения памяти отхвърляше исканията и устъпките на гръц[кийт] 
патриарх3, назначени за умирението на съвестта на Българете, пат-
риархът можеше да хвърли връх неприеманието им всичките непри-
ятни сетнини, които би могли да излязат, и тогава отговорността щеше 
да пада връх секиго другиго освен връх Негово Светейшество. Но кога 
Н[егово] И[мператорско] В[еличество] августейший самодържец, 
султан Азис4, когото небето ни сега проводи за щастие и утешение на 
всичките му подданни, ся увери, чи устъпките и мерките, които ся зеха 
от гръцкийт патриарх и синод са недействителни, няма никакво 
съмнение, чи той ще намери по отеческата си грижа средствата, които 
ще са способни да дадат цяр за страданията на верните му 
подданници Българете, да удовлетворят нуждите им и да внесат 
спокойствие и утешение в душите им, които мнимите устъпки на пат-
риархът само обезпокоиха и опечалиха. 

Наистина, кога ся разгледат добре (34) тези устъпки, които Гръц-
ката патриаршия може и искрено е мислила като удовлетворителни за 
нуждите на българскийт народ, ще ся види ясно, чи те само освящават 
за всегда управителната система на патриархът, на която действията 
са толкоз плачевни за българскийт народ, според както изложихми. // 
(следва)5 

Áúëãàðñêè êíèæèöè, IV, № 5, юни 1861, с. 98-103. 

                                                 
1 Имат се предвид потвърдените от Портата с èðàäå решения на Църковния 

събор от февр. 1861; тогава Патриаршията прилага тактиката на моркова и тоягата – с 
15 точки се допуска, между другото напр., български в богослужението и се назна-
чават българи-владици в някои български епархии (Антим за Преславски и Панарет за 
Пловдивски владици), но пък водачите-духовни лица (Иларион Макариополски, 
Авксентий Велешки и Паисий Пловдивски) са низвергнати и осъдени на заточение.  

2 Султан Абдул Меджид, който умира през юни 1861, точно по времето, когато 
този текст е писан. 

3 Йоаким II. 
4 Абдул Азиз. 
5 Продължение липсва в Български книжици. Какво още (освен Прибавления-та, 

за които става дума в заглавието и в предговора на Т. Бурмов) е съдържало то можем 
да се догаждаме по съобщението на цариградския дописник от 10 май 1861 на 
Дунавски лебед (№ 36, 29 май 1861, с. 147): след едно-две заседания представите-
лите решават да се подаде на Високата порта един меморандум; в него ще се 
описват: (1) злоупотребите на високото гръцко духовенство, (2) угнетенията, които под 
него са търпели българите, (3) правдините им и (4) най-сетне исканията им. 
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№ 10 

1861, декември 4, Цариград. – Писмо от Хр. Тъпчилещов, д-р Чо-
маков и Вичо Панов до Димитър Трайкович в София: искат мне-
нието на софианци за 8-те точки; нови интриги на владиката До-
ротей против българите 

Г-не Дим. х. Трайкович // В София 

Временно Ви пратихме писмо, в което Ви молиме да си дадете 
мнението върх 8-тях точки, които сме поднесли на Ч[естното] Прави-
телство, като не [се] сподобихме обаче до днес с отговорът Ви, ний 
повторително идим чрез настоящето си да помолим да поспешите да 
си дадете мнението връх поменутите точки, каквото и да е то, сиреч 
каквато критика и да направите връх тях, нам е приета, стига тя да 
бъде основателна и доказателна. 

За проклетаго Дорча, колкото и да го познавате каква стока [е], и 
ний обаче ще Ви забележим нещо. Той в своята чърна душа незадо-
волена от злините, които до сега очини на българете, но ся е доловил 
сега още повече да ги компромитира уж през Къбръзлията пред 
Ч[естното] Правителство. Той писал на Къбръзлията, че синодалните 
архиереи, които са дали жялба на Ч[естното] Прав[ителство] за не-
праведното постоянство на патрика връх исканията на българете и в 
следствие же за паданието му са съединени с българете уж за бунт; 
тогас когато и самите гръци взеха да ни отдават право, Дорчо в злоб-
ната своя душа взе да употреблява най-низки средства за да ни по-
вреди и угоди на гр[ъцкия] патрик. Този человек освен като не достоен 
да носи името áúëãàðèí и âëàäèêà, но името ÷åëîâåê совсем не заслужава 
да му ся отдаде, за това и ний вярваме, че Вий в никой случай не ще 
приемете с него едно какво да е примирие, но напротив ще гледате 
как пак да го изгоните из отечеството си 

С уверение, за скорошен отговор на отвъде назначенното ни, ний 
оставаме за всегда 

Ваши почитатели  

Хр. Тъпчилеща // Д-р Ст. Й. Чомаков // Д-р Вичо Панов 

Цариград 4 Х/врия 1861. 

[П.П.] Решението на Въпросът ни ще стане след паданието на 
патрика, което падание ся изискува от В[исоката] порта. Патрика уче-
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кува Фуат паша да престигне за да го подкрепи, а ний пак при престиг-
ванието на Фуат паша гледаме паданието му. 

Каквото имате да земате от Гюмюшгердана, направете си за него 
с[мет]ките и ги пратете в Пловдив, дето ще стане коммисия, отредена 
от Правителството, да му разгледа õåñàïèòå. 

ЦДА, ф. 31к, оп. 1, а.е. 16, л. 4. Оригинал. 

№ 11 

1862, май 28, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков1 до Софийската 
община: благодари, задето е упълномощен да представлява тях-
ната епархия в Църковния въпрос; назначена е Смесена българо-
гръцка комисия, която да разгледа Църковния въпрос 

28 Майа 1862 Ц[ари]град 
Достопочтенний братиа в Софиа 
Взимам чест да Ви принеса моето братско поздравление и Ви 

явим благополучното ми стигнование до тука. 
Принисам Вам моето искренно благодарение за честа която ми 

воздадохте избравше ма представител от Вашето отечество. Следо-
вателно Ви явим че посетихме Н[егово] В[исочество] Министара на 
инностранните дела2 който ни прия омилително и още че ми каза че 
желае да са даде конец на нашия Народни Въпрос. Комисиата са оп-
редели и е готова, и остава само мястото да са определи тази неделя 
и да начни Комисиата работата си. Ние колкото е възможно от наша 
стърна ще докажиме на противниците нашите правдини. За което ми-
лостивий бог да помогни да свръшиме според желанието си, и дано не 
стане нужда да прекъсноваме Въпроса. Бъдете оверени братиа мои, 
че ще да потребим сякое възможно средство каквото да сполучим 
народното желание, и бъдете покойни. Като начни Въпроса делата си, 
Вие сяка седмица ще да имате подробно следствието на сякое 
заседание на Комисиата. 

Поздравлявам Ви братски 
Благонаклонен // Ваш приятел // Др Ст.Й.Чомаков 

ЦДИА, ф.31к, оп. 1, а.е. 16, л. 6. Оригинал. 

                                                 
1 Само последните два реда са от ръката на Чомаков. 
2 Али паша. 
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№ 12 

1862, юли 16, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Софийската 
община: най-сетне Смесената българо-гръцка комисия по Цър-
ковния въпрос ще започне работа във Високата порта; всеки мо-
мент ще излезе и èðàäåòî, разрешаващо издаването на в. Ñúâåòíèê 

Любезни мой приятеле 
16 иулиа [1]862 // Стамбол 

Вашето приятелско от 9 текущаго с велика радост получих, като 
гледам достохвалните чувства, от които е воодушевленна, каквото са 
и отличи сякога за похвала на всичкити, вашата община. 

Днес по длъжност спеша да Ви сообща нящо, което ни испече в 
търпение от да го чакаме от толкози време, едно нящо, за уборване на 
което станаха интриги като за предмет от първа сила от стърна на 
нашите во Христе братие, за което година и половина са отласна на-
зат. Това е съставлението на комисия за да прегледа нашиат Черков-
ни вопрос благодарение на Царското Правителство, на което благо-
волението кам назе и отеческити стараниета за удобрение на нашето 
состояние са очевидни. Сичките мъчнотии са махнаха и който сея 
тръне в пътят на представителството народно на той час с своеручен 
билет ни призовава да са собираме в сряда по 6 часа на Високата 
порта членовете избранни и от двете страни и да начнем делото же-
лаемо. Двемесечна борба имахме само за мястото, де да стаят засе-
данниетата ни. Ц[арското] Правителство изволи да нареди да са со-
бираме на Áàáà-àëè1. На Н[егово] Всесвятейшество2 криво му са видя 
защо на този вопрос такава важност да са дава, припка той и неговите, 
интригува с сичките си сили за цели два месеца, после от което 
мудростта висока на правителство даде край и на този вопрос (защо 
стана наистинна и това един вопрос). Приключавами Ви копие3 на 
пригласителното билето, достойнно на вашето любопитство. 

От сега нататък като зафаща разгледването на Вопросът нужда е 
да Ви сообщавам течението му в сичките му подробности, и дето е 
още потребно да Ви просиме мнението. Имаме надеждата си на Все-
могущата тая Света Троица, Бога, царя ни и народа ни, че щат ни са 
на помощ за получаването на най-естественните человеку права. 

                                                 
1 Bab-ı âli – Високата порта. 
2 Йоаким II. 
3 Липсва при писмото. 
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Чакаме изволение от Ц[арското] Правителство за нов вестник1 с 
някой облеснениета. Надяваме са тая седмица èðàäåòî му да са из-
даде. Щем положим секи труд каквото той да бъде до возможност со-
вершен, да посряща нуждите на народът, да го защищава от враго-
вете му, да го поучава в истинните му интереси и пр. До колко ли лис-
тове можат са харче в Софиа и Софийско? По малките села, дето 
нема човеци любопитни, трява черквите им да са задлъжават да земат 
по един лист. Цената му мисли редакциата да определи една лира 
турска на годината. 

Поздравляем Ви братски // вам преданни // Д-р Ст. Й. Чомаков 

ЦДА, ф. 31к, оп. 1, а.е. 16, л. 8-9. Оригинал. 

№ 13 

1862, август 13, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков2 до Софийската 
община: ходът на преговорите в Смесената комисия по Църков-
ния въпрос 

Родолюбиви соотечественници! // в София 
И с днешното си писмо ние твръде малко щем да удовлетворим 

Вашите надежди, за да можем да Ви уведомим за извръшени работи 
от Комисията; защото при всичко това, че сми имали вече и четвърто 
заседание, ние едвам още ся занимавами в решяванието на пръвата 
точка. Онова, което ся реши е само това, че избирателити за избира-
нието на патриархът вън по епархиити да бъдат на полу от двети 
страни, сир[еч] колкото щат българи, толкова и гръци. А колкото за-
ради избирателити, които щат са от столицата, за него ще ся занимава 
утрешното заседание. Останува да видим какви избирателни права 
щем да можем да сполучим от тука за избиранието на архиепископ, в 
енорията на когото ние за нещастие немами ни една махла áàðåì. 
Защото разумява ся, че царигражданети ще приемат учястие в 
избранието на патриархът, като що ся считат в негова особенна епар-
хия. За свръшванието на тая точка ся подготвами окончятелно да Ви 
известим с следующата поща. 

Ваши соотечественници [sic!] // Д-р Ст. Й. Чомаков 
1862 август 13 // Цариград 

ЦДА, ф. 31к, оп. 1, а.е. 16, л. 10. Оригинал. 

                                                 
1 Съветник. 
2 Само подписът е от ръката на Чомаков. 
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№ 14 

1862, октомври 15, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков1 до Софийс-
ката община2: Смесената комисия разглежда въпроса за избора 
на владиците; изгледи съвсем скоро Портата да се произнесе по 
втората (за състава на Св.Синод) от 8-те точки 

15 окто[м]вриа 18[623] // Цариград 
Достопочтенни мой приятели 
Оная неделя вторник нашите собратия са показаха воодушев-

ленни от чу[в]ства най-великодушни кам назе, така каквото наредиха 
избранието на владиките за по епархиите с един начин, който малко 
остава недостатоци за оправление. Ето в що състои. Сяка една епар-
хиа, като са собере през първенците от големите общини в главниат 
град, да изберат когото тиа знаят за способен да са возвиши на дос-
тойнството владишко и да го предложат на Великата черква. Тя ще 
состави един каталог от такивата предложени от сичките епархий 
кандидати и ще го обнароди. Когато една епархиа овдовее от владика, 
Великата черква ще избере оня, предложениат от време от оная 
епархиа, заедно [с още] двоица, които да имат потребните качества – 
като да знаят совершенно добре и язикат, и местото с нуждите. И 
такива ще бъдат вероятно ониа от близните единородници 
предложени. Тях троицата да ги сообщи на размесениат светски со-
бор, който, ако види, че не са овардени законите в избранието на тия и 
троицата, ако някой от тях нема потребните свойства, да прават за-
бележване, и да са оправя грешката. После Вел[иката] черква да ми-
нува в рукоположението му. В това в кратце състои планът, който 
гръцките членове на комисиата предложиха на среща на нашата 
шеста точка. 

Ние не влязохме в критикувание на той план, нето го одобрихме, 
понеже не знаем какъв ще бъде Св.Синод. Нека да видиме. Казваме, 
че Смесениат собор ще бъде като надзирател на Св.Синод за тиа ра-
боти. То добро и остая първо тиа два собори да видиме за назе как 
щат са состават, та после да са надяваме от тях добро или зло. И 
така, оставихме умаяни нашите собратиа, като с хладнокръвие в един 

                                                 
1 Документът не е от ръката на Чомаков. 
2 Получателят определен по местонахождението (сред книжата на Дим. Трайко-

вич) на документа. 
3 На това място хартията е скъсана; точната година не личи, определена е по съ-

държанието. 



Българоезични документи 

 

33 

 
 

час, в който бяха най-джумерти [?], ние им казахме, че работа не може 
са види преди Ц[арското] Правителство [да] не са отговори на 
рапортите ни за составлението на Св.Синод. Наистина, и нам е жално, 
дето прекъсна комисиата делата си, но то бе неизбежно. За нищо не 
можим нищо говори, като най-основателните две неща ни са 
неизвестни. Да даде Бог тая седмица да са реши начинът на состов-
лението на Синодът, та пак да зафанеме. Утре щем идиме до Н[егово] 
Височество1 да му са молиме пак и за по-скоро и по-справедливо да 
свръши тая точка и щем си прости да му напомним, което и в рапорта, 
дето завчера му дадохме, направихме. Първото желание на народът, 
като най-естественно и практическо, него да ни облеснат да си 
добиеме, с[и]р[е]ч отделната йерархиа, която ще бъде дирниат 
резолдат на нашите с гръците борби и препирни. Соединението на тиа 
два народа е веке едно мечтание. Днеска обстоятелствата можат 
нещо ни помогна. Преключенията в Гръциа2 требова да Ви [са из]вест-
ни в газетите. Това поведение в гръците кам царат им, коя цел има и 
децата разбират. Щото загубиха от сръбските интриги, надевали са да 
спечелат от гръчките бленуванета и безумни димострации, дето сяка 
вечер прават в този град пред очите на царат. 

Този час от добар источник са научавам, че Великиат везир3 и 
Министарат на Иностранните дела4 щели в среда да дадът отговор на 
нашата комисиа воз вопроса, който оставихме да реши Правителст-
вото. Сиреч коя част ща имат и блъгарите в Св.Синодът. С пощата в 
четвъртак ща Ви пиша, ако истиса [?] да добиеме отговор. 

Поздравлявам от всех сърдце мали и велики и съм за всегда 
Вам преданий5 

ЦДА, ф. 31к, оп. 1, а.е. 16, л. 11-12. Оригинал. 

№ 15 

1862, декември 10, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Софийс-
ката община: смисълът на Църковния въпрос, на който Али паша 

                                                 
1 Вероятно Али паша, министър на Външните работи. 
2 По това време гърците детронират краля си Отон и започват да търсят друг на 

негово място; около това се разгарят ожесточени съперничества между Великите сили 
преди мястото на сваления да бъде заето от брата на датския крал, който се възкачва 
на еладския престол под името Георгиос I една година по-късно. 

3 Фуад паша. 
4 Али паша. 
5 Липсва подпис. 
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обещава скорошно решение; Доротей Софийски се връща в пра-
вославието 

10 декемвр[и 1]862 // Цариград 
Честното Ваше писмо от оная неделяшната поща получих с бла-

годарение. Има време от ка не Ви сам писал, защото немаше що да ви 
пиша. От ка сме подале на Ц[арското] Правителство Вопросът, в който 
не можеме да са сгласиме, стана толкози време, и не можеме да има 
още решението му. А по неделята по два пъти ходиме и питаме 
Н[егово] Височество Али паша. Наистинна Вопросът е мъчен не 
толкози в себе си колкото на решението му от Ц[арското] Правителс-
тво. Касае са за припознанието на двата народи в черквата. Което ако 
не стане, ние ще останеме в мрътвото онова положение, в което сме 
лежале като лешове до днеска. Ако би да стане, щеле да са покварат 
началата, казват гръцити, коренно на черквата, което докарвало раз-
дробление на христианството. Доказале са още и правата на икуме-
ническиат трон и прочия. Ние, каквото ви е известно, воз първиат ра-
порт подадохме и второ изложение като поусетихме, че Н[егово] В[исо-
чество] министрът са колебаеше и са двоеумеше. Види ни са, че спо-
лучхме да го убедиме на наша полза. Решението, каза ни, е свръшено, 
в сабота ще го прегледа Министерскиат совет и от тамо не знам дали 
ще ни са сообщи първо, каквото оная неделя ни каза. Н[егово] 
Височество, или ще стане на èðàäå. Вярваме, че и приключениетата1 в 
свободна Греция позаманват нашата тая работа. Ние не можихме да 
следваме прегледваниетата с гръците в комисиата без да знаеме как 
щем бъдеме и колко представени в св.синод. Та е за назе основателно 
много, и са свезва толкози с другити вопроси, дето невозможно ни 
бъде да идеме напрет. Третиат и четвъртиат пунт за назе толкози 
животоворни и пред очити ни много мъчни. Пашата казва, че тиа му са 
лесни, защо тамо гръчолята немат право да викат и да крякат, оние 
желаниета немат да докачат правата. Оние, за които Патриаршията е 
толкози пестлива. 

Доротеа дойде преди три недели в Стамбол, о[т]прави са до ка-
толицити, които го срещнаха торжественно. Тамо от ка седя до за-
вчера утиде пак та целува ръка на гръцкиат патрик2 и пренесе са на 
Фанар. Не е чудно, че той няма нищо свето, ни народ ни черква. Иг-

                                                 
1 Вж. тук по-горе, д. 14, с. 33. 
2 Йоаким II. 
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рае си като комедиант с сичко. А да видиме гръцкиат патрик на кого 
мисли да го тегли ïåøêåø сеги. 

За вазе не смее патрикът да си отвори още устата. Тие дни по-
шавна за да прати на Пловдив новиат1 и на Кестендил2. Ама са зеха 
мерки за да не идат. 

С велика почет вам // преданний Д-р Ст. Й. Чомаков 

ЦДА, ф. 31к, оп. 1, а.е. 16, л. 13. Оригинал. 

№ 16 

1862, декември 10, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Салчо 
Чомаков в Пловдив: съветва брат си как да подобри здравослов-
ното си състояние 

10 декем[ври 1]862 // Цари Град 
Любезний мой брате 
Приех с голема радост писмото Ви от 5 текущаго, в което гледам 

че от ден на ден са наемвате на здравието Ви, за което благодара 
бога от се сръце. 

Бачо! Ваша милост да ма простиш като лекар и брат да ви дам 
един прост и лесен и най-деятелниат совет, който ако следвате (а ви 
са мола и краката ви целувам на това да ма послушате) не ще ви по-
втори болестта е следующето. Да не дръжите затворено сръцето ви, 
то е дето ви топи като малак огън полека-лека. Да са отпуснете и да 
говорите с приятелите ви най-повече за оние работи, които ви тегнат 
повече на сръцето, които Ви са ускърбиле. С това повече ще имате 
помощ от като ги разискваш. Човек се колкото и да е умен, като раз-
мислюва едно нящо и с други по-хубаво мнение му дохожда. Второ, не 
ще ви угнетяват когато са скърбни, олеква ви с някои начини. 

Ник. Христович са е допилял дома си каквото ми казва Христаки3. 
Да направеше âåêèëå един-двоица, та да ви видат сметките ще да е 
чудно добре дорде сам и аз тука, та ако потрява нящо ето и от тука да 
са подействува. 

Ваша милост имате Приятеле с влияние тука. Да са очистат тие 
õåñàïå, та после повече от една работа можете предприе! Само от 

                                                 
1 Панарет екс-Ксантийски, назначен за Пловдивски митрополит през февр. 1861. 
2 Игнатий екс-Родоски. 
3 Гешов? 
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áîð÷úò щото е остал довно да можеше да са натоварат и îðòàöèòå с 
него. 

Целува[т] ти десница Манюта и Елена1. Поздравляем снаха2 ми 
братски. Целувам Гжа Херетинка, Манюта Катинка и Хришча3. 

С велика почет // Ваш брат // Ст. Й. Чомаков 

[на гърба адрес:] на Чорбаджи // Салча Ив. Чомаков // Пловдив 

НБИВ-БИА, ф. 27, а.е. 3, л. 11-12. Оригинал. 

№ 17 

1863, януари4, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдивската 
община: Али паша му обещал скорошно решение на Въпроса; 
владиката Доротей искал да се връща в София 

Почтенни ми Приятеле 
И формалностите са свръшиха, сега не остана освен да са опи-

таме пак с Патриаршията погръчена ще ли ни или ни не ще в пълно с 
гръците равенство в управлението на Черквата. Завчера в савета са 
испречих пред Н[егово] В[исочество] Али паша колкото да му напомна 
и преди аз нещо да му кажа той са поухили и ми каза, че òèå äíè вика 
òðÿâà äà ñâðúøèìå ñè÷êî. Áàêúëúì!  

Гръчолята в крайната си отчайност пак non possumus5 отговарат, 
защо с това надвиле папата, с това щели да победат и тие на блъга-
рете. 

На София пишете и ваша милост да направат ìàçàðå до êàïèÿòà 
зарад Доротея, който изново са кани да иде пак тамо. Нека с знание 

                                                 
1 Дъщерите на д-р Чомаков, Мария и Елена. 
2 Велика. 
3 Харитина, Мария, Екатерина и Христо – деца на Салчо Чомаков; към голямата 

дъщеря на брат си, Херетина, Чомаков ще е имал слабост – напр., като научава за 
годежа £ от радост хляб не може да яде (ИАНГ-1, д. 626, с. 388); във фонда му в БИА-
НБИВ (ф. 27, а.е. 6, л. 10-13) се пазят две нейни писма до него; в 1862 тя е вдовица, 
след като мъжът £ Д. Гюмюшгердан умира в 1855; през 1864 тя се жени повторно за д-
р Рашко Петров. 

4 Писмото е без дата, която тук е определена по твърдението, че заточените Ила-
рион и Авксентий щели да дойдат тия дни на острова (Халки). Обещание за такова 
нещо Али паша дава в началото на 1863, от което обаче двамата български владици 
отказват да се възползват, смятайки, че това е начин да им се попречи да се върнат в 
Цариград. 

5 (лат. – не можем) – формула за категоричен отказ. 
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на ìóòåñàðèô åôåíäè направат ìàçàðúò и нему да го дадат и от него 
ìàçáàòà да испросат в това отгоре. По-добре направете им образец на 
ìàçàðúò и с немската поща наедно с вашето писмо им [го] испратете. В 
ìàçàðúò нека кажат как испращането му ще са счете като удар на ре-
лигиозните им чувства, понеже тойзи човек е безкнижник и разврати-
тел, и още, че отмъстител какавто е, ще бъде бич на мястото. 

Научаваме са, че Патриаршията работела един проект в осемтях 
точки за спогодяване като ултиматум. Дай Боже! за да пресечеме късо 
Распрата. 

Тие дни щат дойдат Владиците Иларион и Авксентиа на островът1. 
С длъбоко почитание // Ваш преданний // Др Ст. Й. Чомаков 

[П.П.] Нито за Владиката ìàçàðåòå ви, нито за онова лице още не 
ми дойдоха. // Същиат. 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 75-76. Оригинал. 

№ 18 

1863, февруари 6, Цариград2. – Писмо от д-р Чомаков3 до Софийс-
ката община: Али паша убеждава Смесената комисия по Църков-
ния въпрос съставът на Св.Синод да бъде пропорционален на 
числеността на българите и гърците 

Достопочтенно общество // в София 
След толкова временно учакувание да получим от В[исоката] 

порта решението за 2-та точка4 едвам вчера на 5-ий того ся сдобихме с 
това решение. По призвание на Н[егово] Височество Аали паша ком-
мисарите и от двете нации ся представихме пред Н[егово] Височество, 
който ни остави в началото да ся покараме и да си поисприкажиме 
един другиму правдините или не. До колкото можихме, Господа, ний 
исказахме пред Н[егово] Височество в очите на гръцките комисари, 
които представляват свойт гръцки народ, обидите, които са ни 
правили гърците владици от толкова време насам и още даже ни 
правят. При нашата дума Н[егово] Височество приложи, че В[исоката] 
порта или турците са правили в преминалите времена големи обиди 

                                                 
1 Халки. 
2 Датата и мястото определени по съдържанието. 
3 Само подписът е от ръката на Чомаков. 
4 Подчертано в оригинала. 
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на християнските народи, но моли да ся забрави миналото, като каза и 
на гръц[ките] комисари да ся признаят за обидите, дето са ни правили 
и да ни ся молят да забравиме миналото. После, след като ни прочети 
решението от Министерството, сир[еч,] че от тука нататък по 
блъгарските епархии ще бъдат владиците българи, решение, което ще 
излезе на èðàäå, съобщи ни и решението (êàðàðúò) за 2-та точка. Сиреч, 
че от 84 трона православни да ся наредят всичките епархии тъй, щото 
като ся земе за мярка 30 хил[яди] или 50 хил[яди] венчила например, 
по-малките епархии да додат две или три в една и от тях да са 
синодалните старци, не че 2-3 епархии ще ся слеят в една, но само 
единий владика ще доди в Синода като му доде реда, а вторийт път, 
кога му доде пак реда, ще доде другий от онези, дето са ся слели в 
една. На късо, в Синода ще имаме владици толкос повече от гърците, 
колкото сме по-многочисленни или напротив. Благодариме на 
Ч[естното] Правителство за отеческата милост, дето показа към нас в 
тоя случай. Íîôóçèòå ще ни ги даде Н[егово] Височество от Портата за 
да ги разгледаме, а комисията пак почва делата си от идущата 7/ца. 
Поздравлявам Ви 

и съм вес Ваш // Д-р Ст. Й. Чомаков 

P.S. Вестника1 идущата 7/ца ще почне да ся издава. // истият 

ЦДА, ф. 31к, ап. 1, а.е. 16, л. 20. Оригинал. 

№ 19 

1863, февруари 6, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков2 до Димитър 
Трайкович3 в София: Али паша убеждава Смесената комисия по 
Църковния въпрос етническият състав на Св.Синод да бъде про-
порционален на числеността на българите и гърците 

Цариград 6 фувр[уари] 1863 
Почтенний ми Приятелие! 
После от четиримесечно надеяние вчера цяла комисия призована 

ся представи пред Н[егово] В[исочество] Али паша, гдето в едно пре-

                                                 
1 Съветник. 
2 Писмото, включая подписът, не са от ръката на Чомаков. 
3 Адресатът определен по местонахождението (сред книжата на Димитър Трайко-

вич) на документа. 
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гледвание, което трая два часа и половина докара ни да ни съобщи 
êàðàðúò, който дал в министерството въз Въпросът ни, и убеди и двети 

страни да приемат. 
Пръво ни каза и чете едно решение станало, което ще са и по-

твърди с èðàäå, от сега натататък по българскити епархии българие 

владици да ся пращат. Това като предварително ни съобщи, после 
мина в съставлението на Св.Синод; за него каза че право е епархийти 
по многочисленността им да ся представляват, напр[имер] да ся земе 
една епархия средна за мярка, по-малкити по две още по-малкити по 
три да станат на купове; и тъй на всяки период по между си да ся 
променуват, среднити няма да си губят редът, а още по-големити още 
по-често да заседават, така каквото ние мислим като напомним мно-
жеството ни, че ние от половината щем имаме всякага повече. Из-
лишно е да ви казвам в това заседание на което председателствуваше 
Н[егово] В[исочество] Али паша колко и какви думи от едната и от 
другата страна ся казаха[; на Али паша се дължи?] това да приемат 
гръците тоя êàðàð, на пространните му понятия, силната му логика и 

благосклонноста кам народа ни. Вчера за пръв път ми ся даде 
благовремие да бъда очевидний свидетел; нашите ðóì-êàðäàøëàð по-

паренни онемени си зеха пъта, а ние не можем да ся поберем в ко-
жите си от радост. Вторник ще имаме заседание на Ïàøà-êàïúñú1 ще 
ни ся даде íóôóçúò от êàïèÿòà, та по него да наредим тая точка и щем 

минем в третята. С това изволете да свърша понеже время ми не ос-
тана. 

Ваш преданний // Д-р Ст. Чомаков 

ЦДА, ф. 31к, оп. 1, а.е. 16, л. 15. Оригинал. 

№ 20 

1863, февруари 10, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков2 до Софий-
ската община: описва пространно състоялото се на 5 февр. засе-
дание на Смесената комисия по Църковния въпрос, в което Али 
паша съобщава решението на Портата етническият състав на 

                                                 
1 Високата порта. 
2 Писмото, включая подписът, не е от ръката на Чомаков. 
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Св.Синод да бъде пропорционален на числеността на българите 
и гърците 

Цариград 10 фувр[уари] 1863 
Достопочтенний ми приятелие! 
С миналата поща ви испратих едно писмо1, в което накратко ви 

излагах решението, което Ц[арското] Прав[ителство] изволи да даде 
на точката дето бехме му подали и упълномощили; като не беше 
възможно помежду комисията да ся съгласи. Ваша милост могли сте 
без съмнение да отцените колко тя благотворно нящо има за народът, 
и колко ся отдалечява от нашето желание изражено в Осемте точки. 
Един расчет приближителен ще да ви е дал да предвидите какво 
последствие ще има подобен устав за съставление на Св. синод, 
който ще има за основа началото на множеството на жителити. Това 
събрание испръво по тая основа е тяло представително не вече на 
духовенството, нъ на народът, комуто от тоя вид интереси ще има под 
грижата си това начяло положено от Ц[арското] Прав[ителство, което] 
не само решава нашият честен въпрос с най-логический начин, като ни 
отваря пътът към едно поле много широко, което беше нам непознато, 
а има и нечто великодушно в отношение гражданско. Никога в никой 
случай на числото не беше погледнало, то ся смотреше за недостойно 
за почитание в миналити времена, името на народа ся даваше на 
малкото душ ония които ся врътеха около владиката в епархиити 
около патрикът в столицата тия самозванни представители народни 
говореха в имя и от негова страна, когато он [о]ще ги гледаше с 
кръваво око за низостта и развратът им. 

В това решение в пръви погляд ся съглядва нечто незадоволи-
телно за нас понеже не спомянува каквото ние просихме толкова 
душе блъгаре архиереи отколкото ния вярваме да поискаме като на-
шето число спротив разказванието на нашити учени е по-голямо от 
числото на гръците. Н[егово] В[исочество] Али паша предвари да на-
помни на комисията две права, които, потвърдени с Ц[арско] èðàäå 
преди две години ся отстъпиха на блъгарский народ, сир[еч,] на блъ-
гарский епархии блъгаре владици да ся испращат, и второ, когато 
блъгарска епархия си избере владика някое лице имеящи нужнити 
качества да ся предпочита от всяки друг. Без тях правителственото 
решение не щеше да даде благотворни плодове в народът от всем в 
течението на много години, който щеха да служят на нашите бори-

                                                 
1 Вж. тук по-горе, д. 16, с. 37-38. 
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тели и вечни врагове, за развитието ни да разстроят медленно тоя 
устав, който ще има следствие противно на темний техън велзевулски, 
който е душята на фенерската чета, за което не беше нам възможно 
да приемем такъво решение без такива условия. Днес тъкмо тука 
помежду нас най-пламеннити ся показват крайно удовлетворени и ни 
чякат с нетръпение от всем наряжданието му. 

С него ще ни даде правителството íóôóçèòè на всичкити блъгари в 
Европейска Турция. 

Длъжност имам да ви забележа нечто и за нашити гръци, като 
другаре неразделими в религиознити работи, как ся отнесоха като ни 
ся съобщи това решение, и днес как ся намират разположенни и что 
работят. 

Всякога смели и несмисленни каквото и безочни с начяло пред 
Н[егово] В[исочество] улувиха ся да опровергаят вярността и точ-
ността на нашити оплаквания, при това да им отрекат всеобщността 
ограничяящи тях в тесън кръг на три области Пловдив, София и Шу-
мен. В кратцех задава едно описание на състоянието на народът, едно 
сравнение с другити народи в Ц[арската] дръжява, на тоя народ 
притеснението, което правят въз него запрещението систематическо 
да не четат блъгарски в градовете дето ся намират и някой си неблъ-
гарие с слово, че са åëçíçêç ðüëëçò1, та не бивало да ся простира тоя 
язик, като с шип ги обори и язикат им ся хвана. Н[егово] В[исочество] 
ся отговори наместо тях, че è íèå ñàìèòè òóðöè èìàìå ìíîãî ãðåøêè 
â çàìèíàëèòè âðåìåíà ñâðúøåíè êàì õðèñòèÿíñêèòè íàðîäè, êîèòî 
æåëàåì äà ñÿ çàáðàâàò, à âèå (към гръците) ìîëåòå ñÿ ïî-äîáðå äà ñÿ 
çàáîðàâàò è âàøèòè ãðåøêè êàì áúëãàðèòè, à àç, продължи, ùå ïî-
ñðåäñòâóâàì äà âè ñúåäèíÿ â ðàëèãèîçíî îòíîøåíèå èçíîâî; тогава 
подкачи да ни излага êàðàðúò (когото мене беше съобщил преди три 
деня). Тий ся потреснаха и глупаво да ся отговарят начнаха, като не 
мислеха никога си на такъво едно решение, като борцити пред êàïèÿòà 
за гръцкити права той да ся противи. Длъжността си исплъни, нъ не с 
чест и загуби многоученний Ст. Каратеодориди. Славний фенерский 
богослов има нещастието да ся научи от Н[егово] В[исочество] Али 
паша много истинни богословски, които му беше непростенно да не 
знае, онемени сичкити, а двоицата и засрамени, сир[еч] Павлаки 
ефенди2 и Каратеодора ся вдадоха, когато чуха и това, че àêî ñÿ ïðî-
òèâèòå çà âàñ ïî-çëå ùå ñòàíå; тая дума какво значение имаше ние 
предварително знаяхме. Научихме ся, че в министерството, като ся 

                                                 
1 UëëçíéêÞ ðüëéò – гръцки град. 
2 Мусурос. 
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разглядвала тая работа изрекло ся, че ако гръците не приемат това 
решение, да ни даде изволение да си наредим народно духовенство 
особено. Но гръците разумяха силата на това настрашение, млъкнаха; 
поклонихме ся и отидохме си. В Патриаршията ся дръжяло едно 
заседание за тойзи предмет; в това много души са ся изразили да не 
го приемат, да го отложят на народът, а той да ся протестува. Други 
разумели, че е безполезно, защо комисията даде плъномощие пис-
менно на правит[елството] да го реши, и четири месяце му ся правеше 
главоболие да го свърши. При това утре бяхме ся здумале да захване 
комисията заседанията си, и ся научаваме, че решили утре, като чист 
вторник, да не идят на ïàøà êàïúñú1, че било грях. Аз, който много не 
вярвам тяхната набожност, съмнявам ся, че го отклониха, за да 
интригуват дано оборат тая основа, но празни старанията! И дай Боже 
да ги прават на гръцки щем да сме êÿðëèé. 

Милостивий Бог да ни помогне да ся зарадваме подобно и на ре-
шението на третата точка, за нас под други вид равно на втората жи-
вотворна!!! 

Принесете моля мой поздрав покорний на всякой родолюбиви 
блъгаре. 

Ваш почитател // Др. Ст. Чомаков 

ЦДА, ф. 31к, оп. 1, а.е. 16, л. 15-16. Оригинал. 

№ 21 

1863, май 20, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Софийската 
община: К. Геров тръгва за София; във Въпроса Портата става 
съюзник на българите 

20 майа [1]863 // Цариград 
Почитаеми ми приятеле 
Вашето от оная неделя писмо с радост получих, в което намерих и 

едно áîíî за дваесет лири за сметка на Ñîâåòíèê. Тия лири прибрах и 
подадох на настоятелството, от което имате квитанца. 

Г[-н] К. Геров, вашиат учител, готви са да тръгне от тука за в гра-
дът ви в четвъртак. Вашиат град беше честит да са сподоби с такав 
искусен и в сяко отношение добар учител. Ние ви са сорадуваме от се 
сръце. Вечна памет на вашиат добродетел дяда Денкоолу! Той за-
служи да са назове на цяла Блъгариа добродетел. 

                                                 
1 Т.е., Високата порта – вж. тук, част 1, с 146-147. 
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В кое положение стуи Вопросът ни, вам е известно от Ñîâåòíèê-ът. 
Азе считам за нуждно само това да ви притура, че ние стаяме по-
силни от ден на ден като добиваме и правителството за сюзник в бор-
бата с Патриаршията. Нова е една сполука голема. 

С пърличните ми поздравлениета // ваш приятел 
Д-р Ст. Й. Чомаков 

ЦДА, ф. 31к, оп. 1, а.е. 16, л. 17. Оригинал. 

№ 22 

1863, декември 25, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков и Цв. Узу-
нов1 до Софийската община: нека софиянци направят прошение, 
с което да искат от Портата да ги избави от властта на фанарио-
тите като официално одобри прогонването на владиката Доротей 

Почитаеми членове // Средецкаго общества 
Честното Ваше писмо от 15 декемврия получихме и с голямо удо-

волствие прекарахме съдържанието му. Господие! Уверени бъдете, че 
Вашити патриотически чувства няма да изчезнат из паметта на 
всичкитех българе. Вий, наистина, доволно си потеглихте, докато да 
изгоните проклятаго и Богоомразнаго Дорча из отечеството си, обаче 
не малко заслужавате на отечеството си България, най-паче чрез 
примерът, който давате и дадохте вече на спящите още по нещастие 
наши братья. Вашите имена с златни слова ще бъдат записани в оте-
чественната ни история и потомците с въсторг и душевно удоволствие 
ще ги повтарят. 

Доволно е братья вече нам толкова тегла от проклетите и Бога не 
имеющи гърци. Постоянство и напред. Слухът, който ся е раздал из 
градът Ви, че Дорчо уж като престигна тука ще Ви тегли на съд, е 
съвсем безосновен. Таквос едно нещо той не може си прекара през 
умът áèëÿ. Вий обаче нуждно е сега да направите едно благодари-
телно писмо на Високославното Правителство за дето е благоволило 
да Ви избави от проклятаго Дорча, в което, като изложите прилично и 
обстоятелно благодаренията и признателностите Ваши към В[исоко-
то] Прав[ителство], да приложите, че не можите вече никак да търпи-
те и да гледате лукавите гърци от потът на бедните нас българе (раз-
умява ся за Вас си ще говорите) да ся обогатяват, гордеят и да ни 

                                                 
1 Само подписите са техни – останалото е от друга ръка. 
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онизяват и тъпчат, но че искате и молите В[исокото] Прав[ителство] 
неотменно да ни препознай каноническите права и следователно чрез 
подтвърдението си да ни ги отдаде. Това благод[арствено] писмо да 
ся потрудите да ся запечати с колкото възможно повече печати и за 
още повече впечатление на Прав[ителството] добре ще сторите да 
накарате и собственните Ваши съпруги (жени) да го подпишат или за-
печатат и ако обичате поднесете го на Н[егово] Пр[евъзходителство] 
Вашът паша за да го препрати до В[исокото] Прав[ителство] или ако 
щете нам го препратете за да го поднесем на приличното място; в та-
къв случай обаче нека то бъде придружено и с превод на турски, по-
неже тука мъчно става това последнето като сме лишени от нуждните 
разноски за преводчики. 

Приемете на конец уверение на братското ни към Вас почитание, с 
което имаме чест да бъдем за всегда 

Ваши усърдни // Д-р Ст. Й. Чомаков // Цвятко Н. Узунов 

 ЦДА, ф. 31к, оп. 1, а.е. 16, л. 18-19. Оригинал. 

№ 23 

1864, януари 13, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдив-
ската община: отпуснати са места за българчета в имперски учи-
лища; в Пловдив идват нов ìîëëà и нов управител 

13 Ян[уария 1]864 // Цари Град 
Почтенни ми Приятеле 
Патрикът1 е подал отговорът чакани. Ма види са, че не е бил 

удовлетворителен, за това и Н[егово] Височество2 ги е отложил на 
Министерскиат совет. В сабота бяхме при него и ни сообщи тая но-
вина. 

При това ни обади, че Н[егово] В[еличество] султанът иска от на-
рода ни осем деца каквото и от другите народи. От тези четворицата 
ще влезат в ìåõòåï èäàäèå3 да са приготвят за войнното училище4. А 

                                                 
1 Софроний III. 
2 Али паша. 
3 По-точно ìåêòåá-è èäàäèéå (вж. в глосара). 
4 Османската военна академия (Mekteb-i Harbiye) – замислена и осъществена по 

модела на френската St. Cyr, през 1846 тя обединява в едно основаните от султан 
Махмуд II училища за обучение на новата му войска (вж. статията harbiye в: Encyclope-
dia of Islam; Lewis, B. The Emergence of Modern Turkey, p. 84). 
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другите четири ще се пратат в Париз в отоманското тамо училище1 за 
да учат двете граждански науки за да станат чивилни чиновници, 
двете пък войнните науки. Като свръшат, и едните, и другите ще бъдат 
в царската гвардия чиновници. Децата трябва да са на възраст 14 до 
15 години, избранни от най-добрите фамилий с добро воспитание и да 
имат свойствата, потребни за техниат напредок и в науките, и в 
кариерата им. 

Още не сме измислили как да ги раз[х]върлиме по Блъгариа. До 
неделя ще обнородиме начините. 

Приготвихме още жалба до Ц[арското] Правителство за да са зе-
мат още момченца в медичинското училище2 от народът. Защо со-
размерно от назе са най-малко отколкото от другите народи. А пак 
нуждите по числото на народът, по неучението му, по сиромашията са 
най-големи. Надееме са да са приеме желанието ни кога е толкози 
праведно, и можеме да поискаме от училището ни някое дете, от които 
са са отличили по прилежанието, способностите умственни и по 
благородните чувства. 

В сабота ви известих по телеграфът за наместникът Хасан Пашов. 
Надеем са депешът ми да не е имал щастието на моето писмо от 26 
прошедшего месеца, с което ви явявах за падането на недостойнниат 
тойзи управител. Онова писмо беше приключенно в писмо до 
Г[осподин] М. х. Милкова. Тефик ефенди, каквото обнародваме и в 
Ñîâåòíèê-ът3, беше êÿòèï åôåíäè после ìþùåøàðèí4 при Çàïòèå-Ïàøà5. 
Той е Али Пашов човек. Има голямо доверие нему. И заради това ми 
са похвали, когато просто още беше намислил за него, че ще ни прати 
достоен губернатор. Утре ще идем да го посетим. Сичко, щото е 
потребно чрез други и направо от нази, ще направим, каквото тойзи 
мъж да познае местните ни работи и да си предначертае политиката, 
която ще дръжи. Аз мисла, че ще има и наставлениета за ониа лица и 
работи, които са предложиха на Ц[арското] Правителство. А вие, поч-
тенни мой Господа, умолявате са от тукашната община, да го прие-
мете и да са относите пърлично и благородно с него, каквото да му 
придобиете благоволението и почитанието и да го задръжите за 

                                                 
1 Mekteb-i Osmanî (ок. 1857-1874) – вж. за него у Findley, Carter V. Bureaucratic 

Reform, p. 378, n. 25. 
2 Султанско медицинско училище (Mekteb-i Tıbbiye-i Aliye-i Şahane) – вж. за него у 

Стамболски, Д-р Хр. Автобиография-1, б. 16, 19, 26, 30, 65, с. 386-387, 389, 401, 405, 
427; пак там-2, б. 98, с. 668 и сл. 

3 в. Съветник 
4 По-точно ìþñòåøàð(èí) (вж. в глосара). 
5 Или Zaptiye Nazırı – Министър на полицията. 
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длъго време. Той беше предназначен за Измир Âàëèñè1 и не сполучи. 
Или размисли са, че е нужден в Пловдив и наместо за да са испрати 
там, като са возвиши на степен ìóøèðèí, праща са в градът ни. Лука-
виат Гюмюшгердан2 хиляди средства тамо ще употреби каквото и тука. 
Ма тукашните му щети са отблъснати. И за тамошните му щеме 
извръшиме да са разслабат. 

Остая вам токмо за по-нататък. При правата ни, изисква са со-
единение, малко искуство, почтенност, искренна сообщителност с не-
го. 

Ìîëàòà ни новий тръгва за в градът ни в четвъртак от тука. Той е 
един човек смирен, опитен, види са и почтен. Ходихме му веднаш-
дваш. И утре пак ще му идеме. Говорихме му за много от нашите че-
тири [?] висящи.  

Жалбата, която ни пратихте, види ни са непотребна, защо оная на 
Гръците не са е по[д]не[с]ла на Правителството за глупостите £. До-
хожа ни на ума от приключенията, които станаха в послешните дни в 
градът ни след пристигането на новий ìóòåñàðèô да са издейства как-
вото ìóõòàðåòå по махалите да са по поверието[/]вишегласието на ма-
халените. Види ми са, че можете извади на много махали ìóõòàðåòå, 
които от Хрисантовото време3 още злоупотребително дръжат пред-
ставлението чрез печатите на махалелиете. Още някъде си може изле 
и едно разделение. 

Поздравляюм ви с длъбока почит. 
Вам преданний // Др Ст. Й. Чомаков 

[Писмото е написано на двоен лист хартия с релефни надписи 
горе вляво:] GUECHOGLOU J. Frères Constantinople // [на гърба адрес:] 
на Господина // Георгаки Стоянович // Чалолу // Пловдив 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 149-150. Оригинал. 

№ 24 

1864, януари 20, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдив-
ската община: смяната на Пловдивския управител; българчетата 
за имперските училища; последните събития по Църковния въп-
рос в Цариград и Русе 

                                                 
1 Âàëèÿ на Измир. 
2 Михалаки Гюмюшгердан. 
3 Тоест, от времето на Хрисант Лесбоски. 
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20 Ян[уария 1]864 // Цари Град 
Почтенни ми Приятеле 
Имах един телеграм в сабота от Г[-н] Н. Чалъки, с който ма пита за 

Х[асан] Паша1 дали му е падането истинно. Защо противната стърна 
разнела дума, че са поддръжал. До в сабота èðàäåòî не беше излело 
за падането му, а наместникът му приема даже поздравлениeта от 
стърна на приятелите му за новиат пост. При министрът2 бях в сряда, 
но не дойде да го попитам за той подлог. И още повече защо аз не 
вярвам да се повърне решението, и най-паче когато има причини 
големи. 

Той не може да управлява, догде сте в сръдня. За да остане ще 
му са наложи да са сговори с народът. Когато не приемете сговор, 
трява да са намести. Но следствие победата е от ваша стърна като 
показвате, че чувствувате достойнството ви. 

Снощи приех телеграм от Гюргево, на който ви приключам копие3. 
Ще видите събития в Рухчук4, които не ще да са без следствиeта на 
скорошното решение на Въпросът. 

Що стая за Въпросът не са знае. Види са патрикът5 да е казал на 
пашата6, че сам той с Св.Синод не можели да дадат решение катего-
рическо. И тогава Правителството […]7 предметът. 

За децата, които иска Ц[арското] Правителство и от нашиат на-
род за да ги отхрани и воспита в военна и чивилна част, реши са три 
да са приемат от тракийските Блъгаре, три от затбалканските Блъ-
гаре и две от македонските. Сега от сяка стърна да са пратят 
повече, за да са испитат и изберат най-способните. Заради това, 
които от нашите стърни желаят да влезат в соревнование, нека по-
скоро дойдат. 

Малките èæäèâåíèeòà ще си ги прават от кисийка. 
Поздравление на мали и на Велики. 

Ваш преданний Äñ Óô. Ã. Ôæïìáêïõ 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 151-152. Оригинал. 

                                                 
1 Вж. тук по-горе, д. 23, с. 45. 
2 Най-вероятно Али паша. 
3 Липсва при писмото. 
4 Смущения в Русе, предизвикани от закрилата, която нежеланият от население-

то патриаршески владика Синесий в продължение на няколко години получава от 
страна на управителя Ариф паша (вж. у Ников, П. Възраждане на българския народ, с. 
237 и сл.). 

5 Софроний III. 
6 Най-вероятно Али паша. 
7 Една неразчетена дума. 
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№ 25 

1864, февруари 24, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков и Д. Ге-
шоглу1 до Софийската община: по повод решението на Портата 
по втората от 8-те точки гърците свикват Църковно-народен 
събор 

24 февр[уари 1]864 // Цариград 
Почтенни ми приятеле 
Вашето общо писмо от 3 текущаго получихме с благодарение. 
На той час пристигна и детето, избрано и испратено от почтенната 

Ви община за ц[арското] училище2 с здравие и на определениат ден 
ще го настаниме наедно с другите, тоест на десети след Баарямът. 

За учител, дето ни пишете, с драго сръце щем са изстара да ви 
намерим; и да дадеше Бог да сполучехме колко-годе някой подобен на 
изгубените приснопаметни Филаретова3 и Герова4. 

Каквото са научавате и от вестникът5 ни Гръцката черква испроси 
изволение да направи велико собрание6 за да премисли да не би ре-
шението на втората точка от стърна на Правителството да вреди на 
нещо каноните или законите на вярата. Като са оползваха от това из-
воление за толкози нещо, те отидоха много напрет. Съставиха коми-
сиа да ги усвети уш в целиат Вопрос като го прегледа точка по точка. 
Членове на тая комисиа наредиха човеци воспалени, които на место 
примирие отдалечение ще посеят. Не зная с какво око видя Ц[арското] 
Правителство тая тяхна постъпка, но за назе беше причина за веселие 
и радост, защото несносното спогодяване по-вероятно не ще са 
сполучи, което сички жаднееме. А конечното решение на Вопросът ще 
да е разделението ни. 

С пърлично почитание  
ваши приятели // Д-р Ст. Й. Чомаков // Д. Ив. Гешоглу 

ЦДА, ф. 31к, оп. 1, а.е. 16, л. 26. Оригинал. 

                                                 
1 Писмото е от ръката на Чомаков. 
2 Вж. тук по-горе, д. 23, с. 44-45. 
3 Сава Филаретов, който умира през 1862 в Кайро. 
4 Константин Геров, който умира през 1863 във Виена. 
5 Съветник. 
6 На 21 февр. 1864, с разрешение от Портата, Патриаршията свиква Църковно-

народен събор на духовници и миряни (>Ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóéò) върху Българския църко-
вен въпрос, в което участват и неколцина българи; той трае до лятото на същата го-
дина и провежда 7 заседания. 
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№ 26 

1864, март 9, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдивската 
община: в Църковно-народния събор гърците се държат високо-
мерно; мнението на Али паша; българчетата за Султанското ме-
дицинско училище 

9 Март [1]864 // Цари Град 
Почтенни ми Приятеле 
Познат ви е веке фазът, който прие вопросът ни, като добиха доз-

воление гръците да състават голем собор1 да размишлат уш, ако 
нещо противно приключава на каноните или законите черковни пра-
вителственото решение за составлението на св. синод. Знаете, че 
наместо да разсъдат онова, за което са собраха, поостренни от висо-
комерието прескочиха от тесната кошара на широко поле и долувиха 
са до целиат Вопрос да го разгледат от точка на зрение политическа, 
историческа и черковна. Не стигаше това, нареждат една комисия от 
человеци неспособни в практическо отношение и налагат £ той длъг да 
ги испълни в триесет деня. От качествата на избраните в тая комисия 
разчита са целта на собраните коя е била. Сиреч отказ чист. 

Вчера едвам можахме да имаме от Н[егово] В[исочество] Али 
паша åôåíäèàòà воз работите, станали от рамазанът насам. Наме-
рихме го доста разлютен за непослушността от високомислие и над-
менност на тези наши хора, с които сме имали нещастието да са бро-
име до днеска като един народ. Чуди са ка[к] не са сящат, че за целиат 
Вопрос немат никаква принадлежност и каза, че тие имат да са каят за 
това, а той и ние трява да чакаме до край.  

Назе беше ни позасрамило пред Правителството приключението 
рушчушко2, ама за него от ка[к] отфърлиха сяка виновност след едно 
изтолкуване пространно с Н[егово] Височество, виновност, с която 
гръците и патрикът им и другите им средства бяха ни обвинили пред 
Правителството. Днес, каквото се изражи пашата, тие паднаха по-
длъбоко в ямата, която бяха ни приготвили. И министрът беше ñàäå 
една радост кам своите си любимци в вчерашната ни аудиенциа. 

При осемтях деца за военните училища нареди моят внук, за ко-
гото просих да влезе в медицинското училище3, наедно с друго едно 
дете да са приемат в числото определенно за Ц[ари]град. 

                                                 
1 Вж. тук по-горе, д. 25, с. 48. 
2 Вж. тук по-горе, д. 24, с. 47. 
3 Вж. тук по-горе, д. 23, с. 44-45. 
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А за десетте момчета дозволи да му подадем прошение да влезат 
в Медичинското училище. 

Приемете длъбокото ми почитание 
Вам преданний // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 172-173. Оригинал. 

№ 27 

1864, преди Великден, Пловдив. – Писмо от Мария и Елена Чома-
кови до баща им в Цариград: упрекват го, че без него ще посрещат 
Възкресение Христово 

Любезни ми татко // Целувам десницата ви 
След като попитаме за доброто ви здравие, и ви кажиме че и ний 

сме здрави, идеми да ви благословим дано с здравие да празнувате 
въскресението, но цялостно, зачтото са надеяхме заедно да го праз-
нуваме и сега веке разбрахме че на праздно ся надеяхме и че ще ни 
мамете още бог знае колко время, при това молиме бога да сте здрав 
та ние нека потърпиме още малко отдалечението ви, поздравляват ви 
баба ни и леля ми Ралу1, стрина ми и кака Херетинка и кръс[т]ницата 
ми и кака ми Катинка и Христо и следователно като ви целуниме ръ-
ката остаяме в здравие ваше дъштери  

Мариа Ст. Чомаков // Åëåíç Óô Ôóïìáê™â 

БИА-НБИВ, ф. 27, а.е. 6, л. 3. Оригинал. 

№ 28 

1864, април 6, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдивската 
община: последната му среща с Али паша, Фенер продължава да 
протака и той предвижда, че крайното решение на Църковния 
въпрос ще бъде разделение на българи и гърци; възможност за 
корекции в десятъка; èðàäåòî за прием на българчета във Военно-
медицинското училище още не е излязло; Пловдивската община е 
за похвала 

6 Апр[ил 1]864 Стамбол2 
Почтенни ми Приятеле 
Неволен от двадесет деня насам, аз не само не можах спорет 

длъжността да ви дам счет на щото стая тука относително за Вопро-

                                                 
1 Рада Чомакова 
2 Подчертано от Чомаков. 
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сът, но и на общото още писмо на представителите от епархията ни да 
са отговора не бях способен. От три деня насам като сам по-добре 
можах и по някой места да ида, можа испълни и сладката служба да 
о[т]права някой редове до почтенната ни община, с които да £ дам 
малки сведениета отгоре на работата ни. 

Гръците от ка[к] составиха комисия за да ги просвети в Вопросът 
ни, дадоха £ срок тридесет деня. Тие са минаха. И комисията им беше 
изсвръшила делото си, рапорт си беше подала. Тие по причини 
маловажни отлагаха собранието им. Вчера отидохме при Н[егово] 
В[исочество] Министрът на иностранните дела1 и с едно ìóçåêåðå, ко-
ето имахме готово, мислихме да му са оплачиме и да го поостриме да 
ги насили да дадат дирниат им отговор. Щом отворихме тойзи 
предмет, Н[егово] Височество ни увери, че същото печално впечатле-
ние като му направило забаването на отговорът преди три деня, по-
викал патрикът2, и го задлъжил в малко дни отгоре да си изкажат 
мислите си в той предмет. И той му са обещал, че в петак ще може да 
стане общо собрание за това. После от това уверение препоручи ни да 
имаме малко още тръпение. Действително, усещаме колко и Царското 
правителство желае да даде на народът скорошен удовлетворителен 
отговор на справедливите му желаниета, но формалностите които има 
да испълнява за [да] дойде до такова разрешение го затрудняват 
много, и времето му биде плодотворен помощник. Тие са изгладиха. И 
работата е на край. От стърна же на гръците тие от лани не са 
напраднали äèï много. Скъпи в правата, който можаха да турят на 
ръка, тие са мамат още с некой полу-средства. На които основават 
разни круежи. По следствие, разделението ще да е дирното разре-
шение на тая распра. Това го вида каквото гледам в ясен ден слън-
цето. И дай Боже да са не измама! Довно за Великден да можеше да 
са реши будущното ни щастие да са отворат и нашите сръца за ра-
достта и веселието!  

Вчера Н[егово] Височество ни говори за данокът на земните про-
изведениета. Приказахме му ясно грешката в що стуи. Че не е в мека-
низмът, ами в áåäåëàò. Цената на житата достигна първото си състоя-
ние, което имаше преди ìóõàðåáåòî3, когато и àøàðúò са продаваше с 
çÿí в потройнна цена, като в Пловдив например, преди войната са от-
стъпяше за 28 товара, а днеска е оставен воз 84 товара. Н[егово] В[и-
сочество] опознал, че в тая област несправедливостта ще да е велика 

                                                 
1 Али паша. 
2 Софроний III. 
3 = [Кримската] война (1853-1856). 
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от това, че недоплатата са качвала на огромно количество. И ни 
приказа, че щат са испратат ìåéìóðå на триесет души по областите да 
разгледат и после да видат неправилността да оправат. 

Ваша милост óáî ще земете най-хубавите мерки, когато дойде та-
ковиат ìåéìóðèí да му докажете очевидно, и да го снабдите с доку-
менти и факти, каквото да не остане никакво сомнение, че сиромаши-
ята в това отгоре е обезправена. Даже и един общий ìàçàð от сичкиат 
ñàíäæàê да стане с топли молби да са даде още от тая година проме-
нение в áåäåëàò, та да са не чака петата година. Защото сиромашията 
са съсипва. 

За децата, за които са молехме да са въведат в медичинското 
училище1, още èðàäåòî не е изляло. И малко мъчнотий види са, че сре-
ща добродетелниат ни министр. Но има надежда да ги надвие. 

Наредбата ви общинска обнародена причини крайнно удоволствие 
на сичките блъгаре от сяко място. Впечатлението, което направи, 
надеям са, че ще подбуди и другите епархий да подражат таковото 
устроение. Нашата община има да са гордее, че от начало на Вопро-
сът е дала сякоги първоначинанието на сяка постъпка в тая борба на-
родна. Довно согласието и братскиат свръзак по между достопочтен-
ните £ членове да са вечно неотделни от тях.  

С пърлично почитание // Ваш преданний // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 184-185. Оригинал. 

№ 29 

1864, април 13, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдив-
ската община: съдържанието на доклада, изработен от комисията 
на Църковно-народния събор; гърците продължават да протакат 

13 Апр[илия 1]864 // Стамбол 
Почтенни ми Приятеле 
Вчера Гръците дръжаха всеобщо собрание за Вопросът ни. Но в 

той синод друго не можле уш да свръшат освен да прочетат рапортът 
на комисията2. Наредиле да са печата на толкози ексамплера, колкото 
са членовете на великото това собрание, и да са подаде секому 
по един да размисли воз него. И после от един месец щат се соберат 

                                                 
1 Вж. тук по-горе, д. 23, 26, с. 44-45, 49. 
2 Вж. тук по-горе, д. 26, с. 49. 
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да се отговорат. Защото вдругиден петак не може. Другиат петак 
Æùïäï÷ïò ðçãç1, по-другиат имале сметките на Болницата. И така тая 
работа остая за четвертиат петак от днеска. – Двете им собраниета, 
дето дръжаха до днеска, станаха в неделя. Третото ще да е за добро 
да дръжат в петак, та през пет седмици петак дирили. За тойзи петак 
след един месец нам ни са развали сръцето, надеем са, че и 
Ц[арското] Правителство не ще по-малко от нас да са навъси за тези 
игри детински, с които искат да придобиват време, за довно стане 
нещо!! И тогива отива назат или и совсем се уничтожава работата по 
мечтаниетата им. 

Рапортът на комисията содръжал в кратце следующите мисли. Че 
тойзи Вопрос не съществува. Едно начало стана от някой си за поли-
тически причини, това раздразни народът, но после той са утеши, и 
имаме от много епархий, от които бяха са воздигнали жалби, с които 
припадат на милостта на Великата черква, и като просат прошка, ис-
повядат, че щат да £ са неотделни чада. 

Още не припознава комисията народът ни, защото такива áèëþöè 
хора без заминало и без будущност, защото само хоротà2 язик, сбир-
щина от язиците, които са говорат по тие места, не може да има право 
да са назовява íàðîä и да изражава притязаниета. После от това 
напада на лицата, които са от блъгарската стърна биле на лице. 
Илариона3 описува с най-черните шарове. Авксентия4 прощава за 
простотата му, дохожда на пловдивските работи, описва ги от време 
още на Хрисанта5, него представлява като лице много добродетелно и 
достойнно за уважение. Черквата, ако че и познала неговата невин-
ност, го преместила за мир и любов. Неговият наследник6 от интерес и 
приятелството на троица-четворица, които го подвлякоха, отрече са от 
Черквата и постоянствува в заблюждението. 

Лицата, които днеска поддръжават Вопросът в незнание на наро-
дът, защото той го забурави или са отрече, можат да са разделат на 
две категорий. На човеци външ[н]и, платени от чужди правителства, и 
от човеци тукашни, които можат пак да [са] разделат на човеци, пла-

1 Æùïäü÷ïò ðçãÞ (Животворящ извор) – православен празник, който по подвижния 
календар се отбелязва в петъка на Светлата седмица. 

2 Вер. хоратó (от грц. ÷ùñáôü) – говорене, разговор, приказка; вероятно ще трябва 
да изтълкуваме хорота язик като разговорен, неписмен, некнижовен език. 

3 Иларион Макариополски. 
4 Авксентий Велешки. 
5 Хрисант Лесбоски. 
6 Паисий Пловдивски. 



Д-р Стоян Чомаков-2 

 

54  

 
 

тени от вънка за политически цели, и човеци, които от собственно по-
буждение с далечни намерениета са са прилепили за оние. 

Колкото за Вопросът, ако имаше важност законна, ние щем ре-
чеме, казва комисията, че нема нищо противоканоническо. Но е без-
местен. 

За архиепископията Охридска и Ипекска обявява комисията, че 
тие не са имале никога нето независимост, нето някой преимущества, 
само почетни титли са имале. 

Това е било содержанието на изложението на комисията, която 
беше преди два месеца наредена да просвети уш собранието. За ко-
ето са избраха това и свръшиха. Тие не стига, дето сичките са разпо-
ложени на отказ в сичко, ами и поискаха една комисия, съставена от 
младежи, на които главите са пълни с дим, да им каже, че имат право 
да са разположени така, с което като лъскаят взаимно чувствата си, 
дават им кураж да се опрат и на Ц[арското] Правителство. Последст-
вие в крайността, в която падат тие наши до днеска другари, дават ни 
да са надяваме, че дружеството са свърши за всегда в най-добрите 
условиета. И после какви условиета добри можат прие оние, които 
отричат съществуването на Вопросът, и на народът? Мисла, че да 
спечелат сичко, което са имале до днеска, ща загубат сичко. Онова, 
което ви пишех и в другото писмо, тие хора от лани не са напреднали 
много нящо, следователно спогодяване с нашите собратие нема да 
стане може се каза положително. 

Колкото и тежко да стана на Ц[арското] Правителство това за ме-
сец още отлагане, понеже са празници, те щат го получат, но още 
едно оскърбление ще му причинат, каквото и в предното си заседание. 
И това е нашето вознаграждение за маежите, който ни прават. След 
ден или два ще идем да кажем на Пашата печалното впечатление, 
което ни прави рапортът, или по-добре, отлагането за месец, след 
който пак не знам колко още ще поискат и прочия. И ще видим и 
неговото мнение. 

За ìàçàðèòå, които ми пратихте с немската поща, азе ви са отго-
ворих с немската. Как подадох на Пашата трите за черквите, и са зеха 
в забелешка. Ако вчера е дошла и ìàçáàòà за тая работа от стърна на 
началството е много добре. Но какавто описват Хасан Паша ако е аз 
не вярвам такава ìàçáàòà да прати. 

С Н[егово] П[ревъзходителство] Мюхлиз ефенди1 говорихме за 
онова лице, което не щете да е член в ìåçëèøúò. И той с благодарение 

                                                 
1 Вероятно Мухлис ефенди (Есад Мухлис паша), който по това време е Директор 

на митниците, а до началото на 1863 - Пловдивски ìþòåñàðèô. 
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прие да говори с Н[егово] П[ревъзходителство] Сафет паша, комуту 
подадох в сабота писмото ви. И му поразказах малко. А го молих да са 
научи по-добре за това лице от Мухлиз ефенди. 

С длъбоко почитание // Вам преданний // Äñ Óô. É. Ôæïìáêïõ 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 188-189. Оригинал. 

№ 30 

1864, май 13, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдивската 
община: докладът на гръцката комисия, натоварена да проучи 
Църковния въпрос, е пълен с лъжи и хули срещу българите; ан-
тибългарска брошура на Евст. Клеовул; Чомаков измъчван от 
ревматизъм 

13 Майа [1]864 // Стамбол 
Почтенни мой Приятеле 
Изволението, което са даде на Гръците да разгледат народно ви-

сящиат Вопрос, даде им возможност, първо, да размайват работата, 
да придобиват време довно приключение някое им дойдеше от некаде 
си на помощ. И назе още да уморяват и разслабат совершенно. От 
което нето едното, нето другото са сбъде и празни излязоха на-
деждите им. Второ, като господаре как са имаха малко да са понадуят. 
Но толко много са надуха, дето станаха щото бедната жаба, която иска 
да надмине волът на бой1! 

Знаете, че комисията, която беше наредена да изучи той Вопрос и 
да ги просвети, направи едно изложение2, което имахме щастието тие 
дни да видиме и ние. То е едно платно, из[тъ]кано от лъжовни или 
предвратни приключениета. Никога си по-безобразен рапорт не са е 
сочинил от комисия за това наредена. Но тя работи за удоволствие на 
Гръцко собрание и то £ ръкоплеска. В кратце, която распра до днес са 
е родила помежду кой да е владика и паството му блъгаре те са имале 
сякога кривдината. И оня владика е бил равноапостол. Веро-
ломството, клеветата, лъжата, гордостта, тие сас фенерското було 
èïîêðèçèàòà прават достойнството на това изложение. 

                                                 
1 Тук се цитира Лафонтеновата басня Жабата поискала да стане колкото вол. 
2 Негов подробен и критичен преглед под заглавие Осветителното изложение 

на гръцката учена комисия по Българскийт въпрос на първа страница прави 
Съветник, II, № 6-7, 16 май 1864; № 8, 23 май 1864; № 9, 30 май 1864; № 10, 16 юни 
1864; № 11, 13 юни 1864; № 12, 20 юни 1864. 
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Гръците са вечно тие, и на[в]съде тие. Онова, дето мрази блъга-
ринът, то е първото качество на гръкът. Истинниат блъгарин с истин-
ниат грък са две противоположни неща. 

Като да не стигаше изложението на цялата комисия да фърли 
утрова на раните ни, современно един член от комисията същата, 
Евстатия Клеовул, проповедник патриаршески чиновник с 2 000 
гр[оша], на патрикът1 подаде друга една брошурка2 като разви[ти]е 
на първата, за да не остане нящо неразбрано, която е един ëèáåë 
против народността ни с най-сляпа страст сочинен. Той са продава 
пет деня в Патриаршиата от първиат Патриаршески секретар. После 
им прибраха умът, защо има многажде ударе и против царството, та 
пак безобразно подадоха ìóçåêåðå на Правителството да са молат 
тая книга без име и тайно печатана да я запрети. При тем Ц[арското] 
Пр[авителство] сичко са научи, и горделивата жаба са намери 
áàÿëäèñàíà. 

От тая книга са подтвърдява сичко онова, за което сме са оплак-
вале. Сичкиат им дух е развит в нея, и нема нужда от забелешки. 
Заслепени от техните ïàòðàãàòèé, тие сами сичко си исповядат. Ние 
мисла да дадеме едно ìóçåêåðå, с което да са протестаруваме за 
пцувните, омразата, с която Патриаршията ни гледа, и да кажеме, че 
тя от сега нататак ще да е взаймна. Надеям са да направи благот-
ворно впечатление. 

В неделя, дето иде, щат са соберат да решат. Мисла, че щат пак 
да отлагат с една и друга причина. Но Н[егово] В[исочество] пашата3 
ни увери, че щеле да дадат веке отговор. 

Едвам три-четири деня тука имаме хубаво време. Благодарение 
отдавам на това променение. Благодарение и на приближението да са 
отговорат гръците черно или бело. Аз поусетих живот в мене, който от 
месеци насам беше земал да изгасява. Он[а]я неделя от ревматизма 
ръцете ми не можеха да фанат перото и така никому не писах.  

За владиците4 рече пашата тая седмица да ги доведе. То ще да е 
помощ. 

                                                 
1 Софроний III. 
2 Озаглавена =П Впхлгбсйумzт (Българизмът). 
3 Али паша. 
4 Става дума за двамата заточени български владици Иларион Макариополски и 

Авксентий Велешки; срв. тук по-долу, д. 39 и сл. 
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Газета Òóðöèÿ ще са сочинява от Ñàí Áåíåäåòî1, и от наши някои 
неколцина. Тя ще да има оная цел, която имаше Áëúãàðèÿ. 

С пърлично почитание // Ваш преданний // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 196-197. Оригинал. 

№ 31 

1864, май 18, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдивската 
община: заседание на Църковно-народния събор; най-важното от 
8-те точки на българите е отхвърлено; отговорите на Панарет 
Пловдивски и Антим Преславски в Събора 

18 Майа [1]864 // Цари Град 
Почтенни мой Приятеле 
Гръците седяха на думата си. Вчера дръжаха велико собрание за 

нашата работа от ка[к] са просветиха от изложението на просвети-
телната им комисия. В това усветени веке, надеяхме са да ги видим 
по-разсъдителни и по-положителни и по-хитри от колкото в другите им 
собраниета. Но нашите надежди излязоха суетни. Нашите собратие по 
вяра, отвлечени от изложението на техните ëîãèîòàòè, са отдалечиха 
до толкози от захтеваниетата народни, дето може са ре[че] 
категорически от днес още, че спогождението не е возможно да са 
сполучи за голямо угорчение на желающите това.  

Григор2 патрикът от три деня са намираше в Фанар и в трите деня 
имаха собраниета тайнни. Целта е била да ги докара каквото сичките 
да дойдат на едно мнение, и него само единодушно да подкрепат, и 
като такова като го представат пред Ц[арското] Правителство да има 
по-голяма тежест. Той бил направил едно изложение пространно, ко-
ето обсемало целиат Вопрос. Щом са чело от негова стърна, другите 
патрици сичките като са питале един по един на кое са мнение, прие-
мале без забелешка Григоревото, подобно и синодалните, дорде 
дошло редът на Панарета3 нашиат да речел. Тамо са скъса единоду-
шието. Той имаше от своя стърна друго едно приготвено писано4 и 
прие изволение да го чете. Чтението му породило âàâèëîíèà совер-

                                                 
1 Цариградската мисия на конгрегацията на Лазаристите. 
2 Григорий VI. 
3 Панарет Пловдивски. 
4 Публикувано в Съветник, II, № 8, 23 май 1864, с. 4; срв. Бурмов, Т. Българо-

гърцката църковна распря, с. 291-292. 
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шенна в членовете на соборът, който дотогава е връвял страдателно в 
согласие. Един друг що са говориле не са са разбирали. Един за крак, 
друг за глава, един черно, друг бяло, много от много души нищо 
свезано, нищо логическо са е казвало, викало, цръкало. Нека ви кажа 
първо мнението Григорево, или да кажа по-добре мнението на назо-
ваемата Велика черква, защо него са работиле сичките или от сичките 
са намери прието. 

Първата от осемтях точки на нашиат програм, която са намира 
изработена от смесената комисия, тие не припознават. Предлага Гри-
гор, че еднакво сичките епархий трява да соучаствуват в избранието 
на патрикът. Втората наряжда така. Сичките митрополий да са разде-
лат на шес[т] равни части и сяка една да дава по двоица на секи две-
годишен период, от което излязва, че сте са пада от нашите да при-
суствуват на сяко време по троица и четворица. Третата [и] четвър-
тата точка отвръга совсем по причина, че на столицата две началства 
не можат да съществуват религиозни и че тъй пак каквото го имаме 
положено то било да им станеме господаре. 

Тие на нашите работи да не можат да са бръкат, а ние на техните 
да имаме такава власт. По следствие советва, че в осемтях членове, 
от които е составен днеска смесениат им совет, да са притурат чет-
ворица без да са рече блъгаре родом, защо блъгарете като ги нема в 
столицата освен като чужденци, немат и работа в тоя совет. За на-
редбата на владиците по епархийте остава на светата Черква сички 
права и длъжности. Без да са задлъжава нето поне да праща по блъ-
гарските епархий блъгаре за владици. 

Това е мнението, изработено от най-умните от преждебившите 
Патрици, от най-опитниат им êëèðèê, когото назовават и стълп на Чер-
квата. При него, младите êëèðèöè, архимандрите и прочия са под-
крепвало живо никаде си от сега нататак да са не спомене веке име 
Блъгарин, каквото и во имя на народ никое отступление да не стане. 
Защо народът като народ нема право. Ами някой променениета ако би 
да станат без да са зима тая или оная народност под очи. 

На Панарета изложението им споменува петнаесетях точки1. Дето 
Черквата припознава много ясно и хубаво народността блъгарска. 
Защо първата тамо точка говори за повънка владици, че по чисто 
блъгарските епархий от сега натататак да стоят човеци за владици 
родом блъгаре. И седмата говори, че двоица блъгаре владици да за-

                                                 
1 С отстъпки за българите, изработени от Църковния събор през февр. 1861 (срв. 

тук по-горе, коментара към д. 9, с. 27). 
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седават в синодът и да са пременяват в две години, заключава по 
следствие, че днешната Черква е в противоречие с Черквата на 1861 
лето, когато тя самоволно подаде оние 15 отступлениета. Ударът 
усетиха чувствително. Защо им са направи с същите техни оружиета. 
Но, следва Панарет, понеже членовете на комисията гръко-блъгарска 
не можиха по нещастие да са споразумеят, и са отнесоха до Прави-
телството и искаха мнението му с взаймно задлъжение каквото и да е 
то да го приемат. Азе, който намервах за благословно на место двоица 
да са шешмина от народът, оставям мнението на представителе и 
приемам правителственото, защо го намирам за справедливо и по-
логическо. Колкото за другите точки на Вопросът не смея да ги бутам, 
защо само за втората сме поканени от стърна на Ц[арското] Прави-
телството. 

Горе-долу същото чел1 и св. Преславски2, но разгледвал Вопросът 
от точка на зрение по-обща. 

Тие изложениета им побръкаха и ума и дума и надминували са са 
кой да каже по-голема безумност за да добие тит[у]л на по-топал пат-
риотин. 

За представителете повторило са много пъти и от много душ, че ги 
не припознават3. Някой токмо са свестил и казал, че и тие не познават 
назе. И не само назе, ами нето патрикът, не Черквата. По следствие 
немаме право, казал, да питаме, каквото са каниле, Правителството 
официални ли са или не. 

За да оборат началото на народността искале да докажат, че 15-
тях точки, с които Черквата са е изражила в по-тихи времена, че при-
познава началото това, че тие са като че не са. Защо испълние не са 
имале, и защото послепотвърдените ïðàêòèêè тяхни разбирало са, че 

уничтожвале първите правдини или наредби. 
Предложило са да са свикат от сичките епархий представителе и 

да направат нови ïðàêòèêè. Това са говориле, които искат да отвърлат 
хомотът на от две години наложените ïðàêòèêè, които им развалиха 

плановете. 

                                                 
1 Публикувано в Съветник, II, № 9, 30 май 1864, с. 2; срв. Бурмов, Т. Българо-

гърцката църковна распря, с. 292-293. 
2 Антим Преславски. 
3 Става дума за българските мирски представители и, както изглежда, най-вече 

за Чомаков; Патриаршията не признава техните пълномощия и предпочита да прего-
варя само с духовници. 
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После от много такива и подобни предложениета оставиле за в 
петак да са соберат, и с едно гласоподавание тайнно да решат от горе 
на мнението на Êèð Григора1. 

С пърлично поздравление // Ваш почитател // Др Ст. Й. Чомаков 

[P.S.] Нашиат народ тука подава утре жалба на Правителството 
против Патриаршиата, която чрез чиновниците си обнародва идеи, 
совети против чувствата ни поданически и поругателства против на-
родът ни, с което крайно нараняват честолюбието ни. 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 198-199. Оригинал. 

№ 32 

1864, май 27, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдивската 
община: подал на Али паша прошение на цариградските българи 
за отделна Църква 

27 Майа [1]864 // Стамбол 
Почтенни мой Приятеле 
Отговорът, който Гръците решиха да дадат на правителството 

като ultimatum, ви е познат. Още не са го подали. В петакът те ща 
прегледат ако е красно написан и с искуство сочинен, за да измамат 
правителството и блъгарскиат народ. Тие веке си честитяват, че с 
áðàòåòî áëúãàðåòå свръшиле. Тоя òèòð от някой си време ни са прилага 
щедро. 

В неделя ходихме при Н[егово] В[исочество] Али паша. Подадохме 
му една жалба2 от тукашните блъгаре, който крайно наранени от 
брушурите на Комисията3 изражават желанието си за отделение като 
разказват невозможността на соединениат живот и като ги сочат за 
развратителите в политическо отношение. После говорихме за от-
говорът, който са решили да му занесат гръците, който Н[егово] В[исо-
чество] не знаеше още. И с нетърпение чака. Без никаква осторожност 
мъдриат дипломат си изражи незаудоволеното му чувство, и пътът, 
който са отваря пред назе. 

Вопросът узря. От сяка стърна са разгледа в произсхождението 
му в причините, в обстоятелствата му в смесете му и в следствията 

                                                 
1 Патриарх Григорий VI. 
2 Вж., тук по-горе, д. 31, с. 60. 
3 Вж. тук по-горе, д. 29, с. 52. 
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му. Остая на Ч[естното] Царско правителство да го реши, и на народът 
да го приеме. Гръците ни направиха това добро да са отговорат 
синковци туле туре и рече в куп за цял Вопросът. Така и ще са приеме 
или отвърли. Работата са облесни. Тази година види са да е годината 
на освобождението на поробените народи. Трети ще да е нашиат от 
европейските, които отвърлиха омотът в лето 1864. 

Преди месец и пол чрез Г.Г. Братие Гешеви приех пет хиляди 
гроша. И сеги други десет хиляди за допълнение казвате на задлъже-
ната помощ до майа. 

С пърлично поздравление // Ваш почитател // Др Ст. Й. Чомаков 

[на гърба адрес:] До почтенната община 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 203. Оригинал. 

№ 33 

1864, юни 3, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдивската 
община: в Църковно-народния събор връх вземат крайните еле-
менти; българските владици Панарет, Антим и Доротей работят 
върху изложение, доказващо, че Църквата винаги е признавала 
правата на народността и на мнозинството; Общината трябва ре-
довно да внася издръжката на владиката Паисий, чиято апология 
ще излезе след по-малко от месец 

3 Иуниа [1]864 // Царий Град 
Почтенни ми Приятеле 
Великата черква с ãåíîñúò си не можа да даде край на разсъжде-

нията си воз нашиат Вопрос и оня петак. Причината е че преовладя 
духът на елиноманите в соборът. И следователно в секо ново собра-
ние. Намират много отстъпително камто блъгарете решението на 
предидущото собрание. Повръщат са óáî назат и оправат годе що 
имаше колко годе за нази лъскателно. То са заличи и оправи са по 
новиат дух на Черквата. И така отиваме като кривите раци назат. Днес 
за да са спогодиме с тях трява да приемем елинизмът безусловно, и 
ако го не приемем той явно веке ще ни погълне без да крие 
намерението си. – В другиат петак уш ще кончат делото си. 

В това още не можат да са решат дали да приемат изработеното 
от Комисията за избранието на патрик или да го не приемат. Ако го 
приемат, в него началото на множеството, каквото и началото на на-
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родността са намират приемени. На едно място приемени, можат бъде 
приемени и на друго. Ако го отвърлат иде тешко, защо официална 
комисия го работи, и стои припознато от правителството. Воз него óáî 
ще мислат в идущото собрание, и довно Жевс да им вдъхне от Парнас 
ум да го отвърлат и него, та като да са очисти сичко от пред назе, 
каквото нищо да нема да ни свезва. 

Тукашните елине немат повече ум от нашите в Пловдив. Тукаш-
ните немат и водач като нашите Михала.1  

В днешното Министерство не намират ни един така слаб от ми-
нистрите, каквото да го мамат, да го прелъстяват, и да намират уте-
шение. Като знаят това удариле са го на иначество. Имале áåðàòå, 
имат и правото на владението стига им, като съставляват тие Вели-
ката черква, толкуват я как щат. 

Панарет Пловдивски вториат, Антим Преславски и Доротея (който 
са обърна пак с назе) работат едно изложение за Правителството, с 
което доказват с начин решителен за двете начала, с които гръците 
борат сиреч началото на народността и началото на множеството не 
са били никога си противни на Черквата. А на против тя ги е припоз-
навала а гръците патрици и прочия лъжат правителството като му 
представляват противното, което прават за да увардат управлението в 
ръцете си изключително за тяхната цел. Това изложение ще подадат 
после един ден от ка[к] подадат гръците тяхното. 

Поздравляем ви пърлично // Ваш почитател // Др Ст. Й. Чомаков 

П.П. На Н[егово] П[реосвещенство] владиката Паисиа определен-
ната сумма 1250 гр. е добре редовно да давате за да са не намира ту 
в мъчнотия, ту в изобилност. А да я зема редовно от Г[-н] Д. Гешоолу 
трява и нему недовно да му внасяте в кассата. Н[егово] П[реосвещен-
ство] в десетина дваесет деня ще издаде апологията2 си, която сич-
ките наши местни работи и лица ще извади на сцената. 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 204. Оригинал. 

№ 34 

1864, юни 26, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдивската 
община: имал разговор с Али паша по Въпроса и му подал изло-

                                                 
1 Михалаки Гюмюшгердан. 
2 Срв. тук по-долу, д. 51, с. 85. 
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жения, че Църквата винаги е признавала народността и мнозин-
ството; готви по Църковния въпрос свой анализ, който да подаде 
на Али паша 

26 Иун[иа 1]864 // Стамбол 
Почтенно общество 
Отговорът1 на Патриаршията за Вопросът ни видохте без съмне-

ние в вестниците. Ние оня ден дето утиде патрикът да го подаде в 
неделя заминалата на Н[егово] Височество министрът2, са предста-
вихме по-напред от Н[егово] Всесвятейшество и преварихме да му 
дадем сведенията за него, за да е преготвен. Н[егово] В[исочество] в 
пространниат ни разговор ни увери, че никак не отступва от онова, 
което той за благословно намери, сиреч множеството да служи за 
мярка на сост[ава] на св.Синод, и притури, че ако това, което ще ми 
подложат, е тяхната дирната дума толкози по-зле за тях. Колкото за в 
другите работи, в които си простиха да влезат той са ухили и почуди 
на произволът им. 

Владиците Панарет, Доротея и Антим Преславски му подадоха 
чрез назе едно изложение за противните мнениета3 техни които под-
дръжале в разискването четиримесечно, което правиха в Патриарши-
ята. Особенно и Г. Кръстович друго4 за началото отгоре на народ-
ността, че Черквата сякоги го е припознавала.  

Тие изложениета не са без плод, тие усветляват един министр, 
който не знае нашето православие и по това може да подпадне в 
грешка. 

След тях сеги ние щем дадем един анализ, като съзрем Вопросът 
на по-широко и в поглед на народното тегло. С него щем покажем че 
олекчение никое не добиваме, на против подпадаме под узаконен 
деспотизъм на малочислието това. 

Само ма наскърбява идеята че решението конечно от стърна на 
Правителството ще са позабави. Едно нещо което ако е полезно не 

                                                 
1 Съветник, II, № 12, 20 юни 1864, с. 4; срв. Бурмов, Т. Българо-гърцката църко-

вна распря, с. 300 и сл. 
2 Али паша. 
3 Най-вероятно по същество те не се отличават от публикуваните в Съветник, II, 

№ 9, 30 май 1864, с. 2-3 (на Антим и Доротей); № 8, 23 май 1864, с. 4 (на Панарет); 
срв. Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 291 и сл.  

4 Вероятно публикуваното в Съветник, г. II, № 12, 20 юни 1864, с. 3; срв. Бурмов, 
Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 297 и сл. 
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знам на Вопросът, е гибелно за мене лично. И това печално чувство 
ми подкопава здравието. 

С пърлично почитание // Вам преданний // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 212. Оригинал. 

№ 35 

1864, юли 10, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдивската 
община: гърците са готови да изменят на православната традиция 
само и само да не признаят правата на народността и на мно-
зинството 

10 Иулиа [1]864 // Стамбол 
Почтенни ми Приятеле 
Ние сме още тамо, дето ни знаете от оная неделя. Гръците за да 

изгладат от съде сека непоследственост, вовряха са в един лабиринт, 
от който мъчно ще излязат. 

Началата които заеха даром на новоправославната Черква дават 
им затруднениета страшни. Оние пак начала които са опсукаха да 
оборат явават са планини пред очите им. Добре! народ и народност 
като прибягнаха на помощ и на маометанското проповедение което 
слива народностите пред небесното блаженство поудушиха някак си, 
но не стига това. Трябва им да го истряпат от Светото писание. Трява 
Ветхиат и Новиат завет да преправат на тисящи стърни. Е ли то воз-
можно? И ако са опретнат да го направат, дали щат са назовават пак 
ïðàâîñëàâíè? 

Ами другото начало, по-страшниат âåïèðèí за тях, е множеството; 
за него как и що да речат. Това множество, което е истечение на лич-
ното равенство, едно от основателните начала на християнството. 
Това множество на което смятат и образованите народи правата им 
как да катурнат? За него е дето е сичкото им искуство в софизмите и 
произволно и безобразно толкуване което си позволяват като госпо-
даре на Черквата да дават на сичко нящо на друго средство прибяг-
ват на øàøàðìàòà1. Тамо никой не може да ги разбере що казват. В 
това отгоре нема друго освен че âÿðàòà ãè íå âîñïðèåìà да чуе човек. 
– Гръкът е религиозен но с краката си тъпче религията, когато тя 

                                                 
1 Подчертано от Чомаков. 
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говори срещу интересите му вещественни и морални. Той я има за 
една промисленост една тръговия. Тамо дето ся не срящат, той вика 
на раскол. И обръща са кам дето има слепи. И тамо пренася право-
славието, като кибритчията таблата от една на друга врата. 

Народът ни, който е сит от гръцката лукавщина който мрази ли-
цемерието, и има искренна набожност, чувствува нуждата човеку за 
богослужение, каквото на питие [?] то не може да има в такъв век 
сходство с оние, които имат вяра за средство на убогатяване. И ед-
ните óáî и другите видат големиат трап който ги разделя и готват са 
да са остават ñ Áîãîì. 

Новите начала на новоправославната елинска Черква са гниди, 
които щат минат в устата на които им остаят народи верни.  

В тоя петак ще имат предмет избранието на патрикът по новите 
тези начала. Ще ли свръшат или не не знаеме и не ни интересува. 
Толкози сме близу до желаемото. Тие отрекоха са. Това ни стига. 

Научих са, че отговор от Êàïèÿòà за Хасан паша […]1 пратил за 
черквата от трите села. За Дермендере ми казва Áåãëèê÷è áåé според 
èíõàòà биле повече, гръци та писале тамо да са тие гръцки каквото и 
до сега. До сега пашата трява да ви я е сообщил. 

С пърлично почитание // Вам преданни // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 220. Оригинал. 

№ 36 

1864, юли 15, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдивската 
община: Али паша прави жест към българите 

15 Йул[иа 1]864 // Стамбол 
Почтенна ми община 
Малко, но важно нещо спеша да ви сообща. 
То е следующето. Н[егово] В[исочество] Али паша като научи ни-

чтожниат отговор, който Патриаршията готвеше да му занесе, сообщи 
на патрикът, че решението им като било недостаточно и никак удов-
летворително за блъгарете, да не бръзат да му го поднесат. Кога им го 
поиска, тогава да му го занесат. Това е едно благородно отвръгане, 

                                                 
1 Две-три нечетливи букви. 



Д-р Стоян Чомаков-2 

 

66  

 
 

след което остая на Правителството да наложи нещо, което като са не 
приеме, и без съмнение няма да са приеме, да връши по-нататък. 

Поздравляем ви с// длъбоко почитание 
Вам преданний // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 211. Оригинал. 

№ 37 

1864, август 5, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Софийската 
община: официалното гръцкото становище по втората от 8-те 
точки; Доротей Софийски се кани да ходи във Враца; Църковният 
въпрос ще свърши чрез разделение на българи и гърци 

5 Авг[уст 1]864 // Стамбол 
Почтенни ми Приятеле 
Вашето общо писмо относително за някой млад, когото желаете 

да добиете за учител и директор на училищата с удоволствие приех и 
с по-голема готовност още предложението да го препоръчам на 
Ч[естното] Правителство и когато са яви ща запълня и обещанието си. 

Н[егово] П[реосвещенство] Доротея зима от тука, от Патриарши-
ята, писма за да иде да седи на някой манастир, който той бил правил 
в Враца, защо тука здравието му са поколебало. Това зная за поло-
жително. 

Колкото за Вопросът, гръците са отговориха на Правителството и 
излезе от ръцете им, после от шестмесечно мътене1. Сеги остая на 
Ц[арското] Правителство да реши. Тие дни ще ни даде копия на отго-
ворът им и щем му направим пърличните забележваниета и ние пис-
мено. 

В месец или два ще са види кой път ще земе работата. Искам да 
кажа, дали щем се спогодим или щем са разделим. Но спогодяване да 
стане трява да са решат гръците на почтенни отступлениета. А тие не 
можат. И така сами падат и улесняват пътът на разделението. Дай 
Боже! 

Поздравлявам ви // ваш почитател // Д-р Ст. Й. Чомаков 

ЦДА, ф. 31к, оп. 1, а.е. 16, л. 29. Оригинал. 

                                                 
1 Вж. тук по-горе, д. 34, с. 63. 
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№ 38 

1864, август 5, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдив-
ската община: поредна среща с Али паша; заточените владици 
Иларион и Авксентий ще получат разрешение да се върнат в 
Цариград 

5 Авг[уст 1]864 // Стамбол1 
Почтенни ми Приятеле 
Гръците най-после принесоха на Правителството назоваемите 

отступлениета, които прават на Блъгарите, завчера в сабота. В не-
деля ходихме при Н[егово] В[исочество] пашата2, който ни сообщи 
това. Но не беше го още и чел. Обеща ни са да ни даде копие на тойзи 
отговор, на който, като земем, щем направим опроверганието му. И в 
месец време ще са яви пътът, който ще са земе. Колкото за назе 
немаме съмнение, че ще да е на разделението. Други отступлениета 
гръците не можат да направат. Такива Ц[арското] Правителство не 
возприема нито отступлениета да ги каже. А никогда от негова стърна 
и да подкрепи пред блъгарете, които ритнаха с краката си и 
петнаесетях ония3: ако че и преди 4 години, ако че и имающи нящо по-
великодушно. А гръците сяко друго броят за тях разорително. И затова 
предпочитат и тие разделението от спогодяването в условиета 
почтенни. Но тие пак разделението си го круят другояче, ние си го 
круим другояче. 

За Владиците4 искал патрикът5 от Н[егово] В[исочество] пашата 
да му пишат по два реда нящо, та тъй да дойдат, че щели да испъл-
ват богослужение и проч. и щели да причинат смъщения. Ние поло-
жихме условие да не служат, дорде са свръши Вопросът. Защо по 
двата реда òåñêåðåíöå не е возможно. И така оборихме големата 
причина, която Н[егово] В[сесветейшество] патрикът противоположи 
на Правителството, и по следствие ще имаме тие дни владиците. 

Тяхното дохождане в тие дни дето Вопросът приема конец, е за 
голяма полза и за голяма тягота. 

Поздравляем ви // Ваш почитател // Др Ст. Й. Чомаков 

                                                 
1 Подчертано от Чомаков. 
2 Али паша. 
3 Чомаков има предвид т.нар. 15 точки (срв. тук по-горе, коментара към д. 9, с. 27). 
4 Иларион Макариополски и Авксентий Велешки. 
5 Софроний III. 
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[П.П.] На писмото1 ми до х. Маню2 на София молим прибавете и 
прякорът му, защо не го знаех и нямам пред мене неговото писмо. 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 229. Оригинал. 

№ 39 

1864, септември 9, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Плов-
дивската община: нищо ново по Въпроса; чака се èðàäåòî за връ-
щане от заточение на владиците Иларион и Авксентий; ще подаде 
прошение срещу искането на Патриаршията българите да участ-
ват в изплащането на нейния дълг 

9 Септем[вриа 1]864 // Цари Град 
Почтенни ми Приятеле 
Защото немаме нищо тука станало относително на работата ни от 

месец насам, заради това ви пиша днеска, и това да ви известа с 
предполагане само. Защо много вик и големи укоре стаят особенно 
тие дни от стърна на журналете блъгарски, които служат на чужди ен-
тереси. Нашето мълчание може да се земе като потвърждение на 
техните новини, тъчени и круени от унияте искусни, от други на унияте 
по-славолюбиви деца, и от други пак така наши гладни и боси, от ко-
ито е пълна столицата. 

От ка[к] гръците подадоха отговорът си на Ц[арското] правителс-
тво не нам не на гръците ни остана нящо да правим. Работата е в ръ-
цете на министрите, и от тях чакаме едно отценение ли още ще на-
прават на гръцките назоваеми отступлениета или решение конечно ще 
издадат. Нам то ни е непознато. Тие дни само и просто ни дадоха 
копие на техниат отговор, на който работим да подадем изяснение от 
страх да не би някой мисли, които гръците в него отговор си прощават 
да ни отдават, да са земат за òàìàì и ни са отфърлат някой от жела-
ниетата ни. 

С сичко това слух са раздава от лица добре положени да знаят по-
тайнните на министерството работи, че едно решение са е изработило 
в него на нашиат Вопрос как да е в той месец ще стане явно сичко. 
Уверяват че конец ще да са даде нему. – 

                                                 
1 Вероятно това е писмото със същата дата, което поместваме тук по-горе под № 

37. 
2 х. Мано Стоянов. 
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За Владиците Илариона и Авксентия чака са èðàäåòî да са дове-
дат. Има неделя дето са испрати в палатът решението да се по-
твърди. Колкото за Паисия остана за после за да не са и троицата из-
веднаш, та да направи силно впечатление на гръчолята. 

По прошението на Патриаршията åìèðíàìåòà са подадоха да пла-
тат епархийте длъгът £. Който возкачва [са] на четиринаесет милиона. 
Ние ще са отнесем от стърна на народът против тяхното прошение. И 
с време ще ви изясним следствието на постъпката ни и мислъта ни как 
да са отнесат в той случай епархийте. 

Г. Иоаким1 учителът ви моли дето отложи и тая седмица тръгането 
му от тука да го простите, и азе соединявам с неговите и моите молби 
да му не намерите кусур. Защо истинна има някой работи, който още 
не може да си свръши. Та до неделя ще са старае да тръгне. 

С пърлично почитание // Ваш усердний приятел 
Др Ст. Й. Чомаков 

[П.П.] За ÷àïêúíèíàò, дето иска да са попи, предадох писмото и 
сведениетата, които ми давате. И да бъдат ðàõàò в Чипрохор. 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 242. Оригинал. 

№ 40 

1864, септември 23, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Плов-
дивската община: излязло решението за връщане от заточение на 
владиците Иларион и Авксентий; чака се èðàäå за връщане от за-
точение на владиката Паисий 

23 Септем[риа 1]864 // Стамбол 
Почтенни ми Приятеле 
Днес спеша да ви известа изданието на царска заповед за осво-

бождането на нашите владици. 
Снощи прибрахме ферманете императорски от Високата Порта и 

нареждаме днес депутация да ги занесат на местата дето са в зато-
чение. От дето и да придружат владиците до тука. 

Да даде Бог скоро да можем да ви сообщиме и освобождането на 
народът от фенерското иго. Онова на владиците ние зимаме за знак 
претеч на нашето. Нашите владици дохождат без позволението на 

                                                 
1 Йоаким Груев. 
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Патриаршията и даже против волята £. Тъй нашето отеческо Прави-
телство може каквото това, така и нашето освобождане да припознае. 
И ще стане без съмнение, защото за нашата вярност кам престолът 
ние го заслужиме. 

Влязването на владиците в столицата ще стане с един обряд ве-
личественен. Програмата му обаче не е станала. До неделя ще Ви 
опишем. 

С велико почитание // Вам преданий // Др Ст. Й. Чомаков 

[П.П.] За Н[егово] П[реосвещенство] Паисиа владиката след някоя 
седмица ще излезе èðàäå да дойде в градът. 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 239. Оригинал. 

№ 41 

1864, септември 28, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Плов-
дивската община: драматично посрещане на върнатите от заточе-
ние владици Иларион и Авксентий 

28 Септем[вриа 1]864 // Стамбол 
Почтенни мой Приятеле 
Вчера денът на дохождането на нашите владици в столицата за 

назе би ден на големи душевни и телесни смъщениета на веселба и 
на печал, и от печал пак на веселба. 

Патриаршията от сабота имала собраниета и ковала интриги, ко-
ито ние с императорското изволение на ръце не си позволявахме не-
то да помислим. С идеа да испълним двойната си цел, и демо[н]стра-
ция да направиме потребна за великата ни работа, и пърлично 
почитание да изражиме кам многопочитаемите ни старци, ние приого-
товлявахме посрещането им, на което искахме да дадем по возмож-
ност величественна перспектива. Сичко наредено, вчера народът 
като зима да са собира, пристига от Н[егово] В[исочество] Али паша 
åôåíäèàòà ни честита заповед, народът да пръснеме, и владиците 
като пристигнат да ги заведем на Халки, инак ако постъпиме, щели 
сме да сгрешиме грешка политическа. Вече пашовиат човек и ние на 
едно са стараехме да убедиме многочислениат на мостът народ, че 
телеграфически депеш ни известил, че влезване на владиците щяло 
да стане утре за лошото време, което имахме миналата вечер. Наро-
дът на место да се пръсне, още повече са собираше. 
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Мостът [се] напълни от Блъгария доволна да насели цял град. И 
по десет часът параходът са яви, накичен гиздаво с лаври околе и 
стотина посрещачи в него, които беха утишли до мястото им с наро-
чито испратениат параход да ги земе, на които лицата весели, сръцата 
от радост тупаха, за по-скоро да достигнат до мостът, от дето да ги 
извадат на сухо. 

Азе са намирвах в каик вън от Сарай Бурну с мисл да запра пара-
ходът и от там да го обърна за островът. Но напразно, защо течениета 
бяха толкозе силни, дето не можеха освен да [х]върлат джелезо.  

Параходът óáî достигна на мостът, народа са върли в него и ще 
са издуши да са бута кой по-напрет да им цалува ръка. Достигам, раз-
говарам са сос тях, разговарам са с капитанинат, но той намерва 
времето заминало за островът1, с агенцията на парахода не са сгла-
сяваме. О[т]тегл[ю]ва са параход на Сарай Бурну, но народът, без и да 
разбере нищо, усеща само печалното чувствование, което е претеч 
често на злото в хората, които силно любат и настръхнат пролива 
слъзи. В това са качвам в една ладия с Хр.Тъпчилеща и отиваме на 
Бебек на ÿëèÿòà на Н[егово] В[исочество] Али паша. Тамо намираме и 
Н[егово] В[исочество] Великиат ñàäðàçàìèí2 с преждебившия ìàëèÿ3 
Мустафа паша. В едно мигване на око испросваме повръщането на 
пашовата заповед назад. И àáèå с мой каик са намираме на Сарай 
Бурну при ÿëú êþøê и от [там] с 25 до 22 души хора ги завождаме по 
море на метохът. Воображете си впечатлението, което внезапното им 
пристигане направи на светът тамо, който още са намираше. Часът 
беше два и половина4 и имаше още на стотина хора да чакат. Песните 
и [х]имните гримеха и чуеха са по сичкиат Златниат рог. В малко време 
балкапанските, чорапчиханските и абаджиханските блъгаре на áèëþöè 
пристигаха, кои коги са научаваха. И снощната нощ за нашите 
единородци тука беше подобна на оная, която минуваме на Пасха. 
Днес народът има затворени дюкенете си, сички искат и дене да ги 
видат за да не би онова през нощта да е било сън. 

Да даде Бог тяхното освобождане да е благополучно и за онова 
народно духовно по-мощно! 

Поздравлявам ви // Ваш почитател // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 245-246. Оригинал. 

                                                 
1 Халки. 
2 Фуад паша. 
3 Maliye [Nazırı] – Министър на Финансите. 
4 Очевидно тук Чомаков отчита времето по турската система, според която два и 

половина се равнява на 8.30 вечерта по европейски. 
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№ 42 

1864, октомври 7, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдив-
ската община: в столицата българите преместват центъра си от 
Фенер в Ортакьой, където ще се поселят върнатите от заточение 
владици Иларион и Авксентий; подал на Али паша отговор на из-
ложението от страна на Църковно-народния събор; покриването 
дълга на Патриаршията 

Почтенни ми Приятеле 
Дохождането на нашите пастире е предмет днеска, който зани-

мава политическите мъже на мястото. Гръците го зимаха много на 
сръце. Толкози стараниета развиха за тойзи подлог, колкото едвам 
беше простенно да прават ако някой неприятел им завоеваше слав-
ната Атина. Нам са заповяда да отдалечим владиците от Фенер само 
за това, за да не би да стане някое сражение по между долните хора 
от тяхна стърна или от нашата. Заведохме ги óáî на Ортакюй. 

Нам не вреди да преместим мястото на нашите собраниета и да 
поставим чентрът ни другаде. Нам още е драго, дето ни дават причина 
да си изберем место за огнище в сяко отношение по-сгодно по-
приятно и за здравието, и за сношениетата. Днеска нам ни прават ус-
луга, като ни казват тие първи íå ùåì âè ïðè íàçå, защо можем да им 
кажем веке и ние дерзостно è íèå âè íå ùåì ïðè íàçå, без да имат правда 
да се оплакват дека и да е. Второ, ще ни облеснат и от една мъчнотия, 
която ни дръжи в скверниат Фенер. За парите, дадени и похарчени за 
òåìåëå и другите тамо зданиета1, трява да ни обезвредат за да им е 
широко.  

Обаче ако и да е тъй, ние за една диверсия (отвличание), ще са 
собираме в дните на нашите собираниета, каквото и в дните молебни, 
на Фенер. Така тие ще си късат дрехите, дето им тъпчем от толкози 
близо мнимите права, а ние щем можем да са добиеме онова що же-
лаеме, онова, от което действително ще са ползваме и в което със-
тоят истинните права на един народ, дорде тие мислат, че ние сме 
погоряле за оня квартир жилище на блюдници и от двата пола и на 
ïè÷îâå гнусни, и че са стараем да побиеме тамо кол и за честта на 
местото и за удоволствие от опорството каквото и за положените в 
онова място òåìåëè, които по мисълта тяхна ни дръжат твърди непре-

                                                 
1 Вж. тук по-долу, коментара към д. 131, с. 298.  
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ложни. Тие мислат че вън от това место ще извенем. А ние мислим че 
щем цъфнем и ще дадеме плод изобилен и вкусен. 

Подадохме преди една седмица на Н[егово] В[исочество] Али 
паша åôåíäèàòà ни отговор на гръцкиат рапорт воз нашиат Вопрос. Той 
стана простран, и зарад това не можа днеска да задовола вашето 
любопитство. Ние решихме тях и някои други документи да обнарод-
ваме в тие дни, за да положим чуждите в состояние да знаят нинеш-
ното положение на тойзи многошумний Вопрос, който са отчужди за 
време от публиката, дорде са раздири особенно и взаимно от двете 
ратнищи стърни. Ще са издаде на французски. А блъгарски ще го об-
народва Ñîâåòíèê-ът.1 

Вестниците отговориха кой много кой малко за развръгането на 
дългът патриаршески, който наричат народни. Вие сте веке в положе-
ние да знаете що е станало до сеги. Сеги длъжност ни са налага да са 
споразумееме, какво да постъпиме, като щем са приканиме от стърна 
на правителствените хора да си го развърлиме. Ние тука като добре 
раздирихме произхождението на той дълг, разстоянието в което е 
станал убедихме са с най-очевидните доказателства, че от тези 
тринаесет милиона грошове, ни едно äóêàòî не са е изхарчило за наша 
полза. И напротив доказа са че за наша вреда са е разположила част 
от това количество. И заради това и не щяха да го разглеждат спорет 
каквото бяха длъжни по уставът, поттвърден от императорското 
правителство. Той е станал от 1835 лето на сам. Тогива е 
патриаршествувал Костандие ex Sineo2, и дълг е имало до триста 
хи[ляди] Гр[оша] от Н[егово] Всесвятейшество направен. Вие знаете 
че в времето на Самуила3 тази Патриаршия, която дотогава не е 
имала никаква власт воз Блъгария и Македония, е била кипяла в 
áîð÷, до толкози, дето премислиле и за това и за друго да станат на-
шите черкви независими с тях. Което като сполучиле, исплатиле са 
оня áîð÷, който спорет каквото тие са изражават в историите им бил 
огромен колкото египетските пирамиди. Днеска искаха и показаха 
един други от 13 000 000 гр[оша]. Ако и него платиме, и без да знаем 
поне за какво и от дека и за дека е станал, то ние ще грешиме и пред 
Бога и пред днешното, и будущето поколение на народът ни. Трява 

                                                 
1 На Портата и двата тези документа са подадени на френски; в Съветник, на 

български, първият е обнародван в: II, № 28, 10 окт. 1864, с. 1-2, вторият – пак там, № 
29, 17 окт. 1864, с. 1-2. 

2 от Синай[ския манастир Ñâ.Åêàòåðèíà] – патриарх Константиос I (Синайски); в 
1835 всъщност патриаршества Константиос II. 

3 Патриарх Самуил I Ханджерли. 
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óáî и защото сме сиромаси, та ни тряват пари за назе си. И защото 
сме словесни, та не трява да си прощаваме владетеле на главата ни 
без право, да са отговориме отрицателно с ìàçàðå чрез управителите с 
оня способ и начин, който пърлича на покорни и преданни подданици, 
в состояние обаче да управляват гражданските ни работи спорет 
правата отступленни тям от славните им султани, и да знаят слово за 
сяко и на сяко място.  

Ние са молим да земете тоя товар още: да сообщите това реше-
ние и да поканите да го попълнат още и следующите области освен 
оние, които са под Пловдивскиат ñàíäæàê: Кюстендил, Шаркюй1 и Со-
фия. 

Тука са разчу и в нашата êàçà са притуриле по 4 гр[оша] на % на 
áåäåëúò. И секи неспокойно пита що е това? и да не би да е гръцкиат 
дълг? Ваша милост ще ни освободите от това неспокойствие и ще ни 
задължите. 

Поздравляем ви с пърлично почитание. 
Вам преданний // Др Ст. Й. Чомаков 

7 октомврия2 [1]864 // Стамбол 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 249-250. Оригинал. 

№ 43 

1864, октомври 14, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Плов-
дивската община: Патриаршията иска да затвори цариградската 
българска църква, да промени облеклото на българските владици 
и да принуди Панарет и Антим да заминат за епархиите си; от 
страна на Портата нищо ново по Въпроса, тъй като Али паша е 
болен 

14 октомвр[и 1]864 // Стамбол 
Почтенни ми Приятеле 
Ще видите в Courrier d’Orient, че в Патриаршиата са работило да 

са затвори черквата ни, да са промени облеклото на владиците ни и 
пр. Такова нещо са предложило, но знаеме положително че то оста-
нало без следствие, защо вишегласието отблъснало това като невоз-
можно. 

                                                 
1 Пирот. 
2 Подчертано от Чомаков. 
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Предложило са современно още да са насиле Панарет вторий 
Пловдивски1 и Антим Преславски да идат на епархийте им. И това ос-
танало за испълнение. И ще ни даде затруднение тие дни. Но рекло 
са, че ако не послушат (за което не тряваше да са съмнясват), ще на-
редат други на тяхно място. – Каквото ще им са още рукоположат äåâ-
òåðîâîèòà2, който е блъгарин за Самаковски. 

От стърна на Царското Правителство немаме нищо да ви сооб-
щиме. Първо, защо види са че ще стане преди онова, което ще види 
за ìóíàñúï Портата да издаде относително за Распрата дето сме са 
спънале. И научаваме са че е утишло в Палатът, та после ще ни са 
сообщи! И второ, защото Н[егово] В[исочество] Али паша е болен от 
десетина-петнаесет дена насам от някой пришки, които му дават труд 
да седи на ñêåìëÿ – надеям се за дългът щото ви сообщих заминалата 
седмица ще удобрите. 

Ваш почитател // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 253. Оригинал. 

№ 44 

1864, октомври 21, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Плов-
дивската община: Али паша му казал, че подаденото от него из-
ложение се превежда на турски за да се разгледа в Министерския 
съвет и че решението на Въпроса няма да се бави; покриването 
дълга на Патриаршията 

21 октом[ври 1]864 // Цари Град 
Почтенни ми Приятеле 
Дохождането на владиците3 в столицата направи и по вънка и 

тука благополучно впечатление. Оня áèëþê составен от хора които 

принадлежат на разнообразни купове с противоположни намерениета 
той са пръсна и не са чуе. Остаят пак оние, които са орудиета слепи 

                                                 
1 През 1861-1872 има двама пловдивски митрополити – Паисий (1857-1872), ко-

гото Патриаршията низлага и праща на заточение, но епархията продължава да при-
знава за свой законен кириарх, и Панарет (1861-1883), когото Патриаршията назнача-
ва на мястото на низложения Паисий, но когото епархията не приема. 

2 Вер. [äåâòåðî]âîèòà (грц. – âïçôüò) – [втори] помощник. 
3 Освободените от заточение Иларион Макариополски и Авксентий Велешки - 

вж. тук по-горе, д. 38-42. 
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на чужденците, тие са днес като бесни и за съжалване. Четете им 
органът Òóðêèÿ и ако можете не погнусете се. 

Утре ще идат владиците да принесат покорността си при Н[егово] 
В[исочество] ñàäðàçàì ефенди1, и Н[егово] В[исочество] õàðäæèåòî2 и 

да изражат чувствата на признателност за великата милост, която 
Н[егово] В[еличество] любимият ни султан изля с изданието на фер-
ман за освобождението им против даже волята на вандалската Гръц-
ката Патриаршия. 

В неделя бяхме при Н[егово] В[исочество] Али паша, който ни со-
общи че рапортът ни3, който е разложение анахроническото на гръц-
киат рапорт, на 15-тях отстъплениета4 и гръцкиат устав, са превожда 
на турски, за да го предложи на Советът. Зарадва се, че има добар 
материал. 

Обрече са, че сеги като нема нищо от никого веке да чака, сеги 
като сичко има на ръце Ц[арското] Правителство нема да бави хич 
работата и ще реши в скоро. 

В понделник на празникът Св.Ив. Рилски5 нашите владици слязоха 
от Ортакюй в черквата ни, дето, като са изсвръши св.богослужение 
собрахме са и с другите двоица, Панарета и Антима, и разговорихме 
са до часът осем в Метохът, от гдето секи утиде дома си. 

Владиците гръци поканиха Панарета да направат някое согласие и 
да преварат правителственото решение, от което са боят. Панарет ги 
слуша само. 

Поздравляем ви изново // Ваш почитател // Др Ст. Й. Чомаков 

[П.П.] Гръцката Патриаршия от ка[к] изходатайствува писмата за 
по епархийте да са сметне и нареди áîð÷úò, народа ни премисли, че 
блъгарете трява áàðåì в той случай като равни да счетат. И ето за-

вчера в петак избрале Комисиа от троица гръци – Стефанович, Бал-
таджията и Зарифи и троица Блъгаре – Гешоолу, Кръстович и Тъпчи-
леща. На призованието отговорът ще ви са забележи. 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 254. Оригинал. 

                                                 
1 Фуад паша. 
2 Hariciye [Nazırı] (Външен министър) – Али паша. 
3 Вж. тук по-горе, д. 42, с. 73. 
4 15-те точки от февр. 1861 (срв. тук по-горе, коментара към д. 9, с. 27). 
5 19 окт. 
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№ 45 

1864, октомври 28, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Плов-
дивската община: Патриаршията ще иска от Портата или да от-
дели от нея българите, или да застави техните владици Иларион и 
Авксентий да £ се подчиняват 

28 октом[ври // 1]864 Стамбол1 
Почтенни ми Господа! 
Нашите владици ходиха при Н[егово] В[исочество] министрът на 

посещение.2 Приемването им биде ласкателно. Н[егово] П[реосве-
щенство] светий Макариополски му изрече една реч за дълбоката им 
признателност и молебна за дълголетието и благоденствието на Н[е-
гово] В[еличество] славниат ни султан и неговите мъдри министри. 
След нея Н[егово] Височество отговори че с Божата воля теглото, 
което притръпяха Т[ехни] Преосвещенства ще причини добро и на на-
родът, за който са изложиха и за тях лично. Прочее при други незна-
чителни прикаски са оттеглиха напълно удоволни. 

В неделя владиците ни от ка[к] са черкуваха в народната ни чер-
ква3 ходиха на посещение по някои и други къщи на Фенер, и над ве-
чер си са оттеглиха на къщите им. 

Гръцката Патриаршия вчера е дръжала собор нарочито за тая 
свобода, която Ц[арското] Правителство даде на нашите владици. И 
решиле да дадат едно ìóçåêåðå, с което да са оплачат изново, че 
правдините им са тъпчат от Правителството. Защо едно от двете: или 
да ни подчини, и тогава трява владиците непокорни да остави под 
нейната власт, и имената им да са изфърлат от черквата и да са спо-
менява името на патрикът. Или да ни отдели и тогава да си правим що 
щеме. – Такова едно ìóçåêåðå готват да дадат тие дни.  

От друга стърна чрез Панарета искат едно спогождаване да на-
прават. От начало полагаха да идат владиците при патрикът. Сеги 
благодарат да идат и само някой от първенците. Но ние като похва-
лихме тяхно добро расположение поканихме ги да подложат на 
Ц[арскотото] Правителство техните отстъпки, защото тамо е днес ра-
ботата, и законно другояче не може са настъпи. 

Поздравляем ви изново // Ваш почитател // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 258. Оригинал. 

                                                 
1 Подчертано от Чомаков. 
2 Вж. тук по-горе, д. 44, с. 76. 
3 Св.Стефан. 
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№ 46 

1864, ноември 28, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдив-
ската община: срещи с османски министри, Али паша резервиран; 
патриаршеските имоти във Влашко и Молдова 

28 ноем[ври 1]864 // Цари Град 
Почтенни мой приятеле 
Днешниат ден чакахме с нетърпение, като ден в който щеше да са 

раздири и реши нашето щастие. Действително, в неделя като бяхме 
на аудиенца при Н[егово] В[исочество] Али паша, сообщи ми, че в 
сряда щат дръжат собор министрите за нашата распра, за което с 
лъсканиета, молби и молитви го заглушихме. От оня час до днеска 
тряваше да видим повечето от пашите, и сичките ни са обещаха под-
креплението им. Тая заран като бяхме при Н[егово] В[исочество] Са-
фет паша, който с най-голямо великодушие говори за назе. Научавам 
са, че Н[егово] В[исочество] ñàäðàçàì ефендията1 ни е нещо êåâñèç и не 
ще да стане собор днеска, и така ще са чака първият ìåçëèø ãþíþ2 с 
удвоено нетърпение. 

С Н[егово] В[исочество] Али паша бидохме много откровенни. С 
заключение думата ни са свръши. Или спогождение с началото на 
множеството, или свободата да си са наредиме, каквото сичките други 
народе, за благоденствието и благополучието на които ние сме jaloux3. 
Сиреч отделение с духовенство народно независимо. Колкото обаче 
ние са отваряхме, толкози Н[егово] Височество с осторожност ни са 
отговаря, за което и немам нещо забележително от неговите думи да 
ви кажа. 

Знаете, че гръците подадоха òàêðèð за свободното движение на 
нашите владици, и за споменяването на името Иларионово и прочее, 
на место патриарското. Знаете ли що им са отговори Н[егово] Висо-
чество? Êîãà âè èñ[õ]âúðëèõà áëúãàðåòå èìåòî íå ìå ïèòàõà çà äà 
ìîæå è ñåãà äà èì çàïîâÿäàì äà ãî íàìåñòàò. Ето óáî гръцката власт колко 
била силна! 

За Влахо-Богданските ìþëêîâå4 Комисиата са разнесе согласна, 
власите да дадат пари една сума и да си отнемат за до века тие 

                                                 
1 Фуад паша. 
2 meclis günü (тур.)- ден, в който има заседание. 
3 фр. – букв. завистлив, а в израза – на които ние завиждаме. 
4 Става дума за патриаршеските имоти във Влашко и Молдова, които тогаваш-

ният княз на двете Княжества Куза конфискува. 
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имоти. Завчера и четирите патрици1 ходиха при пашата да му са оп-
лакват. Он им рекал ðåøåíèåòî íå ùå äà ñà ðàçâàëè, äàæå è Íåãîâî 
Âåëè÷åñòâî å íà òîâà ìíåíèå. От[т]амо са разидоха попарени. Днес 
мислат да подадат жалба на царът. 

Н[егово] В[исочество] Сафет паша ма пита днеска àêî áè äà ñà 
ñãëàñèòå ñ ãðúöèòå, ùå ëè ïðèåìåòå ó÷àñòèå â èñïëàùàíèåòî íà áîð-
÷úò èì, рекох тогава ùåì âèäÿ, îò êà[ê] ïðåãëåäàìå äåêà ñà ïîõàð-
÷èëå ïúðâî. 

Видинскиат владика2 го викат тука с тилеграф от Патриаршията. 
Той иска да съсипе Цанка3, а Цанко него ще изеде. Цанко под êåôèëëèê 
пак са разхожда свободно. 

Поздравляем ви // Ваш почитател // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 261-262. Оригинал. 

№ 47 

1864, декември 9, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдив-
ската община: аудиенция при Али паша; не можейки да плати 
дълга си, Патриаршията търси контакти с българите 

9 декем[ври 1]864 // Цари Град 
Почтенно общество 
За нашата работа нема още, види са, решено. В неделя бяхме при 

Н[егово] В[исочество] пашата4 и като ни увери, че се едно преглеждат 
разните книги, които от време сме положили за тая распра притури, че 
в три и четири заседаниета не ще може5 да са свръши в конец. 
Работата сега да са кончи нема нужда от месеци, но от някоя седмица. 

В същата аудиенция ми о[т]прави живи оплакваниета, за една 
жалба, която уш вие сте пратиле до един от владиците които са броят 
за Пловдивски митрополите6, в която сте му казвале, че турците от 
ка[то] са мъчиле напрасно за векове да потурчат блъгарете и не спо-

                                                 
1 Чомаков вероятно има предвид патриаршестващия Софроний III плюс 

преждебившите патриарси Григорий VI, Кирил VII и Йоаким II. 
2 Паисий. 
3 Цанко х. Ангелов. 
4 Али паша. 
5 Може би грешка на перото; предвид контекста по-вероятно: ще може. 
6 Вж. тук по-горе, коментара към д. 43, с. 75. 
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лучиле, сега са са опретнале да ги католичат, та сте са молиле на оня 
владика да е постоян и не знам какво друго. И това нещо му го писале 
от Белград. 

Ази му разказвах че това е клевета черна. Че никога филибелиете 
не са са отчаяли, та да фанат да са оплакват. Сякоги са имале пълно 
доверие на Ц[арското] Правителство че ще ги удовлетвори. После от 
много и пространни думи съгледах го на свръшване удоволен.  

Сеги кажете ми мола кое нещо да е дало повод на коварникът да 
изкове тая клевета? 

Гръците в теснотията от пари в която са намират, защо от сяко 
място им са отрекле да соучаствуват в плащането на áîð÷úò искат 
нещо да стане по между нас спогождаване, без да са от лани по-от-
ступителни. Да видим. 

Поздравляем ви ваш почитател // Др Ст. Й. Чомаков 

[П.П.] Едрене âàëèñè1 са определи Ариф паша прежде Рухчук âà-
ëèñè2. 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 267-268. Оригинал. 

№ 48 

1865, януари 6, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдив-
ската община: митрополитските заплати; един от министрите ка-
зал, че тия дни Въпросът ще получи решение 

6 иан[уари 1]865 // Стамбол 
Почтенни ми Приятеле 
Мярката, согласена от Правителството и Патриаршията за пла-

тата на високиат клер срещна едно противодействие от една въ[н]шна 
сила3 и гръцкият народ. Тя пада още и по следствие на приложението 
на суммата, от която ще се плащат. Защо гръцките епархий не ща 
можат да плащат назначените заплати за секи един митрополит. 
Гръците мислиха, когато предложиха мярка, че суммата ще са 
раз[х]върли на глава, а Правителството такова едно разпределение 
не можеше да восприеме без да обезправдае сиромасите и така, за-

                                                 
1 Âàëèÿ на Одрин. 
2 Âàëèÿ на Русе. 
3 Русия. 
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рад това и за политическа някоя причина, види са, че са е отложила 
тая мярка. 

Правителството чрез един от министрите увери завчера един от 
назе който има случай да го види че седем точки от Вопросът ни ги 
решило. И че за една някоя си точка са съглашава с патрикът. По 
следствие тие дни ще имаме издадено решението. 

С длъбоко почитание // Ваш преданний // Др Ст. Й. Чомаков 

[на гърба печат от червен восък и адрес на гръцки:] ÄéÜ ôï‡ 
ðñïóêõíç[ìÜ]ôïò Óáò Âáóéëåßïõ ×.×. ÌÞëêùö1 [и на френски:] Monsieur 
// George efendi Stoyanowitz // Tchaloolu // Philippopoli  

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 290. Оригинал. 

№ 49 

1865, януари 13, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдив-
ската община: българо-гръцката разпра в Пловдив; при Али паша 
– от 8-те точки само онази за състава на Св.Синод не е получила 
още решение поради упорството на патриарха; в Пловдив бълга-
рите да афишират себе си като нация 

13 иан[уари 1]865 // Стамбол 
Почтенни ми Господа 
Вашето честно писмо от 2 текущаго получих и содержанието му ма 

силно докачи. Преди време бях говорил за местните ни распри на 
Н[егово] В[исочество] министра, до когото са пада, и имах отговор да 
останат тие за след решението на общиат Вопрос, което е и пътно, 
каквото го разсъдих. Но понеже работата е дошла веднаш до тоя сте-
пен, мисла да я не сваляте, а напротив още и да я насилите, каквото 
да са разгледа от местното началаство, което без сомнение ще я от-
несе тука на конец, от дето дорде съм да са реши. Още по-добре като 
има тука Гюмюзгерданът2, който естественно ще представи против-
ната партия, което беше потребно нещо за решението £. – От две 
стърни като са разгледа работата, ще даде право на блъгарете. Ед-
ната е природата на еноритите на черквата, и второ, природата на 
нейните древни и нинешни êòèòîðè. Тие два пунта разясненни и дока-
зани, доволни са да решат вопросът. А толкози лесно ви е и едното и 

                                                 
1 (грц.) – чрез х. Васил х. Милков с поклон. 
2 Михалаки Гюмюшгердан. 
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другото, когато фанете работата с две ръце, искам да река когато са 
опретнете совокупно синца ви. – Още и сметките на черквата – право 
имат махалелиете да искат, ако не за друго, да извадат поне веро-
ломството на гръцката партия на света. Да са убеди секи в каква по-
треба исключителна елинска прават блъгарските пари. И от тамо до-
биваме една полза, когато гръмогласно я докажем на началството ни. 

Тука мисла че тогива трява да отвора за това дума, когато рабо-
тата са отниса до централното от тамо Правителство, освен легко 
едно напомване, като следствие дето са продлъжава решението на 
вопросът. Защо и повече нящо да искам от тука, не може да са земе в 
внимание, дорде са разглежда главниат Вопрос. А не тъй когато от 
тамо разглеждана работата са сообщава за подтвърдение от тука. За 
чест на местното началство дава £ са продлъжение. 

В понделник бях при пашата1. Колкото за Вопросът ми каза, че 
Портата много опорита била за решението на составлението на 
Св.синод спорет желанието ни. И че маенето не произхождало освен 
от опорността на Патриаршията а никак от неговото немарение. Но 
има още да са постарае, колкото за другите пунтове имале ги решени. 
Но за назе тойзи висящиат жизнен каквото и за гръците. Тойзи ще 
пресече произволът на гръците воз назе, ако са реши по начин 
справедлив. Той ще бъде причина на разделение от гръците даже и 
духовно, ако тие не са превият и да приемат на равенството  основата 
която им сме предложиле. Той е камик претикания дето по моето от 
начало мнение сичкото ще сгруха долу старо и овехтяло здание, без 
да има никой никога си от никоя нация право да са оплаква и да ни 
укорясва. Приемването на равенството събаря гръците, опорността 
гръцка на равенството возкресва блъгарете. По между няма друг път. 
Сяко побягване невозможно. Падането на гръците или возкресението 
на блъгарете, то е което са иска да подпишат гръците. Едното или 
другото от гръците зависи, на блъгарете са пада да са подчинат на 
онова, което са предпочете от техните до днеска господаре. – Светите 
на рамазанът дни приближиха и ще прекъсне оня истинна медлинний, 
но здравий вървеж на нашето напредване. Търпение!! В Стамбол са 
не побива лесно кол с празни торби. 

Зарадвах са за грижите ви и старанията които полагате в градът 
ни за вашето устроение. Още малко повечко и ще да е доволно да 
направим работи за похвала достойнни. Първоначинанието на това, 
което е изостанало ви давам подарок за новата година азе от тука. То 

                                                 
1 Али паша. 
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е да напишете на гражданите íóôóçúò, и да устроите блъгарската ва-
рушка черква не като черква на еди-коя си махала, но черква на блъ-
гарската нация. Тогава секи блъгарин да са брои дето и да седи ос-
вен карсиакалиете и марихчаните като енорит на оная черква. Еже-
годно нящо да си забележат самоволно да си дават. В нея да са кръ-
щават в нея да са молат и в нея сички религиозни длъжности да ис-
пълняват, каквото пак в училището и от училището да черпат сичко 
що составлява отхраната юношеска. 

Н[егово] П[реосвященство] владиката Авксентия потръгна кам 
здравие от болест седемдесетденна. 

Желая в новата година здрава благополучна 

Ваш почитател // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 298-299. Оригинал. 

№ 50 

1865, януари 27, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Софийската 
община: предлага им Иван Добровски за учител 

До обществото Софийско// 27 иан[уари 1]865 // Стамбол 

Почтенни ми Приятеле 

Време са мина от ка немах случай да ви пиша та за това днеска с 
радост голема са уловявам от що ми са представи и за да ви принеса 
приятелските ми поздравления и да ви послужа колко-годе за предмет, 
когото отложихте мене преди някое време. 

Оня момък, за който ми пишехте, че щял да дойде в столицата от 
Русия дето е свръшил науките си, още го нема. В това време ази имах 
случай да са науча, че той бил зле представен на Ц[арското] 
Правителство, и длъжност счетох да ви го обада. Защо сам [у]верен че 
даже и да го дозволи Правителството да ви дойде за учител, нето той 
нето вие ще да сте благодарни. Зарад това ази зех грижа да ви 
намера други един учен от който ще останете благодарни и за харак-
терът му и за учението му. Той е Г[-н] Иван Добровски от Сливен. 
Нему говорих, и той са склони. Сеги виште ваша милост ако обичате 
пишете да ви го прата. От 12 хил[яди] гр[оша] по-малка заплата не ще 
прие никога. Той иска по-голяма и от тая сумма. Но надеям са да го 
убеда да восприеме с тая. Още трява да са сгласите за три-четири 
години най-малко, за да направи плод. Чакам отговор. 
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Да намерехте един способ да испратите остатокът от парите на 
Ñîâåòíèêúò ще направите дело похвално. Инак и мене е срам като 
имам чест да ви представлявам. 

Ваш почитател Д-р Ст. Й. Чомаков 

ЦДА, ф. 31к, оп. 1, а.е. 16, л. 30. Оригинал. 

№ 51 

1865, януари 27, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдив-
ската община: инцидентът с пловдивската Св.Петка; Паисий 
Пловдивски написал своя апология – ще плати ли Пловдивската 
община нейното отпечатване? 

27 иан[уари 1]865 // Стамбол 
Почтенни ми Приятеле 
Оная неделяшната поща не ни донесе никоя новина от градът ни 

около распрата породена за Ñâ.Ïåòêà1. А тая неделяшната още не ни е 
достигнала. Гръците изблюваха сичката си злъчка против оние които 
направиха постъпката тая. И още против и сичките блъгаре соседници 
които не соразделяват техните гръцки мисли. Бледословиетата, 
клеветенетата и лъжите, натрупани и накичени с най-омразните 
прилагателни, прават основата на тия техни безрасудни и не благо-
разумни статий. Азе забавих до днес отговорът на тие, за да добия от 
градът нещо по-заключително, каквото онова, което ще кажа да не 
дава веке повод на опроверганиета от стърна на противниците. Чаках 
да са науча мнението на местното началство, което без съмнение ще 
да ви стане известно, защото ще са сообщи под вид на ìàçáàòà. Но 
ако не ми го известите, ще покана тие същите вестници, които обна-
родиха на първите, да обнародат и нашите, но тогава ще имаме без-
конечни, кажи-речи, от стърна гръцка, на които устата немат врата, 
тамо дето са добиле каква да е колко да е правдина. Н[егово] Висо-
чество Али паша ми каза, че ще заповяда да са даде конец на тая 
распра от ка[то] е добила такива соразмери, но без съмнение ще чака 
мнението и на началството местно понеже заключение не може на-
прави човек от далече просто от чтението на прошениетата, които 

1 По новогодишните празници българите насила отнемат ключовете на тази 
църква и ги предават на турската власт с молба да не ги връщат на гърците, които я 
заграбват, въпреки че тя е построена с български средства.  
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двете противни стърни испратиха. Заради това от начало ви предло-
жих да добиете как пашата да са изражи за махалелиете, което и вяр-
вам, че ще направи и от само себе си, стига другите да му не размътат 
главата. 

Ходих при áåãëèê÷è áåÿ за той предмет. Разказах и нему подробно, 
и той каквото и министрите ми даде добри надежди. Но по причина на 
дните не може човек често са явява и много да говори без страх на 
безрасъдие. По тая причина и за Вопросът нищо нищичко ново нема 
за да можа да ви кажа освен някой постъпки фенерски за спогодяване 
с нов план който по видимо е хубав и справедлив, но в основата гнил и 
бесплоден. Не врядва нето да ви го забележвам. С праздникът ще 
имаме мисла и решението на Вопросът. 

По причина на конвенцията произволна, която Патриаршията 
направи с Ц[арското] Правителство за заплатата на в[исокото] духо-
венство и калугерите фенерски станаха на две партий. Оная вечер ги 
собра на гощаване Никомидискиат владика1 за да ги сговори. 

Н[eгово] П[реосвещенство] Паисиа владиката ни приготви преди 
време апологията2 си, която е на същото време апологията и на 
стърната ни. И добре описва заминалите приключениета, които са 
стаяле от рушкането на ентересите на двете партий, от които непо-
средствено следствие произшло неговото жартвуване. Орисува с живи 
шарове сичките първенци на противната партия. Сякого на мястото 
му. Напоследок нашите притежаниета (претенций) напълно оп-
равдава. Тази апология ако и да направи той по мое мнение, отложих 
я азе обаче до днеска за две причини, едно, да не раздразим духовете 
в време дето опит стая за спогодяване, второ, защо тряват четири пет 
хиляди гр[оша] за печатане, като ще стане десетина и више 
типографически листове тая брошура. Но понеже едната от двете 
причини са вдига като дадоха гръците лошавиат пример, мисла, че 
нуждно стая обнародването на тая апология, която ще да направи на 
нашите мними гръци смертоносен удар. Стига за печатът разноските 
да восприема общината ни. Помислете óáî и без маеж кажете ми, да 
или не. 

Наший старец Н[eгово] П[реосвещенство] владиката Авксентия 
още более и в опасност са намира. Не беше излишно едно бдение в 
независимите черкви за оздравлението му да станеше. 

                                                 
1 Дионисий. 
2 Срв. тук по-горе, д. 34, с. 62. 
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С пърлично поздравление // Ваш почитател // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 300-301. Оригинал.  

№ 52 

1865, февруари 3, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдив-
ската община: владиката Авксентий се поминал; въпросът за 
Ñâ.Ïåòêà 

3 февр[уари 1]865 // Стамбол 
Почтенна ми община 
Н[егово] Преосвященство владиката Авксентия1 не можа да са 

избави от тешката болест която го налете и после от тримесечно тегло 
вчера на съмване предаде Богу душа, мученик верен на народното 
духовно освобождане от фенерци. Днеска ще го погребеме, колкото ни 
е простенно тържественно. А утре щем го закопаеме в черквата ни 
народна. Сичките искат да са балсамоса тялото му и да са сохранат 
мощите му от поколение на поколение до века в народът. 

Похвално е, ако му направехте ïàðàñòàñ и в градът и в цялата 
епархия. 

Н[егово] П[ревъзходителство] Хасан паша е направил ìàçáàòà за 
распрата Ñâ.Ïåòêà.2 Научавам са, че не била по гръцките желаниета. А 
как е била не знам. Работите по дните не връват. След праздник щем 
видим да действува при началството за тая работа. Патриархът3 с 
ревност голяма прие на гръците наши желаниетата, представени и от 
Михалаки4. Но направихме го да мисли. Чрез Н[егово] П[реосве-
щенство] Панарета5 му пратих точните сведенията, които азе имах за 
тая работа, историйката на това заведение, и моите забелешки. Като 
чул, зел да мисли как да оттегли първите дадени на Правителството 
оплакванета без да са изобличи легкоумието му и лицемерието с 
които внезапно подействува. 

С пърлично почитание // Ваш преданний // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 302. Оригинал. 

                                                 
1 Велешки. 
2 Вж. тук по-горе, д. 51, с. 84. 
3 Софроний III. 
4 Гюмюшгердан 
5 Пловдивски. 
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№ 53 

1865, март 3, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдивската 
община: прошение до Али паша за отделяне от гърците 

3 март [1]865 // Стамбол 
Почтенни мой Господа и Приятеле 
Спорет каквото ви и писах заминалата седмица подадохме жалба 

на Министерството. То стана вчера. Копия1 на тая жалба ви приклю-
чаваме за ваша известност. Нея принесохме от духовенството ни от 
стърна Н[егово] П[реосвещенство] Владика Панарет, от представи-
телството азе, и от тукашната община Дядо Христо2. Нея като пода-
дохме на Н[егово] В[исочество] Али паша спорет важността на пред-
метът придружихме я и с потребните примечаниета. Новата фаза ко-
ято зима от разните обстоятелства и от твърдоглавието на гръците 
нашиат вопрос естественно направи каквото министрът да не може да 
ни са отговори категорически, ами остана да сообщи на министерст-
вото жалбата ни с другите устни наблюдениета, които му направихме 
с лъскателни обещания, че ще я подкрепи при него.  

Излишно е да ви описвам длъгиат разговор който трая час и пол с 
него. Това е токмо достойнно на вашето любопиство, дето и он, спорет 
каквото са изражи, е изгубил веке надежда на спогодяване в основа 
почтенна, от дето да произлезнат плодни последствия за народът ни, 
когото Ц[арското] Правителство длъжно е, казва Н[егово] Височество, 
да го вдигне от положението при краката, и доведе при главата.  

По следствие, обиколките и кривите пътища са свръшиха, но за да 
са свръшат четири години са трепахме. Средствата на спогодяването 
са изчерпаха. 

Мислим в неделя наедно с двоица от владиците и двоица-тримина 
от назе да идем при великиат везир3 и при Кямил паша да припаднем 
на нозете им и с слъзи да ги молим да не простират веке работата, 
защо пропаднахме в бедност религиозна, морална и вещественна. И 
довно Бог да ги воукуражи да пресечат тойзи гибелен възел, който са 
гръците час по-напрет, което е естественниат изход на тая толкози 
годишна борба. Каквото и същиат министр мисли. 

                                                 
1 Липсва при писмото; публикувана у Шопов, Ат Д-р Стоян Чомаков, д. 364, с. 

428-430. 
2 Тъпчилещов. 
3 Фуад паша. 
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Тая работа от ка[то] било потревно на Ц[арското] Правителство да 
премине пътът на спогодяването, то тряваше по естеството £ да са 
замае. Но ония, които я гледат от близу с очила, не намерват да са е 
забавила някаде си. Вървежът £ е бил медленний но здрав. 

Но какво да рачиш. Неузреле я фанахме, за това средства не-
маме, хора немаме, а които са уловиха, са съсипаха. Чуждите пара-
лизуват малките сили за тяхна корист. Нечистите в помежду ни ни 
спънват в сяка постъпка. Недоверието подозрението и раздорът по-
родиха са на съдя. Тука е злото. 

Моето отсуствие от тука е невозможно за сега. И довно Бог ми-
лостивий [са] смили, та тая потреба да не е за много защо са[м] веке 
потребен и за себе [си]. 

С пърлично почитание // Ваш почитател // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 308. Оригинал. 

№ 54 

1865, март 17, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдивската 
община: щастлив, че Епархиалният събор продължава пълно-
мощията му; турците бавят решението на Въпроса, но това е бла-
готворно за българите; посещение при великия везир, който бил 
учтив, но сдържан 

17 март 1865 // Стамбол 
Почтенни мой Приятеле 
Писмата ви с дата 5 текущаго приех, содержанието им ма разве-

сели превосходно. 
От една стърна усердното стечение от сичкиат ñàíäæàê за тор-

жественото празднуване на епархиалниат годишен праздник не е ли 
очевидно åìñòâî че гражданските добродетелности в тая част на оте-
чеството са са развили и цъфтат? 

От друга стърна, соглашното и единодушното решение на поч-
тенното собрание да поддръжи и за напрет постоянно и непоколебимо 
с нови сили народниат Вопрос не доказва ли пред очите и на най-
неверующите каквото и на неприятелете че народът е узрял и е 
достоен и без ëàëà да са управлява в черковно-народните си работи? И 
как нищо не може да го спре от да постигне желанието си законно? 

Истинна, в тойзи Вопрос ако народът бе совершенно согласен 
на[в]съдя отдавна той са решаваше. Защото и окончателниат съд[и]я 
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на той Вопрос е сам народът. Едно подтвърдение щеше да е потревно 
от Ц[арското] Правителство. Но понеже такова споразумление с 
полезен резултат на народът и за народът не беше возможно 
о[т]прави са работата до императорското Правителство с молба да ни 
е и съд[и]я, и испълнител. А работата като чужда и вън от неговото 
ведомство то я улови с край пръстето си за да го не пари, и дорде да 
погуби парливото си действие я врътя ту на сам ту на татък. Но никога 
с наша и за наша вреда. Медлението му бе благотворно за назе в куп. 
Вредително само на част. 

Колкото за дето ви бе вляло в сръцата ви едно сомнение за при-
чини несносни, че нищо сериозно от Вопросът не ще проистече прос-
тете ма да ви кажа че би една слабост, каквото и на извинение не ще 
ви са отговори, защо и то е подобно слабо. За тях като никак не ста-
нале никак да не говорим. Азе се реших и в той случай. И в частните 
до Г. Георгаки ефенди писма ще видите ако обичате силата на моето 
убеждение в той предмет. Само мола да не ма земете за мечтател 
защо не гледам работата само с моите очи. 

Спорет каквото ви бях предизвестил, утидохме при Н[егово] В[исо-
чество] ñàäðàçàì åôåíäè1, тъй êàëàáàëúê÷è с Н[егово] П[реосвещенство] 
св. Макариополский напрет. Това стана оная неделя. Н[егово] Ви-
сочество би учтив, но и скромен в отговорът. И това напротив увере-
нието което ни даде че не бил още вещ от жалбата направи ни да 
мислим че содержанието £ не е било без следствие. Много пъти ни 
каза, че длъжност има голяма Правителството кам тойзи народ åìøå-
ðèÿ2. 

Н[егово] В[исочество] Али паша или болен или занят не излезе 
нето вътре прия някого си една цяла седмица. Завчера в неделя му 
утидохме един-двоица. Но извини са че не работил 5-6 деня и отпрати 
ни за утре четврътък. И утре ще идем. Дай Боже нящо изработено да 
има. 

Жалбата за помощта на училището и нея утре ще дам. 
Н[егово] П[реосвещенство] владиката Паисия до неделя ще ви 

пише. 
Н[егово] П[реосвещенство] владиката Панарета защото падна 

много под немилостта на гръците и навлече си тяхниат гняв заслужи 
дарът на двете хил[яди] гроша от вазе принесени. Зарад това со-

                                                 
1 Фуад паша. 
2 Подчертано от Чомаков. 
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гласно с Г. Д. Гешоолу му ги дадохме. Дипломатиката му не му по-
могна до край. 

За миро ми пише негово преподобие архимандритът1. Но до той 
час не можаха да изпросат от никаде. До неделя ми са обещават да 
ми намерат. 

От равносметката годишна видях умножение на приходът тазиго-
дишен от ланскиат с удоволствие. Защо от него заключавам по-топли 
чувства и по-добро устроение тая година от прежната. 

Колкото за моята сметка още не сам я прегледал, за да ви са от-
говора. 

Менителницата от 5 хил[яди] гр[оша] на падането £ ще собера. 
Благодаря ви за добрите чувства кам мене и ви остаям  

Преданний до живот // Ваш приятел // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 312-313. Оригинал. 

№ 55 

1865, март, Пловдив2. – Писмо от Мария и Елена Чомакови до 
баща им в Цариград; отново сами ще празнуват Великден; из-
пращат му песента, която пели на празника на девическото учи-
лище 

Мили татко целуваме ръката ви 
Татко, догде престигне нащоящието ми писмо до Цариград, ще 

дойди и Великден, за който ида от сичките по-напрет аз да ви честитя, 
да празнувате с здравие и веселост. Надеяхме се че това въскресение 
щахме го празднуваме заедно, а то пак сами. 

Вчера празднувахме празникат на девическото училище, в което 
ся събраха сичките родолюбци, и от как са свръши водосвещението, 
после ние девойките испяхме една песня, която и я преключвам3 в 
пликът, за, ако не бяхте и вие таму, да видите поне песнята. Ние сме 
твръде добре в здравието си. 

Поздравляват ви баба ми леля4 ми уйчю Михалаки5 кака ми Ефи6. 
Целуваме изново ръката ви  

                                                 
1 Дамаскин, председател на Пловдивското епархийско настоятелство. 
2 Мястото и датата определени по съдържанието. 
3 Липсва при писмото. 
4 Рада Чомакова. 
5 х. Милков. 
6 Съпруга на М. х. Милков. 
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Ваши дъщери Мариа Ст. Чомакова // Елена Ст. Чомакова 

БИА-НБИВ, ф. 27, а.е. 6, л. 6. Оригинал. 

№ 56 

1865, юни 3, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдивската 
община: заплатите на духовенството; визита при Али паша – 
приет бил принципът архиереите да се избират от епархиите, об-
съждали и нуждата от общобългарско представително тяло, 
чийто председател да има пряк достъп до Портата по мирски 
въпроси 

3 иуния [1]865 // Стамбол 
Почтенни ми приятеле 
Тази неделя имаме новини1 от Кесария, които дават повече свет-

лина на намерението правителственно относително расподелението 
на суммата нареденна или приемена за поддръжанието на духовенс-
твото православно. 

Тамо като познат íóôóçúò направо раз[х]върлило на сякого по 16 
гр[оша] местното началство. От което заключава са че сяка епархия 
ще тегли разноските на архиереят си с нящо повече за стамболските 
иждивениета. Защо по êàíîíèçìúò сякой тряваше тамо да плаща по 
осем гр[оша], понеже са возвишила заплатата и на Кесарийскиат вла-
диката в новото за заплата им устроение и понеже имат и разноските в 
столица които напред мислеха от монастирските приходи да посрещат 
воскачва са днес на íóôóç още числото на осем гр[оша] и стаят тие 16 
за които пишат от тамо. 

Гръците постръкляха в Фенер от шипът на тая новина и внезапно 
тайнно писаха да се протестеруват жителете каквото и Патриаршията 
да може веки да си земе назат дадено на Правителството предложе-
ние за това нящо. 

Ние са пак утешихме. Но понеже каквото ви забележвах и в дру-
гото ми писмо може Ц[арското] Правителство да опитва духът тука 
едното тамо другото какво впечатление ще направи та после да са 
реши да приложи, което по-малко е ускърбило или което са е приело 
мисла че добре да се известат нашите спорет какво имах чест да ви 
пиша оная неделя. 

                                                 
1 Срв. тук по-долу, д. 57, с. 92. 
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Завчера в сабота бях при Н[егово] В[исочество] Али паша и до-
волно са разговорихме за работата ни. Той ма увери че началото да 
се избират владиците от епархийте са приело и ми са сорадва за тая 
сполука. 

Предметът с които повече са занимахме, беше нуждата на пред-
ставителственни совет, на който членовете да са от вънка. Председа-
телът с правото да е в сношение с Блистателната порта1 и да пред-
ставлява народът в работите светски. 

Комисията гръцка не е свръшила делото си. Още не знаеме дали 
ще да е и нящо за приимване и нейното. 

За прошението за училището питах пашата то са намира още в 
советът, ми са отговори. 

С пърлично почитание // Ваш преданний // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 326-327. Оригинал. 

№ 57 

1865, юни 9, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдивската 
община: нищо ново по Въпроса; издръжката на духовенството; 
Панарет канен за Търновски владика 

9 иуния [1]865 // Стамбол2 
Почтенно общество 
Делото на Комисията за решение на Вопросът ни не е още изляло 

на яве. Още тя не е направила рапортът си за да го подаде на 
Ц[арското] Правителство, и заради това излишно е да ви забележвам 
распръснатите слухове за него. По-добре е да потръпиме да го ви-
диме, та да го съдиме. По настоящем нека видиме що стая за оня 
предмет, който толкози ускърби и вашите сръца справедливо, искам 
да реча, за начинът на подръжанието на владиците. С оная поща ви 
забележих какво известие достигна от Кесария3, и толковах ви го. 
Види са óáî че там в гръцка епархия тъй писаха, а в Самаков блъгар-
ска епархия другояче, за да опитат дека по-печално впечатление ще 
направи едното и другото сообщение от начинът на отговорът. Про-
чее кой и какъв е бил оня който дале самаковци ми е познат, който и 

                                                 
1 Високата порта. 
2 Подчертано от Чомаков. 
3 Срв. тук по-горе, д. 56, с. 91. 
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ако не е най-пърличниат не е обаче без полза за народът, защо са 
рекли просто òîÿ ïàòðèê íèå íå ïîçíàâàìå íåòî ñîãëàñèÿòàòà ìó ïðè-
åìâàìå, а кайсерлиете1 по наставление от същите гръци готват про-
тестация да подадат. По следствие тяхното противление ще бъде по-
енергическо, и страх е да не натегне онова, от което най са буиме. И 
за това трява да стане дето още са сообщи и от нашата стърна нящо 
по-ðàäæîííî. 

В неделя в смешаниат совет имаха преглед на годишните им 
дела. Г. Хурмузи ползва са от благовремието и нападна воз Патрикът 
и синодалните силно с докачителни изречениета за това отгоре со-
гласие дето направи и работи тайно с правителството. Нарече ги 
ïðåäàòåëå и други подобни прилагателни. 

Той човек работи с неговите приятеле деятелно за падание на тая 
мерка. За което потребно стая първо падането на тойзи простак 
патрик и с което са занимават. 

Н[егово] П[реосвещенство] Панарета с приятелски образ канат 
някой от синодалните да стане Търновски владика, от страх, че ще 
поблъгари Пловдивската епархия. 

Жалбата на гръците е едно от най-безумните им дела, и Патри-
аршията нема да го извади на свет. Само приятелски ако може не 
убеди Панарета да земе друга епархия. 

С пърлично поздравление // Ваш почитател // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 330-331. Оригинал. 

№ 58 

1865, юни 16, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдивската 
община: очаква се новото становище на Патриаршията по Въп-
роса, който, ако не друго до тук, поне живот вдъхнал на българ-
ския народ; с поведението си гърците сами себе си злепоставяли 

16 иуния [1]865 // Стамбол 
Почтенно общество 
Гръцката комисия составена за нашиат Вопрос свръши веке де-

лото си, и в сабота завчера го подложи на Св.синод и Смешаниат со-
бор, нейните доверители. 

                                                 
1 Тоест, жителите на Кесария (Kayseri на турски). 
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В малко óáî време ще видиме това тяхно най-послешно отступ-
ление, което ако е работено с дух братски ще скончи една распра 
многогодишна, от която ако не изчерпихме досега очевидна полза, не 
можеме да отречеме, че даде живот на народът и парализува непри-
ятелите ни до крайност. Вредата на гръкът с ползата на блъгаринът е 
равна. Ако ли пак е и то работено с неискренност и вероломство, как-
вото да не извлечеме нето за будущност действителна полза, то ще 
да им го върнеме да си го направат чорба, и ще са скрати за всегда 
опитът за спогодяване, който стая сега три години непрестанно. 

И в той совет без съмнение ще са помае, но нека да е това злото. 
С радост неизреченна бръзам да ви сообща едно дело което кол-

кото ще ви зарадва толкози ще ви фърли в омая за легкоумието на 
който на ръцете са има поверено щастието на православните в 
отом[анската] держава. 

Патрикът1 с сичките, които си дадоха мнението да са поиска от 
правителството да им плаща, днеска подписа един акт за да го подаде 
на правителството и да проси назад онова първо предложение. Тойзи 
акт в сабота са подписале. 

Забележих едно нящо, че от онова време, дето тие направиха 
това согласие с правителството, бяха привикале на себе си благово-
лението на правителството до степен дето сякому беше явен. Сега и 
това ма зарадва, дето ще оскърбат правителството, и ще покажат ха-
рактер вероломен. Ще ни дадат още едно прясно доказателство, че не 
трява да са вярваше нето на думите им нето на писането им. По 
следствие ние са утешаваме сега напълно. И излишно стая да са 
разписва тука-тамо от сега нататък. 

Поздравляет ви // Ваш почитател // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 332-333. Оригинал. 

№ 59 

1865, юни 23, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдивската 
община: Въпросът влиза в Мирския съвет на Патриаршията, чи-
ето решение ще се подаде на Портата във вид на ултиматум; Али 
паша му разкрил козни на католическата пропаганда 

                                                 
1 Софроний III. 
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23 иуния [1]865 // Стамбол 
Почтенно ми общество 
Вчера са е дръжало собрание в Патриаршията от двата совета 

духовниат и мирскиат за нашиат Вопрос. Св.синод в някой заседани-
ета от ка[то] го преобръща от тука от тамо, реси го и като го реши да го 
сообщи и на оня совет който избран от гръците да им гледа светските 
работи. От тамо ще са подаде на Ц[арското] правителство като 
ultimatum. 

В неделя като бях при Н[егово] В[исочество] Али паша ми каза че 
ги потканял секи ден за тойзи рапорт ден по-напрет да му го принесат, 
за да подаде на министерството сичко, що са отнася за тая работа, 
което с нетърпение ги чака за да даде конец на тая работа. 

Тие дни са стаяле нови клевети против блъгарете от Католичес-
ката пропаганда с такава хитрост да смутат сръцето на Правителство-
то до степен, дето не само да не помисли да ги удовлетвори, но и до-
стойни за наказание да ги нарече. 

Благодарение обаче на проницателността на Н[егово] В[исочест-
во] Али паша, който от ка[то] разумя духът и целта на тия зломислен-
ници, сообщи нам тая коварност, и доби нуждните изяснениета. 

За Ñâ.Ïåòêà1 още не са е свръшила работата. За което подадох 
ново ìóçåêåðå за да поднова на паметта на пашата главните точки на 
распрата. 

С пърлично почитание // Ваш преданний // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 337. Оригинал. 

№ 60 

1865, юли 7, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдив-
ската община: становището на поредната гръцка комисия по 
Въпроса предстои да се обсъди от събор като миналогодиш-
ния – но евентуалните отстъпки към българите не ще бъдат за-
доволителни 

7 иулия [1]865 // Стамбол 
Почтенно ми общество 
Не ви писах пò оная неделя, а тая неделя ви о[т]правам малки ре-

дове само от покорност на моята длъжност. Наистинна и вие каквото 

                                                 
1 Вж. тук по-горе, д. 51-52, с. 84, 86. 
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и ние наситихме са от суетните подробности, които срещаме в длъгиат 
и медлен път на Вопросът ни. Сички ожидаваме резултатът и на тая 
комедия която за дирни път Патриаршията изволи да ни представи с 
нетърпение, но не сме още на конецът нейни. 

В петак ще направат Собор от осемдесетях каквото лани, за да му 
предложат на удобрението му малките оние някой отстъпки, които Ви 
забележих че Комисията ad hoc състави Св.синод прегледа и 
Смесениат удобри, и това за да не им тегне отговорността им. 

В работите кам блъгарете са много скъпи много мъчни, сиреч тамо 
дето са призовават да постъпат като христиане кам оние, които братие 
назовават и да предадат власт от векове отстъпена за полза на 
християнете, власт полу-суверенска с една расточителност. Без никои 
да не знае троица владици го направат, и без срам окачват на гръдите 
си завчера íèøàíåòå на […]1. Такова е нашето духовенство, дето ни е 
оправало! 

Нема съмнение че Советът на 80тях ще са развика за отстъплени-
етата и от чувство на патриотизмът си ще са против на малкото, да-
дено от стърна на уморените свети старци. 

Сички чакаме да видим последствието му. Но ако не дай Боже не 
развали нящо та мисла ще ни са наложи от стърна на Ц[арското] 
Правителство. Така ми мерише. И положението ни е мъчно и нежно. 
Защо ние не намираме в това, което чуеме да е работила Комисията, 
нящо, което да може да ни даде помощ за развитие, и покровителст-
вуване в столицата. И свободното избрание на владиците от вънка, 
начало на драго едно право, не ще може да са оварди. Ще са трудат 
да ни направат да го злоупотребиме за да не ни учернат и ще оста-
неме без нищо. В Синодът ще да сме спорет ñèíäàãìàòèîíà им, а в 
Смесениат собор, дето чисто цариградски работи, по следствие чисто 
гръцки ще са гледат, тамо приемат от назе половината миряне, а с 
владиците ще имат ìàäæîðèòåò и тамо. В това са състой сичкото ра-
венство, което ви разказват, че са са отстъпиле. 

С пърлично почитание // Ваш преданний // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 339-340. Оригинал. 

№ 61 

1865, юли 21, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдивската 
община: в Патриаршията по Въпроса се канят да правят Цър-

                                                 
1 Следват 2-3 зачертани до нечетливост думи. 
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ковно-народен събор; все така не очаква много, но Али паша го 
уверил, че последната дума е у Портата; в столицата започва хо-
лерна епидемия, която ще докара ново протакане 

Почтенно общество 
Оная неделя писмата ми не пристигнаха навреме и останаха. Сега 

испълвам празното, което тая случка направи по между ни. 
Гръците дръжаха едно собрание, което призованите намериле не 

достаточно, но совсем това фърлиле едно око воз делото на Комиси-
ята, която беше определена да направи проект на най-последните ос-
тъплениета возможни да станат на блъгарете. И в той връчешки 
преглед миряните горчиво критикувале тъй остъплениета, като много 
широки и щедри. Доказале опасността, в която ще се намери духов-
ното началство от следствиетата на тях и дале мнение да са ограни-
чат някой си, каквото пак други да са отвърлат вкуп. Но напоследок са 
согласиле да стане велико собрание от 70 до 80 души каквото лани1, 
та да дадат край и конец. И това собрание тревало да стане в 15 деня, 
сиреч тая седмица, но не гледаме никакво приготовление до тоя час. 

Ние пак не намерваме тъй остъпления достаточни и вчера за 
трети път са разговорвахме с Н[егово] В[исочество] министрът2 за тях, 
той ни увери че техните най-послешни отстъпленията като приеме 
министерството, ще си даде и то тогава най-послешното мнение, с 
други думи, не ще да е тяхното мнение окончателно за назе. 

Чуди са на умът им дето намерват някойте оние неща направени 
от Комисията, за щедри. И предвижда че многочислениат собор ще 
преплете и побръка работата до степен грозен. 

Същото бе изрекал и патрикът3 в онова собрание което правиха и, 
омил си ръцете оставил ги отговорни за следствиетата. 

Холера токмо която от ден на ден са простира и усилва в много-
населениат той град, ще забави работата и тя. Мисла че с тая причина 
ще отложат доста преглеждането на тоя проект. 

Дядо Танас4, честниат представител от Варна, са помина оная 
нощ от тая болест. 

С пърлично поздравление.// Ваш почитател // Др Ст. Й. Чомаков 
21 иулия [1]865 // Стамбол  

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 342. Оригинал. 

                                                 
1 Има се пред вид Църковно-народният събор от 1864. 
2 Али паша. 
3 Софроний III. 
4 Атанас Георгиев. 
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№ 62 

1865, септември 15, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Плов-
дивската община: холерата престанала, но последвал голям по-
жар; тая неделя трябва да се състои планираният Църковно-на-
роден събор 

15 септем[ври 1]865 // Стамбол 
Достопочтенни ми Господа и приятеле 
Вашето писмо от 19 авг[уст] относително работата на покойниа 

Ангела Митрова получих и спорет повелението ви я сообщих на 
[митрополита] св. Никомидийски1 на време. Остана да попита еписко-
път си за да брои количеството. Това като собера ще ви пиша. 

Холерата като почти совершенно престана тука, каквото и печал-
ното впечатление, което причини сякому страшниат пожар, който на-
прави на пепел голяма част от Стамболът, като са поутаи, работите 
почнаха вървежът си. 

Оная неделя Патриаршията има собрание върху един предмет за 
нея от една важност, каквото и нашиат. А тая неделя мислат да на-
прават велико собрание за да дадат веке послешната дума и за на-
шиат Вопрос. Патрикът по заповед на Високата порта бръза да ис-
пълни и тая длъжност, без да има пълно убеждение че то ще даде 
конец на тойзи предмет, който разслаби до крайност силите им, като 
пресече питателниат сок, който ги поддръжаваше. Гръците от друга 
стърна или за да одложат за време принасянето на послешното им 
решение, което чака Правителството, защото предчувствуват че то не 
е удовлетворително, или случайно, подзеле са са да катурат свещен-
ноначалникът им, без да имат за това изискваемите от законът при-
чини. Така сръцето ми с нетърпение очаква изданието на призовател-
ните за това собрание билети. 

Предварително токмо сичките са разположени да отблъснат сво-
бодното избиране на владиците от епархийте. Но тогава са пита какво 
остая? И дека отважда работата? 

Поздравлявам ви // Ваш почитател // Др Ст. Чомаков 

[на гърба два печата от червен восък и адрес:] Monsieur // George 
efendi Stoyanowitch // Tchaloolu Philipoppoli2 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 348. Оригинал. 

                                                 
1 Дионисий. 
2 Г-н // Георги åôåíäè Стоянович // Чалоолу Пловдив. 
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№ 63 

1865, октомври 19, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Плов-
дивската община1: владиката Панарет има голяма нужда от пари; 
в Патриаршията се отказали да протакат, защото ги притиска лип-
сата на финансови средства 

19 окт[мври] 18652 
Почтенно ми общество 
Вашите забележки, които ни направихте относително на положе-

нието на Н[егово] П[реосвященство] Господина Панарета му сообщих 
и на тях нема да рече ни черна не бела. Прие си ги без да помъмре 
нето най-малко, то са знае обаче че му строшиха сръцето до корен. Аз 
да му поутеша болката, от друга стърна зная и состоянието му бедно, 
и като са буя това да го не докара в отчаяние и бутне да направи 
постъпка неблагоприятна, го уверих, че е возможно и на верно по 
молбата която ви направих с писмото3 ми заминалата поща още един 
заем от пет хил[яди] Гр[оша] да му стане. И тъй с тези и онези като си 
натъкми първите нужди, за другото не е да са мисли, че с малки от 
тука от тамо заеми си го свръшва, и така бъде успокоен напълно. Но 
подновявам пак молбата си да са постараете да му намерите още пет 
хил[яди] гроша. Излишно да ви забележвам това и онова за тоя заем, 
че не може да е вредителен, ваша милост от мен по-добре го 
разбирате. Моето пристуяване има си причината, която тегне малко 
много на Вопросът, инак щях да сам нескромен да ви подсещам и за 
Н[егово] Преосвященство и за неговите нужди, когато то може ви 
отлаби грижите за мойте нужди. 

По уверението, което ми дава Г[осподин] Панарет здраво са са 
завзели да дадат отговорът им, който чака от тях царското правител-
ство, и това са работи тайнно от синодалните и поверенните в тайнс-
твата им някой и други в Пера. Нуждата, в която дойдоха, е крайна. Не 
можат стъпка напрет да направат. Завчера са зеле пак един заем за 
необходимите им нужди. Но с заем не са връви напрет, разноските са 
огромни, каквото и напрет. А приходите уничтожени, защото малкото 
от тяхните епархий са били çåðî каквото са видя. И така колкото и да 
искат с отлагането да отблъсват решението му, довно някое бла-
гоприятно за тях събитие променеше духът на Ц[арското] Правителс-

                                                 
1 Адресите определени по съдържанието. 
2 Датата е написана от друга ръка. 
3 Вж. БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 359-360. 
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твото. Нуждата обаче види са да действува по-мощно на сръцето им, 
от колкото другите ðàäæîíå.  

Неуморимо следвам стъпка по стъпка работи за училищното ни 
облеснение. 

С пърлично поздравление // Ваш почитател // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 362. Оригинал. 

№ 64 

1865, ноември 17, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдив-
ската община: появява се шанс за споразумение в духа на 8-те 
точки поради намеса на неколцина влиятелни гръцки банкери1; 
Пловдивското училище получава право да събира данък за по-
криване на своите нужди 

Почтенно ми общество 
С сръце, пълно от радост, зимам перото да ви пиша днеска, за-

щото онова, което са връши от петнаесет деня насам, гледам, че ще 
достигне окончание, согласно с онова, което от пет години насам са 
гони. Нашите законни исканета са препознаха веке от стърна на оние 
от гръцкиат народ, които поеха да посредствоват за решението на 
Вопросът, за справедливи и прогласиха, че вън от тях ðàäæîííî блъ-
гарете не можат да са соединат. Истинната лъсна в умовете на на-
шите горди противници и правдата от техните уста са изрече. То е 
един триомв на нея. 

Нека ви раскажа по-подробно. Преди 15 деня Г. Зарифи и Г. Сте-
фанович дохождат в петак на собранието ни, което стая сека неделя 
на метохът народни, с претекст за някоя лотария, която мислат да 
направат с цел да изградат едно заведение за сирачета и бедни 
деца. Това предложение бяха го направили и по-преди и с слово за 
висянието на Вопросът беше са отблъснало. Нашето содействие 
беше им са отрекло. Тие, óáî, мъже най-влиятелните от гръцкиат на-
род за причина финанциална, може бити още и от чувство патриоти-
ческо, намислиха тая причина, която докара духовното им началство 
до най-бедното состояние, да я изгладат. И така са представиха в 
собранието ни, и след малкото думи за реченната лотария приносват 
ни с голямо усердие посредничеството им с обещаниета лъскателни, 

                                                 
1 Вж. и тук по-долу, д. 65, 70, 71, 147, 149, с. 103, 115, 122-123, 336-339, 346-347. 
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че по практическиат им характер, многовидните им средства, голямото 
им влияние в по между техните, ще исвръшат спогождението по между 
Черквата и народът ни, по основите, които сме предложиле от 
началото на Вопросът. Ние приехме с благодарение тяхното предло-
жение. Похвалихме благородните чувства, които ги повдигат на това, и 
вкратце им изложихме главните точки, в които са усредоточва Воп-
росът и които са предмет на прениетата на противната стърна, с 
мъчнотий, които причиниха погинанието на толкоз опите, дето едно 
след друго стаяха. След това си пойдоха, като ни дадоха дума иду-
щиат петак на същото пак място да са срещнеме. Действително, на 
определениат ден двоицата оние, с Аристиди Балтаджията и Христаки 
Видо още, дохождат на същото място и зафащат да ни излагат 
мислите им относително секи един предмет, които составляват Воп-
росът и средствата за секо уш оздравление; пространно секо едно, до 
колкото го изискваше природата му; современно же, ни полагат на-
средя и една нота от епархийте, които ще имат право да заседяват на 
синодът. Тя состои от две колонни: една на гръцките епархий, другата 
на блъгарски. Сека една от триесет и шес[т] епархий натакмена. За-
мечаниета им станаха на сека едно нещо. Недостатоците им са туриха 
на видело и недоволствието ни им са изрази; но прияхме пó уш зряло 
да го размислиме и поискахме да са отложи разискването на друго 
заседание и за това са определи ден вчерашниат вторник, на който 
неотменно сички са собрахме. На това собрание думата беше наша, 
èíäè им направихме с най-велика учтивост и благопристойност един 
анализ с замечаниета така ясни и логически, толкози убедителни, дето 
далече от да са оскърбат, че мислите им са от[х]върлиха и постипката 
им може да стане суетна, осветиха са още повече в работата и на 
конец след едно или две предложениета, на които приемването не 
беше по-щастливо от първото, вдават са на пълното равенство с една 
обаче мисл още по-плодна от добри следствиета и нам от много 
стърни по-полезна и приятна: да съставим ãåðîíòè÷åñêè епархий 
дванаесет – техни шест и наши от нас си избрани шес[т]; тие за десет 
години да оправват Черквата, и на това отгоре сички согласни 
станахме. Тие восприеха да извръшат решението на тоя толкози от 
гордостта, от самопроизволът, от самокористието и Âåëèêàòà èäåÿ на 
нашите противници трънлив предмет, за който само положихме два и 
половина годишни трудови стараниета и борба за да ги убедиме. Дай 
Боже нящо противно да не усуети деяниетата на тие мъже! Защо вън 
от тях нема други, на които да им са слуша гласът по между калуге-
рите и да им са приема думата с почитание – èíäè да са надеяме от 
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вмешателството им да добием правото ни. После от тие опите не ос-
тая освен отделението на двата народа в духовната част. 

За советът граждански не говорихме нищо положително и в това 
отгоре още и ние не сме согласни. Някой си мислат да сме и в него на 
едно. Други – че там трява да са отделиме. В това мислене съм и азе, 
и надеям са да ги убедя на това сичкото за причини финанциални и 
политически, които лесно са разбират. Колкото за избранието на вла-
диците от епархийте им – то са прие и стана общо мнение. 

Прошението за помощта за училището ни от самоволен един 
притур в данокът военни по нящо на човек са прие. И са реши и до 
неделя може да ви го прата и åìèðíàìåòî, което, в сабота като бях при 
Н[егово] П[ревъзходителство] Кемал ефенди1, каза ми, че са пише. 

С поздравлениетата ми приятелски 
Ваш почитател // Др Ст. Й. Чомаков 

17 ноемвр[и 1]865 // Стамбол 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 370-371. Оригинал. 

№ 65 

1865, декември 7, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдив-
ската община: преговорите с гръцките банкери напредват ус-
пешно2; нека Йоаким Груев събира писмата му – те ще са полезни 
за написване историята на Въпроса; åìèðíàìåòî за училищния да-
нък се бави; надява се с новата година да се поднови и издава-
нето на в. Ñúâåòíèê 

7 декемв[ри 1]865 // Стамбол 
Почтенни ми приятеле 
Вашето писмо от 26 заминалаго получих. Него за разсъдителните 

замечаниета сообщих с крайно удоволствие на оние от приятелите 
ни, които тряваше да ги знаят. – Благодаря ви за него от сръце, защо 
в часът му прохладихте паметта ми с идеите ви, укрепихте дерз-
ността ми, и повече още, помогнахте каквото едно разногласие в 
предмет плодовит от големи следствиета да са махне. Действително, 
мнението ви за мирскиат совет тука не беше общо. Ние согласно с 

                                                 
1 Министър на просветата. 
2 Вж. тук, д. 64, 70, 71, 147, 149, с. 100, 115, 122-123, 336-339, 346-347. 
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министрът1 оставихме го на стърна в спогодяването с гръците. Едно 
да не затрудни постигането на едно согласие, второ защо гражданс-
ките работи не са от ведомството на духовното ни началство. Зависат 
напротив от политическото и по това не рачихме да влезем за него в 
преговаряне. Вашето óáî писмо ми помогна много, и идеите ми, които 
излагах за разделен совет a priori, днеска не веке като лично, но като 
на мойте доверители по-смело ще ги подкрепа, и от тойзи час можа ви 
са обещая, че по тях ще действувам. – Не помня оная неделя дали ви 
забележих едно смъщение, което беше са породило помежду пос-
редниците2 гръци и гръцкиат патрик3, следствие на което тие като са 
отчаяли да можат с него да постигнат желаемото соединение, съста-
виха идея да го катурнат от престолът и да возвишат на мястото му 
друг с това условие първият му акт да бъде подтвърдението на со-
единителниат договор, който щем да направим. 

Отидоха до Н[егово] В[исочество] Али паша да му сообщат мне-
нието им, той им запря намерението и направи помежду им согласие 
за да свръшат Блъгарскиат вопрос. 

В сабота са видохме с Г[-н] Зарифи, и като ми разказа всичко 
това увери ма още, че и прегледването на уставът остана ìèíäåð-
àëòú и така тогава му подадох основите на прелиминарниат договор 
помежду ни, за да му послужи за постигане на целта му, която е да 
убеди напълно оние от техните, които пърлича, и да са свръши рас-
прата, като приемат и тие тази основа – приключвам ви копие4 от 
него. Негова милост предпочете планът на совет аристократически, 
составен от 12 души по шест от сяка народност. Това угодява и на 
влиятелните старейши[ни], защото, надеят са, че ще са поднови ãå-
ðîíòèçìúò с оня блеск някогашни и с оная неограниченност, дето по-
мрачи Христовата черква и я унижи до толкози днес. Другите обаче 
владици, каквото и вообще гръците, са противни на тоя и бяха пред-
почели оня от 30 от една стърна, и 30 от друга. Остая да видим 
какво щат да връшат, уверенни, че или едното или другото щат 
приемат като достигнаха до тука работите. – Г[-н] Зарифи и 
содружие уверяват, че в 15 дни ще дадат конец на тая работа. Дай 
Боже!, така да можат са свръши и другите в малко и да са 
успокоехме и нии бедни!! 

                                                 
1 Али паша. 
2 Вж. тук, д. 64, 70, 71, 147, 149, с. 100, 115, 122-123, 336-339, 346-347. 
3 Софроний III. 
4 Липсва при писмото; неговият текст трябва е бил същият като онзи, връчен и на 

ген. Игнатиев (вж. у Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, д. 11, с. 217-218). 
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Åìèðíàìåòî1 за помощта на училището свръшено не можа още да 
зема уш по причини тая и оная сички благословни и много на число, а 
пак в основа за една и сама ленивост2. Но то е дело свръшено и 
имайте търпение. С малка щедрост от наша стърна можеше по-лесно 
да са сполучи, но средствата ги немаме. И трява с труд и постоянство 
да добиваме, дето други с неща в ръка без забава добиват. Англича-
нете казват, âðåìåòî å ìîíåäà. Когато са синоними, който не може с 
първото, а той полага второто за капитал и плаща от него. 

Спогодяването на Компанията за джилезниат път от Едрене до 
Белград е близу да са свръши. И то е от голяма важност за нашето 
развитие и напредок в сяко отношение. Един мъж мъдар иска да до-
каже завчера, че ще да е за полза на народът колкото и народниат 
Вопрос. 

Малкото души от нашите, които принадлежат на партий едни на 
политически други на религиозни, са намират в валнение голямо, но 
отсъдени от народ суетно мръдат; и издъхват си едни от клеветене, 
най-дирното тяхно решение чрез писма повънка за смущение на от-
далеченните, другите с коварства до Ч[естното] Правителство, и ед-
ните и другите за низостта си и мръсната им душа са крият по кюше-
тата от срам на хората. За владиците извърженни, спорет каквото 
гледате и от копията на проектът, не правиме дума. Но ги представяме 
като стълпове на народното ни духовенство и хранители на скъпите ни 
права, и гръците, поне посредниците, мълчешком ги приемат. Като са 
подпише обаче той (ако би да са подпише), тогава с Н[егово] 
Всесветейшество3 устно ще говориме как ще да са нареди. Това из-
вържение ще са оттегли, но как не зная, защо от калугерските им ети-
кети не разбирам. Но трява да стане тъй учтиво, дето не на едните 
честолюбието, не на другите достолепието да са поквари. 

А пак за натурените владици на епархийте, дето раздорът е до-
стигнал до крайнност, тях сега да вдигнем. А дето може някоя иконо-
мия да стане, за да отбегнеме едно роптание вредително, да оставиме 
за сетне. По един по един те естественно щат са променат по 
положените основи сичките. 

Мола са на Г[-н] Груева ако е возможно, да тури едно момче да 
собере сичките ми писма, които до общината сам пращал, или до ня-
кой от вазе подписвал, когато са содръжвале известиета в това пет-
летие за Вопросът. Ако тие не са са пръснале, или не са ги скъсвали, 

                                                 
1 Вж. тук по-горе, д. 64, с. 102. 
2 Подчертано от Чомаков. 
3 Софроний III. 
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да ги собере едно момче и да нареди хронологически, и така да са 
сохранат на едно място, защото ще ни послужат много за подробности 
някой които приключават и можат да са потребни, за точността на 
собитиетата, които са стаяли в петлетното това разстояние, обсто-
ятелствата, в които са е работило, затруднениетата, които са са сре-
щале, в кратце – различните фази, които Вопросът наш е зимал, как-
вото и разните маски, които променува нашиат противник, многочис-
ленните средства, които употреби и му са изхабиха. То сичко ми са 
види като са намира в тая многолетна преписка с една подробност 
досадна и по видимому противоречива, може и ще ни потрява в опи-
санието на Вопросът ни, когато той приеме желаемиат конец. Така ви 
са мола, колкото и да е тежичко и вънка от заниманиетата ви, да си 
дадете тойзи трудец да ги саберете и особенно мене ще задлъжите, 
защото в предаването на сметките си един ден ще имам едно сред-
ство повече за испълнение и на дирнята си длъжност с совестност, 
която изисква природата на предметът. 

За Ñîâåòíèê-ът което пó оная неделя ми писахте благодаря и за 
забележките относително на управлението, сочинението му каквото и 
помощта вещественна, която са обещавахте да принесете. Нуждата 
му от ден на ден стая по-видима, и ако добиеме и от други стърни та-
кова благородно насръчение от новата година ще почнеме изданието 
му. 

С пърлично почитание // Ваш привержен // Др Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 376-379. Оригинал. 

№ 66 

1865, декември 29, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Плов-
дивската община: междуособни борби в Патриаршията; разговор 
с Мидхат паша за учреждаване съвет от български представи-
тели, който да има преки сношения с Портата; Въпросът скоро ще 
се реши; Мидхат паша е много добре разположен към българите; 
среща с Али паша; има много работа; Михалаки Станоолу и Кирко 
Мичора искат да обсебят българското училище 

29 декемвр[и 1]865 // Стамбол 
Почтенни ми приятели 
Гръците в Патриаршията си достигнаха в най-срамотно състояние 

в което може едно началство да са намери. Това тяхно началство 
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види са са надминува с политическото им в Греция кое по-странно да 
са отнесе. Каквото кога да издехне Бизантийското царство на което 
наследници са фанариотите в лицето на калугерите в името на вярата 
са караха и препираха помежду си за почетните места кой да седне 
по-напрет тъй и днеска, когато ìàíãúð не им остана в кисията, когато за 
безумието им блъгарският народ ги пъди от помежду си и освоява 
половината Патриаршия отнима им самовластието с което правиха с 
народът щото си щяха, тъй са карат и гонат че […]1 си рече патрикът 
на место […]2 турили Халкидонскийт [митрополит]3.  

Н[егово] В[исочество] Али паша повика вчера Н[егово] В[сесветей-
шество] патрикът4 и му мъмри за това состояние на работити а повече 
да му види умът за нашата распра дека са намира, защо Г[-н] Зарифи 
уверява нашити че тая размирица да са оправи има добра надежда да 
сполучи.  

Н[егово] П[ревъзходителство] Миктат паша5 вчера ма вика и раз-
исквахме нашите исканиета, мерихме ги с нашите нужди разгледвахме 
им здравината и плодовитостта и заключихме за потребността на 
неп[ос]редственното сношение с царското Правителство. Н[егово] 
Превосходителство мислеше то да стая чрез митрополитът ни за ко-
гото говорихме да имаме в Церквата по начинът по който е изречен-
ното в 8тях точки комуту желаеше да му даде и повече власт отколкото 
ние същите бяхме поискали изнапрет, но като разбра ðàäæîíèòå които 
прават другояче да мисли началството ни воз това отгоре, дохожда 
тамо дето сме дошли, сиреч да имаме представител или êàïóêåõàÿ 
председател на един собор който собор да са грижи за нашите граж-
дански работи да надзирателствува синод да му иска сметка за дея-
ниетата му и да са отнася за работите ни направо до министрите, со-
бор който да противотежи на гръцкият смешен совет и да споразде-
лява с него [на?]мясата в работите духовни. 

Н[егово] Превосходителство желае да са свръши тая работа 
дорде е тука поиска от ñàäðàçàì åôåíäè6 и от Али паша дозволение да 
са состави една комисия под негово председателство с обещание в 
едно отгоре заседание да скончи Вопросът но остана да са види Али 
паша с патрикът и с едно друго лице та после да дозволи или не това 

                                                 
1 Две нечетливи думи. 
2 Две нечетливи думи. 
3 Герасим. 
4 Софроний III. 
5 Мидхат паша. 
6 Фуад паша. 
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що предлага Миктат паша1. Вчера óáî са е видял министрът и с едно и 
с другото лице остая да видим днеска утре що има да излезе. Как да е 
и който ден да е работа ни е в предпразничеството на решението £.  

Преди четири деня като бях при министрът2 го попитах дали са 
достаточни условиетата положени за спогождението ни с гръците, ни 
са отговори че са добри, но някое малко променение има да стане но 
какво е то и той не ни каза и азе го не попитах.  

Жив да е Миктат паша! Нека неговото име бъде наедно с името на 
славниат министр3, който оправа външните дела на Империята, 
издлъбано длъбоко в сръцето на секи блъгарин! А признателност и 
благодарение към тях да ни бъдат като догми на вероисповедание за 
да не престане течението на доброто в изворът и защото тие чувства 
общи на човека с другите животни са естественни. Нека и да са са за-
личили от сръцата привременно от словесното животно с падането му. 
И да служат като черта на благородните души. 

Миктат паша близу при безбройнните си добрини, дето отечески 
са старае да направи на блъгарите в âèëàåòèòå, в малко време ще из-
чисти от оная стърна гръцките владици, и като да не стигаха толкози 
благодеяниета, та притече [са] и в столицата на помощ наша. Довно 
числото на такива доброжелателе нам чиновници да са умножи без-
численно! 

За училищната помощ още са не свръши, за да са земе åìèðíà-
ìåòî. Не мислете токмо че мое немарение бави издаването на такава 
заповед. С сичката тягост на Вопросът който е воз мене азе тичам и за 
тие второстепенни работи, каквото и за още по-маловажни работи и по 
Êàïèÿòà и по други места но естественно той медленно връват тука 
работите дето е да омръзне човеку да ходи по тях. Най-вече когато 
длъжност по-висока му са налага да са намери насъдя едно да 
съживява друго да посреща някое препятствие и после да оправи 
вървежът с тикане на работата да развезва интриги и сплетенета ко-
ито разновидни неприятеле непрестанно ни плетат, за да не побръкат 
дали не са от тях и оние които помежду ви ползуеми от такава някой 
работа които са бават воздигат оплакванета? Нека са справедливи тие 
оплакванета техни, моето послание с Божията воля са свръшва. И с 
това са свръшват и претенцийте на едного и другиго. 

                                                 
1 Мидхат паша. 
2 Али паша? 
3 Али паша. 
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Новата година да е здрава весела и щастлива сякому вам прия-
теле лично с други една на една без брой. 

Поздравлявам ви пърлично // ваш почитател // Др Ст. Й. Чомаков 

[П.П.] Тука Михалаки Станоолу на Тодоракица чорбаджи Стоянова 
брат помежду някой други работи за които е дошъл подал е жалба да 
отнеме училището блъгарско наедно с Кирка Мичора. Известно да ви е 
и надеям са това здание да е заминато днеска на воз народът, и ако е 
заминато то постипките на нашите враги щат да са суетни. Инак пак 
нищо нема да свръшат, но главоболие само имат да право. 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 388-389. Оригинал. 

№ 67 

1866, януари 5, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдив-
ската община: Али паша предложил на патриарха три варианта за 
решение на Въпроса 

5 иан[уари 1]866 // Цари Град 
Почтенни мой приятели 
Казах ви, че Н[егово] В[исочество] Али паша повика патрикът1, за 

да го пита приемва ли или не, начертанието, което направиха блъга-
рите с първенците гръци за спогождението на двата народа2. Това 
стана в четвъртак на заминалата седмица. Н[егово] Всясветейшество 
са отговорил отрицателно. Тогива (каквото са научавам от Н[егово] 
П[ревъзходителство] Миктат паша3, защото същиат министр немахме 
чест да видим от оня ден) Н[егово] Височество му казал в едно време 
äèï късо да приеме едно от трите следующи планове, или ще става 
по-зле за гръците[:] 

1. Множеството да са почита в правдините, каквото това множес-
тво тегли и длъжностите. Тоест онова мнение, което Н[егово] В[исоче-
ство] изражи, когато Комисията гръко-блъгарска са отнесе до него и 
поиска той да реши оная точка, дето са рушнахме и запряхме. Или 

2. Да опознае на Блъгарете един митрополит, който тие да си из-
берат, и него да опознават и от него да зависат блъгарските владици, 
и той да управлява Черквата на блъгарете, да има даже сношение 

                                                 
1 Софроний III. 
2 Вж. тук, д. 64, 65, 70, 71, 147, 149, с. 100, 105, 115, 122-123, 336-339, 346-347. 
3 Мидхат паша. 
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непосредственно и с Ц[арското] Правителство. Което ще рече, на-
родно духовенство, на което главатарът веднаж да са опознае от пат-
рикът, и от него някак да зависва с някой условиета. Или 

3. На секи âèëàåò владиката да управлява като архиепископ неза-
висим1 автокефал другите в същиат âèëàåò владици. 

Сега остая да видим кое от тях ще избере Негово Всесвятейшес-
тво2. И онова време, което му определи министрът тие дни, са свръш-
ва, и с него може бити и нашите мъки. 

За училището ни още не може да са свръши конечно решението, 
което е станало, но го замайват за причини, които не познавам. 

По причина на променението в което са вкарва управлението и на 
Едренискиат âèëàåò наименованието на Риза бей3 са замъча. Но 
Н[егово] П[ревъзходителство] Хасан паша той си е паднал. 

Ходих при Риза бей, който лежи болен, и за това не можах да са 
вида на пространно. 

Поздравляем ви пърлично // ваш Почитател // Д-р Ст. Й. Чомаков 

[П.П.] Деветнаесет лири и половина прибрах от Никомидийскиат вла-
дика4 за сметка на сиромасите оние. Половин лира разноски минува. 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 394. Оригинал. 

№ 68 

1866, февруари 16, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Плов-
дивската община: лекарска визита на патриарха, който му обещал 
да свика събор и да даде решение на Въпроса; среща с Али паша 
– гръцкият отговор по Въпроса нямало да е удовлетворителен, но 
това щяло да бъде добре за българите; среща с министъра на 
просвещението относно Пловдивското училище 

16 февр[уари 1]866 // Цари Град 
Почтенна ми община 
Оная сряда ходих при Н[егово] Всесвятейшество патриархът5 с 

причина на болестта му а с цел да го расклата за работата ни да даде 

                                                 
1 Тази дума е зачертана. 
2 Софроний III. 
3 Вероятно Али Риза бей, който става Пловдивски ìþòåñàðèô в края на 1868. 
4 Дионисий. 
5 Софроний III. 
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едно решение каквото Н[егово] Височество Али паша преди болката 
му заповяда1, което решение и днеска още го чака. Излишно да ви 
казвам разговорът с тойзи старец добар и простак. В заключение ми 
даде слово че тая наделя в която сме ще повика собор и да даде ре-
шението си. В петакът на соборът още предложил работата и после от 
разискванета разни рекли тоя петак да викат многочислен собор и да 
са отговорат да! или не!2 

В неделя бидох при Н[егово] В[исочество] Али паша и му 
разказах разговорът ми с него и разговорът ми с неговиат тайнни со-
ветник Халкидонскиат [митрополит]3 когото същият ден бях посетил. 
Той са зарадва за потикът и заключава от думите на дирниат, че не 
ще имаме добар отговор, но по-зле ще бъде за тях, казва. 
Ц[арското] Правителство е в състояние да реши, и ща патат, казва 
каквото ние, когато преди 1821 лето гръците ни сакаха някой прав-
дини, нашите министри да не отстъпат нищо загубиха сичко. Тойзи 
разговор ви го сообщавам дума по дума защото Н[егово] Височество 
ни го каза турски за да го разберат с които бяхме заедно. 
Толкуванета не му права.  

А и вий го имайте малко таен за някой време нека са не прогла-
сява.  

Н[егово] П[ревъзходителство] Министр4 на просвещението ми иска 
да ви пиша че програмата на училището, което ще учредите с новата 
помощ и êàíîíèçìúò му да испратите да ги разгледа. Още желае чужди 
поданници учители да са не турят. Азе му са молих и такива още да са 
приемват, но с тяхно дозволение. 

Поздравляем ви // ваш Почитател // Д-р Ст. Й. Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 406. Оригинал. 

№ 69 

1866, май 4, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдивската 
община: и Портата, и Патриаршията изглеждат разположени да 
съставят от Дунавския âèëàåò отделен църковен окръг; нека и от 
Пловдив подадат прошение за отделяне от Патриаршията; труд-
ностите за подялба на смесените епархии 

                                                 
1 Вж. тук по-горе, д. 67. 
2 Подчертано от Чомаков. 
3 Герасим. 
4 Кемал ефенди. 
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4 майа [1]866 // Стамбол 
Почтенна ми община 
Оная неделя сообщих вам станалите тука дела относително на-

шата работа. Знаете че са състави комисия да изработи един рапорт, 
за да са принесе на Ц[арското] Правителство. То са знае че ще бъде 
отрицателен какво бъди и духът на сичкия собор такав. Тази комисия 
има оная наделя едно заседание, и днеска дръжи друго едно. Първото 
не бъде значително. Остая да видим днешното какво ще да е. В това 
азе бидох в неделя при Н[егово] В[исочество]1. Министрът след 
длъгото разказване наконец заключи, че да направат рапортът си и 
тогива ще си кажат послешната дума и ще дадат край на Вопросът. 

Гръците не бяха така опорити. Но обстоятелствата политически 
днешни воспалиха умовете им, и така раздразниха народът чрез вест-
ниците, дето са отдалечиха много от точките дето можехме да са 
сближиме. А на народът спогождение не е никакси на сръце каквото и 
завчера ви сообщих духът на ìàçáàòàòà, направена от скупщината 
Рушчушка. И понеже в такова разположение като са намират двете 
решающи стърни, спогождание е невозможно добре беше по примерът 
на нашите соотечественици в Дунавскиат âèëàåò да принесем жалба за 
отделение. 

1. Защо има едно разположение да са отделат само оние епархий, 
които са разделени чрез планината2. И от стърна на правителството и 
от стърна на гръците, а повече на дирните тие. 

2. Тие прибръзаха, та направиха веке ìàçáàòà за отделение. 
3. Да не би от лукавство да са претълкува нашето мълчание в това 

отношение, та и за по-лесно дето е и за други още причини тях от назе 
отделно наредат. 

4. Мъкотията е с размешените епархий. Как да са наредат, и ако 
тя не е толкози голема, обаче гръците я увеличават крайнно, за да им 
останат изново àðïàëèê оние блъгаре които ги населяват, а половината 
блъгаре са в тях.  

5. Вопросът са породи от злоупотребениетата, които в тях стаят. 
Той не може са уталожи до когато тие епархий [не] земат един добар 
ред. А друго нема освен разделението и в тях етнографическо, което 
поражда три мъкотий. 

1. Опорство от гръците, че уш ще стаят тъй повече распри и раз-
доре. 

                                                 
1 Али паша? 
2 Стара планина. 
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2. Подозрение че блъгарскиат народ като са види много голем ще 
земе да сънува противозаконно. 

3. Един черковен канон, който не дозволява двоица владици от 
едно вероисповедание на една епархия същевременно да архиерей-
ствуват. 

Но каквото видите и трите мъчнотий не са нищо когато народът 
постоянствува и го иска. Неговиат глас е по-силен от такав вид при-
чини. 

Ето защо ви поканих завчера да направите един ìàõçàð и вие как-
вото след другиат да са подаде. Вярвам като отцените ðàäæîíåòå ще 
са погрижите да го направите и испратите чрез законниат път, каквото 
и затбалканските постъпиха. 

Поздравляем ви пърлично // вам Преданний // Др Ст. Й. Чомаков 

[П.П.] Комисията в днешното заседание адвам наредила statu-то1 
си. От ка[к] приела знаничност на Вопросът. Кукувицата им исмукала 
умът. 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 434-435. Оригинал. 

№ 70 

1866, юли 13, Цариград. – Статия на Д-р Чомаков: историята на 
Въпроса от 1861 насетне; няма изгледи за равенство с гърците в 
единна Църква; патриархът не бива повече да представлява бъл-
гарите пред Портата 

БЪЛГАРСКИЙТ ВЪПРОС 

Неоспоримо е, че ако би църковното до днес наше началство да 
ни беше направило с время малка някоя милост и малко някое добро, 
то би ся нам видяло тогава много. А кога топло умоляемо, то се едно 
упорствува и не щя да ни стори ни най-малкото добро, то като загуби 
естественно любовта и почитанието си, направи с упорството си да ся 
уекчат нашите желания в сръдцата ни и с времято да порастнат и днес 
да станат принудителни искания, които изначало не бяха нищо друго, 
освен молби синовни. 

Това стана, защото реченното началство за основа на устроени-
ето си не е зело справедливите желания на народите; подкрепенно от 

                                                 
1 Статут, правилник. 
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своята особна и зле пресметната полза, която е дълбоко в сръдцето 
му вкоренена, сама сляпо в всех произволно го води, догде най-после 
негли го хвърли и в някоя пропаст. 

Ний, почтенни наши единородци, две години чаками от Н[егово] 
Св[етейшество] патриархът да ни каже последната си дума за вашите 
желания. А цели шест години минуват, откак сми му представили тия 
желания чрез Царското Високо Правителство. Цели óáî две години 
високото духовенство с пръвенците си ся избира, мисли уж и про-
мишлява, а последната си дума да изрече не може. Коммисии връх 
коммисии от него ся съставляват, а вместо да връват напред, тии са 
все връщат назад, като ся показват всякога последните по-упорити и 
по-свидливи от предните, и това правят, колкото повече гледат, че 
постоянствува народът ни. 

Постоянство óáî от наша страна, и упорство от тяхна, ето поло-
жението на нашът Въпрос; но, ако постоянството е белег добродете-
лен за нашът народ, упорството е несъмнено голям порок за патри-
аршеската страна, щом ся е доказало явно, че нашето желание е 
справедливо. 

За уверение на все това стига да хвърлиме един поглед връх 
преминалото. 

В петнадесетях прочюти точки на Н[егово] Св[етейшество] преж-
дебившийт патриарх1 отдалеч показват блистателно, че са приели 
началото на народността и началото за избиранието на владиците по 
епархиите. 

Когато представителите народни ся поканиха от Ц[арското] Пра-
вителство да съчинат и му представят начрътание за спогождение, в 
това начрътание тии ся основаха главно на тия начала, посвятени от 
едно пълно събрание от лица чисто духовни и по прошението им по-
твръдени от Царский високий ферман, и на едно трете начало, което 
исчерпиха от духът на същата Христова вяра, от духът на нинешните 
времена и от нуждата да ся поправят цръковно-гражданските работи 
съобразно с мирско-гражданското правление. То е началото на ра-
венството. От тия три начала ръководими тии съчиниха и подадоха 
всякиму биле знаемото онова на 8 точки съставляемо начрътание. 
Него да пригледа и по него да ся нареди едно споразумение, състави 
ся Българо-гръцка коммисия, която дръжа заседанията си на Висо-
ката Порта. Тя ся залови най-напред за избранието на патриархът и 
го изработи съгласно. В него избрание вишегласие ся даде на гръц-

                                                 
1 Йоаким II; за 15-те точки вж. тук по-горе, коментара към д. 9, с. 27. 
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ките християне за да ги успокои достаточно, че това върховно и все-
силно лице духовно ще може да ся избира почти всегда от тяхната 
народност, с мисл от страна на българските членове, че гръците, озд-
равени от там, ще бъдат доста справедливи и благоразумни, като да 
приемат в другите точки равенството за начало, и лесно да ся свръши 
тая распря; но по жалост и за удивление ги видяхме да опровергаят 
началата, които другий път и тии сами употребляваха. 

И като отврълиха притворната си кротост и благоволение, с които 
до тогази ся приносеха, хванаха да ся показват по-високомерни в 
мислите си и по-искренни в думите си като да рекат напр[имер], че то-
гази давали, а сега не дават; и така Коммисията, след много без-
плодни прения, принуди ся да се отнесе до Ц[арското] Правителство, 
като до върховний съдник, и да възложи нему решението на Распрата; 
а то в великото си нелицемерие, с мъдрата си справедливост и с 
отеческите попечения и за едната и за другата страна, издаде мнение 
да ся употреби множеството за мярка, начало без съмнение и ло-
гическо и естественно, защото и проистича от самата человеческа 
правда, за това и е било всегда употребено, колчем е ставало събор, 
по избирателния начин съставен. Но и това начало тии не приеха, че 
вишегласието щяло да стане българско, понеже българете били по 
народонаселението по-многочисленни. 

Така наместо да идеме напред след толкова трудове, ний ся 
връщахми назад. 

После ся покани от Правителството Патриаршията да издаде 
мнение за тая точка, сиреч за съставление на св.Синод, и тя призова 
събрание многочисленно, което продължи заседанията си цели шест 
месяца, и най-после отхвърли изведнъж цял Българский въпрос. 

На отрицателний патриаршески рапорт, който ся подаде за това 
на Ц[арското] Правителство, направиха ся забележки съвсем нелас-
кателни, и Н[егово] Св[етейшество]1 прибягна изново до нов, но по-
многочислен, събор, за да даде уж следствие по-удовлетворително на 
делото; но повиканите не щели да влязат в разискование, извиняюще 
ся, че не били доволни да решават тоя Въпрос; дойдоха óáî в 
Патриаршията на мисл да съберат пак много души, но и за това на-
мерваха всякоги, кога една, кога друга причина да отлагат, и тъй ра-
бота ся не гледаше; но в това время и Патриаршията тлееше, и възе-
лът между нея и народа ся развръзоваше повече от ден на ден. 

                                                 
1 Софроний III. 
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Негово Всесвятейшество в тойзи случай с синодалните си архи-
ереи наложил на една коммисия да мисли връх исканията на бълга-
рете и да изрече мнението си. Тази новосъставена патриаршеска Ком-
мисия зела в внимание делото на Гръцко-българската коммисия; и 
онуй, което бяха решили членовете на тази коммисия за избранието 
на патриарха, исхврълила, и приела онуй, което исхврълиха техните 
събратия в Гръко-българската коммисия, тоест избранието на влади-
ците от епархиите. 

Няколко время после, четире почтенни господиновци1 от онези, 
които стоят на челото на гръцкия народ, които не хващат в ръцете си, 
види ся, книгите, които запалят в сърдцата на читателите им враж-
дебни чувства, а ся ръководят от здравия разум и от духът на сегаш-
ните напредователни времена, приближиха българските представи-
тели и поискаха да ся споразумеят с тях, за да би с посредствованието 
си улеснили решението на Въпросът. 

Речените представители с радост и благодарение приеха техните 
услуги и влязоха с них в различни разискования, чрез които в три-че-
тире само заседания достигнаха да ся споразумеят напълно. За уве-
рение, че са вече удовлетворили и че нямат нещо повече да искат, тии 
им дадоха с подпис условията на споразумението си с них, и тъй не 
оставаше вече друго освен да убедят и Патриаршията за да ги 
приеме, което они тщателно въсприеха, като ся лъскаяха, че ще могат 
да завършат предприятото дело. Колко обаче бидоха излъгани! 

След няколко время, Патриаршията, като ся притвори, че не знае 
нищо от това, щото гръцките първенци с българските представители 
са работили, поиска чрез Царското Правителство от нази начертанни 
искания, и щом £ ся проводиха от Правителството реченните условия, 
призова изново едно събрание от духовни и áåëöè и, без да каже ис-
тината им, ги предложи на разглед, като че ли били паднали направо 
от ръцете на българските представители без никое с никого спораз-
умение и като че ли представляваха нови и неожидаеми прошения и 
предложения. 

Реченното óáî събрание, в което говориха най-дълбокоучените 
мъжие, най-красноречивите витии (оратори) и най-горещите патриоти, 
като слушало, че най-премъдрите богословци и священноучители ре-
шително ся изразиха против реченното споразумение и отхвърлиха 
условията му като еретически и нечестиви, като нарушителни на на-
родните гръцки права, и като нещо димократическо и съвсем не-

                                                 
1 Балтаджи, Видо, Зарифи и Стефанович – вж. тук, д. 64, 65, 71, 147, 149, с. 100, 

103, 122-123, 336-339, 346-347. 



Д-р Стоян Чомаков-2 

 

116  

 
 

сходно с църковните и граждански начала, правила и обичаи; като ся 
научило, казвами, все това и велеречно похвалило говорящите, из-
дало почти едногласно мнение, че тия условия били много по-тежки от 
пръвите блъгарски осъм предложения и че трябва да ся отхвърлят. 

Ако и да е отхвърлило и осъдило туй събрание делата ни с ре-
ченните първенци, обаче историята един ден ще говори и ще познае, 
кой е имал право и кой е имал криво, дали осъждаемите или осъди-
телите. В това óáî събрание, като ся отхврълило реченното начръта-
ние на спогождението ни, което е станало по началото на равенст-
вото в правдините, ся накичиха с хули и вашите представители, за 
тяхната смелост, [с] която са позволили да изразят такива искания в 
полза на народа, който ги избрал срещу народ от Бога избран и от Ав-
густейшия Султан обдарен, отхврълиха Българскийт въпрос и не въс-
приеха да го припознаят даже и за въпрос, както ся отхвръли от лис-
тата на народите и българскийт народ, защото по длъбоките им мисли 
не броили други народи в съставът си, освен един, който е не-
съмненно гръцкийт. 

С всем тем обаче събранието, по предложение на някои по-ост-
роумни и по-длъбокомисленни от членовете си, за да не [се] каже, че 
то не е направило нищо, нареди една коммисия, съставена най-паче 
от онези, които най-много бяха ся изразили против реченното начръ-
тание, за да изложи тя писменно причините на тойзи техен отрицате-
лен отговор и да изнамери други нови забикалки, с които да позалъжат 
пак и поразвеселят áðàòèÿòà ñè áúëãàðå, както от няколко время насам 
учтиво ги именуват. 

Прочее като спогождението, в което от шест години насам сми 
могли да влезнеме, толко строго ся е отхврълило, защото било вре-
дително за техните интереси, може ли да ся предприеме поне друго 
що-годе, със надежда, че то след время може да расте, или ако не, 
какво има да ся прави? 

Ето въпроса, който ни отправят мнозина и тука в столицата и вън 
по епархиите, на които сме длъжни да ся отговорим за да опазим 
единството в деянията си каквото и до днес еднодушно сме работили, 
а отговорът ни ще бъде толкози повече искренен и откровен, колкото и 
работата е народна и свята. 

Известно е вам, драгии единородци, как бяхме съединени до днес 
с Патриаршията. Взаимното обаче почитание ся двигна от помежду, 
възелът ся развръзал. Тойзи възел беше такъв, с който господарът 
вързваше робите си; но времената ся промениха и роби вече за 
свръзвание не останаха. Неравенството исчезна и сичките от коя да 
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са народност и вероисповедание ся въздигнаха от благодетелната 
ръка Милостивейшаго ни Султана, и днес ся наслаждават с плъна 
помежду си равнина и с служби даже пръвостепенни в царството му. 

Естественно беше и ний, които злополучни обстоятелства и лу-
кава политика на един патриарх ни са подчинили под Фенерската 
патриаршия и ни са метнали под краката, да ся тръкалями като 
дрипли, естественно, казвами, беше да ся въздвигнем против една 
такъво състояние, от което пъшкаше народът ни и не намерваше от-
дих.  

А това като направихме, поискахми от Ц[арското] Правителство, 
като единственно средство на освобождението си, отделението от 
реченната Патриаршия, която, наместо мила майка, беше ни станала 
лоша мащиха. Но Царското Правителство, като мъдър лекар преди да 
употреби крайното средство, отрезанието, съветова да опитами 
испръво други лекователни средства по-легки, и тойзи съвет, като из 
уста искренни и действително доброжелателни, ний охотно като го 
приехме, го турихме в пълно действие. Но шестгодишното това поку-
шение не произведе по злощастию нищо, защото нашата мащиха 
майка Патриаршията, по вкорененний си стар обичай всякога да 
упорствува, не рачи да послуша праведните на народа желания и до 
нине не щя да ни приеме, като чада с равни права. А като не ни при-
ема като чада с равни права, ви питате естественно, нема ли въз-
можност да им отстъпим нещо, за да живеем и за напред съединени с 
онези, в цръковно-гражданските си работи, каквото сме съединени с 
тях по вяра и поданничество? 

За да можем да ся изясниме право на тоя въпрос и за да лъсне 
истината пред очите ни, като слънце небесно, потребно е да си на-
помниме, кои и какви са нашите желания, и от които причини ся поро-
диха. 

1. Словото Божие беше исчезнало от храмовете Божии в нашето 
отечество. Словесната паства христова ся считаше у нас за скотска, 
учението ся гонеше, чужда народност и чужд язик чрез духовенството 
ни ся налагаше. 

2. Пастирите ни ся назоваха âëàäèöè, тоест владетели, небесното 
си послание они унизиха до землята, за нея обърнаха грижите си. 
Чувствата на богатство ги облада и станаха спахии. 

                                                 
 С това название, което не е друго освен почетно, ся отдавна именуват архиере-

ите на нашата Въсточна църква, както и в Западната с имято монсиньор. То не им 
пречи да си знаят дългът. // Редак[цията] на Время [Бел. Т. Бурмов]. 
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3. Чувствата на народа, тии на криво и на лошо притълкуваха, 
честолюбивите между нас тии за неверни посочиха и от това естест-
венно владееше едно недоверие и една студенина крайна. 

За да ся дигне това óáî черно тегло, на кои средства ся прибягна? 
Ето на кои: 

1. Патриархът да ся избира както от гръцкия народ тъй и от бъл-
гарскийт, понеже е за всички общ отец, народоначалник, представител 
народний, тълковател на народните чувства пред Ч[естното] Пра-
вителство, попечител на народното образование, върховний наш съ-
дия за стопаническийт ни живот. 

2. Св.Синод да ся съставлява половината от единът народ и по-
ловината от другийт. 

3. Епархиалните митрополити и епископи да ся избират от епар-
хиотските им жители християни, както ся избира Цариградскийт архи-
епископ от своите си епархиоти цариграждани, и както Кесарийскийт, 
Трапезунтскийт и други митрополити от своите взаимни епархиоти. 

Ето óáî трите главни точки, които, като ïåðóñòèÿ дръжат, Блъгар-
ския въпрос; може ли да ся отстъпи от тях нещо? 

Ний, като ваши верни представители, мислиме че и най-малко да 
ся отстъпи от тях било би и към вас и към сичкийт българский народ 
велика непростителна невярност и предателство, защо сичкото здание 
на желаемата ни народна, мирна цръковно управителна бъдъщност би 
ся непременно сгрухало и съборило, и в твърде малко время сичко би 
ся изгубило и исчезнало. 

И наистина, управителното тяло на Църквата по вишегласие раз-
гледва и решава делата, като всяко тяло, което ся почита и е устроено 
що-годе по някои правила, и има устави, по които да ся управлява: 
такъв е св.Синод. Óáî, нашите архиереи, ако нямат в него рав-
ногласие, тии просто и чисто ще са наказани да подтвърдяват делата, 
които ще вършат по-многото. И тии естественно ще ся решават в 
полза на онзи народ, който ще от по-многото да ся представителст-
вува. 

По-малкото ще имат йоще оскърбение да гледат често злото на 
народът им да ся върши, а да не са възможни никогда да го въспрат, а 
пак за доброто, да-ще Господ, никога не му ся надявайте. 

Така ако оставим на синодат бил, както си е сега, или бил и ка-
къвто го ний желайме съставлен, той да избира и той да ни праща ар-
хиереи по епархиите, това ще развали и нашите у него архиереи, ако 
има такива и с равногласие. Ако ли пак няма, то не щем има никаква 
оправа до века. 
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Избранието на владиците от епархиалците най-паче за смешени 
епархии, е от най-важните и от най-същественните; за тях и въпроса е 
въпрос жизненний и от тях ся породи. 

Действително, тамо е владиката мучител за българете въобще и 
за секи един грък, там заселен особно. По следствие, тамо теглото на 
българете е толкоз повече голямо, колкото по-голямо е там числото на 
гърците. 

Ний за смешеннийт гръцкий съвет никак не говориме, защо за 
цръковногражданските си работи мислиме да си съставиме свои си 
избранни от народа членове, като напр[имер] от всякой âèëàåò да има 
по един тука испратен и одлъжен в èæäèâåíèÿòà си, на който послани-
ето да е двойно, едно да извръшва всяка нужда на своите испраща-
тели, и второ, член на мирския съвет, да ся грижи за потребностите 
въобще за народът и за неговото в столицата развитие, за което 
трябва да станат помощи от целия народ, защо кога ся достигни тая 
цел, естественно въпросът, за който днес ся занимавами, остая вто-
ростепенн. 

И ако би да ся не наредиме тъй, ний не знаем как би било въз-
можно да си управлявами цръковно-гражданските работи от гръцкия 
Съвет, в който може има и българи. 

[Защото] 1[-во]. Българскийт народ като простодушен и искренен и 
почтен, той мисли с неговата невинност, че и другите са като него, и 
оттам всякога бива излъган. 2[-ро], защо той е неопитен в такъв 
предмет, в който ся извръшват работите с клевети и интриги. По-до-
лен от гръцкия, той ще служи [за] подигравка, за това трябва да е 
добре оздравен. 3[-то], Защото българскийт народ не ся е населил в 
столицата, а далеч от нея, в която ся връшат работите, он няма да 
гледа кога ся връши нещо нему вредително, неугодно и противно, за 
да го посреща. 

Прочее малко отстъпвание от наша страна значи колкото и най-
голямото отстъпвание, защото с едното и другото остановами в 
прежнето робство. Следователно ний не можем отстъпи логически 
колкото един косъм. А гръците за да си опазят едно господарство, 
осъдено от сякъде, и което не ще да могат да поддържат, отблъсват 
без срам началото на народността, системата, която е била употре-
бена още в апостолските времена за избранието на митрополитите и 
епископите от народите и днес още е съхранена в някои епархии; – 
отхвърлят началото на множеството и налагат настоящето състояние 
за тип на цръковното управление. Това само они назовават право-
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славно, а всичко, що е вън от това, назовават схизма и ерес, защото с 
него щяла да ся повреди Църквата. 

А думата Öúðêâà има много значения; едно от тия значения е без 
съмнение и системата, с която ся управлява духовенството, това е 
която е съставена от някои закони от некоих отец правила и повече от 
нови и ветхи предания, временем узаконени, и други пак правила, 
направени или от собственна полза, или от някои обстоятелства, или 
от някоя предначертана цел и мисл: следователно нашите искания 
докачат наистина една Църква, но коя Църква? Тази фенерска Църква, 
защо ний от нея теглим, ний от нея ся оплаквами и против нея е 
станало нашето възстание, защо и Цръквата Христова, с която нашите 
желания съвсем ся съобразяват, осъди тая нинешна система 
черковна, и ний, брояще ся чада на истинната Христова Църква, която 
е сама Съборна и Апостолска Църква, по правда не щем да при-
познаем другата, която е особна гръческа и фенерска, както и сами 
гръците си го казват и често даже и с това ся хвалят. 

Понеже óáî сми длъжни от самити начала на православната си 
вяра, и от самите Божии заповеди, да не ставами причина с нашата 
кротост и безумие други да ни тъпчат с имято на вярата, и тии да съ-
грешават и нии да съгрешавами. 

И понеже ний исками да сми верни преданни и обични подданници 
на Н[eгово] В[еличество] Августейшия наш Султан, трябва да сми 
непосредственно нему подданници, а не косвенно чрез религиознийт 
ни священноначалник, който е чужд на сърдцата ни. 

Понеже от голямото милосърдие и матерните грижи, които е 
имала за нас тая фенерска Църква, ний сми остали най-доле от сич-
ките други народи в империята султанова и ни докара даже в състоя-
ние да ся не считами в нищо и за нищо, за това ся намирами от сичко 
нравственно и религиозно добро лишени, без никое училище, без ни-
коя семинария, без никоя болница, а в чуждите за милостиня ся при-
емвами, а колкото такива са ся с наши пари направили, гръцки ся на-
зовават, и в тях гръците пак с условия, и то пак äèï редко приемват, 
освен в гробищата, които безусловно ни са отворени. 

Не е ли óáî по-добре и по-полезно за нас и много похвално кога си 
харчиме иманието, което си береме паричка по паричка за наши 
собственни такива заведения, които и сами да си управлявами като и 

                                                 
 Трябва да ся мисли чи Г[-н] представителът не разбира под тия изражения ка-

ноническите правила, които, добросовестно разумявани, не въспират никак осъщест-
вяването на заявенните от нашът народ желания за управлението на Църквата. // 
Редак[цията] на Время [Бел. Т. Бурмов]. 
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нужда от нужда да нямами и по-голяма народна полза да придоби-
еми. 

Понеже едно непосредственно представителство в столицата, ко-
ето да ни брани и да ни защищава от нападения силних и внушения 
лукавих, ще бъде и нам много полезно, каквото и на други народи, ко-
ито Божията промисл е подложила под прохладната сянка на Н[егово] 
В[еличество] Султанът; 

Понеже тъй отделно от гръците, наредени, снабдени и устроени, 
ще можем да ся развивами в науките с търговията и с промишле-
ността ще станем тройно по-производителни. И нашата мила народ-
ност ще сохраним свята и чиста, каквато ся е съхранила нам в тъмни и 
буйни времена, благодарение на отеческото Царско Правителство, и 
тези наши желания са неизбежни за народния живот както е нужен 
хлябът за телесното ни живеение. 

За все това, мили наши братя, ний щом утре в другий ден ни ся 
отрекат званично равенството, което е неразделно близначе на брат-
ството, начяло основателно на Христовата Цръква, ний тогаз на ва-
шийт дух и на вашите точни желания ще ся поврънем, от дето сми из-
начало тръгнали, когато сички единодушно изведнъж като едно тяло 
ся вдигнахме и исхврълихме игото на Фенерската патриаршия. 

На дните на Милостивейший наш Августейший Султан, на дните 
на неговите славни министри, на които Господ Бог да продлъжи живо-
тът, ви с вашата вярност и преданност към престолът, с вашата кро-
тост и смиренномъдрие, с които сякогаш сте ся отличили, а най-вече в 
тия анархически религиозни отношения и времена, с вашето посто-
янство на желанията си, вий заслужихте напълно Царската милост, и 
ще имате след малко онова, което основателните на дръжявата за-
кони не отричят никому сир[еч] свободата на черковно-общественните 
дела и тогази ако следувате да сте благодушни, ще можете с народ-
ните свои добродетели за малко время да стигнете другите поданни 
царству народи, които днес с завист глядате за блаженството им в 
сяко отношение; стига да залягате и да ся трудите, защото тогази 
само и Бог спомага и царя дава. 

Ä-ð Ñò. ×îìàêîâ // един за всичките представители. 
1866, Юлий 13. Цариград 

[На края на този текст коментар от Т. Бурмов:] Като прочетохми 
горнето изложение на представителът Г-на Чомакова, ний въздъх-
нахми от дълбочината на сърдцето. Неизразимо жалостно нещо 
представлява наистинна препирнята ни с гърците по църковното уп-
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равление, и най-първо чи ся проточи толкоз години с голям ущърб за 
високите нравственни и вещественни (защото веществото зависи от 
духът) интереси на двата народа, без да може и сега да ся каже на 
вярно, кога именно и как ще ся свърши; защото, – право да хортувами 
– нашите представители много пъти назначаваха едно известно 
время, след което тя имаше уш да ся свърши вече неминуемо, но като 
минваше това время, тя пак влизаше в истийт кръг, който бе 
свършила. Дано поне сега думите им не излязат на лъжа и дано Чест-
ното Правителство, без подпората на което властта и упорството на 
патриаршията са една нула пред очите на българскийт народ, е наис-
тинна намерило вече в високата си мъдрост, чи е время да ся произ-
несе окончателно, щото да не могат за повече двете стърни, които, 
както е явно, не могат ся сами никога спогоди, да ся озлобяват една 
срещу друга, от което нищо друго не излязва освен ущърб на вярата 
им и на толкова други немаловажни техни интереси. 

Âðåìÿ, I, № 48, 16 юли 1866.1 

№ 71 

1867, март 1, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдивската 
община: гърците, за да печелят време, избират нов патриарх, 
който обаче показва склонност да не протака повече; адресът 
против Критското въстание бил нужен и полезен; Портата из-
глежда решена да даде край на Въпроса; нека намерят абонати за 
в. Courrier d’Orient, който защитава българските интереси 

Почтенни ми Господа 
Имам несчастието, Господа, и това ваше годишно собрание да 

честитявам отдалеч, а още по-големото да не можа да ви возрадвам и 
в това с свръшакът на народната работа, която сички ни занимава от 
години шес[т]. Но ако не ни е дадено да са радваме с окончанието £, 
то поне ни е простенно да са веселиме че тая работа от жизненни 
ентерес за назе са намира в положение по-благополучно от лани и е в 
часът на свръшванието £!  

Повните, Господа, че лани в това време Патриаршията чрез някой 
от първенците си са опита да са спогодиме, известно ви е начер-

                                                 
1 Същата статия е печатана и в Турция, III, № 4, 16 юли 1866. 
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танието на спогождение, което с тях съставихме.1 То обаче каквото 
имах чест да ви сообща и публично в едно собрание което дръжаха по 
априлия месец то са отхвърли единогласно. И тогива съставиха коми-
сия да изработи 1. едно оправдаваемо отказание на реченното 
начертание. 2. да изнамери един план на спогождение план сообразен 
с законите, които са са приели от време за управление на Черквата. 
За това осем месеца са собира наредената за това Комисия, и 
първото от ка[к] измайстороса с сичката тънкост на членовете при-
родни, в второто са запря и остана закована без да може да измисли 
друго прибежище освен маежът с надежда че времето, което е най-
добрият лекар на душевните болести ще им дойде на помощ да из-
бави фенерската счета от мъчното положение, в което са намира. От-
говор обаче са искаше от тях непрестанно от царското правителство, а 
отговорът им тие опитни мъже пречувстваха че каквото тие мислеха 
да дадат ще произведе за тях следствиета много вредителни, тие да 
избягнат него наумиха да хвърлат патрикът си, като да замаят и смъ-
тат работите и да отдъхнат за някое време, и щото намислиха и свръ-
шиха2. 

В това променение ги буташе и друга една надежда и тя беше, 
довно новоизбранниат патрик да бъдеше такав дето с своята смелост 
и остроумие да изнамери средства да строши блъгарете и Вопросът 
да катури долу. За такива намерваха двама способни Êèð Григория3 и 
Êèð Йоакима4. И от двоицата предпочетоха первиат. 

Ние от години насам каквото и по-напрет ги следваме каквото 
сянката следва тялото, когато слънцето грее воз него. Не ги оставяме 
минута свободни да играят с тяхните хитрости, и Вопросът ни и кога 
спат и когато са будни се пред очите стуи като върколакът пред бол-
ниат от мозъчна болест. За това  

в замаянното им состояние за избранието на патрик призоваха и 
назе. За това  

той след избранието си преди да приеме да оправлява Черквата 
от дома си още иска с едно писмо до избирателите си да положи ус-
ловия да му изсходатайствуват ферман каквото са имали патриците 
преди 30-40 години, на което добромислящите го убедиха да не пос-
тоянствува. 

За това наконец  

                                                 
1 Вж. тук, д. 64, 65, 70, 147, 149, с. 100, 103, 115, 336-339, 346-347. 
2 Софроний III е свален в края на 1866. 
3 Григорий VI възлиза на патриаршеския трон за втори път през ян. 1867. 
4 Йоаким II. 
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от ка[к] са возкачи на тронът си непрестанно мисли и са советва с 
едного и другиго как да направи да види конец на тая работа, и за-
хвана 1. официално да отсъжда извержението на Н[егово] П[реосве-
щенство] Паисиа. 2. да предлага да стане постъпка от стърна на из-
верженните владици на опрощение. 3. да му направат посещение 
представителете блъгарски просто за честитяване на возвишението 
на тронът всеселенски. 

Познато ви е, почтенни Господа, защо са маеше работата от ка[к] 
тие отхвърлиха принципът на равенството за спогождение. Още от 
априлия месец тряваше писменно да го дадат на Ц[арското] прави-
телство, за да може то да постъпи в решението му согласно с пода-
денните жалби от епархийте лани за отделна йерархия. То знае и 
познава от одавна вероломната политика на гръцкиат народ. Единът 
ден ако отхвърлиха това щом като го немаха дадено писменно на 
другиат ден ако то са залувеше за тая работа, щяха да са повърнат и 
да врякат и пищат с сичкиат глас пред Европа, че турското Правител-
ство завистливо за соединението на двата народа ги отдели и други 
подобни, които ненаситниат им èùÿõ да владеят воз ненавиниат ни 
народ ще ги накара да изнамерат за тяхна полза. Това беше причи-
ната и причина логическа на тоя маеж. И с сичкото ни търпение ако и 
да не сполучихме още да имаме писменно тяхното отръцание, но об-
стоятелства политически1, които от седем-осем месеци са породиха, 
дадоха причини да не може да стане от сеги нататак приближение в 
двата народа 1. Едно че чувствата им са намериха противоположни, 
ненавистта порастна повече по между им. 2. че благоволението и до-
верието на царското Правителство колкото омалява за тях, толкози са 
умножава за назе от ден на ден за благоразумното поведение на 
народът ни. 3. че променениетата политически които има да станат за 
полза на християнските народе в тие обстоятелства изискват блъгар-
скиат народ които населява сичката Румелия и беше под опекунството 
на гръците досеги, да са тури в положение равно с другите народе, 
защото оние политически отстъплениета, които има да са дадат на 
народете, ще станат причина за едно по-голямо тегло на блъгарскиат 
народ. И наистинна досега блъгарете претръпяваха мъки и уг-
нетениета от стърна на владиците в името на правдини добити някога 
си в лицето на гръцкиат патриарх. А сеги ще претръпяват ако е воз-
можно по-зверски от стърна на чиновниците гръци, които в името на 
любезниат ни Господар ще упражнават като негови чиновници. 

                                                 
1 Критското въстание 1866-1869. 
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Решението óáî на нашиат Вопрос е решението на Восточниат 
вопрос. От що и от кое право политическо са са лишили гръците в 
империята? Не са ли биле те до преди малко ãîñïîäàðè от стърна на 
Султанете на Дунавските княжества? Не беха ли тие първи òåðäæóìàíå 
при сичките министерства? И днеска не ли са тие министри отомански 
при чуждите дворове? В кое още министерство ги нема? Прочее като е 
явно че ако има народ лишен от политически правдини той е 
блъгарскиат и това е произлязло от лишението му от правдини в 
вътрешниат му живот, и че други още правдини да са отстъпат на не-
мусулманските народе, същото следствие ще са породи и от тях с 
умножение на тяхните угнетениета. Ние мислиме, Господа, че вашата 
постъпка, която направихте лани та попросихте изново отделната ие-
рархия да ни бъде программата за нататак, и да я не променяме нето 
колкото една троха. Нея сме следвале от тогава и нея следваме и на 
часът, следователно пръвем подадохме и един адрес1 на Негово Им-
ператорско Величество за тая цел. За който много душ ни отсъдиха че 
бил нисак като не знаят ниското положение на народът от стърната на 
който са е писал и подал, и други пак ни пцуваха защо сме са пол-
звале от обстоятелствата, в които противниците са намериха слаби за 
да си добием правата. На тях са отговорихме че блъгарите направиха 
щото прави секи разумен човек и секи народ, когато има да дири нящо 
от друг човек или народ. – За тая цел и сеги приготвихме една жалба2 
до ц[арското] Правителство която подписа целиат народ и утре ще 
подадеме. На тая жалба с оная поща ви испратих и една копия3 и 
желая да я видите в собранието ви. В основата е като адресът, в 
формата е согласна с дух на оние политически от назе мъже които по 
кюшетата раздирват народниат ентерес; и това променение за тяхно 
удовлетворение са е дало, защо адресът беше за Негово Им-
ператорско Величество, до когото тъй са пише тъй пишат сичките, и 
най-повече народ в робско положение. А жалбата беше до Правител-
ството му. Целта обаче е една и същата.  

Оная неделя Н[егово] В[исочество] ñàäðàçàì åôåíäèÿòà4 ни са об-
рече че тие дни ще залуви първото благовремие да дръжи един совет 
за нашата работа. Вчера ма повика Н[егово] В[исочество] Фуат паша и 
ми определи в понделник заран раничко да ида да го намера да 
раздириме по-пространно Вопросът ни в сичките му подробности, 

                                                 
1 Вж. този текст у Шопов, А. Д-р Стоян Чомаков, д. 368, с. 432-433. 
2 Вж. пак там, д. 367, с. 431-432. 
3 Срв. тук по-долу, д. 151, с. 353. 
4 Али паша. 
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защо, притури той, нов в него имал нужда от сведениета в много неща 
нему темни. – Това ма зарадва и мене и сичките приятеле, защо 
министерството, подканено и от Негово Императорско Величество1 
според каквото сме известни от времето и положението на което беше 
дошал вопрос види са решено да свръши тая работа. Още ни зарадва, 
защо Н[егово] В[исочество] министрът на външните дела мъж с 
опозната решителност, когато добие и потребните сведениета, от 
които е снабден веке първиат министр ще ни бъде от голяма полза и 
нам, и на неговиат верховни колег, комуто благоволението и добрите 
намерение ни са отдавни познати и за които цял блъгарски народ 
трява да му е до века признателен. 

Но нека си похоратим малко и за сяка случайнност. Ако ц[арско-
тото] Правителство за коя да е причина поиска да ни свеже с гръците 
като повоздигне нашето положение, ако той связ размислиме, че не 
ще ни остави свободни в умственно и гражданско отношение ние не 
ще го приемеме. Но трява ли само на това да са ограничиме? Не. 
Какво обаче трява да направиме? В такав случай как трява да са 
отнесеме? Ние ще ви сообщиме мнението ни може бити идущата 
седмица, и ще ви молим и вазе, каквото и другите епархий да си дадат 
и [те] мнение каквото и да го покрепат с жалба до царското Правител-
ство. 

Такава е работа днес, такав е бил и вървежът £ през годината. 
Тие дни щем поканиме общините да си испратат поне някой си 

представителе да са намерат в решението на Вопросът и в съставле-
нието на работите ни. До днеска помощта им е била отрицателна в 
сичко. Щото са е помагало е било само от вазе. Каквото и щото тука са 
е връшило е било само от някой си малко душ под исключителна 
отговорност на вашиат представител. Прочее, нужда е да покаже на-
родът малко по-голяма живост в тая работа толкози жизнена колкото и 
мъчна, за да повярва и Правителството и другите чужденци, които с 
ентерес следват гонението на работата тая, че тойзи народ е достоен 
за по-добра будущност. 

А вие, почтенни мой поверителе, бъдете ми по-снисходителни в 
преглежданието ви на делата ми, верни че куражът ми има от това да 
са удвои и правосъдието ви не ще да загуби нето да са отсъди, от ко-
ито знаят работите отблизу и отценяват ги словесно. 

Работата за училището е свръшенна. След малко ще са издадат 
потребните заповеди. 

                                                 
1 Султан Абдул Азиз. 
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Преди да свръша, простете ми да ви напомна че вестникът Cour-
rier d’Orient принася са да служи нашите ентереси. Отказа са совсем от 
да гледа работата ни като догматическа. И готов е всяка статия за 
наша полза да вмества. Прочее като лист който са чете по цяла Ев-
ропа, може и ще да ни е от голяма полза. Нека са ползваме от това 
разположение в което го докарахме. Но нека не забравяме че като не 
сме достойни да му направиме някоя награда, че трява поне да му 
земеме като спомоществователе 10-20 листа. Прочее наредете такава 
една малка помощ като сте собрани днес в куп и желая неизбежно с 
идущата поща да ми испратите една нота от спомоществователе на 
число не по-малко от десет, защо е срамотно нящо и работите не 
връват. 

С желание идущата година да са собереме в благополучни об-
стоятелства поздравлявам ви пърлично. 

Вам преданний // Др Ст.Чомаков 
1 март [1]867 // Цари Град 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 536-539. Оригинал. 

№ 72 

1867, 1 април, Цариград. – Протест, подписан от Иларион Макарио-
полски и д-р Чомаков, против Дуалистичния мемоар на ТБЦК 

Прочитами в Êóðèå ä’Îðèàí. 
Ñëåäóþùåòî ïèñìî íè ñÿ èñïðàòè â èìåòî íà Áúëãàðñêèÿ íàðîä: 
Господине Редакторе! // Настоятелно ви молим да обнародувате в 

почтенния си вестник следующите редове: 
Букурещката поща преди малко донесе в Цариград един лист на-

печатан и с название: Ìåìîàð îòïðàâåí íà Í[åãîâî] È[ìïåðàòîðñêî] 
Â[åëè÷åñòâî] Ñóëòàíà, îò Òàéíèÿ Öåíòðàëåí Áúëãàðñêèé Êîìèòåò1. 

При прочитанието на тъзи книга ний ся раздражихми синца тол-
кова, колкото сми и сега против този безумен българин2 (или чужде-
нец), който като действува в своето непознато и уединено име, не ся 
страхува да говори в името на всичкия българский народ, и който за 

                                                 
1 Този документ, чийто автор е П. Кисимов, има българоезичен и франкоезичен 

вариант в самостоятелни издания, които обаче днес дори в БИА-НБКМ не се намират; 
по-достъпен е чрез Ив. Касабов, които го е инкорпорирал в мемоарите си (Касабов, 
Ив. Моите спомени, с. 80-93). 

2 Има се предвид Раковски. 
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да даде важност на своя пасквил, намерува за добро да ся крие зад 
един Комитет, който не съществува. 

Българскийт народ няма нужда от таен комитет, защото има сич-
ката свобода да разглежда работите си на яве с отеческото прави-
телство на Н[егово] И[мператорско] Вел[ичество] Султана, и ний, не-
говите представители, имами честта да обявим пред всичкия свят, че 
отблъсками този комитет с всичките си сили. 

Не може, впрочем, в една минута това правителство да не уцени 
законността на техните искания колкото за църковното им управление, 
и да ся реши да ги удовлетвори, щото българете да помислят да 
заевят неблагодарността си, като земат срещу него положението на 
съзаклятници. 

Но ний знаем от где е вдъхнованието, и коя е целта на речения 
пасквил. Като гледат с едно завистливо и свирепо око доброто 
съгласие, което съществува между Отоманското Правителство и 
българския народ, вечните неприятели на Турция са дали няколко 
пари на един беден за да обезпокои реченното правителство с 
актове и стремления на българите; и ето как са е изработило чудото 
да видим ненадейно напечатано и обнародванно едно бун-
товническо обявление от един Българский комитет, наречен òàåí, 
öåíòðàëåí. 

Отоманското Правителство навярно не ще ся уплаши от една ма-
невра, колкото безумна, толкоз и детинска. Всичкийт народ от Бълга-
рия ще подвърди, че в отношение на негови представители, имами 
правото да говорим в негово име, но той с негодование ще отхвърли 
оногова, който е дързнал да проповядва революцията в името на един 
таен комитет, комитет непознат никому от българите подданници на 
Н[егово] И[мператорско] В[еличество] Султана. 

Следователно, ний не ся спирами да разисквами бунтовническите 
институции, които безименнийт иска да ни даде. 

Ползувами ся само от този безименний пасквил за да подновим 
още един път на нашия много обичан Господар уверението за нашето 
почитание, за нашата любов, за нашята вярност и за нашата преда-
ност. 

За Духовенството // † Иларион Макариополски, владика 
За Българскити представители // Д[-р] С. Чомаков, представител 

Ìàêåäîíèÿ, I, № 18, 1 апр. 1867. 
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№ 73 

1867, април 12, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдив-
ската община: Иларион Ловчански ще им ръкоположи свещеник; 
лъжи за Въпроса във в. Òóðöèÿ; заседание на Министерския съвет 
по Въпроса; Патриаршията се кани да предложи частично от-
деляне на българите 

Почтенно общество 
По вашето желание законно азе испросих от Н[егово] П[реосве-

щенство] Г[-н] Панарета едно писмо до Н[егово] Б[оголюбие?] Ловчан-
скиат владика1, с което му дозволява и го моли да рукоположи за поп 
някой от вашето село на Пловдивската епархия, който ще му покаже 
потребните свидетелства от исповедите потвърдени от епитропите на 
владиката или председателът на обществото Пловдивско.  

Тази економия не вреди никак Вопросът а удовлетворява нужда на 
религията, която никак не трява да страдае от Вопросът. Това щото са 
пише в Òóðöèÿ то не е от грижа за Вопросът но от враждебност за 
Вопросът. И добре сте направиле дето опровергахте лъжовната ста-
тия на достойнните воспитаници на честните отци на Ñàíò Áåíåäåòî. И 
от тях било писано да тегли клета Блъгария. 

Знаете че послешно бехме подали за поткан една жалба за Воп-
росът, и тая жалба трява да сте я чули в Пловдив като са собирахте на 
годишниат собор, но и Ìàêåäîíèÿ я обнародва заминалата седмица 
мисла, та и от тамо ще да ви е станала позната. По следствие стая 
собор министерски, в който са реши да са вика патрикът от стърна на 
министрът на външните дела2 и да му са каже, че в малко дни или да 
реши тойзи Блъгарски вопрос согласно с желаниетата праведни на 
тойзи народ или Правителството ще го реши. Научавам са че 
Патриаршията, която зела дозволение след праздниците мисли с 
тайнните £ советници да предложи разделението – под условиета 
ограничени. 

Нека предложи разделение та [да] не се пада на Патриаршията да 
ни налага такива или онакива условиета. Както [и] да е. И на тая 
работа толкози длъга толкото и голяма конецът приближи. 

Желая ви да празнувате светое воскресение с здравие и веселие 
за много години. 

                                                 
1 Иларион. 
2 Фуад паша. 
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С пърличните ми поздравлениета // ваш почитател 
Др Ст. Чомаков 

12 апр[ил 1]867 // Стамбол 

[П.П.] Г[-н] Георгаки ефенди ми пише да ви направи спомощест-
вователе на Êóðèå ä’Îðèàí за шес месеци, а азе ви направих за година, 
защото беше потребно. 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 548-549. Оригинал. 

№ 74 

1867, май 31, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдивската 
община: Али паша обещал да му съобщи решението по Въпроса 
преди за това да се издаде съответният султански указ; нова 
прокламация на ТБЦК 

Почтенно ми общество 
Друго немам да ви сообща освен обещанието което повторително 

имахме от стърна на Н[егово] В[исочество] ñàäðàçàì åôåíäèÿòà1 ни че 
преди да подадат на èðàäå2 решението на Вопросът ни, че ще ни го 
сообщат. 

Днеска работата е на ръцете на правителството, и нема от 
никоя стърна закачка, освен от назе. Завчера са пръсна нова про-
кламация от Тайнниат комитет. Колко смътява работите ни, колко 
вреда докарва на народът, колко отблъсва назад напредокът ни 
сякой от вазе лесно проумява. Само тие патриоти горещи които са 
крият под името на Íàðîäíè Òàéíè Êîìèòåò тие и техните патрони, 
наши самоназоваеми добромисленници другояче разбират рабо-
тата. 

Давно да немаме по областите от тях! Защо тешко и горко и за тях 
и за назе! Казвам и за назе, защо тие ще ни прават и за напрет много 
бръкотий. 

Поздравлявам ви пърлично // ваш почитател  
Д-р Ст.Чомаков 

31 майа [1]867 // Стамбол 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 574-575. Оригинал. 

                                                 
1 Али паша. 
2 Подчертано от Чомаков. 
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№ 75 

1867, октомври 5, София. – Добри Стойков до Георгаки Стояно-
вич в Пловдив: Мидхат паша приел да работи за изпълнение на 
договореното между Азиз паша и Георгаки Стоянович в Пазар-
джик1 

Почтенний ми Г[-н] Юргаке! 
По заповед на Негово Високопревосходителство нашия ìþòåñà-

ðèôèí Азиз паша, спеша да ви поздравя и известя последствията [от 

споразуменията,] които са заключиха между вас и Н[егово] Високо-
превосходителство в Пазаржик. 

Тогава ся реши да ся видят с главният Дунавски управител2, това 
виждание стана през миналия месец, и с големи убеждения и доказа-
телства като му доказа ползата и добрината които произлезват за 
правителството и народът български, склониха да идат за тази и други 
важни работи до Цариград и там да ся реши, като убедят и Али паша. 

Без съмнение, вие трябва да сте писали на Г. Чомакова прос-
транно за тая работа, Г[-н] хад[жи] Иванчо3 от Русчук, щеше и той да 
му пише и да му разкрий подробно работата. 

Пашата убеди âàëè паша да направи Юрданча4 êàéìàêàìèí в Габ-

рово. Той като стане ще стане едно начало и ще хване равенството да 
ся испълнява малко по малко, ний имаме големи надежди от нашия 
паша. 

Толкова засега и ся надяваме на отговор. 
Ваш искренний приятел // Добри Н. Стойков // София êÿòèáè 

1867, 5 8-врия 

[На гърба печат с червен восък и австрийска марка плюс адрес на 
френски и български:] Philippopoli // à Monsieur // George Stoyanovitch 

Господину // Юргаки Стояновичу // Филипополи 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 605. Оригинал. 

                                                 
1 Вж. тук по-долу, д. 154. 
2 Мидхат паша. 
3 х. Пенчович. 
4 Юрданчо ефенди Николов, от Елена. 
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№ 76 

1867, ноември 3, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдив-
ската община: не може да се остави църковната и да се настоява 
само за гражданската част от Въпроса преди да излезе решени-
ето, което в момента му готви Портата1 

Почтенни ми соотечественници 
Приех и днешното общо ваше писмо, с което каквото и с по-оная-

неделешното вие ни каните да оставиме черковната стърна на Воп-
росът и да са залувиме за чисто гражданската, която не зависи освен 
от Правителството. 

Азе имах чест да ви са отговора на първото като ви начертах в 
кратце работата, показах точката на която достигна, и опасността да 
са бута в ръцете, в които са намира. Днес немам освен да ви притура, 
че нашите от съдя сведенията ни подтвърдяват че работата ни са 
раздирва в соборът, и отговорът ще имаме скоро. Прочее не можеме 
да си промениме програмата, освен след изданието на министерското 
решение, ако би, не дай Боже! то да са не срящи с нашите желаниета 
и âèñòè2. 

Поздравляем ви пърлично // ваш почитател // Д-р Ст.Чомаков 
3 ное[мври 1]867 // Стамбол 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 611. Оригинал. 

№ 77 

1867, ноември 15, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдив-
ската община: да се искат само граждански правдини от Портата 
означава връщане назад във Въпроса; при изравняването в 
гражданските права ще настъпи сливане на народите – в този 
процес българите, ако нямат своя Църква, рискуват да загубят 
идентичността си; Въпросът не бива от църковен да се превръща 
в политически – не бива да се отказват от малкото, което е си-
гурно, за да гонят многото, което е несигурно 

                                                 
1 Вж. и тук по-долу, д. 77-78. 
2 (ит.) – виждания, възгледи. 
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Почтенно ми общество 
Оная неделя ви са отговорих1 на общото ви писмо в което ваша 

милост повторявахте вашето предложение да са остави черковната 
част на Вопросът, и да са гонат светските правдини, които приключ-
ваха нашите Осем точки. Казах ви, че днес вкуп нашите желаниета са 
предмет на разискваниета на министрите които поеха грижата да 
размислат и да разсъдат тая распра, и по техните уверениета скоро 
щем видим решение в тоя многогодишен вопрос. Нека оставим на-
стърна благите надежди на един и друг от тях които ни дават. Нека 
земем за здраво онова само, което стая и са свръши и от това само да 
помислиме можем ли им каза едно подобно нящо на това, което ни 
предлагат? Знаете веке, че Патриаршията отстъпи една част на оте-
чеството която носи името исключително на България, знаете че то са 
не прие, не само за образът му но и за пространството. Ако би да 
можехме да направиме една такава постъпка до Правителството и да 
му речеме онова което ни советвате, не ли ударяме назад? Не ли за-
губваме и онова което са е дало наистинна писменно но не са е по-
твърдило? Можехме прочее по-словесно да приемеме оня проект 
патриаршески допълнен с правдини граждански спорет каквото ни 
кани и Н[егово] В[исочество] министрът на външните дела2 пръвем. Но 
тогава не вие от там не ние от тука го удобрихме. И согласно го 
отхвърлихме. Сега да са повърнеме назад, и да искаме нето онова 
което имахме готово, ами половината му само, а пак най-мъчното да 
го оставиме та ние да си го довръшваме сами с нашите сили и сред-
ства. 

Трява ли, Господа, да ви казвам впечатлението което има да 
направи, и съмнениетата в които ще ни хвърли такова предложение. 
Толкоз повече когато то е и советът, който ни дава Комитетът буку-
рещки3 в славната си брошура4, която тайнно неговите агенти разда-
ват в народът? Не ли е по-разумно, от ка първем отхвърлихме обе-
щаниетата за граждански отстъплениета щедри, защото проектът 
патриаршески не обемаше голяма част от народът и защото образът 
на черковната автономия не беше удовлетворителен да чакаме вър-
ховният съдник да каже, кой има правда и кой има кривда? Ако ни ре-
чат по настоящем òîâà äåòî âè äàâà ïàòðèêúò å äîâîëíî, основата ко-

                                                 
1 Вж. тук по-горе, д. 76. 
2 Фуад паша. 
3 ТБЦК. 
4 Вероятно тук Чомаков има предвид брошурата на П. Кисимов България пред 

Европа, отпечатана през 1866 в Букурещ във варианти на български и френски.  
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ято полага ако не е каноническа, то Ц[арското] Правителство ще я оз-
драви и ще £ даде сила непоколебима, тогава дохождаме на лятош-
ното решение, в което ако ни отсъдат ще е за назе много по-полезно 
да останеме, а не онова положение в което ще са намираме, ако ни 
препознае Ц[арското] Правителство просто за народ (каквото ни 
днеска и препознава), ако ни даде право да си имаме собор за граж-
данските работи на съдя  (каквото си и имаме) а пак не ни остави ра-
боти да расправяме в тях.  

Действително, от ден на ден оние распри, които са глеждаха от 
назе в соборите ни зимаха да са съдат в чивилните съдилища, които 
са устроиха и постепенно са совершенствуват. Още, училищните 
грижи ща са отложат на комисия само за тая част определенна.  

Какво нящо може тогава да остане в ръцете на народът който ще 
са дръжи остърнен от владишкиат собор? Не ли в малко време ще са 
намери понуден да му припознае делата му. Ето кругът на деяниетата 
ето и трайността на един собор, в който не влязват делата черковни, 
които са основата на вътрешниат ни живот. Даже и с тая основа, на 
която за оние които си я дръжат нема никой никога да посегне, пак са 
стесниха и са стесняват от ден на ден границите повече, като са 
разширява кругът на политическиат ни живот в който полека лека ще 
влязваме. Да, Господа, политически правдини ще ни са отстъпат, да 
немате съмнение, стига да сме благоразумни каквито сме биле, 
сякога. И да не изражаваме желаниета прекалени, неиспълними, и 
невозможни. Нека са намираме в законниат път сякога, и ние ще 
заслужиме в малко, онова което не сме сънувале никога си. Но 
дохожда пак питанието можем ли без да срещаме големи мъчнотии и 
в тойзи политически живот, в който попът не липцува да са пречи в 
сяка стъпка да са ползваме охолно, като оставими или зарежеме тойзи 
вопрос черковни, от ка му достигнахме до конецът или поне от ка 
заминахме повече от половината? Отговорът сякой прави самичак. 
Той е с който ще са дръжиме в единство, чрез него ще са представ-
ляваме като народ пред светът. Без него сохранението на нашата 
личност стая проблематическо. Разбира са лесно как приближението 
на народите в наслаждение на еднакви правдини в управлението 
гражданско ще докара едно сливане на тия народи. Това да ли нема и 
опасната си стърна, за оние които като назе си немат автономия в 
черковно отношение? Ние даже овладени от страхът на тая опасност 
искаме да земеме мерки да са предупазиме още повече от нея. Же-
лаеме да изходатайствуваме и училищната част на народът да бъде 
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соединена и управляема от хора избранни от народът и от неговото 
вероизсповедание. На което отгоре и работиме.  

Прочее, той вопрос трява да са не оставя като жизненни за на-
шата личност. Но казвате ваша милост един ðàäæîí, пред който сич-
ките други клонат глава. Истинна, когато нема средства да са гони 
трява да са остави когато и тие средства, които не можат да са речат 
средства за такав голем вопрос са загубват, то не може са връвя на-
пред и трява да са остави. Кои беха тие средства с които усилени 
представителите са бориха с Фенерската Патриаршия и с гръцкиат 
елемент който е преобладающата част в столицата? Триесет и шес 
хил[яди] гр[оша] които Пловдивската епархия даваше на Чомакова за 
разноските му. И тие и само тие без нящо повече от никаде си никому 
си. Когато ги нема веке, когато са исчерпи и тойзи богат извор трява и 
народът да си тури главата долу и да са свръши. Но за щастието на 
народът на тойзи Вопрос конец ще му са даде от стърна на турците 
които викат че са прости зрителе биле до сега в тая борба, и ще му са 
даде в кратко време, и надеем са че това време не ще да е по-големо 
от колкото ваша милост давате в писмото ви общо. Само ви мола не 
насилвайте да го побръкваме в ходът му, да не му менуваме образът 
от черковни на политически, защо тогава е дето ще иска години и 
средства които не сме имале никога. А пак при тем че тешки станаха и 
оние които до днеска сме разполагале, казвам ви че са недостаточни 
от сега нататак даже ако не бяха и изчерпанни. 

Нека искажа по-ясно мислъта ми. Азе ви казах по-горе, че такива 
светски правдини които бяха начертани в проектът от представите-
лете не са от никакво значение оголени от оние които содружават ду-
ховната власт. Правдините за които намислвате да захванеме да 
работиме трява да са разбереме първо кои са които подразумявате; 
трява да ги определиме, или по-добре тряваше да ми ги определите, а 
не да ми казвате всеобстности от които не са извлича нищо, такива 
изражениета неопределенни тие са и опасни, трява да постъпваме с 
дух практически и с знание на онова което искаме и с добро отценение 
на вазността и следствиетата му. 

Ви са мола óáî не да ми следвате онова поверение което види са 
изгубих, но едно нящо което е общиат ни ентерес. Да помниме бас-
ната Есопова1, с която много остроумно ни поучава, когато ни раз-
казва че едно куче с едно парче месо в устата минувало една река, и 
му са видяла сянката на месото в водата, която то намерило че е 

                                                 
1 Това е баснята, озаглавявана Куче с мръвка. 
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парче месо по-голямо и по-тлъсто, оставя óáî онова което имало в 
устата да улови тлъстото, което и с краката и с устата като дири и не 
може да намери, смъти водата, та и неговото онова готово изгуби и на 
малко и то щеше да са удави. От тая басна поучени, искам да кажа да 
не оставяме истинното за сянката. Да не загубиме и него; има някой 
дето ни хвърлиха като на гладни едно добро парче месо преди малко. 
Ма знаете ли защо ни го хвърлиха? За да загубиме и онова което на 
близу щи имаме. И за това и само за това им е и гневът против назе и 
вазе. 

Мола ви на конец да ми направите размишлениетата ви на пис-
мото ми и да ми изясните вашата воля по-добре. Да не ви е ãþäæåíå, 
дето не можем тъй лесно да се споразумееме. От далече команда е 
мъчно нящо нека да е и от най-искусниат капетанин. 

Поздравлявам ви пърлично // ваш преданний // почитател 
Д-р Ст.Чомаков 

15 ное[мври 1]867 // Стамбол 

[П.П.] Пращам една полица от шеесет лири чрез Г[-н] Атанасаки 
Стояновича, която мола приемете и на време исплатете. 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 616-619. Оригинал. 

№ 78 

1867, ноември 22, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдив-
ската община: причините, поради които не бива мирските прав-
дини по Въпроса да се искат отделно от църковните 

22 ноем[ври 1]867 // Цари Град 
Почтенни ми соотечественници 
Имах чест завчера1 да ви са истълкувам по-надлъго воз ония ми-

рянски права, които правеха част на проектът изработен на 18602 от 
стърна на представителете собранни тогава в столицата. Надеям са 
еднакво да им отценихте тежестта.  

Тогива тие са сочиниха като дъхахме в удушителната атмосфера 
на спогождение с гръците. Прочее тие не можеха да имат широчина 
голема. Днес обаче, които и каквито да са вашите мисли за решението 
на Черковниат вопрос не можете да не споразделите и вие с назе 

                                                 
1 Вж. тук по-горе, д. 77. 
2 Всъщност, 1861. 
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идеята че са намираме в много по-распустително положение като из-
лязохме от спогождението. И това дали не стигаше да ни увери че ни 
чака една будущност по-охолна? Но, драги ми соотечественници, 
имаме и едни обстоятелства и време много благоприятни, в които 
стаят оние желаниета на представителите недостаточни. И вярвам че 
са согласяваме и в това. Но можете да ми речете íåêà èñêàìå çà äà íè 
äàäàò. И ето точка в която трява да са изясниме още. 

Действително що правим ние тука та не това, което ще ни речете? 
Ама има някоя разлика, и тя състои в това, че ние тласкаме цял 
Черковно-гражданскиат вопрос, а вие ни казвате да го разделиме да 
оставиме настърна първата половина, та да гониме само втората му. 
И в това разногласиме и длъжнея пак и пак да ви пиша да са срещ-
неме. Мойте ðàäæîíå скратени са следующите. 

1. Отделени мирските права от духовните са бездушни. Не ще 
добиеме карактерическа личност помежду народите. 

2. Като е поело Правителството да прегледа нашата многого-
дишна распра с гръците, в която усяща нашата стърна да има право, 
ако би по мнение ваше да не може да ни удовлетвори в първата, в 
втората щедро и великодушно ще са отговори за допълнение. 

3. Политически отстъплениета ще ни са дадат, като са готват ко-
ренни преобразуваниета да станат в Империята. Ако би да са отне-
семе да искаме граждански права само, знаете ли какво ще ни кажат? 
Èäåòå ñè ïî ðàáîòàòà ÷å íèå è áåç äà èñêàòå ùå âè äàäåìå. 

4. Вопросът тъй положен той ни напомва на умът на сичките. И 
ето защо има да чакаме много повече а не ако би да го нема. 

5. Как можеме после ние местно от стърна на цял народ да изра-
жаваме желаниета? Или как можеме да предлагаме предложениета 
согласни с оние на Букурещкиат Комитет1 по Блъгария? Нето едното е 
умно нето другото е возможно. 

6. Разстоянието после на трите месеци които ни остаят да дадем 
конец на нашите насилиета и грижи за доброто на отечеството от сяка 
стърна са показва доволно за да свръши и правителството разгледът 
на Вопросът и да му даде край. 

Прочее ви мола да ми следвате, ако е возможно, онова доверие 
кам мене, което ми имахте седем години още за два или трите ме-
сеци, след което, ако би не дай Боже! да са продължава работата 
щем помислиме тогава в такав случай що износи и що трява да са 
ради. 

                                                 
1 ТБЦК. 
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На ваша милост // преданний // Д-р Ст.Чомаков 

[П.П.] Приех шестдесет лири т[урски] от Господина Д. Гешоолу 
което като не знаех оная неделя ви теглих полица. 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 620, 688. Оригинал. 

№ 79 

1867, ноември 28, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдив-
ската община: под секрет му съобщили, че решението на Въпроса 
е готово и е такова, каквото са го искали българите; според пра-
вителствения проект в смесените епархии ще има по двама вла-
дици, български и гръцки – нека поради това в Пловдив бълга-
рите се постараят да вземат в свои ръце Митрополията; среща с 
Фуад паша 

28 ное[мври 1]867 // Стамбол  
Почтенни ми приятеле 
Оная неделя принуден бях да ви исчисла1 в заглавие причините, 

по които ние тука не споразделявахме вашето мнение воз съдбината 
на черковнонародниат ни Вопрос. И не приемахме да промениме 
програмата си с друга, в която да просиме граждански правдини. 
Днеска Господ помогна да може да принеса на неверующите мой 
собратие за доказателство на истинната на думите ми. Дело е да ви 
кажа с Х[ри]ста нашего Бога. 

Щастлив сам наистинна днеска да ви кажа че онова което чакахме 
и пречакахме добро е свръшенно. Основата му е широка и длъга 
колкото желаехме. Понеже нам поверително са е сообщило, подобно и 
вам поверително го сообщавам; нека е здравие до неделя можа ща 
надеям са да ви изложа на цяло решението. За днеска, драги ми 
соотечественници, ви са сарадвам дето трудовете ваши и наши са 
увенчават с пълна сполука, нека даде Бог да сме живи да подъхнеме и 
ние воздух народни и автономически в вътрешниат си тъй да реча 
покъшни живот, от който ще са осилиме ще се отпуснеме и ние на 
веселба, и ще цъвнеме колкото слънцето което ни огрява е воз назе 
силно и горещо!! 

                                                 
1 Вж. тук по-горе, д. 78. 
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Добро беше да идеше Негово Преподобие отец архимандрит1 и 
още един от почтенните граждани в Хаскюй да собере умът на старе-
цът Христодул, който види са са е вдетенил, и да са пострадаят да 
развалат щото са правиле или да реча по-добре да поправат онова 
което са развалили. Има едно правило в проектът правителствени за 
решението на Вопросът, по което са допуща на жителете, каквито и да 
са тие, да искат владика щат от Гръцката патриаршия щат от Блъ-
гарската. Прочее, нашите хаскюйлие неспособни по числото на епар-
хията нето за един епископ трява да приберат един за блъгарете един 
за тези дето искат да си останат под Фенер. Което неудобство не може 
са избегне за Пловдив, заради това вие уздравете в ръцете ви 
митрополията, нека да е каква да е. Тя има едно обаяние пред очите 
на православните за старостта си. 

Колкото за общите заведениета тя е послешна работа, когато са 
наредат първо главните работи, тогава ще са видат частно и мест-
ните. 

Мола ви са на конец да не правите никакъв шум, защо има да за-
губиме ако би да искаме да правиме блеск. Ôïqò öñïíßìïéò }ëßãá.2 

Поздравлявам ви пърлично // ваш почитател // Д-р Ст.Чомаков 

[П.П.] Сега дохождаме от Н[егово] П[ревъзходителство] Фуат 
паша, с който имахме длъго и пространно изяснение. Но е заповед да 
не сообщаваме никаде си нищо. И наистинна трява да са собереме в 
назе си, и да оставиме препирните с гръци и други на стърна дорде са 
излупи и излезе живо и цяло нашето освобождение: до сега óáî имат 
решенно, нашето отделение нашето самостоятелно живеене в 
религиозно отношение, а нищо повече. И това е здравото. Насетне ще 
видиме какво ще е нашето духовенство и прочия. 

същиат 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 621-622. Оригинал. 

№ 80 

1867, декември 13, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Плов-
дивската община: Въпросът в Министерския съвет получил ре-
шение, но трябва да се почака официалното му оповестяване; 
решението е напълно според българските искания – независимо 

                                                 
1 Дамаскин. 
2 (грц.) – на умните малко [е достатъчно]. 
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и избрано от народа духовенство, където и да се намира бълга-
ринът, той ще зависи само от свое национално духовенство и ще 
има свое представителство в столицата; из смесените епархии 
църковната борба ще продължи, тъй като там ще има по двама 
владици – това е аномалия, но тя ще изчезне с времето 

Драги ми соотечественици 
За да не продължаваме помежду ни едно разискване воз Вопро-

сът, на което побудителната причина не беше согласна с положението 
негово, и можеше да се претълкува враждебно и за Вопросът и за 
нашите чувства, азе ви сообщих поверително радостното известие за 
решението му в Министерскиат совет преди още това решение да до-
бие официална форма с молене да го знаете помежду ви. Днес обаче 
духовете са такива, дето можеха да са намерат някой си да речат и от 
помежду ви, аз не вярвам1. Защото тая реч е на модата. И желаех 
зарад това час по-напред да излезеше на публиката високото решение 
да са оспокоиме и верующи и неверующи. Но по нещастие мъжете, 
които дръжат в ръцете си съдбината на народите не споразделяват 
това наше нетърпение, и сам понуден днес да ви повтора, онова което 
веке ви казах и да ви го потвърда с личното ми свидетелство, което 
знам че изгуби силата и авторитет си, но което работата и конецът ще 
воздигнат след някой ден по-горе от колкото е било напреди. 

Началото, което са приело за решението, и което са е положило 
за основа е онова което жъднеехме сякоги.  

Препознаванието на народът. 
Духовенство народно независимо, по избирателната система от 

народът саставено. 
Българинът дето и да е на която провинциа и да живее да си за-

виси от неговото духовенство. С други речи блъгарско духовенство да 
има насъдя дето има блъгаре било би и на Багдат. 

Блъгарският клер и народ да си има в столицата представителс-
тво. 

Ето, драги ми приятели, де са достига с мъдростта, благоразуми-
ето, и истинниат патриотизм. 

На Гръцкиат патриарх нема да му отнеме нищо Правителството. 
Не ще му уничтожи ни áåðàòå ни фермане. От тях и с тях ще са снаб-
дява каквото и до сега. Иска например да прати в София владика, 

                                                 
1 Подчертано от Чомаков. 
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слободен е. Иска да прати в Пловдив в Самаков в Ниш дето ще, нека 
прати, царското Правителство ще му даде ферман. Ама софийците, 
пловдивчаните самаковците нишчаните искат си и избрали си един 
други предложили го на техниат патрик рукоположил им го той; цар-
ското Правителство ще му даде ферман. Прочее ето ти двоица вла-
дици в един град в една епархия, но що ще да стане? Единът ще си 
иде, защо вятерът не ще може да го храни. Така чистите епархии ще 
са изчистат лесно, но за смешанните епархий ще има една аномалия 
която аномалия още изчезне с времето после от една борба голяма 
или малка спорет множеството на единът и на другиат елемент, спо-
рет развитието, до което са достигнале. И която борба ще послужи да 
са изострат и да си опознаят правата си, дорде са наредат. Така дето 
някаде си едните ще си подръжават от тяхната Патриаршия и другите 
от тяхната. По следствие нема никому си обезправдание да стане. И 
оние които не можат да имат владика по числото си можат си има 
един архимандрит. Кой ще са оплаква тогава от някого си? 

На конец нека да е и предварително ви са сорадвам, почтенни ми 
сограждане, че общите ни трудове са вознаграждават с сполуката на 
работата щедро. 

Като ви поздрава братски // остаям ваш преданний 
почитател и приятел // Д-р Ст. Чомаков 

13 декем[ври 1]867 // Цари Град 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 625-626. Оригинал. 

№ 81 

1868, февруари 7, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдив-
ската община: издействал от Фуад паша да се задържи изпраща-
нето на Игнатий Иринополски в Пловдив; Фуад паша го уверил, че 
решението на Въпроса е готово, но за официалното му оповестя-
ване се чака завръщането на Али паша 

7 февр[уари 1]868 // Стамбол 
Почтенни ми соотечественници 
Честното Ви писмо от оная седмица получих с крайнно удоволст-

вие за чувствата, които ми сохранявате. Истинна, такивата чувства ми 
бяха самото насърчение и самото утешение в мъчната работа с която 
са натоварих за толкози време. 
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Жалбата ви принесох вчера на Н[егово] В[исочество] Фуад паша и 
каквото ми беше са обрекал и в сряда когато му подадох такава от моя 
страна по следствие на тилеграфът ви, тъй и вчера ми повтори, че ако 
и да имат право да си испратат владика за оний които го искат, спорет 
начинът дето дадохме за решението на Вопросът, но понеже това 
решение още официално не са е сообщило ще можем да им за-
повядаме да отложат испращанието на тоя за гръците приготвен вла-
дика1, дордето стане. 

В вчерашното мое виждане с министрът имахме разговорка, как 
ще стане за общите ни заведения що имаме с гръците в смесенните 
градища и общинни, и второ, щем ли намерими в народът ни човеци 
достойнни да постъпат на владишки сан или ще ни потрябва да упот-
ребими чужди хора, или такива с чуждо воспитание. След тях разго-
ворки като ма увери, че начинът, който ни сообщи пръвем за решени-
ето на Вопросът ни е напълно свръшен и нареден, учтиво поиска да 
почаками Н[егово] В[исочество] ñàäðàçàì åôåíäèÿ2 който тия дни са 
чака, за да му дадат конец защото той е работил толкози години с 
него, и не пърлича от ка му са прати èðàäå и âàïîð за да са върне, тъй 
тука да не считат потребно неговото присутствие; причината е ясна, и 
не можехме освен да я приемеми с благодарение. 

В неделя заран изгоря конакът на Н[егово] В[исочество] Али паша 
с сичката покъшнина. 

Пърлично ви поздравлявам и желая ви леки пости. 
Ваш почитател // Д-р Ст.Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 651. Оригинал. 

№ 82 

1868, февруари 7, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Софий-
ската община: до една-две седмици решението на Въпроса ще 
излезе официално 

Почтенни ми Приятеле, 
Вашето честно писмо оная неделя получих с благодарение. 
                                                 
1 Игнатий Иринополски, пращан в Пловдив като викарий на неискащия там да 

отиде без съгласието на българите Панарет Пловдивски. 
2 Али паша, който по това време е с мисия на въстаналия о. Крит. 
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За оскудността на храмовете от попове, в която естественно ни 
докара дългото провличание на Въпросът с радост ви са отговарям, че 
решението му което е веке свръшено, и не чака освен пристиганието 
на Н[егово] В[исочество] ñàäðàçàì åôåíäèÿòà1 за да са обнародва 
официално, ще ни отръве от нея оскудност. Прочее, имайте малко 
тръпение, сиреч тръпение за една до две седмици дорде тоя честит 
ден за назе осъвне, и тогава лесно ще си свръшими и тая нужда с 
толкози други наедно. 

С сичко що още не е изляло èðàäåòî на решението това, но в 
кратце позволявам си да ви кажа че началото му е самостоятелна 
Черква българска, а основата му свободата на народът ни в отноше-
ние на черковните ни работи. По-щедро, по-великодушно решение от 
това не сми зъднели никога си. Нека е жив Н[егово] В[еличество] Сул-
танът ни и неговите славни министри. 

Поздравлявам ви и желая ви леки пости. 
Ваш почитател и приятел // Д-р Ст. Чомаков 

7 февр[уари 1] 868 // Стамбол 

ЦДА, ф. 31к, оп. 1, а.е. 16, л. 32. Оригинал. 

№ 83 

1868, октомври, Цариград. – Реч на д-р Чомаков: с два свои про-
екта Портата решава Въпроса; историята, факторите и смисълът 
на победата; какво предстои да се прави; бъдещето на българите 
е в реформирането на Империята 

СЛОВО,  
изречено от Г. Д-р Чомакова, представител по Черковния въпрос, в 
събранието при българската черква, когато съобщи на събранието 

правителственните проекти за решението на Въпросът.  

Áëàãîñëîâåí Ãîñïîä Áîã Èçðàèëåâ, ÿêî ïîñåòè  
è ñîòâîðè èçáàâëåíèå ëþäåì ñâîèì.2 

До днес, любезни единородци, ви говорихми все с утешения и 
уверения и надежди; честити сми той час да ви поздравим уже за ис-

                                                 
1 Али паша, който по това време е с мисия на въстаналия о. Крит. 
2 благословен е Господ, Бог Израилев, задето посети и извърши избавление на 

Своя народ (Лука, 1, 68). 
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пълнението на нашите обещания и за удовлетворението на нашите 
топли ожидания. 

Да, Господие, дойде вече за нас светлий он ден в който с пълна 
радост да испеем синца с пророка Захария: ñïàñåíèå îò âðàã íàøèõ è èç 
ðóêè âñåõ íåíàâèäÿùèõ íàñ. 

Той достопамятний ден отваря нова епоха в делата на народът; и 
за изяснение не е излишно, ако ми дозволите да поприкажа в кратце 
що сми били, що сми днес и що ще да бъдем. 

Лишени от право гражданско, ний бяхми изхвърлени от главните 
градове; в тях нямахми глас, освен притворен. С нашата личност ний 
можахми да живеем само по селата, в полето и в лесовете; там 
имахми и отдъх, там наведени на оралото и мотиката, ний да преко-
павами земята; там с гегата на гръбът да пасеми стадата; или по тях 
да ся скитами умокрени и измръзнали на преносвание стоки. Таквоз 
беше нашето състояние и такваз беше нашата участ. 

Знаете че ний не бехми прямо подданници на отоманските импе-
ратори. Върху нас цял един народ тежеше с сичката тягост, той от 
нашите произведения ся убогатяваше; неговото чело с нашите цветя 
ся украсяваше; неговата плът с нашата кръв са накръвяваше. Ний 
бяхми удушени; вяра, църкви, училища, язик, тойзи малък наш имотец, 
съдилища, чест, и тойзи още живот наш всите бяха под властта на 
фенерските архиереи, които ни бяха турили под нозете си, следо-
вателно нашата бедност и униние бяха безподобни; милото ни още 
народно име достигнало беше да служи за укор, за то с срам го но-
сяхми, кога не можахми да го потулими; с една реч, ний живеяхми в 
мълчание и в мрак, като мрътвите в гробовете, и за нас милост ня-
маше, освен в тях. Тамо до техните врата престанваха присмивите и 
поруганията противу това що съставлява нашата народна личност. 

Днес обаче нашите язици са отпуснаха, умът ни ся възвиси, сър-
дцето ни ся закрепи, и чувствовами почитание на нас си; церквите си 
чувами веке че ехтат от нашийт матерний язик, народни училища ни ся 
отварят и още ще ся отварят, в които нашата младеж ще ся учи да 
почита народът си; сърдцето за работа ни захвана да тупа; предприя-
тията ни наченват да стават по-сполучливи; землята, тая наша майка, 
забира като че ли ся радува за нашето възбуждение и като че е нам за 
това признателна да ни наградява по-щедро и всегде съзирами 
изобилие и плодородие. Едвам сми са освободили от унизителното 
опекунство, и ето ни, че горди и с възвишено чело, грядим в столи-
цата носяще милото си име, гледами на слънцето светлината и с по-
мощта му съзирами блистателната зора на нашата будущност; и там 



Българоезични документи 

 

145 

 
 

дето Фенер се ядува и скорби, ний радостно си устроявами огнище за 
осветление и отопление на цял народ, в тая истая земля, която е сън 
и мечтание на завистливото человеческо сърце, земленно битие на 
избраните, и на прелестниците, и най-красното място след рай Божий; 
в тая земля дето вечно пъдени ся преливахми на други, ний днес 
поставями шатер непоколебимий в вечната основа на Евангелието. 

На кого сми длъжни за това общежително променение? 
Нека отдадеми първо правда на жилавостта на българската жизн; 

защо тя ни припази срещу най-разорителното управление и злоупот-
ребление на онова чуждо духовенство и срещу причините които най-
силно превръщат личността на един народ, сиромашията, сиреч, и 
невежеството. 

Нека отдадеми и второ правда и на царското Правителство, защо 
не посегна на нашата народност, и не тури препятствие на нашето 
възрождение; нека му сми признателни още че ни остави пълна сво-
бода за развитието ни, и че ни вдигаше сичките спънки, които посре-
щахми в тоя път с оная справедливост, която често ся не намира в 
просвещенни и християнски правителства. 

Тая историческа истина нека я исповядами и пред Бога и пред цял 
мир. 

Наистина в голямата ни борба често съм чул да ся оплакват от 
Правителството че не ни уж защитило по-положително, че не ни 
строшило с топуз веригите, с които бяхми оковани. 

Но нека знаем и нека исповядами че положението му беше нежно; 
че, за да отстъпи на нашите желания, то имаше да посрещне страшни 
враждебности; нека не заборавями още че немаше и чиста идея на 
пространството и на единодушието на нашите ожидания; и още нека 
си кажеми помежду си че æàòâà óáî ìíîãà, äåëàòåëåé æå ìàëî1. 

Ако са положим на неговото място, ний ще намерим, че е рабо-
тило много мъдро, като ни е оставяло свободно да развием в това 
дело сичките наши сили; така действието на нашата воля и тягостта 
на причините които ни насилиха да ся възбунтувами против духовен-
ство единоверно, ся изясниха и повече и по-добре. Дето днес, ако ся 
обявлява веке за нашата страна, Правителството не прави друго ос-
вен да посвяти и да подтвърди искренното желание на цял един на-
род, в полза на когото и в империята и вън от империята общото мне-

                                                 
1 Тогава каза на учениците Си: жетвата е голяма, а работниците малко (Матея, 

9, 37). 
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ние ся е вече изразило. По следствие на това ако има някой от сега 
нататак да ся противи на това подтвърдение, ще направи себе си ви-
новат на грешка оскърбления человечества; забавата óáî на нашата 
конечна сполука не направи друго освен да покаже още по-неоспори-
мата тая наша нравственна победа. 

Нека си кажем още на конец, че в тия анархически времена на 
усилие, на скърб, и на негодование, ний показахми благоразумие и 
любов към покойт и благочинието; тождевременно же и постоянство 
примерно; с това ний си добихми любов и чест; с това ся показахми 
достойни да участвувами от причастието на просвещенните народи. 

Много покушения стаяха за да ся обърнем от спасителнийт път, 
който следувахми; ний ся противопоставихми с една мъдрост, която, 
простено ни е да си го кажем, смути сичките за здравийт политический 
ум на един народ, който толкози векове беше изфърлен от дейст-
вителнийт живот. 

Обаче добихми си неприятели, и неприятели грозни. Тъй ние ся 
сподобявами днес да влезем в общийт круг, без да имами да си на-
мирами грешка или да ни намира други някой освен ония, на който не 
угодихми. 

В това състояние наистинна ний влязохми медленно; от край 
обаче и до днес секи ден ний правихми по някоя стъпка напред и ето 
достигнахми нашето намерение. 

Единородци! такова поведение принесе нам припознаванието ни; 
с такова поведение придобхми черковната си самостоятелност и не-
зависимост. 

Но това поведение направи ни да добием и едно положение по-
високо отколкото ся надеяхми за един народ закопан от векове в 
тройнийт гроб на èëîòèçìúò, на сиромашията и на невежеството. 

Като следувахми разумно една линия българска, като ся не наме-
сяхми в опасни движения, като плащахми с искренна признателност 
сяко благодеяние, което ни ся отстъпваше, ний показахми себе си на-
дарени с личност деятелна, с дух независим, с разсъдок здрав, и с 
натура бодра; следователно бъдете уверени че народ, като ся съ-
бужда с такъв начин, добива каквото и ний добихми симпатията на 
другите народи и почитанието на Правителството което ни управлява. 

Сега, кое тряба да е нашето поведение и за напред? Очевидно 
нашето поведение и за напред тряба да е пак онова, което ни принесе 
нашата днешна победа. Не само по интерес и благоразумие, но още и 
по длъжност: защо до сега други за нас бяха отговорни, а днес 
ставаме граждане; добивами официално народна личност; по следст-
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вие на това нашите длъжности натегват; каквото длъжностите на един 
в тинята и длъжностите на човек от високите кругове на обществен-
нийт живот не са едни и тиижде; тии ся умножават в прямо слово с 
възведението на човека; тъй е общественнийт закон: колкото добиваш 
толкози си длъжен и да даваш; това истото е и за народ, каквото и за 
лице. 

Нека óáî без колебание ся привържем на Царското правителство; 
което отвори над нас крила покровителски; което на место да иска да 
ни заличи от светът каквото други правителства имат направено, то 
единогласно с народът сички отомански и тържественно днес впе-
чатва с истата си ръка на челото ни печатът на нашата народност; 
нека Всевишнийт го укрепи и прослави до веки веков; а имената на 
Тяхно Височество Али паша и Фуат паша, нека ги принесем на чадата 
си с устата ни като имена на две звезди благодетелни, които светиха с 
сичката си светлост над нашето възрождение – и тъй осветиха за нас 
един живот достоен и пълен с будущност; нека са óáî живи и славни с 
сичкото тяхно светло домородие! 

Чувам обаче да ся казва зад мене че с това що добихми не сми и 
не можеми да сми каквото са други народи благоденственни и бла-
женни. 

Имами наистина доста още да ожидавами от благодеянието на 
царското Правителство; това е неоспоримо; но това ожидание нам е 
общо с другите народи на империята; това което имами още да же-
лаем, то го желалят още 40 милиона люди. 

Казват, че законоведението в империята е още недостаточно, че 
властта на чиновниците не е още под контрол, ся дума, и че разпо-
режданието на правосъдието не е още узаконено с закони непроме-
ними. 

Но мислите ли че Правителството не е то първо което ся 
интересува да положи тоя ред, който ще му донесе уздравление и 
крепост? Державата не желае нищо повече от колкото да състави 
добри закони; но знаете ли що я въспира? Невежеството и пред-
разсъдоците на ония, които трябва да положат в приспособление 
законите. Що може да послужи най-хубавийт закон на народ който го 
не разбира? Не ще ли да е той нему толкози полезен колкото 
светлината на слепите? Толкози полезен колкото една могила злато 
в пустиня? 

Правителството въдвори тръговскийт француский кодикс, то сос-
тави и составлява и други закони от първа нужда; то ни подари об-
щественно право; от него право всякаде днес ся воздигнаха совети 
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старейшински, областни и âèëàåòñêè, които распореждат и приспособ-
ляват главното управление.  

Правосъдието ся извършва от човеци на мястото; съдилащата ся 
разделиха по естеството на вините; то основа един Държавен съвет по 
примерът на най-добре съставените правителства. И в тоя съвет 
нашите единородци ся прияха каквото и от други народи; то ни от-
стъпи участие голямо в върховното прямо управление на цели ñàí-
äæàöè. 

Но, ако правдата и нашето желание изисква нещо повече от 
това, нека не забравями, че едно преобразование не става внезап-
но, че коренните променения причиняват разрушения. [Х]идрата на 
фанатизмът не може ся смачка с едно само настъпвание, тя е много 
жилава. Нека не забравями, че за такова и за по-голямо още 
участие трябва по-приятно расположение на духовете, и по-неос-
порима способност. 

Следователно налага ни ся длъжност дя ся приготвими по-добре, 
да раздразними в нас си чувството на общественнийт живот за да от-
ворим умът си на гласът на законът; законите са правила на животът; 
прочее, за да съществуват закони, трябва първо животът да същест-
вува; подобно каквото, за да станат плуваеми вади трябва по-напред 
да има реки. 

Живейте убо в учение: защо от неприятели и от приятели всегде и 
всегда ни ся подмята невежеството и неспособността, от които види 
ся да истича и оная наклонност към празнословието, към осъжданни-
ето и към мечтанията. 

Ний сми веке в същите условия, в които са арменци, гръци и про-
чия народи в империята, но ний сми много по-назад от тях. За да ги 
пристигнем, в понятието на общественнийт живот трябва без забава 
да влезем в жътва на ония плодовити ниви, в които изниква истинното 
благоговение, неотчуждаемото богатство, и неоценяемото достойнс-
тво. 

Ний сми народ земледелческий; но земледелието помежду ни е 
още в пелените; за да ся развие, да ся [о]блесни, да ся улучши, изис-
ква ся да научим как е то в просвещенните народи. Въдворете учени-
ето в училищата си. Землята ни е плодородна, но ний по примерът на 
нашите до днес церковни просветители берем £ само плодовете без 
да мислим че тряба и да я торими прилично. 

Правителството ни пристоя та си отворихми земледелчески банки, 
с тях ний освободихми сиромашията от бичът на лихоимците. 
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Планините ни са съкровища, научете ся да ги копаете за да ся 
убогатявате, непростена е веке нашата немарливост сравнена с на-
шето сребролюбие, и за това обаче требват ви училища. 

Подражете на европейците духът на содружието тойзи дух е днес 
мярка на цивилизацията человеческа. Но никое съдружие не е въз-
можно да сполучи ако нема за основа взаймното доверие, почтен-
ността и доброто нравственно поведение на членовете му; то иска и 
една пътна економия; неправдата, недоверието, ленивостта и невоз-
держанието тии са неговите разорителни причини. 

Содружието само може да посрещне безсилието на нашата не-
мощ. 

Содружете ся óáî не само за да извръшите големи тръговски 
предприятия, но още за да можете с цел нравственна и умственна да 
дойдете на помощ на нашите бедни братия; да пръснете вкусът на 
писменността и на науката; да устроите заведения на премъдростта и 
на нравственността. 

Народ лишен от тоя дух на содружие не е нищо друго освен една 
шъпа сух пясък който нищо не ражда, и най-малкийт вятр го пръсва по 
воздухът. 

Тъй ще станете богати, а богатството е хубаво не само защо с 
него ся живее по-охално, но защото укротява сръцето и дава на умът 
време и средства да ся развие. 

Тия трябва да са нашите грижи днес; с такива грижи ний ще са 
отплатим на империята, която ни покровителствува, и на Европа която 
рукоплеще за благодеянията, които ни ся отстъпват; с подобни 
занимания ний ще направим добр помян на нашите бащи; това сми 
длъжни нам си, на чадата си, защото тий ще са призованите да събе-
рат плодът на нашите трудове; тие са първото поколение българско, 
на което съдбата ся намира в ръцете на техните родители. Прочее вий 
ще са отговорите за тях и пред Бога и пред человеков. 

Знаеми че чужди внушения, че човеци немирни ще искат да ви 
отвлекат от вашата участ, да ви оттеглят от едно трудно но здраво 
будуще, и ще ви обещаят красни но мечтателни работи. Отблъснете 
ги каквото ги отблъснахте до сега. 

Политическата деятелност има цел: Äà ñà íàìåðè åäíà ñðåäèíà äåòî 
åäèí íàðîä äà ìîæå äà ñÿ ðàçâèå ñâîáîäíî è íà çäðàâî; тая цел ний я 
достигнахми. 

Ако вярвами на външни внушения, ний ще развалим народното си 
здание даже от основите му, въз които от толкози време камак по ка-
мак си го воздигнахми; ще хвърлим на въздухът сичко що сми сгра-



Д-р Стоян Чомаков-2 

 

150  

 
 

дили, и що сми намерили сохранено от нашите отци, а надеждата си, 
каквото ви казах, да устоим всред неизвестното и мъглата ще да е 
суетна и химерическа. 

Да! Господие, успехът не състои в развала и изново в съграда, но 
състои в развитие на добитите рожби. Нищо прочее по-народоубийс-
твенно, от колкото да са отделява человек от делото на своят баща. 

Нашата челяд ще има право да ся относя към нас, каквото ний 
сми ся отнесли към праотците си, тогава веке народът не ще напредва 
в права черта, но ще ся скита насам-нататак, и ще ся връти вечно 
около една точка. 

Тогава веке ни едно поколение не ще има сръце да връши при-
надлежащата му част от народното дело, като предвижда че неговата 
работа не ще да напредне, не ще ся довръши от идущето поколение; 
за това ви казвам âíåìëèòå îò ëæèâûõ ïðîðîê èæå ïðèõîäÿò ê âàì â îäåæäàõ 
îâ÷èõ, âíóòð æå ñóò âîëöè õèùíèöû1. 

Историята на просвещенните народи е пред очите всякому, от нея 
нека ся научавами как ся развива един народ. Никой народ не може ся 
зе като бездушно тяло, та като го излеете в една форма на другоячно 
управление, да може да му ся впечати едно съществование по-добро. 
Всяк народ съществува по някои начала свои, които влече с него си от 
рождението свое, вдъхнати от создателя. Положете го под едно чуждо 
на тия начала управление, то е като да го преместите под едно чуждо 
небо, което му не поноси; тогава той или ще извене като цветие 
ексотическо, или ще ся изнури в насилията си, за да ся повърне на 
първото си състояние. 

Зато, един народ по естествен закон, за да ся не преиначи, требва 
да ся труди да развие он сам своите начала на съществованието си. 

За тая работа требва му свобода и оздравление. 
Прочее свободата ни е отстъпило и секи ден ни отстъпва царското 

Правителство. 
За човеци крепки и разумни, свободата е най-драгоценното даро-

вание, и най-силнийт лост за напредокът и за улучшение на состоя-
нието му. 

Нека прочее старанията ни и трудовете ни си починат, нека ся ус-
покоят, нека ся облагородят, нека ся возвишат от онова религиозно 
чувство, на което подадохте вий толкози блестящи доказателства. 

                                                 
1 Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвът-

ре са вълци грабители (Матея, 7, 15). 
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Измъчени и изоставени от духовенството от части враждебно и от 
части неучено вий за това не изоставихте да избегне от сърцата ви 
мисълта за Бога. 

Вий ся натрупахте около Иисуса, който пое величественнийт сим-
вол на народите, които ся въздигат още повече живи от техните гро-
бове. 

Вий направихте от правата на вярата сократение на сичките ви 
права. Това мя задлъжава да ся оправя с благоговение към нашите 
пастири, и да им кажа: 

Честнейший старци! 

Вашата власт е велика въз народът; вий сте предопределили да 
бъдете посвятители на един нов живот; големи са убо вашите длъж-
ности към него, и страшна и ужасна е вашата отговорност, която вий 
въсприимате въз себе си пред Бога. 

Нощта с която покри Фенер нашийт народ и нашето мирско духо-
венство е толкози тъмна дето може ся рече, че не ни е останало в 
сърдцата друго освен инстинкт религиозен; теологическата наука и 
богословските наредби нам са совсем чужди. Вам пристои да ни об-
разувате. Вий сте някак си в едно положение на първите събори и сте 
задлъжени да наложите на народът истинното истълкование на свя-
щенната книга. 

Вашата óáî цел е великолепна, будущността на народът зависи от 
първите поучения които ще паднат от вашите устни, защо вашите 
наследници не ще прават друго освен да повтарят миханически ва-
шите слова. 

Пазете ся обаче от да положите религията в противоречие с сво-
бодата на человеческийт дух, с неговите неизбежни развития, с нау-
ката. 

Ползувайте ся от примерите които са под очите ви. 

Римските папи искаха да направят от религията граница на нау-
ката, ето папизмът, осъден да бере душа воз развалите на католи[ци-
]змът. 

Ползувайте ся от злото, което нашите церковни властители искаха 
да ви направят. 

Ползувайте ся от нерешимостта, в която ся намира българското 
общество. Дайте му едно тълкувание по-ясно, по-вразумително на 
божието слово, от онова което владее в тъмнотията на средните ве-
кове. 

Не поучавайте освен онова чисто поучение на вечното евангелие: 
разум, совест и свобода. 
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Дайте на Въсток един небесен пример като ся възвишите на та-
кова високо зачатие на христианството, което е раздел и на други на-
роди дълбоко богоговейни и изрядно славни. 

В малко дни ще има да ся собере собор1 в столицата на католи-
цизмът. В име Христово той ще прокълне напредокът и ще заповяда 
на человечеството да влезе в тъмницата. И вий ще имате един събор 
за да положите закони на нашата народна Църква. 

Обявете в той събор, че кръстът не е дръво изсъхнало, но е дръво 
което е приело едно вечно растение от оная кръв от която он биде 
напоен; и това животно дръво в сяка постъпка която прави чело-
вечеството простира по-широко клоновете си, и дава свят покров на 
сичките напредоци. 

Вашето отеческо владичество, соединено с науката, ще трае до 
где трае и тя, и чрез нея ще ся предава от поколение на поколение. 

Знаете чи оний който въздигна падналийт човек, каквото вия ся 
наемате да въздигнете падналийт българский народ, беше същата 
покорност олицетворена; той ни е научил самоотвержението, той е 
осъдил симонията… 

Нека вашите сърдца бъдат вечний извор на божественната бла-
годат. 

Вий сте мъдри, вий сте избранните от Бога за да ни бъдете ръко-
водители. Може бити да е без нужда дето ви правя внимателни на 
дела вам познати; но торжественността на денът нежно развълни 
сърдцето ми, и не мога освен да следувам вдъхновението му. 

Вий ще пасете едно паство което е живяло под лоши пастири и 
без пастири за много време; то са научи да ходи по сичките пътища 
свободно, и по добрите и по лошавите, вам пристои да го приберете, 
да го укротите и да го оправите. О! колко свято, но и колко мъчно нещо 
е то. 

Цяла империя и цяла Европа има обърнати очите си към нас, и 
гледа да види как щем да постъпим: дали като деца, или като мъжи. 
Същийт ни Августейший цар и господар2 любопитен е да ся научи 
кои какви щат да са първите ни стъпки. Нашите неприятели 
пророчествуват още от днес по публични места, че вашата помощ, 
дето ни принесохте в многогодишната борба, е била само за [да] 
наследите фенерското господство с сичките му наслаждения и 
нищо повече. 

                                                 
1 Има се предвид Първият Ватикански събор (1869-1870). 
2 Абдул Азиз. 
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Нека прочее ся вразумим. Нека да удвоим нашето внимание, да 
очистим нашите сърдца; и да возвишим нашийт ум. И като отръсим от 
себе си и най-малката частица прах, която може да ся е залепила от 
Фенер, да им кажем с Иисуса Христа нашего Бога: Âû îò íèæíèòå åñòå, 
ìû îò âèøíèõ åñìû; âû îò ìèðà ñåãî åñòå, ìû æå íåñìû îò ìèðà ôåíåðñêàãî.1 

В многолетието на борбата съставиха ся в нас партии; то беше 
неизбежно; лукавите ся ползоваха, обвиниха ни за вероломство и за 
други низски работи, легкоумните вярваха и правяха си забавка, и това 
защото според Платона äîáðå äà ãîâîðÿò íå ñà ñÿ íàó÷èëè, надееми са, че 
сполуката ще утеши сичките, и ще ги осветли в заминалото; само 
неприятелите ни, повече оскърбени, ще си следуват интригите. 

Драгий ми! аз бих желал да сми си, каквото бяха нашите бащи, 
повече с родолюбие и правосъдие отколкото с дълговидие което не-
мами. 

Нека си имами всегда пред очите образът на нашето отечество, 
нека почитами до обожание все що от него иде, сиреч име, воспоми-
нание, язик и проч. защо, който не обича отечеството си, той презира 
себе си; лист откъснат от дръвото ще го подмята вятрът догде падне в 
калта, там му е почивката. Не може рече никой че обича отечеството 
си, защо обича да празднослови за него; той от делата си ся съди. Òåì 
æå óáî îò ïëîä ïîçíàåòå èõ2; то иска да му ся служи, каквото нивата иска 
да ся прекопава, тъй може то само да стане красно, богато и славно. 
Най-паче же длъжни сми да обичами друг другиго: с нашите братия да 
споразделявами щастието отечественно. Зло било, добро било. 
Любов към тях, то е, според поетите, друга една религия. 

Драгий ми единородци! Дано радостта и надеждата ни стегнат по 
между, повече отколкото нуждата и общите опасности не направиха до 
сега. Согласието и любовта са две условия неизбежни на новийт 
живот в който влизами. Нека óáî си отворими сърдцата пред божийт 
олтар, и му ся помолим да ни ги очисти от всяка скверна страст, и от 
всяко заблуждение; и нека му обещаем че, за да покажем нашата 
признателност, ще изработим красно и богато землята, която ни е по-
дарил, и ще приготвим будущност и благородна и благополучна на 
чедата си, които ни он благослови та изпълниха домовете ни. 

                                                 
1 Перифраза на: Вие сте от долните, Аз съм от горните: вие сте от този свят, Аз 

не съм от този свят (Йоан, 8, 23). 
2 по плодовете им ще ги познаете (Матея, 7, 16). 
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На конец нека си припомним оная длъжност, която стои над сич-
ките други длъжности, длъжността на благодарението. 

В древните времена един старец роб, като си доби освобождени-
ето от императора Августа падна пред нозете на тоя великодушаний 
цар и в слъзи от радост извика: Äîéäå, äîéäå ñâîáîäàòà è çà ìåíå, õâúðëè 
êðàñíèéò ñè ïîãëåä è íà èçíóðåííèòå îò ñòàðîñò ìîè íîçå! 

Ний же любезнии ми единородци, длъжни сми на нашийт милос-
тив цар и господар една признателност много по-длъбока и едно бла-
годарение много по-топло отколкото е имал он старец; защо свобо-
дата не хвърли нейните лучи връх народ изнурен и изнемощел но 
връх народ пълен с сок и с младост, способен да чувствува напълно 
сладостта на свободата, и доста здрав и силен за да може да премине 
безконечното поприще, което му ся отваря. 

Нека прочее вси молим денонощно от все сърце царя царем да 
подари живот длъг и благополучен и слава вечна и неизвейна нашему 
царю султан Абдул Азизу. Жив да ни бъде Негово Императорско Ве-
личество. 

Следователно, почитание на бащината ни вяра, вярност към цар-
ското Правителство, и любов към отечеството, в тая троица ся на-
мира, според мене, залогът на благополучието на нашийт народ. 

×îìàêîâ, ä-ð Ñò. Слово изречено от… Издава Äèìèòðèé Õàäæè Éîàíîâ Ñìðèêàðîâ. 

Цариград. В печатницата на Ìàêåäîíèÿ, 1868. 

№ 84 

1869, януари 15, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Йоаким 
Груев в Пловдив: сърди се, че не му пишат от Пловдив; публи-
кува материал във в. Courrier d’Orient за В. Скорделис, който за-
минава за Пловдив; среща с Мидхат паша 

Любезний Внуче, 

Оная неделя немах писмо от тебе. Може да си си имал работа 
или да си бил вън някаде. Както и да е. Мене са видя мъчно да не 
приема писмо от мястото ми, когато за него и само са занимавам 
тука, което, колкото приближава конецът на посланието ми с пълна 
сполука, на место повече да ма има на паметта си, то на против тол-
кози по-студено са показва. Такова поведение от стърна на една об-
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щина добре устроена и с писар и председател не може да не произ-
хожда от един calcul1. 

На Скордели2 посланието, ако има послание ще излезе полезно, 
колкото и на Владос преди години. В знаменитий лист Courrier d’Orient 
описвами пред публиката целта на дохожданието му и поручителните 
му качества за да са приеме с благоволение. Завчера Миктат паша3 
ми кажа та ходих при него и разказвал за множеството в Пловдив. 
Било гръцко, та ìîàâèíèíúò да е грък: от това зимах повод и на пашата 
да говора и това що писах два пъти. Ако са отговори имам да му са 
отговора материа неизчерпаема. 

Докторът4 ще дръжа и тая неделя тука дорде поомекне зимата. 
Поздрави внука ми Харетинка5 и тъй £ кажи. 

Поздрави Г-жа Манюнка6, снаха7 ми, Катинка и Хришча8. 
Та целувам братски // Д-р Ст. Чомаков 

15 ян[уари 1]869 // Стамбол 

БИА-НБИВ, ф. 27, а.е. 2, л. 3-4. Оригинал. 

№ 85 

1869, февруари 26, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Йоаким 
Груев в Пловдив: в. Courrier d’Orient още не е отпечатал статията 
на Груев, макар неговият редактор много да помага на българите 

Любезний ми внуче, 
Писмото ти с благодарение приех и друго едно от Докторът9. Кажи 

му моля тя, че щото ми пише ще му свръша, и поздрави го и êîêîíàòà 
му. 

Êóðèå ä’Îðèàí още не обнародва вашата статия. Има претенций, 
които не можа да му испълна. И той има право и ази имам право. 

                                                 
1 (фр.) – сметка, смятане. 
2 Власиос Скорделис – той поема директорството на централното гръцко 

училище в Пловдив. 
3 Мидхат паша. 
4 Вероятно Д-р Рашко Петров. 
5 Херетина, дъщеря на Салчо Чомаков, съпруга на д-р Рашко Петров. 
6 Мария, дъщеря на Салчо Чомаков, съпруга на Й. Груев. 
7 Велика, вдовицата на Салчо Чомаков. 
8 Екатерина и Христо, деца на Салчо Чомаков. 
9 Вероятно д-р Рашко Петров. 
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Кажи на Н[егово] П[ревъсходителство] ìóòåñàðèô áåé1 да му стане 
абонат. Може би по с готовност да пише що са относа до него. Даже 
да имаше средство и други някой да зимат листът. Той много ни по-
могна. Но нашите не щат да знаят; за това от време на време за час-
тни работи редакторът2 не ни помага. 

Поздрави снаха ми, Манюнка, Катинка и Хришча3. 
Твой чиче и приятел // Д-р Ст. Чомаков 

26 февр[уари 1]869 // Стамбол 

БИА-НБИВ, ф. 27, а.е. 2, л. 7. Оригинал. 

№ 86 

1869, март 14, Пловдив. – Общината до д-р Чомаков, в Цариград: 
епархиалното събрание потвърждава пълномощията му по Въп-
роса; изпращат приходно-разходната му сметка за изтеклата го-
дина 

Господине Докторе С. Чомаков! // в Цариград 
Къквото знаете, Г-не Д-ре, всяка година да става всеобщето ни 

събрание на Православната неделя, така също стана и тази година, и 
нечто по-тържественно, понеже ся испратиха членове от Казанлък и от 
Ахърчелеби. От всичкити едногласно ся реши да Ви ся изяви бла-
годарността от страна на всичкити за здравий и постоянний Ви харак-
тер, когото показахте до днес в течението на Цръковний ни въпрос. 

Като стигна прочее нашийт Ц[ъ]р[ковен] въпрос до една знаменита 
и критическа точка, то събранието намери за добро тукашната община 
да ся опълномощи от всичкити вънкашни общини, та в нужда да може 
тукашната община набръзо и незабавно да ся споразумява с Ваша 
милост, с прибавление в това пълномощие да ся пази целокупността 
на Пловдивската епархия. 

Желаеми прочее, Г-не Д-ре, да благоволите да ни давате с всяка 
поща подробности и на най-маловажнити дела, что ся относят до 
Въпроса, чтото да бъдем и ний àäæîðíè4 за да Ви давами и нашето 
мнение според желанието на нашити поверители в основа на горе-
бележеното обще желание. 

                                                 
1 Али Риза-бей. 
2 Жан Пиетри. 
3 Вж. тук по-горе, коментара към д. 84, с. 155. 
4 (ит. – [essere] a giorno) - наясно. 
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Днес Ви ся внасят остатъкът до конца февруария, както и за нас-
тоящий месяц споряд приключената Ви сметка1. 

Надеями са на конец, споряд последнето Ви, че на скоро щете ни 
зарадвате с известието на добиванието на царското èðàäå относи-
телно за подтвърждението на пръвий проект2. 

При това общето ни събрание реши и задлъжи ся с една помощ от 
75 лири тур[ски] за синода ни; и когато ся внесат, щем им ги ис-
пращами. 

Поздравлявами Ви и останувами // Ваши // Хр.Ив. Гешов // В. х. 
Милков // Т. Искр. Кесяков // С. Д. Каблешков // Д-р Рашко Петров 

В Пловдив 1869 // март 14-й. 

[П.П.3:] Немахми время да пишем особно до Св.Синод, за това Ви 
явявами, че ся испровождат до Св.Синод 20 лири т[урски] от Настоя-
телството чрез Бр[атя] И. Гешеви. За приключение на годишната Ви 
сметка и занапред испровождат Ви ся чрез Бр[атя] И. Гешеви гр[оша] 
5000 в тукашни пари. 

 [Приложение:]  Доктор С. Чомаков  

Да дава  1868-1869 март 1-й 

[18]68 февр.  24На Кассата: чрез Ц. Д. Каблешков  гр[оша]  6000 

 “ 27 “ “ Г. С. Чялоолу “ 3000 

март  10/28 “ на  áàõ÷åâàíèíà пари и жито “ 367.20 

 “ 21 “ “ Еленка Чомакова4 “ 500 

апр. 25 “ “ áàõ÷åâàíèíà пари и за äîëàï “ 150 

май 7 “ “ Тана Генчева за сметка му “ 500 

 “ 16 “ “ áàõ÷åâàíèíà “ 109 

 “ 24 “ “ Еленка Чом[акова]  “ 300 

юн./юл./авг. “ “ áàõ÷åâàíèíà “ 283 

авг. 16 “ “ Раде Гешин за полицата “ 10400 

7/врий 15 “ “ Еленка Чом[акова]  “ 504.80 

8/врий 10 “ “ същата “ 495.20 

9/врий 22 “ “ същата жито “ 110 

8/врий, 9/врий “ “ áàõ÷åâàíèíà пари и жито “ 294 

9/врий, 10/врий “ “ новий áàõ÷åâàí жито и пари “ 280 

1869 ян.  11 “ чрез Ц. Д. Каблешков “ 5200 

 “ “ “ “ Й. Груев и храме “ 450 

                                                 
1 Вж. приложението към настоящия документ. 
2 Първия от двата правителствени проекта за решение на Въпроса от окт. 1868. 
3 От друга ръка. 
4 Съпруга на единия от братята на Доктора, Тодор, починал 1851. 
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февр. 2 “ “ Ц. Д. Каблешков “ 5200 

 “ “ “ “ на áàõ÷åâàíèíà пари и жито “ 152 

 Сумма на горнити “ 34295.20 

 За уравнение останува да взема “ 1704.80 

 36000 

Да взема 1868-1869 март 1-й 

От заплата за година от л[ето] 1868 март 1-й  

до лет[о] 1869 март 1-й гр[оша]  36000 

[на гърба:] Остатокат до конца февруария гр[оша] 1704,72 и за марта месяц 

гр[оша] 3000 Ви са внасят чрез Г-да Бр[атя] Ив. Гешоглу. 

БИА-НБИВ, ф. 27, а.е. 4, л. 11; а.е. 14, л. 1. Оригинал. 

№ 87 

1869, март 19, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Йоаким Груев 
в Пловдив: противниците на Доктора в Епархиалното събрание; 
Ата бей би искал отново да бъде управител на Пловдив; Чомаков, 
в желанието си да провали проекта на Г. Кръстевич за решение на 
Въпроса, изпада в немилост пред Али паша 

Любезний ми Внуче, 
Твоето писмо от 13 текущаго приех с благодарение. 
Ужали ма много поведението на нашите в денът на епархиалното 

собрание. Знаех, че такива ще имами безбройнни от ка хората ни са 
такива, но дай Боже! да са крепат дорде да земе един край и предме-
тът на границите на иераршията ни, та после не ще имами да са боим 
много от неразмисленици. 

Тии си имат някоа цел дето са искале полномощие от епархио-
тите, но вятар ги вее. Ако земат от там да заповедат тъй прави и инак 
прави ще прокопцами. Но тука които са като са далеч от работата не 
можат да имат здрава идеа за едно за друго, та от Пловдив ще реша-
ват и тука ще са испълнявами. Мола ви са отдалечавай от при тях. 
Защо Бог знай до де можат ути[де]. 

Някога си ако би да дойде дума кажи им, че тука са работи с духът 
на жителите на 20-30 епархий, може ли прочее са прие повелението 
на една сама и то да служи за канон и на сичките други? Такива 
притезаниета са нелогически. 
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Писмото ти подадох на Ата бей и той са благодари. Пъшка за Фи-
либе. Щеше му са да го поискат нашите. А ази му доказах че то е не-
возможно, дорде е âàëèÿ Рушит паша1. 

Кажи на Докторът2 поздравление от Салих ефенди. И за работата 
подканил. 

За да развала планът3 безумни на Кръстовича, когото беше приел 
с радост и Н[егово] В[исочество] Али паша, ази привлекох на себе си 
немилостта за малко на тоя всемогущий мъж державний. Ама дай 
Боже да не земни тоя план край та нека он ми [се] сръди. 

Болката на нянката на внука4 ми ма ужали много. Гледайте хубаво 
да са лекува та скоро да са освободи. За нещастие тая болест е много 
честа по родилките, която ги прави много да теглат клетите. Желая £ 
добро оздравление. 

Мене е по-добре сега. Лекувах са три-четири дена, а повечето на 
крака проминах.  

Поздрави снаха ми5, внука ми, Катинка и Хришча6. 
Братски та поздравлявам // твой чиче и приятел // Д-р Ст. Чомаков 
19 март [1]869 // Стамбол 

БИА-НБИВ, ф. 27, а.е. 2, л. 9-10. Оригинал . 

№ 88 

1869, март 26, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Йоаким Груев 
в Пловдив: отваряли му писмата; разприте в последното епархи-
ално събрание; страхува се, че решението на Въпроса ще е ñà-
êàòî; семейни въпроси 

Любезний внуче 
Писмото ти оная неделешно приех отворено в îäàÿòà Тъпчиле-

щова. Клеха ми са, че от невнимание то станало и азе ги повярвах.  

                                                 
1 Тъй като Пловдивският ìþòåñàðèô Ата бей подкрепя българите, Одринският 

âàëèÿ Хуршид паша започва да го преследва, принуждавайки го да подаде оставка 
през окт. 1868. 

2 Вероятно д-р Рашко Петров. 
3 Вероятно Чомаков има предвид втория проект на Смесената българо-гръцка 

комисия, който е съставен от Г. Кръстевич и който става основа на Екзархийския 
ферман една година по-късно; срв. тук по-долу, д. 91. 

4 Мария, дъщеря на Салчо Чомаков и съпруга на Й. Груев. 
5 Велика, вдовица на Салчо Чомаков. 
6 Деца на Салчо Чомаков - Мария, Екатерина и Христо. 
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Надеям са мир и любов да са е водворил в вазе в градът. Чух и 
друг разсказ за смущениетата, станали в Eпархиалното собрание. И от 
единът, и от другийт гледам раздорецът доста засилен, а далечната 
му причина завистта. Някой още по-дълговидни намесиле дури и мене 
в тая распра. 

Мола ти са да покажеш голямо хладнокръвие, и дома пред жени 
не приемвай да са говори за това и онова, защо раздорът нема тогава 
свръшок. 

Тука мойте пукници са големи. И трая ги и живея, с надежда първо 
и първо делото ни да са увенчае с пълна сполука, та за другите работи 
никак и немара. Но то да видими да са свръши добре. Защо зимах да 
са страхувам, че сакато нещо ще имаме, сиреч епархий и градове ще 
ни отнемат. 

Молим погрижи са да продадеш на някой перущицанин или друг 
черниците ми. Защо не е лошо да храни [буби?] Еленка1 на горниат 
кат дома, но освен çÿí друго не ща вида от нея. 

Поздрави снаха ми2. 
Манюнка3 поздравлявам отечески. Довно да £ е оздравяла нян-

ката4. 
Много желаеми сички да земи на дяда си Салча името детенцето 

ви5. 
Братски // остаем твой чиче // и приятел // Д-р Ст. Чомаков 

26 март [1]869 // Стамбол 

БИА-НБИВ, ф. 27, а.е.2, л. 11-12. Оригинал. 

№ 89 

1869, март 31, Цариград. – Писмо от Никола Михайловски до Ни-
кола Златарски в Търново; Али паша заявил, че Въпросът не 
може да се смята за решен; различията между Иларион Мака-
риополски и д-р Чомаков; Пловдив и Русе недоволни от 
Чомаков6 

                                                 
1 Съпруга на единия от братята на Доктора, Тодор, починал 1851. 
2 Велика, вдовица на Салчо Чомаков. 
3 Мария, дъщеря на Салчо Чомаков и съпруга на Й. Груев. 
4 Вж. тук по-горе, д. 87, с. 159. 
5 Първородният син на Й. Груев, когото кръщават обаче Груйо, на дядо му по 

бащина линия (срв. Иванов, Ю. Документи, д. 45, с. 37); на дядото по майка – като 
Сава (Салчо) – е кръстен вторият син (род. 1872) на Й. Груев. 

6 Срв. тук по-долу, д. 91. 
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Приятелю Г-не Златарский 
От 23 марта писмото Ви приех. Днес имам да Ви съобщя по-по-

ложителни известия за Въпроса. Сичко онуй, що Ви пишех от моя си 
ум в предишните си писма са потвърдява сега и ето как: от как бяха 
дошли владиците от вън те не бяха си показвали носа нийде и Чома-
ков àñëú от година и повече са стараеше да отстрани Стареца1 от ра-
ботите, и той сам си да ходи по министрите и каквото им кажеше те го 
вярваха, както и народът. Старецът не беше ходил от 8 месеца насам 
при везира и тъй работите не разумявахме от думите на Чомакова. 
Вчера обаче Чомаков като беше са нагласил без Стареца да иде при 
везира тогас стареца зе дяда Ловчу2 и Антима3 и против волята на 
Чомакова отиде и той при везира и Чомаков нема какво да стори, 
тръгна с тях. Старецът са разговорил с Н[егово] В[исочество] Аали 
паша и влязъл в обяснения за Въпроса и по тий са разумя, че Въпроса 
еще не са гледа за решен от Правителството и че без склоняванието 
на патриарха Правителството не може да го припознае и подтвърди, и 
Чомаков, който посея зимас толкос лъжи и печати онуй слово4, в което 
толкос велеречиво лъжеше, че е решен, сега с ушите си слушаше, че 
Въпроса е еще далеч от да е решен и са посрами за лъжите си. 

Туй известие за Въпроса е жалко наистина, но от друга страна е и 
добро, че познахме де са намерваме и в кое положение е Въпроса, та 
да знайми какво да работими, а не да са водим от лъжите на Чома-
кова. Немам време за да Ви обясня причината, за която Въпросът 
трява да са реши тъй или иначе, но струва ми са, че в предишните си 
писма да Ви съм позагатнал. Туй само мога да Ви уверя, че Въпросът 
ще са реши и толкос по-скоро, колкото по-деятелно работим за него и 
колкото по-разумен и по-добър път изберем щото и Ч[естното] Прави-
телство да са улесни за да го реши и подтвърди, и ако са напусне този 
път на лъжите и на фантасиите, който е следвал Чомаков до сега, и 
изберем другий по-практический и по-умерен, а пък не забравяйте, че 
треба и съизволението на патрика; истина, че съизволението, да 
остане нам, то не ни треба, както и не сми го търсили, но не са пита 
работа само от нас… Надеждата сега е на Комиссията5 ако би тя 

                                                 
1 Иларион Макариополски. 
2 Иларион Ловчански. 
3 Антим Видински. 
4 Речта, с която Чомаков съобщава в Св.Стефан двата правителствени проекта 

от окт. 1868 (вж. тук по-горе, д. 83).  
5 Новата Смесена българо-гръцка комисия по Въпроса. 
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да изработи нещо таквоз, което да е прието и на патрика, тогас Въп-
росът е свършен. Работата е вкратце, че патрика иска да му остане 
южната половина на Тракия и Македония, а северните страни на Тра-
кия и на Македония той ги дава, пък нашия âèëàåò той го е отписал от-
коле от тефтера си. Ние требаше да склоним на туй за да спечелим 
което ни са дава, което и то не е малко, че ако е останал еще някой 
българин под патрика после поиска може и те да са присъединят, а 
изведнъж сичко не може; но Чомаков и Панарет според туй решение 
гледат, че силата остава на нашия âèëàëåò, дето те не значат нищо и 
искат някое влияние, та от туй правят сякакви пречки, ту сичкити бъл-
гари искат, ту пък какво, когато по Македония българити още спят и 
гръците владици там са си на силата си, на çîðëåí добре може ли да 
сториш, как да са помогне на Македония, когато те сами не си помагат.  

Ще ме попиташ сега какво можете и какво треба да действувате 
вий по вън? Ето що. Вий наместо да изпровождате тука представители 
от Т[ърновския]т ñàíäæàê, по-добре е от тамо да действувате, сиреч от 
Т[ърновския]т ñàíäæàê да подадете прошение на Акиф паша и да 
искате решението на Въпросът и да искате владици зе черковнити си и 
духовни нужди, че той ще се отнесе до везира. И друго, да 
упълномощите с писмо от страна на духовенството и на народа, или 
само Стареца или него заедно с другите владици от Дунав[ския] âèëàåò 
за да представят вашите нужди на Ч[естното] Правителство и мне-
нието на народа и еще да искате владици, че религиозните ви нужди 
не се исполняват без владици. Тогас и работата ще са потика напред, 
и противницити ще са съгласят с тях щът не щът, и понеже дето Ви 
рекох, че макар ний и да не търсим одобрението на патрика, но 
Правителството го търси, а ний на своя глава нищо не можем да 
сторим. 

Що ми пишеш за Филибен[ския] книгопродавец, те са безумия на 
Чомакова, който от себе си съди и за хората; но лъжите на Чомаков 
излязоха на яве, както и интригите му и сега в Филибе вътре го осъж-
дат и на Неделя православия е станало в Филибенската община го-
лямо прение и сичкити хукали връху него, а напротив сичкити фили-
белии са благонаклонни на Стареца, макар че им е чужд. Подир вче-
рашното обяснение на везиря Чомаков наведе глава. Кажи на Г-на 
Стефана да не ма остави да чакам букурещкити пари, защото те кога 
ще дойдат е неизвестно, и една толкос малка сума не ще затрудни 
Общината. Забравих да Ви кажа, че Русчушката община удари един 
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калай тези дни на Чомакова и другарите му и са отказа да дава пари, 
като каза как сте свършили. 

Прощай // Н. Михайловский 
31 марта 1869 // Ц[ари]град 

[П.П.] Приключеното1 пратете у дома. 

БИА-НБКМ, ф. 783, а.е. 61, л. 70-71. Оригинал. 

№ 90 

1869, април 2, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Пловдивската 
община: доволен от последното £ писмо; новата Смесена комисия 
по Църковния въпрос е дело на отвъдбалканските представители 
с подкрепата на Мидхат паша; жалба срещу проекта на Комисията; 
дълъг разговор с Али паша; някои от владиците имат нужда от 
финансова поддръжка 

Вашето писмо от 28 марта с радост приях, и надеям ся, че не ще 
мя лишавате никоя седмица от отговор. Вие разбирате, че таковото ни 
мнение има за цел общийт интерес повече отколкото на [sic!] удо-
волствието на честолюбието ми. Много мя возрадва още и исповеда-
нието, което в него намерих на поведението и да речя тъй на полити-
ката, която мя уверява, че има да следва общината и за нататък до 
истичянието на желаемото ни намерение. Вашето това патриотическо 
и разумно чувство ще съобщя в събранието на народната община, че 
да Ви привлечя похвали колкото да подействува въз къси някои умове, 
които по нещястие ся намират тука и от които ся породи едно 
положение на работите мъчно. 

Аз Ви дръжя àäæîðíî2 по всичко, що стая и в столицата, и вън от 
столицата. Ви съм приказал прочее за чувствата на задбалканските 
единородци. Тамо тии не са похвални. Напротив, от âèëàåòúò Солунски 
които са са сабудили гледат добре работата, и чувствата им са по-
щедри. Тъй и в столицата олицетворяват са задбалканските чувства у 
техните представители с големийт совет3, каквото и Н[егово] П[рео-
свещенство] Макариополски. Комисията, която толкози вреда ни нане-

                                                 
1 Липсва при писмото. 
2 Вж. тук по-горе, коментара към с. 156. 
3 Вероятно се има предвид новоизбраната през юни 1868 Цариградска община, в 

която Чомаков не влиза – вж. тук, част 1, с. 297-298. 



Д-р Стоян Чомаков-2 

 

164  

 
 

се, е тяхно дело с помощта на тогавашнийт председател1 на øóðàé-
äåâëåò и ако би имало хора предни отодавна тука в работите тука и в 
приближение до Ц[арското] Правителство нашийт въпрос навярно Ви 
казвам щяше има за мене един конец безплоден. 

Аз Ви пратих копие на нашето писмо до комисарити, на което им 
ся протестувахме за отдалечението им от правителственийт проект2. 
Днес Ви пращам друго на една жялба, която завчера в неделя подадох 
на Н[егово] В[исочество] ñàäðàçàì ефендията3 ни и от съдръжянието £ 

ще разберете целта нейна. Н[егово] Височество я чете с внимание и 
после благоизволи та дръжя един разговор доста длъг в тоя предмет. 
Ще му ся да ся не пръсне това благодеяние до секи Блъгарин засега, 
ами полека-лека да стигне с времето. Ний пак мислим, че кога от тази 
борба ся узаконат работити и влязат в нормално положение, тогава ся 
загубва правото да правим главоболие на Ц[арското] Правителство за 
въпрос веке народен. Не ли е тъй? И Гръците пак после от тази борба 
ще ся залуват юнашки да превратят ония блъгаре, които ще останут 
под тях, които ще ся сабудени, та ся не вдават на такъвото 
превращяние, тии от угнетение ще приемат религиозно превращяние, 
и унията ще е пак готова да ги приеме. Неблагоразумният план на 
комисаринът блъгарин4 чудесно на това помага. Ето защо не сме 
съгласни с мнението на славнийт министр и приемаме напълно 
Вашето начало, освобождение с основание на целокупност на народа. 

Завчера ся съгласихме с владицити да не приемаме друг никой 
приход, но някои от тях що имат нужда да ги подръжи народът защото 
нямат средства. Лесна работа. За мене ще е мъчно обаче да ся решя 
за понататък да следвам. 

БИА-НБКМ, ф. 22, а.е. 838, л. 1-2. Копие5. 

№ 91 

1869, април 3, Цариград. – Писмо от Никола Михайловски до Ни-
кола Златарски в Търново: Чомаков настоява да не се оставят 

                                                 
1 Мидхат паша. 
2 Имат се предвид двата проекта на Портата от окт. 1868. 
3 Али паша. 
4 Гаврил Кръстевич. 
5 Най-отгоре на документа има пояснение: Копие от писмо на Г-на Чомакова до 

Общината от 2 Априлия 1869. 
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Тракия и Македония на гърците; нека търновци работят за неза-
бавно отделяне от Патриаршията 

Тайно1 
Побратиме Г-не Златарский 
Приключвам Ви копие от Русчушкото писмо2 до тукашните вла-

дици и общото писмо3, което беше една плесница на отвъденци.  
Миналата неделя Ви писах с Джеферчето4 и треба да сте приели 

писмото5 ми, в което Ви писах за разговора на В[еликия]6 везир с вла-
диците за Въпроса. Сега ида да допълня тогавашнити õàâàäèñè с сле-
дующите: Чомаков и цинцаринът7 като видяха, че проектите не са ре-
шение, и че без одобрението на Патриархията Правителството не ще 
реши нещо за Въпроса; и понеже Патриархията, както чувате, одоб-
рява да отдели Дунавския âèëàåò с няколко само епархии от Тракия и 
Македония и понеже с този начин ще надтежи Дунавския âèëàåò, Чо-
маков и цинцарина кандардисват тука другите владици да не склоня-
ват, но или сички под Патриархията да останат по старому или да 
постоянствуват за сичка Тракия и Македония. Владиците казали на 
Чомакова, че без пари не може да се постоянствува и по този начин 
той може да са простре още 10 години, а Чомаков им рекъл, че са на-
ема да изнамери способ да получава сякой по три хиляди гроша на 
месец. И както са научавам, той крои да са расхвърля на народа да 
плаща тази месечина, но разумява са нашите пак, защото Македония 
си имат владици гърци дори до сега и спят дълбок сън, а ний, както 
сми са отървали вече, да плащами и тъй щест владици и Чомаков се-
дем, по три хиляди на месец [прави] на годината 2520 лири. То не е 
нищо, ако да са свършваше Въпроса скоро да им дадем два ката, пък 
те като сполучат редовна заплата, мислите ли, че ще се погрижат за 
Въпроса? Тогас ще го карат 100 години, стига да зимат по три хиляди 
на месец. Ето какво са крои тука. 

Помислете сега право ли е да са въспре решението на Въпроса от 

каприциите на Чомаков и на цинцарина Панарета, когато за сега 

може да са освободят 3/4 на българ[ските] епархии? Но какво да сто-

                                                 
1 Подчертано от Н. Михайловски. 
2 Вж. в БИА-НБКМ, ф. 783, а.е. 61, л. 74-76. 
3 Липсва. 
4 Подчертано от Н. Михайловски. 
5 Вж. тук по-горе, д. 89. 
6 Али паша. 
7 Панарет Пловдивски. 
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риш, х. Иванчо1 и х. Николи2 на събранието ги нема никакви и в Съ-
бора нема ни един член от нашия âèëàåò, а отвъденци хъкът на Чома-

кова и на цинцарина. Аз се надея, че вий с писма от Общината ви ще 

им пресечете надеждите и ще им дадете да разумеят, че и вий си 

имате независимо мнение, и че нема да им оставите да са располагат 

по волята си с общите работи. Затуй аз Ви пишя сега поверително за 

да знаете течението на работите и да ръководите вашата община, 

като е просветите в същността на работата. Две работи има – или да 

приемем за сега което ни са дава, или да принудите владиците сич-

ките що са тука да литургисат и да исхвърлят името на патрика, че то-

гас чак като ги изверже и те него, да са отделим, но туй е крайното 

средство, на него Чомаков и цинцаринът никога не склоняват, но вий 

ги насиляйте да литургисат за да склонят на първото. 

Туй Ви пиша другий да не знае и Ви целувам братски. 

Н. Михайловский 

3 апри[л] 1869 // Ц[ари]град 

P.S. В другий ден ще отида на Арнауткьой у х. Николи и ще му 

кажа поздравлението Ви и туй, което Ви пиша. 

Владиците, който додоха отвън и си дадоха зимъс оставката с 

цинцарина на патриарха, патриархът я върна назад, следователно 

припознал [ги] за негови, а за да са отделят действително, треба да 

литургисат и да му исхвърлят [името] му, ако им пишете, забележете 

им туй, инак кажете им нито пари, нито епархия ще видят. 

БИА-НБКМ, ф. 783, а.е. 61, л. 72-73. Оригинал. 

№ 92 

1869, август 20, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков3 до Йоаким 

Груев в Пловдив: прикята на племенницата му Анна Т. Чомакова; 

Хр. Стоянов тръгнал от Цариград, за когото взел разрешение от 

министъра на просвещението да стане учител в Пловдив 
 

1 х. Пенчович. 
2 х. Минчоглу. 
3 Само подписът е от ръката на Чомаков. 
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Любезний внуче, 
Две пощи стана гдето нямам от Вас писмо. Разбирам, че товарът 

ти ся е умножил, като ся намерва Н[егово] Превъсходителство1 вън по 
епархиити. 

Нямам отговор за работата на Анна2. Дали отиде тая работа на-
пред, или ся запря и пропадна? Молим, понеже предложението стая от 
страна на момчето, от наш èõìàëëúê, тая работа да ся изследва. За 
това обаче и Ви казвам да знаете, че момичето няма нищо от баща си 
да принесе на помощ на общий живот, в който ще влезе с тойзи или 
онзи момък. Една áàõ÷èÿ, что продадоха в Коприщица и хвана тогава 
20 000 грошя – това беше всичкий му имот. От тия 20 000 грошя, 10 
000 броихми за един огромен áîð÷, който дядо Ви плаща, и от оста-
налити 10 000 грошя тии живеят толкози години. Тези пари ще да 
служят и за дрехи и за всичко. А повечето каквото и всяка година съм 
притурял от мене си за да имат колко годе за да живеят3, притури-ща и 
в тоя случай каквото да £ направими една прикя пълна. 

Господина Христо4 испратихми вчера. Рекомендувахми го на Мо-
сю Блонт, каквото му са молих и да го представи на Н[егово] Височест-
во âàëèÿòà5. По-напред обаче говорихми с Н[егово] П[ревъсходител-
ство] министра6 на просвещението. Тъй, моля Ви ся, понеже учителити 
са толкози êúò, понеже и той същий има добър постъпък и благо-
разумие, и нашите филибелии толкози желаят да го имат за учител, 
понеже и министрът на просвещението го дозволи да Ви ся испрати за 
учител, моля Ваша милост да го приемеш и да го представиш на 
местнити началници, като му дадете и потребнити наставления, които 
трябва да дръжи за правила на новий живот, в който влязва. 

Поздравете, моля Ви ся, Г-жа баба Ви7, Господжята Ви8, Катинка9, 
Христя10 и Груйчя11 от мене, от сестра ми12, от Мария и Елена, и уве-

                                                 
1 Пловдивският ìþòåñàðèô Али Риза бей, комуто Груев е ìóàâèí. 
2 Дъщеря на Тодор Чомаков; едно писмо до Доктора, което завършва с думите: и 

ти са молим, чичко, да ни пишеш два реда пишмо защото ние тебе имаме и Бога, се 
пази в БИА-НБКМ, ф. 27, а.е. 6, л. 2. 

3 Вж. тук по-горе, приложението към д. 86, с. 157-158. 
4 Христо Стоянов. 
5 Мехмед Асим паша. 
6 Кемал ефенди. 
7 Велика, вдовица на Салчо Чомаков. 
8 Мария, дъщеря на Салчо Чомаков. 
9 Екатерина, дъщеря на Салчо Чомаков. 
10 Син на Салчо Чомаков. 
11 Първородният син на Й. Груев. 
12 Рада Чомакова. 
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рете ги, че много ни е домиляло на всички ни за Филибето, което, дай 
Боже, по-скоро да видими, ама да ся върнеми весели, каквото го 
изисква честта ни. 

Ваш приятел и чиче // Д-р Ст. Чомаков 
1869 август 20 // Ц[ари]град – Ортакьой 

БИА-НБИВ, ф. 27, а.е. 2, л. 17-18. Оригинал. 

№ 93 

1869, август 27, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков1 до Димитър 
Трайкович2 в София: проектът на Смесената българо-гръцка ко-
мисия за решение на Въпроса е по-лош за българите от първия 
правителствен от 1868; нека софиянци протестират, като 
уговорят за същото и общините на Ниш, Пирот, Самоков и Кюс-
тендил 

Почтенний Господине! 
Вестник Ìàêåäîíèÿ днес публикува в притурка извънредна3 срав-

нение на проекта правителственний и на тойзи който после Комисси-
ята изработи. От това сравнение стая явно снижението на наший 
Въпрос. Нашата Пловдивска община ся протестува против едно та-
къво решение на Въпроса; тъй и други много общини. Откак четете óáî 
прояснението което дава Ìàêåäîíèÿ, ако намирате че такъво едно 
решение е вредително с раздробението на народа ни на две, от които 
две чясти оная която ще остане под гръцити ще ся вечно загуби, 
можете и Вашата почтенна община да постъпи каквото и Плов-
дивската. В такъв случай обаче добре ще да е, да обадите да напра-
ват същото нишлиити, шаркюйлиити4, самоковлиити и кюстендилцити. 
Това, и това да стане в много кратко время и само с подписити на об-
щините, а не на цялата епархия. 

Н[егово] Височество великий везирин5 дава ни благи надежди, че 
в малко дни ще реши Въпроса. 

                                                 
1 Само подписът е от ръката на Чомаков. 
2 Адресатът определен по местонахождението (сред книжата на Д. Трайкович) на 

документа. 
3 Неточно; публикацията е в редовния брой на Славейковия вестник (Македония, 

III, № 40, 27 авг. 1869). 
4 Шаркьой е турското име на Пирот. 
5 Али паша. 
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Това което Ви пишя поверително, не трябва да обаждате на поч-
тенната община, за да ся не разнесе от уста на уста че азе Ви давам 
такъво наставление. 

Приемете уверението на моето почитание с което съм 
Ваш приятел // Д-р Ст. Чомаков 

1869 август 27 // Цариград – Ортакьой 

ЦДА, ф. 31к, оп. 1, а.е. 16, л. 33. Оригинал. 

№ 94 

1870, февруари 24, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Софий-
ската община1; всеки момент единият от двата правителствени 
проекта за решение на Въпроса ще получи с незначителни про-
мени формата на султански ферман; благодари, че са го поддър-
жали като свой представител в столицата; сега могат да изберат 
друг на негово място за Събора, който ще изработи устава на но-
вата Църква – тя трябва да е не лична и единодържавна, а сино-
дална и съборна 

Достопочтенни ми Господа! 
Благодарение Всевишному че ни подари здравие и живот да са 

поздравими и днес с по-голяма още радост от оная, с която лани са 
срещнаха в това годишно собрание нашите сръца! 

Благодарение Нему, който закрепява слабите, защищава обез-
правданните и воздига падналите, гдето и примките и лъжемъдрията и 
коварството на нашите противници са усуетиха, каквото крушумите 
воз каменните стени. 

Действително днес имами да са радвами повече от колкото не мо-
жехми лани. 

Лани2 помните, Достопочтенни ми Господа, царското Правител-
ство издаде мнението си под форма на проект3. Ний му са радвахми и 
го празнувахми, защото от ц[арското] Правителство просехми това 
наше освобождение, и видохми че то ни го отстъпва напълно; но съ-
щевременно лани още осторожно постъпяше към нашите противници, 

                                                 
1 Адресатът определен по местонахождението (сред книжата на Хр. Стоянов) на 

документа. 
2 Всъщност пό лани, през окт. 1868. 
3 Проектите всъщност са два; но вместо за два проекта, Чомаков предпочита да 

говори за [проекто]решение под два вида - срв. тук по-долу, д. 98, с. 217. 
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оставяше и тям добра част в решението на Вопросът, с една реч по-
читаше в мал вид мнимото им единовластие воз назе. 

Днес обаче честит сам да ви уверя че Правителството на Авгус-
тейшиит ни Господар реши напълно Вопросът. Завчера в сабота 21 
февр[уари] Негово Височество великиит везир1 поднесе това решение 
под прегледът на Негово Императорско Величество2; оня ден имах 
чест да са приема в аудиенция от първиит министр и да са науча това 
от същият: в оня ден и в двата които го следват съгледа са че вели-
киит везир работеше в ñàðàÿò. 

Ний са уверихми от устата му още че в два или три деня ферма-
нът ни са сообщава и по това ний чаками от час на час с нетърпение 
сообщението му. Дай Боже! да можа да ви зарадвам собранни каквото 
сте с тая новина за да словословите благодетеля първи вий. Каквото и 
първи и сами вий можахте в началото да приемете зачатието на тая 
спасителна и благородна идея, да я усъщетворите и после да я 
изследвате в сичките нейнни своенравни фази която она претръпя! 

С постоянство примерно с самоотвержение великодушно и бла-
горазумие нечаянно от людие като нази, ето, мили единородци че 
постигами да си добием самостоятелна Черква и с нея граждански 
живот, оздравление на имот на вяра на чест и на отечеството ни. Но 
нищо не щяха да са нашите горереченни качества без особенното 
благоволение кам народът ни и високото правосудие на Августейшиит 
ни Цар и Господар Н[егово] И[мператорско] Величество Султан Азис 
Хан! Нищо не можехми да извръшими без помощта и мъдростта на 
славниит министр3 който тъй изрядно управлява обширната Ото-
манска держава, тъй справедливо въдворява в нея равенството в 
права, и води ни в напредокът. Ний сми длъжни да им воздигнеми в 
сръцата наши и в сръцата на будущите поколения памятници неиз-
гладими от признателност. Нека им пееми непрестанно словословия и 
нека воздигними топли молитви кам Бога за да им подари длъг живот и 
всеко блаженство!!! 

Ний же нека сега са прибереми с умът в назе и в нашити работи, 
не да си починеми, защо животът не е почивка, но да са размислими 
и да са наредими. От първата наредба зависи нашиит спокой, сво-
бода и напредок. С добар ред ний ще добиеми нови сили ще са уяк-

                                                 
1 Али паша. 
2 Абдул Азиз. 
3 Али паша. 
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чими, и в малко время ще стигними нашите по поданичество събратие 
народи в полето на науката и богатството. 

Таз годишното решение, ако и още да не е нам познато в подроб-
ностите му, обаче от общите в него начала, които поверително ни са 
сообщиха, разбирами, че не е в нищо по-долно от ланскиит проект. За 
епархии наряжда оний, които и патрикът веке прие, а за другити казва 
че волята на трите четвъртини на жителите да прекъсва тяхното щас-
тие: с това оставя вратата отворена на които желаят да влезат в на-
родната ни йерархия в единство с народът и в полето на животвор-
ниит воздух.  

Там где са види че е ощръблен проектът, там подобно е тъй 
еластическо скопосан, щото само по себе да може да са оправи. 
Ощръбление прочее има в началството и в местопребиванието му: то 
стана от нашите комисари1, но то са поправи каквото са уверявам от 
оная ръка, която Бог да благослови, защото назе из гробът изважда 
днес. За награда на това ощръбление, което времето каза ще оправи, 
съзирам че решението показва всегда ìèíîðèòåò да са подчини на 
ìàæîðèòåò от което имат да пъшкат много нашите противници и да 
желаят ланскиит проект, по който имаха право да си имат епископи от 
своята народна йерархия. 

Но ний са не питаеми от суетни мечтания, знаеми че тий и тяхната 
Патриаршия нема да са склонат на тая загуба, която не ще да е поне 
взаимна: знаеми че гръкът не е българин та да са подчини на едно 
такова поглъщание без роптание, следователно тий първи ще подадат 
причина на нарушение което справедливо ще породи поправление и 
от наша стърна на онова щото щеми намерими и ний криво за назе. 

Днес-утре прочее с скончванието на годината свръшва са и моята 
мисия, която ми поверихте. Благодара ви сердечно за доверенността и 
подкреплението, което не ми пристана него час в деветолетната 
борба, която са наех да потдръжа с седемглавната [х]идра фенерска. 
Нека сички да благодарим всевишнаго че нашиит труд и нашите жер-
тви са увенчават с пълна сполука! 

След приемванието на ферманът ний ще са молими на ц[арското] 
Правителство да ни дозволи да призовеми представители от епархи-
ите за да си составими устав по който да са управлява нашата Черква, 
и народните ни работи. 

                                                 
1 Тоест, българските членове на поредната, назначена в началото на 1869, сме-

сена българо-гръцка комисия по Въпроса: х. Иванчо х. Пенчович, Георгаки Стоянович 
и Гаврил Кръстевич.  
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Вий прочее сте свободни да си изберете един за тая цел. Това 
дело не е лесно истинна но не е веке неизбежно моето присутствие; 
моята потреба в това дело е колкото на секи другий. 

Когото и да си изберете помнете че тряба да му изложите някой 
начала, които да му служат за руководство; и за ваше облеснение ще 
ми дозволите да ви изложа щото от опитите в които бяхме от години 
насам положени изучих: много работи са научихми ний в заминалото 
лято: от тях длъжни сми да са ползвами. 

Ако и да е исповядано и прието en principe1 че Черква лична и еди-
нодержавна е деспотизм произвол и неподвижимост, в нашиит случай 
знайте че то е една неоспорима истинна. С такава Черква ще 
променими само деспотите на владици: и сичко ще ни остане в пър-
вото состояние за да не реча ще мине в по-лошаво; причината е че 
нашите нрави не са още минали през менгемето на доброто въспита-
ние и на образуванието: ний сми още сурови и духовни и миряни: за 
това нашата Черква тряба да е синодална и соборна, каквито са сич-
ките, които са основаха под зората на науката. 

И за да не би и тя да са преобърне на един аристократически 
деспотизм каквото беше фенерската в времето преди уставът, ний 
мислим да е соборна сиреч да има един смесен совет който да £ по-
мага и тя да му помага. 

Тоя совет да са составлява от представители испратени или 
ополномощенни от четерите âèëÿåòè2 населени от единородци по дво-
ица от секи един, и двоица от столицата.  

С тоя совет светите старци да разглеждат сичките граждански и 
смешани работи. 

А за да са не нарушават тия наредби да има една комисия от 
двоица владици и двоица миряни, която да оправя сяко нещо на при-
надлежното му място. 

Тая комисия ще е като една канцеларийница пред която и до която 
ще са испращат сичките дела народни биле духовни биле мирски. 

С такава взаймна обязанност ще са оздравени нашите работи: без 
нея произвол и тиранния като оная на покойниит Хасан а[г]а руп-
чускиит някога си êúðà[ã]àñú. 

И на конец честнейшиит председател и на синодът и на смесен-
ниит совет, не ще има сношения с êàïèÿòà освен чрез êàïú-êåõàÿ миря-
нин и тии сношения ще бъдат писменни. Он само на черимониални 

                                                 
1 (фр.) – по принцип. 
2 Дунавски, Одрински, Солунски и Битолски. 
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дни ще има право да са явава от стърна на сичките каквото и другите 
народоначалници при началствата. 

Поздравлявам ви с желание да премините постите в здравие и 
празнуваме святое воскресение с голема веселба каквото пърлича на 
народ който сега воскраства после от една смърт многовечна в граж-
данскиит живот. 

Вам преданний приятел // Др Ст. Чомаков 
24 февр[ари 1]870. // Цари Град 

ЦДА, ф. 111, а.е. 66, л. 1-4. Оригинал. 

№ 95 

1870, март-април, Цариград. – Серия от статии под общо заглавие, 
в които, във връзка с Църковно-народен събор, изработващ ек-
зархийския устав, по-сетнешният митрополит Симеон Варненско-
Преславски излага възгледите на д-р Чомаков1 за устройство на 
българската национална Църква 

НАЛЕЖАЩИ РАЗМИШЛЕНИЯ 

Сега, когато е вече приближило и настава време да ся устрои на-
родната наша православна Черква, свята длъжност на всякой пра-
вославен българин е, мислим, да земе под зряло и сериозно внимание 
и разсъждение редът който тряба да узаконим за нейното устроение; 
всякой тряба да мисли и добре да размисли какво направление тряба 
да ся даде на управителната черковна машина, щото никога тя да не 
спира от да възвишава и улучшава тъй тежко падналото състояние на 
религиозното наше развитие. Началата връз които ся основава 
изобщо черковната администрация имат едно грамадно влияние връз 
духовнийт и гражданскийт напредък и цъвтението на която и да е 
Черква: за това и ний за длъжност наша считами да ся позанимаем с 
този важен за нас предмет; а особенно в предлежащите обстоятел-
ства на черковното ни устроение, да изложим нашите, ако и частни, 
мисли по черковното управление, с което ако не друго а то ще отво-
рим поне път и на други по-опитни, които би поискали да искажат сво-
ите по таз работа мисли: от които осветлявано общественното мне-

                                                 
1 Вж. за това у Симеон, митрополит Варненско-Преславски. Д-р Стоян Чомаков, 

с. 19; срв. Ников, П. Варненски и Преславски Симеон, с. 23. 
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ние ще може много да ся ползува в правото нареждане на черковно-
гражданските ни работи. 

* * *  
Черковното управление според основанието си, може да ся на-

рече лично и еднодържавно или синодално и съборно1. Крайното из-
явение на първото виждами ний в Римо-католическата или Папищан-
ската черква която припознава папата за върховен началник и распо-
редител, а пример за последната форма, дават ни днес протестантите 
които, освен една малка част, нямат и владици. 

От тези два вида черковни управления: кое ся основава връз 
Светото Писание и кое е учредено от основателя на нашата вяра 
Иисус Христа? Ни едно, можем каза положително: понеже в 
Св.Писание, за право, не ся намерват таквиз явни изречения от които 
да ся извлекат доводи за против или за в полза на едното или на дру-
гото от поменатите управления. Но пак ако би да вникне человек в 
Евангелието ще намери че, личното управление, за което обикновенно 
ся говори че ся основава връз преимущества дадени от Иисуса Христа 
на Апостолите, е съвсем противно на духът на християнската вяра. 
Защото никъде в Св.Писание не ся споменува ни дума за пре-
имущества или първенство на един кой да е от Апостолите; когато 
напротив има много примери чрез които ся доказва равенството на 
Апостолите по духовната им сила. Тъй напр[имер] когато Иисус Хрис-
тос обличаше формално учениците си с силата ðåøèòè è âÿçàòè ка-
зал: Ïðèèìèòå äóõ ñâÿò, èìæå îòïóñòèòå ãðåõè, îòïóñòÿòñÿ èì, è èìæå 
äåðæèòå äåðæàòñÿ (Йоан, 20)2. Тъй също и когато ги припознаваше за 
свои Апостоли и ги пращаше по светът да проповедват учението му, 
не е казал че тогоз или оногоз припознавам за началник и пръв испо-
между ви; а на против когато беше ся породил помежду им такъв 
един въпрос, Божественнийт учител строго ги изобличи за тази пре-
пирня, нарече я светска и съвсем непристойна и неприлична на него-
вите последователи и ученици, и изрече онези високи думи, които по-
казват че, единственната добродетел, която подобава на христиените 

                                                 
1 По това време често гръцкото синод често се замества с нейната българска 

калка събор (Бурмов, Т. Българо-гърцката църковна распря, с. 448); малко по-късно 
обаче и двата термина ще затвърдят обичайните си – и днес включително валидни – 
значения: първият ще обозначава състоящото се от архиереи и отговарящо изключи-
телно за духовните въпроси управително тяло на Църквата, а вторият – периодично 
свикван и с по-голям състав орган от мирски и духовни представители с избирателни 
и законодателни функции. 

2 приемете Духа Светаго. На които простите греховете, тям ще се простят; на 
които задържите, ще се задържат (Йоан, 20, 22-23). 
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е смирението и кротостта. Èæå àùå õîòåò â âàñ âÿùøèé áèòè äà áó-
äåò âàì ñëóãà: è èæå àùå õîùåò â âàñ áèòè ñòàðèé äà áúäåò âñåì ðàá 
(Марко, 10)1. 

Ето защо след възнесението на Иисуса Христа между Апостолите 
никога не ся появи никакво разногласие нито раздор ни препирня за 
началство и първенство. Ето защо Апостолите проникнати и водими от 
учението на Спасителя нашего почитаха себе си за равни в службата 
на Господа Иисуса Христа; никой измежду тях не можеше да ся каже 
началник на новосъставеното християнско общество, никой не 
можеше да има притязания да му ся повинуват другите Апостоли, ни-
кой нямаше право да ряспорежда самопроизволно работи, които ся 
касаеха до цялото общество. Но всички като имаха същата сила, съ-
щите духовни права, с еднаква ревност ся стараяха за распростране-
ние и преуспявание на Евангелското учение; и това само занимаваше 
всичкото внимание и поглъщаше всичките грижи на Апостолите. 

Но верующите в Христа съставяха вече общество, което имаше 
общи нужди, как тогаз испълняваха тези нужди? За това трябва да ся 
пита Святото Писание. Деянията Апостолски дават повече примери за 
начинът по който са ся решавали работите. 

Когато Апостолите щяха да изберат другиго наместо Юда преда-
теля, събраха са всички вкупе та избраха Маттея. 

Когато пак друг път Апостолите, като желаяха да ся освободят от 
другите грижи, които им налагаше размножението на верующите, ис-
каха да изберат други человеци, които да ся грижат за общинските 
работи, никой от Апостолите не ся появи с притезание той да распо-
реди тези человеци, които да ся стараят да извършват нуждите на 
първото христианско общество; но всичките наедно избираха и опре-
деляха нуждните и способни человеци. И тъй ни в една от тези земани 
от Апостолите мерки за черковното устроение не ся вижда никакъв 
произвол, никакво своевластие, никакъв глас на лична воля, която да 
ся зема за закон и правило от другите Апостоли: но натежаванието 
(превесът) го е имала всякога общата воля на Апостолите събрани на 
едно, т.е. соборът на Апостолите е решавал и разпореждал всичко що 
ся касае до общите интереси на първото християнско общество. 

Торжественно обаче доказателство, че Апостолите за най-сгодно 
управление считаха и приемваха съборното, може да представи сле-
дующето събитие. В първите години на християнската проповед ко-

                                                 
1 Но между вас няма да бъде тъй: който иска между вас да бъде големец, нека ви 

бъде слуга; и който иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб (Марко, 10, 
43-44). 
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гато вече мнозина язичници, убедени в истинното Христово учение, 
оставиха идолопоклонството и ся подчиниха на Христовото леко иго, 
породи ся въпросът: äàëè òðÿáà õðèñòèÿíèòå äà âàðäàò çàêîíúò Ìîéñååâ 
èëè íå. Тези които от евреите бяха станали християни подтвърждаваха 
че вардението на Мойсеевът закон е непременно потребно за 
спасението на душата, когато обращенните от язичниците не щяха 
никак да припознават тази нужда. Разногласието беше ся распрост-
ранило не само между простите християни но и между Апостолите, от 
които Петар беше за първото мнение, а Павел защищаваше второто. 
И тъй, за да ся отмахне тая спънка на любовта между християните, 
събират ся всичките Апостоли в Йерусалим, съставят собор и съборно 
решават, че не тряба да отеготяват верните с товарът на закона, и 
това решение чрез соборно писмо го распращат по черквите. Тойзи 
собор ни дава най-съвършеннийт образ на тогашните събори още ни и 
поучава че висшето началство на Черквата тряба да е съборът. 

* * *  
Но как е станало да имами личното или самодържавното управ-

ление на Христовата черква? 
Завоевателнийт дух на римляните, пространнийт техен гений в 

опаданието си, сформирова тази несъобразната с Христовото учение 
система. Рим пресади единодържавието в черковното управление; той 
извърши осредоточванието на черковната власт в едно лице, което да 
има престолът си в Новий Рим, за украшение на масивний златний 
императорский трон; но това стана по духът мира сего. Прочее ако 
Черквата е китка от благоуханни цветя на Исток, нейното еди-
новластие е лиснат явор на Запад. Но и те еще са в противоречие 
едно на друго. 

Следователно лично черковно управление ся наименова онова, 
което ся съставя и ся управлява от едно лице с наречени синодални 
или советници, без никаква друга отговорност освен за грешки в ос-
кърбление на величеството на самовластното лице. Понеже това лице 
вярва себе си като непогрешимо и това верувание приимат и неговите 
искренни последователи, то ако и да е от народът избран жител на 
това небе, счита ся обаче да е там милостию Божиею и приима за 
почет титли, които засенят чистото учение Христово. 

От православните Черкви самовластна е мнимата Екуменическа1, 
Антиохийската, Александрийската, Йерусалимската и Кипрската: а 

                                                 
1 Тоест, Цариградската. 
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таквиз са били, разумява ся, и нашите Охридска, Търновска и Ипек-
ска. 

* * *  
Като видехми в кратко началото на двата вида на черковното уп-

равление твърде полезно ще да е да видими и какви плодове е давало 
и дава всяко едно от тях и да сравним съборната Черква със 
самодержавната. 

Първата наистина не блеще, не пуска блескави лучи и сякаш че не 
прави впечатление на нашити ориентални чувства, и като че не е по 
вкусът ни, и действително тя е смиренна, скромна като Основателя £. 
А втората напротив, основана по образ и подобие на светските власти, 
носи в себе си всичко плътско, злато, сребро и всичките удоволствия 
на чувствата. 

Св.Писание казува: Îò ïëîäà èõ ïîçíàåòå èõ1. Ввърлете един поглед 
връз пастирите и паството на тази дирнята и ще видите на место 
закон, егоизм и произвол, на место светлина и совест, невежество и 
суеверия, на место истина, прелъщения; а за цел удушаването на 
всяко благородно чувство и безчеловечно употребление в плътска 
полза овчиците които ся пасат от тях.  

Западнийт ïîíòèôåêñ поне дръжи с желязна ръка пастирскийт 
жезл, а восточнийт е замрътвял и като от блато не ся испарява от него 
освен венение и чахнение. 

Спасител наш каза: Ñîçèæäó öåðêîâ ìîþ è âðàòà àäîâà íå îäîëåþò åé2 и 
собра верующите в него и тури себе си първ краеъгълен камик на 
Черквата си. Но властолюбието на западните и источните 
единовластни черковни държавници разруши черковното единство и 
раздели християнска Европа на два стана, от които непрестанно 
вдъхват на последователите си взаимна умраза и враждебност, по-
ради което християнското испълнение ся намира на непреривни рато-
вания помежду си, за най-голяма злочестина на народите и на Черк-
вата Христова. 

* * *  
Но да оставим Запад. Да ся приборем само за наший Исток и да 

видим що ся е извършило около нас и в нас само, и само от едино-
властната система на управлението на Черквите ни. И първо, от где ся 
опропастиха нашите народни Черкви та паднахми ний в духовно 
робство? 

                                                 
1 Матея, 7, 16. 
2 [Ти си Петър, и на тоя камък] ще съградя църквата Си, и портите адови няма да 

£ надделеят (Матея, 16, 18). 
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Нашите Черкви са ся управлявали по подражание на гръцките от 
священноначалници самоначалствующи, без отговорност и без над-
зор. И за туй в обстоятелства малко по-неблагоприятни за народът 
тази им безотговорност и ненадзиравание оставиха ги свободни за да 
промислят само за личните си ползи и да вършат по собственните си 
интереси само, които за да спасят те привременно не им е било ни 
най-малко зазорно да ся спазарят и да ни продадат и предадат на 
заклетите и вечни врагове на нашата народност; тъй лесно и совестно 
колкото и законно както продава някой своята собственност, овчарът 
на пр[имер] овците си. Ако нашите архиепископи и патрици не ся 
считаха за наши владетели и господари, не би рачили, па и не би 
могли да ся спазаряват и да ни препродават, и в всякой случай те 
би били принудени по длъжност да апелируват поне до истиннийт 
на себе си единоначалник, – народът; а тогаз и посегателът без 
съмнение не би смеил да тури дерзската си светотатственна ръка 
на светите и свещенни народни правдини. Но по тази система на 
единодържавното черковно правление те бяха наши самовластни 
господари, и ето от нашето безгласие и от технийт произвол ний из-
губихми не само святите си народни правдини, но всичко народно 
достояние, и чест и книжнина, и народност че даже и вяра, от която 
мнозина испаднаха; а всинца ний испаднахми от достоинството 
человеческо. Но ний пострадахми може би не толкоз от своеко-
ристието на нашите единокръвни пастири, колкото от нашата нечув-
ственност. 

Нека прочее разгледами тази Екуменическа наричана Гръцко-
Френска1 черква която в нашите дни медленно, но неотразимо губи от 
ден на ден и блеск и сила, и от час на час ся срупава и раскапва пред 
очите ни. 

* * *  
Когато от 1840 насетне между нашийт народ взе да ся проявява 

незадоволството от гърцката духовна власт, а по-после, от 1850 взе 
да ся пошушнува вече и за домогванията ни да ся оттеглим от не-
сносното за нас иго на инородното гръцко духовенство, гръцкий духо-
вен самодържец, като многоочнийт Аргос, буден всякога над собст-
венните си интереси, щом подуши това не изгуби ни минута за да земе 
мерки и да употреби всите си на расположение средства за да 
потъпче това движение и да осуети всяко домогвание за възрождение 
на българската писменност и народност. 

                                                 
1 Явно печатна грешка; всъщност Гръцко-Фенерска. 
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Уморително е наистина, но не безинтересно е за нас, да ся поза-
бавим за да разгледами при възможна краткост неговите противодей-
ствия на възраждающето семе на народното съзнание у нас, как по-
стъпваше той, когато това семе едва що поникнало беше само тре-
вица крехка, и как, когато пусна то ствол и стана дръво, на което връ-
ховете ся губат в облаците и сянката му покрива днес всичкийт народ. 

За краткост ний оставями първите подвиги на неговите действия, 
когато, отчаян за честитата сполука на миссията си в погърчванието 
на българите, самовластнийт този свещенноначалник на православ-
ните в Исток, нападна с всичката тяжест на всеоръжията си връз двете 
вече образовавше ся средоточия за противодействие на неговите 
планове – връз Пловдив и връз Търново. Тамо за благовременно бяха 
испратени най-вещите, най-хитрите поборници на еллинизмът и най-
ожесточенните от воеводите му ратници противу възраждающето 
народно чувство и Българите, тези воители като ся истощиха в все-
възможни нападения, туриха най-после в ход разрушителните под-
ломи на народната си политика, лъжите1 пред Императорското пра-
вителство и клеветите2 връз българскийт народ, на които следствие 
бидоха привикванието на съд пред Имп[ераторското] Правителство 
първенците от Пловдив и от Търново.3 В този честит за българите съд 
ся позна че противниците на царството ся крият под расото на лице-
мерието и притворността. В този съд ся скъса завесата и ся откри ум-
разното поглъщание на православните народи от фенерските сатур-
новци… От тогаз Имп[ераторското] Правителство презря нашите кле-
ветници за подлостта им, и българити, свестени и вразумени от това, 
съвокупиха ся повече и уякчиха ся по-здраво в желанията си, като на-
чертаха вече и законнийт път на своите домогвания. 

Неистощим в ухищренията си, Фенерскийт патриарх не ся забави 
да измисли друго предначинание за да предвари течението на рабо-
тите. Под предлог да състави нова нареда в черковното управление, с 
която ще задоволи уж и българите, – а в същност дано залъжи бъл-
гарите и да измами още и Имп[ераторското] Правителство, че 
допълнил уж недостатките на черковната управителна система даже и 
с помощта и участието и на самите българи, и да утвърди изново 
властта си над тях, – предложи и предприе да свика едно събрание4 
на представители от столицата и от епархиите за да съчинят уж устав 

                                                 
1 Получерният шрифт е на оригинала. 
2 Получерният шрифт е на оригинала. 
3 През 1857. 
4 Става дума за Църковно-народния събор от 1858-1860. 
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за управлението на Черквата. Но по распорежданията на Патриархи-
ята в това събрание на дял на българите ся падна да имат едвам 
трима представители от родът си по кръв1, а по чувства двама2 само, 
от Търново и от Пловдив; но като да беше и туй снисхождение много 
нещо за българите, самодържавната патриаршеска власт, за да па-
рализира силата и действието на единът от тях прие от истийт град 
Пловдив и още един представител грък3. 

В това събрание всичко що ся спомена за удовлетворение на 
българите беше да ся каже, че изнапред черковната власт ще гледа 
щото владиците които ще ся пращат по техните страни, (разбирани в 
най-тесните граници на епархиите отвъд Балкана) да знаят и езикът на 
мястото. Двамата представители българи предложиха с най-голяма 
умеренност някои от законните си домогвания, но благородното 
събрание, водено все от истийт дух на преобладанието и единонача-
лието, не рачи да ги земе под внимание, то не рачи даже ни да ги за-
бележи в протоколът. Тогаз представителите ся оттеглиха и тези що 
бяха ги испратили ся протестираха пред Имп[ераторското] Правител-
ство. Патриархията не може да ся радва на много с изиграванието на 
българите чрез комедията на това събрание, защото развяската на 
тази комедия извади на лице по-здравото залавяние и по-енергичес-
кото действувание на българите, на което следствието биде съвър-
шенното им отричание4 от Патриархията и от нейните владици. 

Ослеплен от властолюбието си патриархът5 не рачи да земе под 
сериозно внимание ни това движение на българите, но поиска да ги 
потъпчи с унизителното онова и далеко неудовлетворително устъпва-
ние уж на 15-те наричани точки6, които същественно не съдържаха 
нищо, за то и накакво следствие не взимаха. Все пак тази пуста 
страст да самовластвува го накара да отблъсне и онова наше пред-
ложение7, на което по висока заповед бяха пристанали нашите пред-
водители да ся спогодим чрез едно равенство в правата на гърци и 
българи в управлението на Черквата. А естественно това упорство от 
страна на патриарха колкото повече оправдаваше причините на на-
шите желания, толкоз повече ги правеше и да растат в прямо слово на 
това упорство, растяха и нарастоха до такъв степен, щото не бе 

                                                 
1 Стефан Богориди, х. Николи х. Минчоглу и Георгаки Стоянович. 
2 Тоест, както изглежда, без Богориди. 
3 Димитрика Мичора. 
4 Има се предвид Великденската акция (1860). 
5 Йоаким II. 
6 Вж. за тях тук по-горе, коментара към д. 9, с. 27. 
7 Имат се предвид 8-те точки от юли 1861. 
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возможно да ся удовлетворят иначе освен с отделение – точка на ко-
ято всякога сочеха нашите желания, в която ся и ограничи най-после 
борбата, раздразневана всякой път от непомерното властолюбие на 
фенерскийт монарх йерарх, който и днес още отказва за присъствието 
на нашето духовенство в столицата и претендира да ечи неговото име 
в нашите храмове; и за това само а не за нищо друго държи и иска да 
държи в вечна борба и враждебност два едноверни и съжителственни 
народа. В тези повърхно указани грешки пада Вселенската наричана 
черква, защото е самодържавна, защото единоначалствующийт в нея 
патриарх за нищо друго ся не грижи освен за утвърдение на своето 
самовластие; за увардвание на своите интереси и тези на своите си, а 
не общо на християнското изобщо черковно изпълнение. 

Този кратък изглед по всичко що ся мина между нас и така са-
мовластно управляемата патриархия, колкото е назидателен и поучи-
телен по предметът от съществото си, толкоз е и ясен и освобождава 
ни от всяко по- нататък разискование; в заключение само можем рече 
[, че] това устроение на гръцката Черква ся е установило по следствие 
на характерът у гърците – гъркът е по нрав уклончив и духовит, но по 
живото си въображение той е лишен от политический дух, който е 
плод на дълбокомислието. 

* * *  

Сега нека поразгледами тази Черква и в финанциално отношение, 
в което грешките не могат да произхождат от недостаточно и криво 
настроение на народът, но от кривото и порочно устроение на 
черковното управление; гръкът е слагател и сметлив каквото и еврей-
нът; но ето че при всичко това никъде никоя диря ся не вижда от ог-
ромното богатство което събираше тази Черква. От изворите на Дунав 
и Сава до устията на Йордан и Ефрат, от трите материка на старий 
свят, а най-вече от нашето отечество реки от злато течаха в сък-
ровищниците на самодержавните духовни управители на Исток; но ето 
че нищо от това няма днес; всичко ся е пръснало по неусвес, а най-
после ето че и неизчерпаемите тези извори пресякнуват. 

Но не ще сторим зле мисля, като поменахми за финанциалното 
управление на Вселенската черква пътем поне да раскажем на чита-
телите и сънародниците си най-последнето по тази част нейно дейст-
вие, според както сми го от самите гърци слушали; този факт може 
много по-ясно да покаже гибелните следствия на претендиранието за 
управление на Черквата, както в всяко друго отношение така и в фи-
нанциално. 
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Знаят нашите читатели как съседнийт и единоверен нам румун-
ский народ беше и той като нас жъртва на благочестивата своя на-
божност и простодушие и как гръцкото духовенство въсползовано от 
положението си, с изрудението на тези качества на православнийт той 
народ, беше сполучило да тури ръка на големи имоти в тая земя, 
доходите на които также отиваха по вятрът без да има ни шушка пол-
зица от тях за земята в която те лежаха и за народът който населява 
тази земя. Знаят такожде как не преди много години и румунскийт на-
род свестен върху народните си интереси поиска да си земе назад 
тези имоти и да употреби доходите от тях за собственна полза1. Ца-
риградс[кийт] патриарх повече по положението, което занимава като 
върховен свещенноначалник, народоначалник, а не по особито някое 
доверие, прие защитата на мнимите правдини на духовенството над 
тези имоти. Като пълномощен и пълновластен представител на всич-
ките православни, от него зависяше всякой преговор и договор, и той 
можеше да заключи кое и да е съгласие, за това и той зе да управлява 
определенната за решението на този въпрос международна комисия. 
Но неговото властолюбие и користолюбие стана причина не само да 
ся осуети всяко усилие за едно мирно спогодявание, но даже да ся 
изгуби и единственната полза що можеше да ся извлече от тази 
распря. Казуват, и ний можем да вярвами, че Цариградскийт патриарх 
като поискал да ся въсползува от положението си и от обстоятелст-
вата за своите домогвания предложил тайно на Н[егово] Б[лаженство] 
Йерусалимскийт патриарх, като условие на своето могущественно 
съдействие, да ся устъпят на Цариградската патриархия половината 
от доходите на поменатите имоти, които принадлежат повече на Йе-
русалимскийт патриарх и на Светогорските манастири. Но Н[егово] 
Блаженство Йерусалимскийт патриарх отввърлил с гняв това безоб-
разно предложение и праведно, защото тези приходи възлязвали до 
16 милиона в годината. Таквоз предложение от страна на Н[егово] 
Всесвятейшество станало и на Светогорските манастири, а още и 
техните доходи да минуват през негова ръка; но и те такожде отввър-
лили светотатственното му предложение. Тогаз Н[егово] Всесв[ятей-
шество] испърво отслаби, а после съвсем напусна защитата и комиси-
ята ся разиде без да ся свръши нещо. 

Малко по-сетне княз Куза, който искаше да свърши тази распря, 
предложи да плати веднъж за винаги 150 милиона гроша; но по зло-

                                                 
1 Споровете за тези имоти (ок. 1/3 от обработваемата земя в Дунавските княжест-

ва) продължава дълго; накрая княз Куза с един закон от дек. 1863 ги конфискува в 
полза на държавата. 
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паметство негли или по предпоменатите съображения воден Цари-
градскийт патриарх не рачи вече ни да чуе да му ся говори за таз 
работа, от която му отрекоха всяка лична и материална полза; и тъй та 
погина и сумата която беше доволна да поддържи едно малко царство 
ся презря. И тъй днес Божий гроб, св.Гора, Патриархията и народните 
гръцки заведения бедствуват, което не щеше да е тъй, ако 
управлението на Черквата не беше монархическо и да зависи от во-
лята и хотението на един само человек, на когото другите не смеят 
нищо да продумат. 

* * *  
Да метнем най-после един поглед връз управлението на тази ед-

нолична Черква и в каноническо отношение. Кой не знае как произво-
лът на едного само человека, Самуила патриарха1 против черковните 
правила и постановления уничтожи каноническото съществование на 
народните ни черкви Охридската, Търновската2 и др[у]г[и]? И в дните 
ни още не виждами ли що става? В едно време, когато кормилото на 
Черквата държи онзи кротък и скромен мъж3, който по уверение и 
всеобщо почитание е най-богобоязливийт черковник, както без препир 
и най-добродетелнийт и най-праведнийт, онзи за когото може да ся 
каже че е бил за 20-25 години оракулът на тази Черква, не е ли той 
който от властолюбие увлечен посегна на Антиохийската и Алексан-
дрийската черкви, и двете от начало на християнството още самосто-
ятелни и независими, да ги подчини днес и да потъпче най-ясните 
черковни правила? Но ето таквоз е самовластието и неразлъчнийт с 
него произвол, щото ний виждами днес че по произволу Цариград-
скийт Патриарх като нарушава и тъпче Св.правила в отношение към 
Александрийската черква, в отношение към нас българите с истата 
вопиюща неправда стои гора уж за ненарушението на светите тези 
правила. 

Ето прочее в кратък един приглед от административна, финанци-
ална и каноническа страна ний видяхми, че самовластната тая фе-
нерска Черква, поради това си единоначално устроение, в произволът 
на своите действия е нанесла сама на себе си убийственни рани и 
пълна с неправди и беззакония дошла е до едно окаянно и жалостно 
положение. А пак ако би поискали да пресметними нейните по 
следствие на това устроение дела в отношение към другите народи, 

                                                 
1 Самуил I Ханджерли. 
2 Тя изчезва значително по-рано – най-вероятно през първата половина на 15 век 

(вж. тук по-долу, коментара към д. 157, с. 397). 
3 Григорий VI. 
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които е управлявала и управлява, ний ще бъдем принудени да иска-
жем истини които за почитанието което длъжим към вярата, която 
представлява, по-добре да ги премълчим поне тук сега. При това и 
всякой българин кой много кой малко знае за тях, защото нашийт на-
род е който е най-много претърпял от нейните най-вандалски притес-
нения и мъки. 

II. 
Духовенството в Исток от която и да е народност, с малки исклю-

чения, все си прилича, и за доказателство нека след гръцкото кажем 
нещо и за арменското, за да видим дали арменците1 и арменокатоли-
ците, устроени и наредени и те черковно по единоначалническата систе-
ма, са честити в черковно отношение. 

Първите преди няколко години2 сочиниха един устав който наре-
коха êîíñòèòóöèÿ. Този техен устав беше и по име и по дело, според 
нравът на този народ, надут, многосложен и многочленен, но да 
оставим него. Целта на тойзи устав беше за да ограничат ìîíî-
êðàòèÿòà и твърдоглавството на високото духовенство, а именно на 
патриарха си. Сполучиха ли? Можем да разберем от това, дето лани 
през януария народът беше разделен на две партии, тъй силно и 
злобно надъхани една връз друга по патришки расправи, щото 
противупатриаршеската партия, вътре в храмът Божий, в времето на 
Божественното Богослужение, разярена поради ожесточението на 
патриарха3 си, в кипванието на страстта си дързнала бе да свали от 
престолът видимата глава на благодатната майка на верующите с 
най-укорните поругания, с най-безчеловечните оскърбления, и, без 
намесванието на полицията, несъмненно храмът Божий, святото 
онова място, щеше да ся оскверни с братоубийство през този ден, и 
то не за друго, но защото патриархът им потъпкал конституцията им 
и дозволил си произволи и злоупотребления вредителни за народът. 
Той падна, наследникът4 му ся избра, но борбата не престанваше и 
само когато наследникът внезапно умря, малко ся поутишиха и двете 
партии, но и до сега още те не са изнамерили коренно исцеление на 
злото. 

                                                 
1 Тук се имат предвид армено-григорианците (които, макар и монофизити, обик-

новено се категоризират като православни) – и то само онези, които живеят в Турция; 
по това време те са на брой около 400 хил. души и имат начело си един цариградски 
патриарх.  

2 През 1860. 
3 Бохос. 
4 Игнатий, който умира няколко дни след избора си за да бъде заместен от Кери-

миан. 
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От друга страна арменокатолиците, които бяха свързани с Рим-
скийт ïîíòèôåêñ чрез проста нишка само на една формалност, видяха 
внезапно всичките си права и привилегии потъпкани и предадени на 
Ватиканската черква. От кого? – От същийт им патриарх М[онсеньо]р 
Хасуна, още и самите уж съединени арменци в една минута като с 
магически жезл преобразени на латини, и от това сега свада и раз-
дори. Една част1 от тях, по-разумната и по-честолюбивата отцепи са, 
отнесе ся до своето народно духовенство, разделено и то на две пар-
тии, призова патриотическото му подкрепление и с него наедно ся 
оплаква на Св.Отец и веднъж и дваж и десет пътя против поругателя 
на народът, с продаванието и предателството на най-драгоценните им 
народни правдини; но всуе биде всичко. И днес той малък народ, по 
причина на властолюбието на патриарха си, предаден, онеправдан, 
раздвоен помежду си и враждебно един против други расположен 
намерва злочестината си от там от дето е чакал най-голямото добро. 

* * *  
След този кратък преглед на тукашните само Черкви изчерпан от 

делата им, нека ги прегледами още и в същността им. Нека не до-
сажда на читателите простиранието което правим за тяхното раз-
глеждание; понеже ако че продължавами ний да говорим повечко за 
тях, то е защото те имат пред нашите очи някаква си по-голяма важ-
ност. В нашата источна страна ний сми привикнали да гледами на 
личните Черкви като на последна надежда, и те ни прават впечатле-
ние, и наслаждават, тъй да кажем, нашите чувства; това което не е тъй 
за нас в отношение на синодалните Черкви, които задоволяват само 
разумът. 

Лицето, което седи на престолът на Черквата, то е предмет на 
обожавание на словесното паство от личните черкви: àíòðîïîëàòðèÿ! И 
никой не помисля че този человек не е паднал от небето, нито от ча-
сът на рождението си е забележен с някои знакове и предназначен за 
този висок сан, но ся ражда и той в неизвестност като нас, че порасва 
като нас и че случайно и повече от разни интригувания и чрез съдей-
ствието на едного и на другиго, а редко по достойнству ся възвишава 
на него. 

                                                 
1 Малко по-късно обаче противниците на ултрамонтанизма издигат за патриарх 

О. Купелиан, който в 1872 бива признат от Портата; но пък през 1879 Хасун си връща 
поста.  
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Не отказвами че този сан е велик в черковно отношение както и в 
политическо, неговото определение според Властари1 е следующето: 
ÐáôñéÜñ÷çò Tóôpí årê˜í æ™óá ×ñéóôï‡ êáp Vìøõ÷ïò, äp Vñãùí êáp ëüãùí 
Tí Uáõô© æùãñáö™í ô[í BëÞèåéáí,  óôéò |öåßëåé, ï ò Èåï‡ ðáñÝëáâåí, Tí 
åˆóåâåßJ êáp óåìíüôéôé âßïõ äéáöéëÜîáé.2  

Ний припознавами това определение за най-добро, но работата не 
е в определението, а в намерванието и избиранието на таквоз лице, 
което според горнето определение, да е жив образ на Христа, и което 
с делата и с словата си да е олицетворенната истинна. 

С малки, твърде малки исключения, ний духовни и миряни сми 
още нови людие, а по това и людие без учение, без въспитание, а още 
повече без граждански добродетели и без опитност. И тъй не е 
странно да кажем, че мъчно ще са намери между нас такъв человек, 
или ако и да ся намерва такъв но ний не ще знаем и не ще можем да 
го изберем. Защото право за право ний не знаем да избирами, и нека 
не е çåçîðíî това що казвами; защото вчера още в избиранието на 
членовете за Съветът3, ний показахми какви сми мастори избирачи, и 
то тук още дето уж ся намерват по-добрите ни, по-учените и по-раз-
браните людие. Ний избирами и ще избирами за много време още все 
тъй като деца, кога играят на сляпа кобила или сляпа баба, когото до-
копами, или за когото ни пришушне някой от когото имами страх или 
друго [не]що, а що става тогаз? 

Таквоз едно избирание избор ли е? 
Не; то е една комедия и нищо повече, и на разиграванието на 

таквиз комедии ний вече началото видяхми и у нас отзавчера. Но още 
по-добре можем да ся поучим на това ний от гърците. Гърците, като 
народ не тъй като нас тежко паднал, имат и повече и по-добре обра-
зовани людие, още и по-многолюдно и учено и опитно духовенство 
между което по-лесно би ся намерили людие достойни за такъв висок 
сан. Но ето че и те никога не са умели да сполучат достойнийт и 
пристойнийт, и за това друго не виждами освен често да ги меняват, и, 
кога с Есхила да викат за някого, като за лош: Ëóêàâà ïðèðîäà êàòî 
äîáèå ãîëÿìà âëàñò, ãîëåìè áåäè èçðàáîòâà, кога за другиго, като за 
прост с Димокрита да казват: Îõ! ïðîñòèéò êàòî ïîñòúïè íà ãîëÿìà 

                                                 
1 Матеос Властарис (ÂëÜóôáñéò) (14 в.) – византийски канонист. 
2 (грц.) – Патриархът е образ жив на Христос и одухотворен, чрез делата и сло-

вата си олицетворяващ истината, който като служи тях от Бога придобил, в благочес-
тие и благоприличие живота съхранява. 

3 Става дума за Привременния съвет, който е избран на 13 март 1870 за да изра-
боти проектоустава на Екзархията – вж. тук, част 1, с. 331-332. 
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÷åñò â ïðÿìî ñëîâî ñ íåäîñòîéíñòâîòî è òúïîóìèåòî ñè ñòàâà ëåíèâ, íàïúëâà 
ñÿ ñ ãîðäîñò è ñìåëîñò è ñòàâà âðåäèòåëåí. Ето таквоз е положението на 
гърците в това отношение и за това те нито нещо са до сега сполучили 
добро за народът си нито щат да сполучат, и не са правили и не ще 
правят нищо друго освен да свалят днес от вселенскийт престол 
простийт и недостойнийт за хитрийт и достойнийт уж, а пак утре да 
гонят хитрийт и да го свалят пак за простийт, и тъй да ся въртят 
безкрайно и безпреривно все около едно колело. 

Причината на това е че избирателите и избираемите като чело-
веци не са лишени от недостатки. Первите действуват едни по инте-
рес, който както ся знае е исполинскийт лост на человеческите деяния 
или по една друга причина тайна или явна, която нека наречем 
симпатия и антипатия, а малцина по совест и совест просвещенна. 

Вторите, напр[имер] духовенството според чинът си имат обхода 
таквъзи щото мъчно може да ги распознае някой по думите и по вън-
шното им поведение и да отличи истинно благоговейнийт и народнийт 
от лицемернийт. Те умеят и за своя длъжност считат да крият слабос-
тите си с външна лицемерна честност и родолюбие; таквоз е някак, за 
жалост, въспитанието на източнийт êëåð, и това лицемерие фенер-
ските отци особенно са го възвели на висока степен, и в всяко време с 
голямо искуство са го водили. 

По природата си всичките человеци са почти еднакви и тъй да 
кажем като в един калъп изляни; те малко ся отличават помежду си и в 
домашний и в еднообразний гражданский живот, но колкото повече ся 
отдалечават от него толкоз повече хващат да показват отличие един 
от другий; а началството е което изважда вътрешнийт человек на яве 
Bñ÷[ Díäñá äåéêíýåé1. Но тежко и горко на онова началство което ще 
служи за опит на человеците а дваж тежко на онзи народ който би 
поискал чрез властта да опитва началниците си, и злочестина голяма 
за Черквата Христова ако би да я направим пробен камък на 
властолюбците. 

За нас прочее, които сми живели до сега отритнати от онези гра-
дове гдето е имало малко-много гражданский живот, за нас, казувам, 
които ся познавами повече с природата от колкото с хората, нам за 
всички тези предизложени причини и за много други още, които е из-
лишно тука да споменувами, ще да е твърде мъчно, ако не невъз-
можно, ако би да установим лична Черква, да узнаем и да изберем 

                                                 
1 (грц.) – властта показва човека. 
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достойното лице, на което ще поверим вяра, чест и живот. Нека ся не 
мамим че сми днес по-опитни от нашите праотци, които предадоха 
всичко това в ръцете на патрици, и те ни поробиха за векове. 

1-во. Ний тряба да знаем че управлението е едно искуство от най-
мъчните: то ся не импровизирува, т.е. не ся науча от само себе си и от 
веднъж; за него тряба голяма наука, предуготовително въспитание и 
дълъг опит; а за всичко това ний нямами освен лихи някои корение 
пресадени от чуждо у нас. Великийт атинейский законодател1 казал: 
×åëîâåê òðÿáà äà ñÿ íàó÷è äà âëàäåå ïúðâî ñåáå ñè è ñòðàñòèòå ñè è òîãàç ñàìî 
ìîæå äà óìåå äà âëàäåå è äðóãèòå. Нека не кажем с нашето простодушие: 
Åõ, êàòî âñè÷êèòå äðóãè â ñòîëèöàòà è â èìïåðèÿòà ×åðêâè ñà òàêâèç, òî íåêà 
è íàøàòà å òàêâàçè. Нека не мислими че това е тъй от Бога дадено или 
писано, и тъй тряба да бъде, а не инак; това са человечески нареди за 
благочиние, и като таквиз ний тряба да примислим как е по-добре за 
нас да ся наредим. С това ни Богу ни на вярата нещо противно няма 
да сторим. Православни Черкви има и тъй и инак наредени, нека 
примислим, нека испитами отблизу, нека от плодът на всяка разсъдим 
и тъй да изберем за да не подпадними в грешката на жебите които, 
според баснописеца2, сити на старейшинско управление попросиха от 
Юпитера самодържец, а днес с него и от него крякат до небето.  

2-о. Нашата праотеческа православна вяра е свята и светла. 
Тряба прочее и външното нейно устроение да бъде до колкото е въз-
можно непорочно. Такваз Черква, Черква истинна, сияе Божественни 
лучи, воздига умът към Всевишнаго; но последствие на една само-
властна и единоначална Черква биваемите непреривно въздигания и 
сваляния на върховните йерарси от престолът, не унижава ли дейст-
вително тези наследници и наместници апостолски? Тяхното по съ-
перничество чрез разни интриги възшествие и после, чрез разни ин-
триги и хули, безчестия и поругания сваление, не нащърбяват ли дос-
тодлъжното почитание към Черквата? И тези неуважения към види-
мийт началник на тази Черква не помрачават ли и затъмняват нейното 
сияние в сърцата на верните? Таквиз едни изобличения и укори не 
разслабват ли и вярата в верующите, и с време таквазито Черква не 
става ли само едно условие на власт без никакъв цвят, нити черко-
вен нити народен? … За това една от главните причини на унижени-

                                                 
1 Солон? 
2 Вероятно се има предвид някой от вариантите на Езоповата басня Жабите 

искат цар – вж. Езоп. Басни, № 64, с. 42; същия сюжет разработва и Лафонтен, Ж. 
дьо. Избрани басни, с. 41-42. 
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ето на наричанната Вселенска черква са безпреривните променения 
на патриците, каквото една от първите причини за която Римската 
черква е твърда и уважаема е непоколебимостта до живот на Св.Отец, 
абсолютен цар и монарх на онази Черква. А на наший Исток Черквите 
са народни, частни, свещенноначалниците зависят от малцина, а 
малцината по-малко ся согласяват наедно какво да е преобразование 
и нареда нежели разнообразното множество; но пак и в тях това 
зависи от характерите и средината им. Ний сме напоени от нашите 
соседи с много техни пороци: защото злото е прилепчиво, а доброто 
по-мъчно ся прихваща. Следователно не тряба да ся лъжим, че ний не 
ще последувами да правим това, което нашите по вяра братя гръци са 
правили и следуват да правят; като сми живели с тях толкози векове 
то ний не можем каза че не сми позаели нещо от тях и че инак 
достопочитаемото наше духовенство е съвсем чисто от фенерскийт 
квас, и че свободни от това ний ще можем да ся въздигнем по-горе от 
тях и избегнем от техните погрешки, като устроим и наредим Черквата 
си по подобие и образ на тяхната. За то нека предварително 
размислим по-добре и да видим как можем да ся оградим от тези 
попълзновения, да запредварим ако е възможно да не бъдат ïîñëåäíÿÿ 
ãîðøà ïåðâèõ1. 

3-то. Най-после, нека разгледами и поразисками тоз въпрос и от 
към финанциалната му точка. Един патриарх е скъпо нещо даже за 
народи по-добре устроени и по-богати, а колко повече като за нас 
людие истощени всякак и съвсем беспомощни. Вселенскийт наричан-
ний, а по същност Гръцкий, патриарх освен изобилнейшите неизвес-
тни и волни приходи що има, наредено е да му ся плаща още и ме-
сечна заплата, която възлязва до 600 000 гр. на година. Но пак спо-
ред идеята която гръците имат за лицето, което занимава този висок 
пост, и според леснината която са имали до сега да възлагат тяжес-
тите за неговото поддържание връз гърбът на чуждите народности, 
още и поради своекористните техни задни мисли, на които до сега 
можаха да дават хубава боя, уж че всичко това трябва да става за 
одържание на народното достолепие на православното испълнение, 
тях ако питат, това количество го сматрят те за недостаточно; те би 
му назначили и шест милиона, ако да можаха, както първо, да ги на-

                                                 
1 (Защото, след като са избягнали световните скверности чрез познаване Гос-

пода и Спасителя нашего Иисуса Христа, ако пак се заплетат в тях и бъдат победени, 
то) последните (за такива биват) по-лоши от първите (црксл. – áûøà èìú ïîñëýäí¯¯ 

ãwðøà ïåðâûõú) (2 Петър, 2, 20; срв. Матея, 12, 45 и Лука, 11, 26). 
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ложат друг да ги дава, а те да ги прибират. Ний обаче ни таквиз сред-
ства имами, ни таквиз някакви мисли сми хранили нито ще храним. 

Цариградската патриархия като чисто гръцка Черкова под булото 
на вярата играла е всякога една роля на политическа пропаганда. И за 
тази цел неи е трябало едно лице като водител и хранител на по-
литическата тайна, трябало £ е богатство, пишност, роскош за да 
прелщава простите умове, наклонни всякога към àíòðîïîëàòðèÿòà, и тям 
бе лесно да служат на тези идеи, защото имаха наръки България и 
Влашко да отговарят за поддържанието им от към материялна страна. 
Но ний нито сми имали нито ще имами таквиз виновни мечтания и 
престъпни домогвания, които да изискват таинственност и оболщение, 
и които тъй скъпо да искупувами. Нашите желания са напредък, а 
домогванията ни братство и равенство: такваз една законна и 
благородна цел ся постига с също таквиз законни средства и 
благородни стремления, а не с оболщения и глобения. Що печеляха и 
що спечелиха гърците като от една страна глобеха другите народи с 
нечисто намерение, а от друга ся истощаваха в суетни борби с непо-
мерното честолюбие на своите обожатели? Не е било веднъж у тях 
дето милиони да съсипят за да свалят един патриарх, а тези милиони 
от гърбът на народът са смъквани. Ний тряба да ся постараем да за-
вардим народът си за напред от таквиз суетни глобения. 

Не трябва да забравями още и това че развратът в гръцкото ду-
ховенство ся породи от огромното богатство що бяха натрупали и го-
лемите доходи които в златите за тях векове на нашето невежество 
събираха от нас гърците владици и патрици. 

Ний само тогаз ще можем да извлечем някоя полза от тази спо-
лука на нашето духовно освобождение, когато сполучим да ся наре-
дим съобразно с положението и с духът на времето. Нашата Черква 
само тогаз ще бъде чисто народна, когато с нарежданието £ покажем 
че за повишението и благоустроението на целий народ сми ся и гри-
жили и трудили, а не за повишението и благоустроението на частни 
лица, били те духовни или мирски. При устроението на това ново 
свято народно здание ний тряба да ся стараем да бъде то по силите 
ни, и по приликата ни; тряба сичко с добро пресметнувание, с съоб-
ражение и пълно благоразумие да гледами да поставим всяко нещо на 
мястото му, и да пазим да ся не увличами и да ся не распущами на въз 
една страна, да не пренебрегвами потребното полъгвани от хубавото 
уж и приятното. Тряба най-повече да гледами да не истощавами 
скудните си средства за суетни покази. Тряба да си начертаем една 
линия за поведение, таквази от която до колкото е възможно да не 
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излязвами на вън нито за необмисленно достолепие нито пак за една 
зле разбрана економия, на каквито за жалост нашите бащи в загуба на 
народ са бивали върли последователи понякога. 

Нашийт народ е сиромах: Неговата пара е с тежък труд и пот 
придобивана, прочее да ся повлечеми от слабост и от примерът на 
други и да решим да харчим за едно лице таквизи грамадни суми, то 
ще бъде грешка не простена. 

Нашите нужди са безбройни. В столицата тук дето тряба да ся ус-
танови нашата Черква, ето че ний още нищо наше нямами, ама до 
гола дума нищо; ни едно зданийце което да носи народното ни име, 
освен в един ъгъл там една хрубелница черква1, и едни препукнати 
темели на друга уж великолепна, която има да ся прави2; а що повече 
когато и мрътвите ни в този град още в чужди гробища3 за милост ся 
копаят! Нека тези и други още по-големи народни нужди що имами да 
гледами да запълним, а не да обременявами народът с äàæäèÿ за 
поддържание на суетни титли, безполезни и за Черквата и за народът. 

4-то. Освен тези същественни на личната Черква неудобства, още 
тя е била и ще бъде и на нас майка на партии между народът. От 
духовенството едни ще бъдат с властта в ръце, а други с властта връз 
вратът им. Главната грижа на тези които имат властта в ръце ще е как 
да съхранят господството си над другите, а това на подвластните ще е 
с подземни коварства в тъмни прустове под предлог, как да ся избавят 
от гонение и преследование, а в същност, как да съборят онез и да 
минат те на тяхно място и да преследуват с по-големи ожесточения 
бившите свои притеснители; между това верните на место утешение, 
поучение и назидание които напразно ще очакват, ще ся надъхват от 
дух на страсти волею и не волею, и за честолюбие ще взимат да 
станат слепи оръдия на техните страсти. Страстите повличат и най-
здравите умове както силните порои с буйните ñëàïåè повличат и най-
тежките вещества. 

Мнозина са казували и казуват че ний българите сме легковерни; 
не знаем дали е то толкоз истинно, но знаем че твърде истинно е това 
що казва пословицата: Ãúðöèòå ãè ñúñèïâà ñàëòàíàòúò, à áúëãàðèòå 
èíàòúò. Якоглавството е характеристичната черта на българина, а то е 
повече порок отколкото добродетел. Ний не ще придирями тука 

                                                 
1 Св.Стефан. 
2 Вж. за нея тук по-долу, коментара към д. 131, с. 297, както и част 1, с. 142. 
3 Отделни български гробища в Цариград са устроени едва в 1912 – вж. тук, част 

1, с. 144. 
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причините на образованието у нас такъв характер, но споменувами за 
това като исками да представим жалостните следствия на нашето ув-
личание в страстите, раздигнати от властолюбието на тези които ще 
ся домогват към въздигнатий престол. Ний сме, нека си кажем, инати и 
жестоки людие, сега наставами нов живот, влязваме в него с големи 
надежди, а мнозина и с твърде честолюбиви мечтания; ако прочее не 
ся тури един законен път да отклонява властолюбивите стремления на 
едни, и раздражението на други за несполучия отдавани на лични 
противудействия, не ще ли произлезе от това неизбежно сблъснува-
ние, распаляние на жестока, свойственна на характерът междуна-
родна1 борба, на която сетнините ще бъдат истощението на младите 
наши сили, и най-после народно разорение и неосъществение на най-
законните ни желания, в крайт на които ся виждами уж да сми при-
стигнали днес? Ще отидат за лудо толкоз трудове, и сами ще доста-
вим в ръцете на нашите противници новата и последна победа над 
нас; а те за това и чакат да ся свадим върху тази ябълка на распрята. 
И туй ще негли да бъде първийт плод за разорителните онези на на-
родната ни целокупност влияние и действия, които всякой може да 
предосеща и днес още. За това всякой истинен родолюбец трябва да 
ся съгласи с нас че за да запредварим и отстраним до колкото от нас 
зависи тези будущи злини, самото спасително за нас и Черквата ни е: 
да ся устрои тя синодално2. 

До сега видехми всичките неудобства, които мислим че ще да има 
за българскийт народ така нареченната от нас ëè÷íà ×åðêâà, а пътем 
още попригледахми някои от злините, които всякой ден почти налитат 
лично управляемите Черкови на другите народи. 

За да отбегними прочее от нежелаемите приключения, които гле-
дами толкози често да стават в другите Черкви, и за да ся осуетят 
онези святотатства които би посегнали да направят временните на-
чалници на възраждающата наша народна Черква, ний предложихми 
скромното си мнение: äà ñÿ óñòðîè íàøàòà íàðîäíà ×åðêâà ñèíîäàëíî. 

Може би това наше предложение да ся види на някои от нашите 
читатели като новизна и нововъведение, което те като истинни пази-
тели на черковните постановления не ще закъснеят да отхвърлят с 
онова негодование, което отличава българский народ колкото ся касае 
за религиозни, според неговото мнение, преиначавания. Но pas trop de 

                                                 
1 В смисъл на междуособна. 
2 Получерният шрифт е на оригинала. 
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rele1 ще кажем ний на таквизито ревнители на православната Черква, 
и постановленията £, които и ний почитами, уважавами и пазими с 
същата ревност, с която ся отличават онези които би ся намерили 
незадоволени от нашето предложение. За това мислими за нуждно да 
ся истълкувами, какво разбирами под речта ñèíîäàëíî óïðàâëåíèå íà 
íàðîäíàòà íè ×åðêâà. 

Синодално управление разумявами ний онуй, в което Черквата ся 
управлява от едно тяло съставено от владици, които да са равни по-
между си, никой от тях да не притежава повече правдини от събрата 
си по причина на своето найменование или титул, никой да няма пра-
вото да решава само една коя да е работа, никой да не смее да из-
върши сам и произволно каквото и да е решение, освен [с] одобрени-
ето и заповедта на цялото тяло. Защото в един такъв случай не само 
че е възможно избягванието на много погрешки, които могат да имат 
гибелни следствия; но има ползата си и в това, че, като отговорността 
за всичко що може да става по част на управлението не пада само на 
едно лице, тогаз другите членове не ще бъдат предадени на безгриж-
ност за принадлежащите на управлението дела, но ще бъдат внима-
телни и те като отговорни за всичко що може да стане, и пред народът 
и пред всичката православна Черква. А това не само на Черквата по-
добри и по-верни служители ще отвъжда, но и за народът повечко 
достойни и способни мъжие ще отхраня. За това ний мислим и казу-
ваме, че е нуждно черковното тяло да ся съставлява от членове равни 
помежду си и което да представляват всичките прелати на народната 
Черква, и за всяко дело зло или добро, тялото а не лицето да е 
отговорно пред православните християни. Таквоз едно управление 
разумявами ñèíîäàëíî, а таквоз беше и управлението на първобитната 
християнска Черква, на която пастирите бяха светли примери на 
святост, учение, и добротелен живот, и които са днес славата и свя-
тинята на християнскийт свят. И докато Христовата Черква беше под 
една таквоз управление тя ся възвиши като един светъл сияющ стълп, 
който и на всякъде хвърляше лучите на Евангелското учение, и 
затопляше сърцата на всички християни от желание да жертвуват и 
животът си за Христа Иисуса неведимийт началник на една такваз ис-
тинно Божественна Черква. И днес даже, всички приверженници и 
защитници на личната Черква, които ся хвалят че са последователи на 
пастирите на онези времена, не могат да представят пред очите на 
иноверните една епоха на християнската Черква по-славна за добро-

                                                 
1 Вероятно pas trop du zèle (фр.) – без престараване. 
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детелните пастири, по-плодовита за списания, по-доблестна в мъките 
и страданията, които е претърпяла тя тогаз за името на божествен-
нийт си началник, колкото тази епоха, в която Христовата Черква ся 
управляваше синодално. Но, като преминем в епохата в която надви 
личното управление, не вижда някой освен живот мъртъв, лишен от 
всяко развитие умственно и духовно, списанията стават по-редки и 
добродетелите по-слаби. Ето защо ний толкози фанатически може би 
но и праведно наставами и упорно основавами всичките си надежди за 
славата и величието на народната ни Черква на синодалното нейно 
управление, които надежди ако против убежденията и ожиданията ни 
излязат суетни, никой не може да ни укори че сми ся измамили от 
личните наши наблюдения, но от самата история на християнската 
Черква. Ето защо ний благодарими сърдечно на святийт наш днешний 
Синод, който в отеческата си предусмотрителност запредвари 
всичките препирни и разногласия, които можаха да произлязват от 
разни замисли и внушения, като постанови крайнето равенство между 
членовете му в привременнийт устав1, с който ся управлява в времето 
на опитът и на размишленията какъв строй по-добър да ся даде на 
управителната машина на народната ни Черква. 

Туй равенство на членовете на Съборът2, което узакони привре-
меннийт устав, не е нещо ново. То проистича от самото Евангелско 
учение, което провъзгласи преди всичко равенството, и за което ний 
поговорихми нещо в начало на настоящите си членове, и което по-
следоваха всичките Черкви, която ся съставиха в последните времена 
под зората на науката. От тези Черкви едни от лични преобразоваха 
ся на синодални, а други пак в установлението си приеха съборното 
управление като най-сгодно за напредокът и успеванието на христия-
ните. 

Но, последователите на противното мнение, могат да ни пред-
поставят тридесет и четвъртото Апостолско правило, което точно и 
именно определява, щото всяка една Черква трябва да има първийт 
си а еще и да ни посочат и Императорский ферман, в който именно ся 
казва че българската Черква трябва да си има екзарх. Ний не отри-
чами по принцип тези явни постановления. Но ще забележим първо, 
че нито Апостолското правило, нито Ферманът определява какви ще 
бъдат принадлежностите на този началник, нито назначава грани-
ците, до които ще ся простира ведомството и властта му. А това е ко-

                                                 
1 Вж. за него в: Църковен архив-3, с. 109-110, 115-116. 
2 Тук и до края на Размишленията в смисъл на синод? 
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ето е оставено за онези които ще устрояват една Черква, да турят 
тези граници, и да дадат каквито размери искат на това негово ве-
домство, както виждами да е ставало това при устройствата на дру-
гите Черкви, както предлежи и нам да направим. 

Сега нека кажем как разбирами ний този началник. 

Понеже, според както мислим, Съборот ще да е изворът и средо-
точието на всичката власт, която ще да има Черквата ни като такваз, и 
като едно тяло припознато от Правителството, и следователно на 
всяко решение и дело, то ся разумява, че началникът не ще да е освен 
каналът на сношенията, които ще има в редки някои обстоятелства с 
Великата черква, по причина на слабата зависимост, която налага 
Имп[ераторският] ферман на Българската черква, и представител на 
българскийт народ пред Правителството в церемониалните дни; инак 
в другите времена той не ще да е освен един прост председател на 
Съборът, който ще управлява заседанията, ще варди нужднийт ред и 
приличие в разискванията; то ще каже, че властта на председателя е 
твърде ограничена, щото да не може той да подпадне на своеволия и 
произволи. Но пред нас ся представя неотразимийт тойзи въпрос: Äàëè 
è äðóãèòå íàðîäíîñòè êîèòî èìàìè çà ïðèìåð, è çà êîèòî ïî-íàïðåä íåùî 
ñïîìåíàõìè, íå ñà íàëàãàëè òàêâèç îãðàíè÷åíèÿ íà òåõíèòå äóõîâíè íà÷àëíèöè? 
Äàëè è òå íå ñà ñÿ òðóäèëè âñÿ÷åñêè äà òóðÿò ñèëíè ïðåãðàäè íà ñâîåâîëèÿòà íà 
òåçè ÷åëîâåöè? 

Ний знаем че и арменците, и арменокатолиците, и гръците зеха 
всичките нуждни мерки, за да осуетят насилията и престъпленията на 
началниците на Черковите си. Но ето явно и знайно е, и приключени-
ята, които ежедневно ся представят на очите ни от няколко години 
насам, доказват, че всуе са ся трудили, всуе са постановени най-доб-
рите върху тези узаконения, и следователно че, и ний не ще бъдем по-
честити от съседите си, в отношение към нашите духовни началници. 

Що тряба прочее да ся прави? 

Тряба да ся придири главната причина на тези несполуки и на нея 
да ся търси церът. 

Главната причина на тези суетни трудове на съседите ни проис-
тича, според нашето мнение, от следующето: духовнийт началник на 
тези народи от положението си и от чинът си дохожда в сношение с 
по-главните велможи и чиновници, и с самото Честно Правителство, и 
един славолюбив и способен человек може да добие полека-лека 
благоволението на по-влиятелните и по-първите людие, и това благо-
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воление може да употреби той като стъпало върху което като ся ос-
новава може да потъпчи всяко узаконение и всяко постановление, и 
тогаз нека пристъпи някой да му направи забележка и напомневания, 
той не само не ще го слуша, но може би и да го увреди някак, както 
виждами да става днес между ерменокатолиците, и както страдахми и 
ний само до вчера с нашийт Вселенский патрик. 

Туй положение на работите и това тъй да каже человек, свойство 
на славолюбивите началници прекрасно е описано и представено в 
баснята на безсмъртнийт френский баснописец Ла Фонтена. Åäíî 
âðåìå+ казва той, åäèí æåíñêè ðèñ+ áèëî ìó âðåìå äà ñÿ îùåíå+ íî êàòî 
íÿìàë ñãîäíî ìÿñòî ãäå äà ðîäè+ ïîìîëèë ñÿ íà ñúñåäêàòà ñè äà ìó 
óñòúïè ÿçâèíàòà ñè äà ðîäè íà íåÿ- Ñúñåäêàòà £ äîáðîâîëíà+ ïðèåëà 
ìîëáàòà íà òðóäíàòà è äîçâîëÿâà £ äà £ çàíåìå çà âðåìå ÿçâèíàòà+ îò 
êîÿòî òÿ èçëÿçëà- Íî ñëåä íÿêîëêî âðåìå âðàùà ñÿ òà êàçâà íà 
ãîñòÿíêàòà ñè+ ÷å å âðåìå äà èñïðàçäíè æèëèùåòî £+ íî òÿ ÿ ïîìî,
ëèëà äà £ äàäå ñðîê îùå ïåò+ äåñÿò äíè çàùîòî+ êàçàëà+ ùåíåòàòà ìè 
ñà îùå ìàëêè è íå ìîãàò äà âúðâÿò- È òÿ êàòî äîáðà äàâà £ 
èñêàííèéò ñðîê: íî êàòî ñÿ ñâúðøèëî îïðåäåëåííîòî âðåìå èäâà ïàê+ 
òà èñêà ÿçâèíàòà è ëåãëîòî ñè- Íî òîçè ïúò ðèñúò ïîêàçâà çúáèòå ñè 
è êàçâà9 Ãîòîâà ñúì äà èçëÿçà ñ âñè÷êàòà ñè ÷åòà, àêî ìîæåø äà ìÿ èçâàäèø, 
çàùîòî áÿõà âå÷å ñèëíè. – Нравственното поучение, което извлича Ла 
Фонтен от тази басня е следующето: Âèíàãè æàëè ÷åëîâåê îíóé+ êîåòî 
äàäå íà ëîøàâèòå ÷åëîâåöè+ çàùîòî çà äà çåìå íàçàä òîâà ùî èì å 
çàåë òðÿáâà äà ñÿ êàðà è äà ñÿ áèå- Laissez-leur prendre, прилага, un 
pied chez vous, ils en auront bientôt pris quatre.1 

Тази басня може да ся приспособи на обстоятелства за каквито е 
реч, и може да изясни твърде добре причините, за които стават тол-
кози срамотни работи в свалянието на всякой патриарх и черковен 
началник било православен или арменский2. 

Сега, церът на това? 
За да могат да ся запредварят да не стават и у нас таквиз сра-

мотни и жални сцени, ний мислим да е достаточна следующата поч-
тенна и праведна мярка, т.е. Äà ñÿ ïðîìåíÿâà íà åäíî îïðåäåëåíî âðåìå è 
ñàìèéò ÷åðêîâåí íà÷àëíèê è ïðåäñåäàòåë íà Ñúáîðúò, êàêòî ùå ñå ïðîìåíÿâàò 
è äðóãèòå ÷ëåíîâå. 

Но таквоз едно постановление може пак да ся види на някои като 
ново и противоканоническо. Питами прочее ний тези които тъй би 

                                                 
1 Нашата поговорка Пусни прасе под одър и то ще се качи на него предава 

смисъла на тази фраза. 
2 В смисъл на арменокатолически. 
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мислили: Êîå å ïî-äîáðî è ïî-êàíîíè÷åñêî äà ñòàâà, åäíî óçàêîíåíî è ðåäîâíî 
ïðîìåíåíèå êàêâîòî ïðåäëàãàìè, èëè äà ñÿ êàçâà ñïîðåä òÿõíîòî ìíåíèå, ïî 
êàíîíè÷åñêè óæ, ÷å ùå áúäå òðàèí è ïîñòîÿí, à êàòî íè ñêèâíè, èëè êàòî ãî 
âèäèì ÷å íàñèëóâà è ïðåñòúïâà óñòàâúò äà ñìè ïðèíóäåíè, äà ãî ãîíèìè ñ 
áåñ÷åñòèÿ, äà ãî ïîðóãàâàìè è èçîáëè÷àâàìè êàòî ïðåñòúïíèê ïóáëè÷íî, çà ñðàì 
è áåç÷åñòèå íà âÿðàòà? Това променение на председателя става днес и у 
самите лични Черкви, както и у Вселенската, и става даже толкози 
често щото в едно кратко време, което можем ний да помним, са 
станали няколко сваления и възлизания, а историята ни представя 
удивителни примери за таквиз променения на патрици, които са также 
председатели на Цариградскийт събор. 

Разликата между предлаганото от нас променение, и онуй което е 
ставало и става в гръцката Патриархия е тази само, че председателът 
на нашийт Събор ще оставя председателството на другиго според 
един законен и редовен начин, а патриархът, председател на Ца-
риградската гръцка черква изгонва ся от Патриархията с хули и кле-
вети и таквиз оскърбителни обвинения, публикувани често и във вест-
ниците, щото православната вяра става присмех на чужденците по 
вяра и народност, както поменахми за туй и по-горе. 

Второ условие, чрез което може да ся отбягнат смущенията от 
свалянието на председателя на съборът, състои в начинът на опре-
делението на този председател. Според нашето мнение той трябва, 
т.е. да ся определява от святийт Събор, и от Съветът на миряните, за 
които ще говорим по-долу. Всякога поборници на правдините на наро-
дът, ний сми далеч от да исками някое нащърбение в тях с исключе-
нието да зема и той участие в определението на председателя, както 
става това в гръцката Патриархия и както по подражание може да ся 
желае да ся установи и в нашата Черква; но примерът на самото това 
установление в гръцката Черква, и неговите лоши последици като 
имами пред очи, и за избягвание на тях като е грижата и старанието 
ни, ний исказвами мнение че е по-добре неговото определение да 
става от Синодът и Съветът. Защото ако би да става това определе-
ние от целий народ, тогаз това определено лице, ще да има явно вече 
едно преимущество над другите; а на това преимущество като ся 
основава то лице може да си позволи да иска и да добие едно 
преобладание над другите си братия, и произволи каквито вече толко-
зи пътя сми водели да прави патриархът над другите владици. При 
това народът не бива, както може да ся каже, исключен от неговото 
определение, когато той ще ся определя от неговите избрани за в Съ-
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ветът членове, в избиранието на които тряба да бъде той най-вече 
внимателен. Освен това има още и друго: един председател избиран 
от целий народ, нито възможно ще е, нито пътно и последственно 
да ся представя или сваля само от Съборът, и мирскийт Съвет. 
Защото на преставянието трябва да земат участие онези, които са 
го избрали, понеже инак всякой друг начин е беззаконен, и 
непоследственен. Но възможно ли е да ся меси всичкийт народ на 
паданието на всякой председател, и по следствие на това да ся 
разделя на партии, от които едни да искат да го поддържат, а други 
да искат да го свалят? И съгласно ли е това с интересите на 
народът, и полезно ли е то за неговото добро и за целокупността на 
народа? При това още какво суетение, какви движения, какви 
разноски трябва да стават от страна на народа в участието му да 
избере един человек, който не ще да е друго освен един привреме-
нен представител на Съборът, и който, като му дойде времето, ще 
си дава оставката, и ще остава един от обикновенните владици. Ето 
тези и други още някои размисъли и предусмотрения за ползата на 
народът са ни довели до това заключение, което обаче пак като 
частно свое мнение представями на обсъждание на общото мнение. 

Трето, понеже казахми че ведомството на председателя ще да е в 
отношение на управлението едно не толкоз значително нещо, а 
всичката власт, и всичката сила на българската Черква ся доставя на 
Светийт Синод, то ся разбира, че тъй пада и самата причина, за която 
ся задължават другите митрополити да споменуват името на предсе-
дателя. Каноните задължават един владика да споменува в службата 
оногози, от когото той зависи черковно и от когото е зел ръкоположе-
нието. Но когато самата височайша власт на Черквата ни ще бъде 
Съборът, който ще определява и подтвърждава избраните от народа 
пастири, и по заповедта на който ще ся ръкополага всякой владика, и 
Съборът ще ся припознава за глава и началник, то ся разбира, че 
всичките митрополити трябва да споменуват името на Святий Събор, 
а имената на митрополитите ще да споменуват епископите, които ще 
зависят от тях. Но колкото за това то пак могат св.архиери, да си го 
наредят както видят за по-канонически и по-добре. Ний споменахми за 
това, водени от мисълта че таквоз едно споменувание на Съборът, а 
не на едно лице, ще да възвишава умът на народа, като ще го поучава 
да не дига очите и мислите си на едно просто лице, но на самата 
Христова невеста, Черквата, която е безгрешна, когато напротив едно 
лице подпада на много грехове. 
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Четвърто, ако е възможно както ний мислим, бъдущийт председа-
тел да не има за иждивение по-голяма заплата от другите свои съ-
братия. 

Колкото за сношенията на българскийт Събор с Честното Прави-
телство, те ще стават писменно и за това трябва да има един печат, 
който ще да е в ръцете на всичките членове на Съборът, и само онези 
писма ще имат сила, които ще бъдат подтвърдени с този печат. И 
понеже нито председателът, нито от членовете някой не ще има право 
на особито отношение с Правителството, за това да се определяват, 
ако е добре, особити чиновници, подчинени такожде на строги 
ограничения, за нарушението на които да ся наказват с свалението им 
от страна на Съборът и на Съветът. 

Ето защо таквозито едно управление го назовахми ний ñèíîäàëíî 
или ñúáîðíî, защото кормилото на българската Черква ще да е в ръ-
цете не на едно лице, но на всичките членове на българскийт Събор. 

Наумяват си читателите ни, че като най-добър способ за да от-
бегнем от погрешките, в които може би да падне нашата Черква, ако 
усредоточи всичката власт в ръцете на едно само лице, ние предло-
жихми синодалното управление, под което разумявахми разделението 
на тази власт между по-много лица, които, като равни, да са еднакво 
отговорни за всяко дело, било добро или зло, пред всеобщата Черква, 
пред правителството на отечеството ни, и пред самийт наш народ. Но 
и тази система има своите неудобства, които могат да ся запредварят 
и исправят, ако сега в началото на устроението на Черквата ся 
положат нуждните постановления и узаконения, чрез които можем да 
завардим свободата на Черквата, и постепенното но и здраво 
развитие на духовнийт ни живот. 

Понеже казахми че синодалното управление ще става от много 
лица, на които числото ще да е определено, може да си помисли ня-
кой, че мнението ни е щото тези лица да бъдат постоянни и непроме-
няеми, и чрез тях само да ся управлява Черквата ни, а всички други 
членове или архиереи да са отдалечени от всяко намесвание в чер-
ковното управление. Вид на едно таквоз управление съществуваше 
едно време и в Фенер, което бе познато под името Ãåðîíòèÿ. Това тяло 
беше ся укрепило и засилило с достоинството си до един такъв 
степен, щото всичко зависеше от него: ãåðîíòèòå продаваха епархиите 
на оногози, който даваше по-много пари, без да ся пита ако той е спо-
собен или не. Цариградскийт престол беше под тяхното расположение 
и те поставяха на него или по-богатийт или по-глупавийт. Те бяха 
станали една чета подобна на преторианците, които сваляха и дигаха 
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когото искаха на Римскийт престол. Тежко на онзи владика, който не 
им пращаше от епархията си най-добрите произведения, съдружени 
всяко с едно количество пари; тежко на онзи патриарх който би сторил 
да ся въспротиви нещо на тяхната воля. За един такъв патриарх 
нямаше спасение: той или трябаше сам да си даде оставката, или те с 
клевети и хули, а често и с огромни разноски, сполучваха да низложат 
от престолът и да го изгонят. И от таквиз едни помежду им борби и 
гонения ся е породил огромнийт онзи дълг, който тежи върху главата 
на Патриархията, и който рано или късно ще ся исплати от хрис-
тияните, които са подчинени на Цариградскийт патриархат, когато 
онези, които направиха този длъг, употребяват за други работи парите 
които са натрупали в името на Черквата. 

Но защо да ся простирами в повторителни разказвания за зли-
ните, които произлязоха от тази система? Доволно е мислим да на-
помним на читателите си, че този ред черковно управление ся поста-
нови от властолюбивийт оногоз похитител1 на черковните наши прав-
дини, ñëàâíèé (клейньт) прозван от приверженниците и последователите 
на Великата бивша гръцка идея, а ÷åðíèé наречен в черковната наша 
история, който измисли и постанови тази наредба като най-сгодна за 
оздравяванието на своето светотатство. А по-нататък, да си наумим 
още и с какво ожесточение ся низрина тая система и с какво бесчестие 
ся истласкаха представителите нейни ãåðîíòè от топлите си гнезда на 
Фенер, и това е доста да ни окопити и свести в каква пропаст може да 
ся сгръмолим ний още веднъж, ако би ся полъгали по нещо да 
основем на такваз една гнила основа управлението на възобновената 
ни Черква. Ако и ний узаконим щото членовете на святий българский 
Събор да бъдат постоянни, и властта на народната ни Черква ся 
предаде на едни преимущественни лица, тогаз ний сами с нашите 
ръце ще въздигнем на место един престол, много престоли, на место 
една глава, много глави и на место един деспот мнозина деспоти, 
които горди в своето звание и силни в произволът си на всяко време и 
на всякой час ще тъпчат народът и свободата на Черквата му, тогаз 
ний ще паднеми според пословицата îò òðúí òà íà ãëîã. 

За това ний предлагами членовете на Съборът да ся променяват 
по едно определенно време. С такъв един начин властта не ще бъде 
ограничена в ръцете на малцина, които могат да я злоупотребят, 

                                                 
1 Патриарх Самуил I Ханджерли; по негово време са закрити Ипекската (1766) и 

Охридската (1767) патриаршии, а ведомствата им – подчинени на Цариградската. 
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няма да ся състави една управителна каста, която тя само да ся грижи 
уж за напредъкът на народните ни работи, които за това щат и твърде 
медленно да отиват и твърде мрачно да ся вършат. Но в уп-
равлението на Черквата ще земат участие всичките владици, това що 
изисква и самото равенство, което е вечнийт и неизменяемий принцип 
на Христовото учение, и което тряба да положим за незиблема основа 
на народната ни Черква. 

Едно определено и непроменяемо управляюще тяло, обикновенно 
ся води от предания често несъобразни и противни на духът на 
времето и на самите начала на вечните Евангелски истинни, когато 
възобновяванието на членовете на това тяло, може лесно да ся по-
върне от заблудените и противни на Христовото учение предания, 
колкото за в същността на черковното устройство, а колкото за в уп-
равлението, то по-лесно би приело да ся ръководи от по-нови и по-
сгодни мисли и идеи, чрез които би дало по-голяма жизненност и по-
силен потик на общественните ни работи. Всяка една епоха има си 
особенните нужди, има едно особенно настроение на духовете. Било 
би твърде безуместно да ся съдят и управляват новите нужди на об-
ществото според старите обичаи и предания по част на черковното 
управление. С променяванието на членовете още всичките владици, 
като ще идат по ред да земат участие в управлението на Черквата, ще 
добият и спасителний онзи опит, който е най-важното нещо в всяко 
управление, и тъй нашите народни владици ще бъдат не само учени, 
според както ги желаеми духовно, но и светски практични и опитни. 

С променяванието на членовете на Съборът ся отбягва още едно 
зло, което непременно ще се породи от тяхното непроменение. По-
неже таквиз едни преимущественни членове на Съборът не могат да 
не добият от положението си повече власт, която винаги дразне и гъ-
деличка и остроумните както и глупавите, и от които непременно ще ся 
породи едно съперничество кой да запредвари да завземе вдовст-
вующото място в Съборът. И така в всякой случай ще имами тайни 
подароци, тайни интриги от страна на външните владици, и междуо-
собни крамоли между членовете на Съборът, кой да ся определи в 
запраздненото място. А още в такъв случай на непроменяванието на 
съборните членове няма никаква причина и ðåäæîí променяванието 
на председателя, което предложихми; ако единственната цел, за ко-
ято трябва да ся променява той, е да предупазими народната ни Чер-
ква от неговите произволи. Както е прочее полезно и непременно 
нуждно и добро, според нашето мнение, да ся променява председа-
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телът на Съборът, истото правило трябва да ся запази в отношение и 
до другите му членове. 

Ний тук не щем да влязвами в подробности, и да разисквами на-
чинът, по който трябва да става туй променение на членовете, дали 
т.е. съборните членове трябва да ся избират в определенното 
време от високото духовенство, или да ся узакони за всегда един 
ред, който да ся следува в променението на съборните членове, 
както имат в Патриархията ñèíòàãìàòèîí. Това нещо остава на 
събранието, което ще нареди уставът. За нуждно само мислими да 
забележими, че променението не трябва да става тъждевременно и 
на всичките купно членове, а също и на председателя. Защото 
новите членове много е полезно и нуждно да намерват в Съборът и 
стари, които да са вещи в течението на работите, в които да 
просвещават и нововъведените. 

III. 
До тук ний начертахми кратко и повърхностно способите, за едно 

възможно ограничение на произволите от управителното тяло и за 
увардвание незиблема и целокупна черковната ни свобода, която 
благоволи да ни подари Императорското Правителство, като възоб-
нови уничтожените ни черковни правдини. Но дали стига само туй? 
Дали трябва да ся задоволим само с запазванието на правдините, или 
е нуждно да им дадем и един благотворителен потик, тъй щото и 
Правителството да убедим, че не сми недостойни на грижата, която 
има за нас, и народнийт си живот да въздигнем на един по-висок сте-
пен, на който прилича да стоим между съжителните си народи, и да 
направим щото и всичкий ни народ да осети полза от придобитите ни 
правдини? 

Ний мислим, че ако от черковната ни свобода произлезе полза и 
полза вещественна само на едни особни лица, ако Черковнийт ни 
въпрос ся покаже че е бил предлог на лични изгоди, и според тези 
лични изгоди да ся устрои управлението на нашата Черква, тогаз 
напраздно отива всичката доблест на народът, която показа той в 
разстоянието на десятгодишнийт ни подвиг, ничтожен и никакъв ся 
показва тогаз този Въпрос, от когото очаквами възражданието на на-
родът си. Не! Черковнийт ни въпрос беше не само въпрос за възоб-
новление на отнетите наши правдини, но той бе и е въпрос за въскре-
сението на един народ, който да са освободи от управлението на едно 
духовенство, което простре святотатственната си ръка върху 
развитието, върху образованието му и върху всичко що му е мило и 
любезно. 
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Жизненните тези народни интереси искахми ний да ги турими под 
надзирателството на народното ни духовенство, и това слава Богу и 
благодарение на милостта и правосъдието на Императорското Пра-
вителство сполучихми го. Но не вярвами никога, че народното ни ду-
ховенство, което до сега толкоз славно участвува в народнийт подвиг, 
ще поиска да земе исключително под свое управление поменатите 
интереси, никога не вярвами че ще поиска то само да расправя са-
мопроизволно тези скъпи за народът интереси. Защото това и за него 
ще да е тежко и за народът неизгодно, понеже, в случай на едно так-
воз самоуправление на народните ни работи от страна на духовенст-
вото, всичката отговорност ще пада върху него, което не вярвам да 
искат да приемат святите отци на българската Черква. А за българ-
скийт народ е неизгодно и безполезно, защото в такъв случай неговата 
судба ще зависи само от няколко лица, които като человеци могат 
направи много погрешки; а толкоз повече когато в едно отношение по 
званието си те могат да ся сматрят само като полуграждани, на които 
на сърдцето едва ли могат да лежат тъй дълбоко, както ся изискува, 
безценните на народът интереси. 

Ето защо ний предполагами да ся определи един Съвет състав-
ляем от миряни, който заедно с Святийт Събор да извършва всички 
онези работи които ся касаят до битът и интересите на народа ни. 
Може би, да се намерят някои, които да погледнат на криво това наше 
предложение и искание и да нарекат това участие на миряните в уп-
равлението, посегвание на правата на духовните наши отци. Но ще 
отговорим, че таквоз едно заключение е неправедно и криво. Защото 
нашето предложение няма за цел да ся намесват миряните в духов-
ното управление на Черквата, понеже едно таквоз намесвание щеше 
да е право нарушение на духът на вярата ни. Всякой обаче знае, че 
духовенството в Исток има и граждански правдини, които принадлежат 
прямо на народът, в името на когото върши то тези правдини. От къде 
и как произлязоха тези правдини и как останаха те под ведомството на 
духовенството, на което единственната миссия е наставлението и 
поучението на народа в Христовото учение, и бдението върху 
нравственното му состояние, не е тука да расправями за това. Ще ка-
жем само че по стечение на разни обстоятелства и по едно непра-
вилно развитие на духовните длъжности, тези правдини по предназ-
начение на человеколюбивата цел минаха в ръцете на свещеннона-
чалническата каста и станаха в ръцете на властолюбивите от нея 
оръжие противу народът, което как е употребявано и какви гибелни 
следствия е произвеждало излишно е, мислим, да приказвами тук 
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подробно, когато всичко това е най-добре познато на нашите читатели 
и сънародници. 

В извършванието прочее на тези правдини, правдини чисто граж-
дански и совсем отделни от вярата, предлагами ний да земе участие 
Съветът на миряните, и ако една работа е чисто гражданска, да ся 
върши исключително от Советът, и без да има намеса Святийт Собор, 
както тоже и чисто духовните да се вършат от Съборът на владиците, 
без да имат никакво право да ся намесват мирските лица. И само 
тогаз двете отделения да разглеждат совкупно една работа, която по 
същността си принадлежи и на двете отделения. 

Разделението на гражданската власт от духовната, и испълнени-
ето на всяка една от тях от пристойните лица, е едно твърде голямо 
преобразование, което и Честното ни Правителство ся труди посте-
пенно да введе в узаконенията си, и което едни от правителствата 
сполучиха вече да осъществят напълно, а други ся стараят да го ус-
тановят и провъзгласят като същественно узаконение и условие и на 
духовенството и на народът. Защото извършванието на гражданските 
работи от духовните лица прави ги обикновенно да забравят техните 
същественни обязанности, и обраща тяхното внимание на други 
предмети не толкоз съобразни с тяхната мисия, прави ги високомерни 
и горделиви, като притежатели на двойна власт, духовна и граждан-
ска; и ако би да останем така да няма над тях никакво надзирателство, 
при първо спомагание от по-благоприятни за тях обстоятелства, те 
могат твърде лесно да ся увлекат по стръвта на властолюбието и да 
пристигнат до такава степен на своекористие, щото да провъзгласят 
като догмат на вярата съединението на двете власти, както е вече 
направил това Римский ïîíòèôåêñ, против когото днес напразно вою-
ват всички европейски народи и всичките свободни умове на Европа, 
без да могат да поклатят ни най-малко священоцаря. 

В идущий си брой ний ще се занимаем върху устройството и 
длъжностите на този Съвет и с това ще свършим дългите си но нале-
жащи размишления върху устройството на възобновенната наша Чер-
ква. 

Съветът от мирските лица, за който в предпоследнийт си лист от-
ворихми реч, според нас трябва да ся съставя от шест членове, петте 
избрани и проводени от епархиите и един от българите в столицата, 
но и тези шест членове на Съветът да ся променяват такожде. С един 
такъв начин ще да отбегнем да ся не състави едно преимущественно 
съсловие, което като трайно може да падне лесно в много погрешки, 
да мисли като че му е бащино наследие и като че е негово придобито 
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право да распорежда той народните ни работи, тогаз ний ще да въз-
дигнеми един вид свои фанариоти миряни. Членовете на Съветът по-
неже ще ся избират от епархиотите българи, то ся разбира, че тях щат 
те и да представляват, и като таквиз тряба да ся помолим на 
Правителството да ги припознае. Този Съвет с таквиз едни свойства 
ще да е съвсем независим от ведомството на Синодът и неговите 
решения ще да имат пълна власт. Това мислими нуждно да стане, за 
да не би да ся преобърне и нашийт Съвет на едно отделение на Съ-
борът, какъвто е Смесеннийт съвет на патриарха, който не разглежда 
други работи освен тези, които му ся испращат от патриарха. Върху 
истите основи е устроен и арменскийт Съвет, който припознат с царско 
èðàäå има власт съвсем отделена и независима от волята на Ар-
менский патриарх.  

Подир това ще рекохми за Съветът остава ни да поговорим още 
за едно нещо. 

Както вече са видели от изложенното до сега нашите читатели и 
съотечественници, по един такъв начин нареждание на Черквата ни, 
ще земат участие в управлението на Черквата ни само висшето духо-
венство, или именно само владиците и една част от миряните; но при 
таквиз условия остава вън от туй управление един дял от народа, 
който от положението си може да съдействува не малко за развитието 
и образованието на народнийт ни дух, ако са промисли за неговото по-
бързо възвишавание от низкото онова положение, в което са го 
хвърлили умишленно, вечните неприятели на народът ни, гръцките 
владици. Този дял от народа, за който споменувами, е светското ду-
ховенство или мирските свещенници. 

Наистина не само че е неправедно, но както и да го разгледваш 
то е и глупаво и противуестественно едно да ся предава управлени-
ето на Черквата, (което ще каже на народът който я съставя), на че-
ловеци които са ся отрекли пред Бога от светът, и са ся посветили да 
живеят в горите и пустините, и които не са граждани и нито познават 
нито щат да знаят за гражданските длъжности, а да ся исключават от 
него онези същите наши съграждани, които споделят с народът на-
едно всичките тяжести на житейските, общи на всичкийт народ нужди и 
неволи… До сега свещенниците наши братия и законни съграждани, 
без да са в нищо по-долни по чинът си и по званието си от съслужи-
телите си свещенно-иноци, били са и са и днес още исключени от ис-
пълнението на по-висши длъжности в черковното чиноначалство, и 
осъдени тъй да кажем, на вечно порабощение на калугерското съсло-
вие. Тяхното служение е ограничено само в машиналното онова ис-
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пълнение на свещеннодействията и като на изгнанни от рай за грехът 
който имат да са цели граждани (а не полвин като калугерите), тям е 
било забранено даже и да помислят а не да погледнат и да ся домог-
ват до някоя по-висша длъжност в служението по званието си; за тях е 
бил затрънен пътът за всяко друго занятие, което да въздига често-
любието на един способен и достоин человек. Това унизително поло-
жение съвършенно е убило духът на тази част от народа, отстранило е 
от туй звание всички пò за в работа людие и го е предоставило поп-
рище достъпно само на най-неспособните, и тъй да кажем на най-
калпавите членове от обществата, които недостойни инак да ся пре-
хранят, прибягват на този чин не за друго но само за да оздравят на-
сущнийт си хляб. Ний мислим, че е длъжност неминуема сега при раз-
искванието за устроението на Черквата ни да ся промисли и за този 
дял от народът, който съставя по-голямата част от духовното съсло-
вие, как да се въздигне той от това ниско положение в което ся на-
мира, как да му ся даде по-голяма чест, повече сила и как да напра-
вими и него съучастник в управлението, ако желаеми да виждами че-
ловеци образовани и учени да влизат и в този чин. 

Ний тряба добре да впечатаеми в умът си това, че до когато не 
обрузавами и не повишим нравственно долнето си духовенство, т.е. 
мирските свещеннослужители както трябва, нищо не ни ползуват 
всички онез високи учения и способности, които би имали висшите 
духовни лица. Защото когато една част от черното духовенство ся 
скита по горите, а друга ся изнурява в борба с страстите на сладо-
страстието и славолюбието, светското духовенство споделя с наро-
дът неговите нужди и тегоби, то ся запознава изблизу с всичко що 
тряба да знае и да чувствува един пастир; светското духовенство е 
в най-прямо и непрестанно сношение с масата на народа, и 
следователно, то е което и присърдце повече ще има, още и прилег 
за да работи и всякак по-успешно да съдействува за доброто на 
народът. 

За тези и за много други причини, които са краткост не излагами, 
ний съдим и за нуждно виждами, щото в всяка една епархия да ся 
състави един Събор от священници и миряни, които да ся избират от 
всичките си събратия в епархията, и този Епархиален събор под 
председателството на епархиалнийт владика да има правото и длъж-
ността да разглежда и решава по вишегласие всичките духовни ра-
боти които ся отнасят на епархията, но членовете и на този свещен-
нический Епархиален събор да ся променяват периодически, както и 
членовете на Св.Архиерейский събор. 
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След таквоз едно учреждение, на свещеннически събори, в всяка 
епархия, по подобие някак на Св.Архиерейский събор, следува уч-
реждението и на епархиални мирски съвети, които да ся съставляват 
от членове избрани тоже от всичката епархия и такожде променяеми. 
Под ведомството на тези съвети ще бъдат гражданските работи на 
епархията. А смесените работи ще ся разгледват смесено от Све-
щеннический събор и Мирский съвет. Решенията на тези две тела 
според важността им или ще да ся апелируват на главнийт Съвет на 
миряните, или на Светийт Архиерейский събор по съдържанието си, 
или ще бъдат окончателни. 

Ний споменахми че смесените работи ще ся разглеждат от ду-
ховнийт Събор и мирскийт Съвет събрани вкупе, но понеже в вънкаш-
ното управление на Черквата твърде малко работи има които да са 
чисто черковни, и които следователно да принадлежат само на Свя-
тийт Събор, и понеже гражданските работи и духовните са сплетени, 
щото и най-проницателните человеци мъчно щат могат от само себе 
си да ги разделят, колми паче человеци, които по настроението на 
духът си са ся научили да гледат всичко като духовно и свято, и за 
това може би да ся случават често крамоли между членовете на Съ-
ветът и на Съборът, което никак не може ся запредвари чрез устав; 
защото никой устав не може да определи нито да предвиди всичките 
случаи, които могат породи световните работи. За това предлагами да 
ся състави една комисия от членовете на Съветът и на Съборът, която 
ще да има длъжност да разглежда предварително всички документи, 
които ще ся доставят на Съборът, или на Съветът, и според 
съдържанието им да ги испраща или на Съветът или на Съборът. Без 
тази предусмотрителност работите ни никога не могат ся управлява 
добре. 

Това наблюдение върху ходът и различаванието на народните ни 
работи, което ще извършва Комисията, нека ся не вижда някому като 
нововведение и не нуждно, защото него го има и в другите право-
славни Черкви, гдето туй наблюдение върши Правителството, като 
единоверно и то и православно. Но нашата Черква, като не ще има 
един такъв надзор от страна на Правителството, туй право остава на 
народът, в имято на когото има Черквата ни гражданските права. При 
всичкото доверие което имами на сегашното наше духовенство което 
тъй добре засвидетелствува своята преданност към народът ний не 
можеми в тяхното лице да дадеми и на техните наследници права, 
които те могат да злоупотребят, не можеми да ся уверими на добро-
детелите на приемниците им, които не знаем какви могат да са; за 
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това нито страх Божий, нито совест, нито единородието на нашите 
духовни лица могат оздрави народът, колкото добрийт ред. 

Нека ни бъде позволено да напомним още веднъж на читателите 
си, че и арменокатолиците, арменците, и гърците наредиха своите 
народни работи в устави составени с много ум и шум, но не само не 
можаха да ги предупазят от нарушения, а и нищо вече не остана от 
устави; прочее устав, Съвет и Наблюдателна комисия – ето триножи-
ето, върху което трябва да ся положат добитите ни от царското пра-
восъдие права. Народната ни Черква която днес ся възобновява, е 
една нива която сега първо ще разработим и ще засееми. Както доб-
рите орачи не се задоволяват само да сеят добри семена, но трудят 
ся и да ги предувардят от всичко което може да ги повреди, също и 
ний не трябва само добри постановления да наредими, но да запред-
варим с всичките нуждни мерки, щото узаконените постановления да 
принесат плодове сладки и полезни на народа. Преди всичко обаче 
трябва да ся полага най-голяма искренност от всинца ни в испълне-
нието им. 

Нека не забравями че върховнийт надзирател на постановлени-
ята, които ще ся наредят е българскийт народ. Защото никой от нас 
няма да не знае, че черковните правдини не ся подариха от Честното 
ни Правителство на едно особно съсловие, но на целий българский 
народ, и тъй пак всяко зло което ще произлезе от погазванието на 
уреденните устави, ще пада върху българскийт народ; никой прочее 
не може да има притязание да ся въсползува лично от тези правдини 
освен онзи, комуто са подарени и който не е друг освен българскийт 
народ. Никой не може да си ся разпорежда с тях, тъй щото да ся по-
вреждат жизненните интереси на народа, защото само онзи може да 
ся распорежда с едно нещо ако то действително принадлежи нему 
като собствен негов имот, а нашата народна Черква принадлежи не-
оспоримо единственно на българскийт народ. И онзи, който би посег-
нал на тези права, или би искал да извлече от тях лични користи, той 
не е друго нещо освен хищник и враг на българскийт народ, и на так-
вий не трябва да ся дава никакво доверие, и на него никаква надежда 
не трябва да ся основава. Доста е това дето досега в името на бъл-
гарскийт народ едни чужди духовни пастири вършаха всичко, което на 
самийт народ предлежеше да върши; трябва ли пак и своеволно да 
подпаднеми в същата погрешка и да ся подчиним на истата незавидна 
судбина? Българскийт наш народ не притежава онуй живо въ-
ображение каквото гледами че притежават други народи живущи в 
топлите климати, та с безгрижие да остави незащищавани правдини-
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те, които с толко скъпа цена купува пак; той е както и тряба да е поло-
жителен и здрав, каквато е земята, която работи; и както бди над про-
изводителната си работа, тъй тряба да бди и над това, какво употреб-
ление ще направят с правдините, които также той си е сам изработил; 
тряба да бди и уверени сми че ще бди, защото неговото минало е ми-
нало тешко и злочесто и то трябва да го вразумява и опитът да го води 
за бъдущето. – Бъдущето е отворено за него, той може да ся возвиши 
на висок степен, може да стане един от първите народи в Исток чрез 
образованието си, чрез вярността и привърженността си към 
Правителството, чрез нравственнийт напредък; но за туй нещо трябва 
добре и внимателно да бди и да пази единственната основа на всичко 
това – правдините си. 

На този подвиг, подвиг благороден и славен призовавами ний и 
нашето родолюбиво духовенство, което толкози доблестно содейст-
вува в избавлението на народа от чуждо духовно иго. Нека и за напред 
ся не уморят нашите духовни отци и нека ся не отстранят от да земат 
участие в подвигът на нарежданието, на благоустроението и на 
благоуспеванието на народът. Знайно е че всякога е по-лесно да са 
развали едно какво да е нещо, от колкото да ся съзиде, по-лесно е да 
ся подхлъзне някой а по-мъчно да ся въсправи; още по-лесно е да 
укорявами другите, че не са правили и не правят добро, от колкото да 
го правим ний сами. Но ние никога не веруваме че нашите старци са 
ся старали да развалят за да седнат те над развалините на фенер-
ската власт. Никога не веруваме че те видяха и раскриха раните, които 
направи Фенер на народът ни, за да посегнат да ги отворят подире по-
големи; но исками да вярвами, че те са ся трудили да земат под своя 
защита уязвенийт българский народ за да му пристоят, пригодят да го 
излекуват, както направи Евангелскийт самарянин с испадналийт в 
ръцете на разбойниците странник1; защото ако би да ся покаже че са 
содействували за избавлението на българскийт народ от Фенер само и 
само за да следуват и те същийт начин на управлението, тогаз може 
твърде праведно да ся применят на тях думите, които каза Апостол 
Павел: аще бо яже разорих сия паки созùдаю преступника себе 
представляю2, и наистина което разорихми под тяхното 
предводителство ако би да искат изново да въведат него пак в възоб-

                                                 
1 Лука, 10, 30-7.  
2 Защото, ако отново градя, що съм разрушил, сам себе си правя престъпник 

(Гал., 2, 18). 
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новенната наша Черква, тогаз и те и всичкий българский народ сми 
престъпници; и ако старото нареждание на работите е било добро и 
полезно толкоз щото пак да ся възстанови тогаз всуе и за лудо сми ся 
толкоз трепали и мъчили до сега. 

* * *  
Тези наши скромни мисли, които ни вдъхна искренното желание за 

доброто на народа, могат да служат като основни начала на уставът, 
който е работа на отреденната за тази цел комисия и на народните 
представители, които ще ся испратят от епархиите, и още плод на 
дълговременното ни наблюдение и занимание с Церковнийт въпрос, и 
на постоянната наша грижа как да ся установи един ред добър, който 
да ся поручителствува за успехът на народните ни работи. И ако сми 
сполучили в намерението си, ще считами себе си твърде честити че 
сми могли и по тази част да послужим да бъдем полезни на народа си. 

Ìàêåäîíèÿ, IV, № 33, 14 март 1870; № 35, 21 март 1870; № 37, 28 март 1870; № 

41, 11 апр. 1870; № 42, 18 апр. 1870; № 44, 25 апр. 1870. 

№ 96 

1871, януари 21, Цариград. – Писмо от д-р Ст. Чомаков1 до Стефан 
Веркович, в Сяр: книгите на Веркович са ценни, но не се прода-
ват; въпреки дейността на Веркович, българите в Сяр и Мелник 
стоят по-назад в националното си пробуждане от своите съседи 

Добрий ми приятелю, 
Имам пред очи последното Ваше писмо и днес ида да Ви ся отго-

воря. Добре би било наистинна Вашите книжки, които ся намерват тука 
и които са плод на неуморимата Ви книжевна деятелност, да ся 
продаваха и да влязат в ръцете на сичкити ония, които знаят да четат. 
Непродажбата им, обаче, независимо от определената им цена, […]2 
засвидетелствува за книжевното положение, в което ся йоще намерва 
читающата българска наша публика. Не знаете какви мъчнотии и 
затруднения срещат в книжевните си предприятия нашите скромни 
списатели и книгопродавници. Впрочем, ако да бях вън по България, 

                                                 
1 Само подписът е от ръката на Чомаков. 
2 Една неразчетена дума. 
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аз бих можил да подействувам доста за распространението и продаж-
бата на ваший труд. Тука обаче, при всичката ми добра воля, нито 
время имам, нито в състояние съм, нито пак е възможно да ся зани-
мам с такава работа, съвсем че и припознавам и оценявам важността 
им. В истото положение ся намерва и Святий Синод. За това Вий мо-
жете ся увери и от приятеля Ви г-на Стефана Стефанова. 

Колкото за услугите, които сте до сега направили и които сте в 
положение да направите йоще, Вам ся действително дълженствува 
праведна признателност. Аз лично скъпо оценявам и ревността Ви, и 
подвизите Ви, и уверен съм, че с Вашите старания, с Вашите любезни 
дела, с Вашето име и с Вашето праведно влияние, по ония места та-
мошните жители ще ся събудят йоще повече, ще дойдат в самосвяст и 
ще покажат и повече живот и по-голяма деятелност, защото, да Ви 
кажа истинната, при всичката Ви неоспорима ревност, тамошните 
места, именно Серрес и Мелник, са останали най-надиря, особенно 
ако ги сравните с техните съседи. За това аз чакам йоще много нещо 
от Вашата деятелност, а праведно е и прилично, когато тая всепоз-
ната деятелност сполучи да ся увенчае с пълен успех, да ся оцени тя 
справедливо, и добрата воля на тамошните жители да отговори и де-
лом на всичката ревност и да отговори съобразно с горестта на чувс-
твата Ви, които Ви отличиха от толкоз время в тази толкос праведна и 
свята борба. Надея са, че тогава тии жители, поощрени както треба и 
от тука, ще оценят неоценимото Ви дело и ще го наградят прилично. 
От моя страна, щом стане нещо по-положително, ще положа всяко 
прилежание и тука, и там, за да докажа тая истинна и тая правда.  

За сега оставам Ваш приятел // Д-р Ст. Чомаков 
в Ортакьой 9 февруари 1871.  

НА БАН, ф. 14к, оп. 1, а.е. 367, л. 13-14. Оригинал . 

№ 97 

1871, февруари 9, Цариград. – Писмо от д-р Ст. Чомаков1 до Сте-
фан Веркович, в Сяр: праща му писма за х. Димко Хаджииванов от 
Горно Броди и х. Михаил Йоанов от Мелник; необходимо е да се 
увеличи националната активност; министърът на търговията иска 
да купи антики от Веркович 

                                                 
1 Само послеписът и подписът са от ръката на Чомаков. 
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Приятелю Господине Веркович, 
Препоручам Ви приключените тука две писма, едно за х. Димко х. 

Иванов1 от Броди2, друго за х. Милйо3 от Меленик. Моля Ви да ги ис-
пратите или да ги привручите според надписа им и, ако Ви е въз-
можно, да подействувате за испълнението на содержанието им. Днес, 
когато ся веке отвори народний наш българский събор4, време [е] да 
действуваме постоянно, да удвоим ревност и прилежание. Уверен 
съм, че и Ваша милост сте на това мнение и за това нямам сумнение, 
че в днешните обстоятелства Вий ще направите както треба и дето 
треба важността на положението, в което ся намирами сички, и дано 
работата ся свърши час по-скоро та да ся задоволим сички, и дейци, и 
народ, който обикновенно не забравя ония, които му спомагат каким 
либо образом. 

Поздравлявам Ви наскоро и оставам // Ваш приятел  
Д-р Ст. Чомаков 

в Ортакьой 9 февруари 1871. 

 [П.П.] Н[егово] П[ревъзходителство] Министрът ни òèéæàðèøêè5 
Кабули паша е любител на древни монети и прочия. Завчера му казвах 
за Ваша милост, че имате добра колекция. Задлъжи ми да Ви пиша да 
му пратите сичко щото ми имате рядко и драгоценно от той вид с 
забележка на цените. Ако обичате, можете вле в споразумление чрез 
Н[егово] П[ревъзходителство] ìóòàñàðèôèíúò Ви местний. 

НА БАН, ф. 14к, оп. 1, а.е. 367, л. 15-16. Оригинал . 

№ 98 

1871, февруари 23, Цариград. – Реч на д-р Чомаков при открива-
нето на българския Църковно-народен събор 1871: перипетиите 
на Въпроса от 1861 насетне; как вижда ролята си за неговия ус-
пешен завършек; смисълът на българската победа; ролята на 
Пловдив 

                                                 
1 Или х. Димко Хаджииванов. 
2 Горно Броди. 
3 Вероятно х. Михаил Йоанов (х. Мильо Иванов). 
4 Официалното откриване на Събора е на 23 февр.; тук Чомаков трябва да има 

предвид предварителните заседания. 
5 Т.е., на Òèäæàðåòà. 
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ЧЕСТНЕЙШИ СТАРЦИ И ДОСТОПОЧТЕННИ ГОСПОДА. 

Вторий уже път ся събира днес народът чрез свои уполномощени 
в столицата под благотворната сянка на Августейшити ни Султани за 
себе и свой неща; първий път на 1861: За да поиме непосредствен-
ното домогвание на своите горещи желания поднесени още от 1856 
лето пред Императорското поднозие; вторий же днес за да поиме 
придобити уже правдини, да ги уздрави с мъдр устав и с още по-про-
зорлив надзор, и тъй като ги припази от всяко вътрешно и вънкашно 
покушение и нарушение, да си основе живот охален и успешен. 

В това обаче по между растояние едно почти поколение ся из-
мени: Мнозина ся преселиха в вечний живот, млади застаряха, детца 
мустаци засукаха; сичко това време да ли пусто за назе премина без 
да ся е нищо връшило и свръшило. Ето един въпрос на който нижний 
Ви по послание събрат, който преживях да посрешна някои от туга-
вашните си другари, и други в синовити им да поздравя в новото това 
собрание, въсприемам длъжността да отговоря удовлетворително. 

В предисловие, дозволете ми да сравня в кратце тогавашното с 
днешното положение; и първо да ви кажа че тогива като скришом ся 
промъквахми, а днес с царско дозволение ся събирами. В онова 
време нам даже и от благоразсудни и дълбокомислящи хора ся уве-
ряваше че сънища и мечтания сми гонили, днес, Господа, дела 
премятами в ръцете си; тогава с око подозрения ся гледахми, днес 
спокойно са приемами; ако до тогава бяхми най-недостойни за вяра, 
днес, Богу благодарение, ний сми най-благата, след Отоманский на-
род, милостивейшему царю и Господарю надежда. В онова време 
милостивата майка черква, и нейнити чада назе презираха, днес ний 
съзидавами древнити си черкви, и уже тии отвориха дверити си да 
поимат благочестивото си стадо; тя чрез своити органи заплашва че 
ще затвори своити. Кога ний чувствувами че нов сок, сок животворний 
завладява мръшавата ни народна куруба, оня и нейнити яко чужде-
ядни треви види ся че почват да вехнат и губат живот; когато всичка 
България ся веселими и благодарими Всевишнему за неговата кам 
нас Благодат от Фенер ся не слуша освен плач, ридание и вопл мног, 
не като Ðàõèë ïëà÷óùà ÷àäà ñâîè è íåõîòÿùà óòåøèòè ñÿ ÿêî íå ñóò1, 
но  ÿêî Èðîä æåäíåþùè ïîãóáèòè ÷óæäè ÷àäà ! 2 Êàêâî ïðîìåíåíèå 
÷ðåç Áîæèé Ïðîìèñë, ся провъзгласяваше славен един монарх преди 

                                                 
1 Матей, 2, 18. 
2 Матей,  2, 13. 
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някой си дни?1 Какво също нечто в изменение ся съгледва и у назе 
днес в една дребна но филантропическа борба! Áëàãîñëîâåí Ãîñïîä, ÿêî 
óñëèøà ãëàñ ìîëåíèÿ íàøåãî.2 

Да ся прибереми сега в въпроса си и да почнеми от начало, не 
обаче от онова начало което еще по малкост[та] и неопределенността 
си ся губи в мракът на преминалото и възбужда прения за да ся не 
отсъдими като летописците които почват историята на някое събитие 
от козмогонията; нито от тогава, когато без да е добре сформиран 
Въпросът ни, ся положи пред правителството, защо други за него са 
отговорни, но от оно время, когато събравши ся на 1861: законни 
представители народни, и представшася на високо място, нам с пръст 
ся начерта кругът в който трябваше да действувами, защото е още и 
званичната епоха на тая света работа! И първо колко тогива ся оскър-
бихми, кога видохми теснити предели на той круг на деяния! В него ся 
одушъваха и наставления и собственни чувства! С всем тем обаче 
трябваше смиренно да преклоним глава на непреодолимата сила. 

Мислихми и премислявахми и не можахми да измислими, като 
какво спогождение с Патриаршията можяше да утеши лютити народни 
болки, да затвори дълбокити рани, които нанесени нам от Фенер тъй 
грозно зеяха; кой начин можаше да ни возвиши от низкий кат в който 
лежахми; да ни уздрави в бъдуще, имот, чест, народност и да ни 
обещае здраво воспитание, совест, и напредък? 

При тия многомесячни събрания и разсъждения, с непреривни 
грижи и попечения, с истинска преданност кам святата длъжност, и с 
братолюбие по между, ний ся съгласихми и съставихми един проект3, 
в който равенството в духовнити работи беше възелът с Патриарши-
ята, а обезпеченна отделност правеше нашата домашнина. Той, ис-
повядвами, не обещаваше народу висше нещо от живота на растено-
виднити, приключваше обаче нещо плодно: и подадохми царскому 
Правителству което милостиво на него погледна, и той поглед подари 
нему ценност велика. 

Тогива моити събратия един по един си испоотидоха, защото ра-
ботата сочеше на протък, а нещо като время, като средство или друго 
не доставяше тям преследование до конец, и оставиха ни без никоя 
заръчка с някой други въз изкопаната срещу неприятеля могила. От 

                                                 
1 Вероятно се има пред вид император Наполеон III, първо победен и пленен от 

прусаците при Седан през септ. 1870, а сетне и свален от престола. 
2 Благословен Господ, защото Той чу гласа на молбите ми – Псалтир, 27, 6. 
3 Имат се предвид 8-те точки. 
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външните храбрий старец дядо Атанас Георгиев от Варна, от тукаш-
ните даровитий а в тръговски предприятия нещастливий Цвятко Узун-
оолу от Едрене, още и добрий ми събрат Захарий Струмский от Кюс-
тендил; тии трудивше ся до живот предадоха Богу душа и в часа еще 
на издъхвание препоручаха нам в име на Христа, на своя бедна челяд, 
преследованието на Вопроса до пълна сполука. 

За едничка и сама награда на технити благородни души, които 
непременно надничат той час от небесе и с весели очи съзират на-
родното ни днес събрание, да извиками от все сръце по длъжност на 
посланието ни и на вярата за която ся борихми: Âå÷íà âè ïàìÿò áåç-
ñìåðòíè ìúæå, âå÷íà âè ïàìÿò! 

Малко след вашето отивание прииде Г. Захария Х. Гюроолу от 
Самоков; той преживя и има чест да представлява и днес милото си 
отечество, а да ви говора за него висше, бивший мой сътрудник, сми-
реномъдрието му не ми допрощава. 

Да ся повърними в работата. Тогава кога предложихми нашето 
начертание на Н[егово] Всесвятейшество1, он го презренно отхвърли, 
и провъзгласи неприемливо и худше от совершеното разделение. 
После обаче от някой тежки собития, които му ся навалиха на главата 
и расклатиха коренно фенерската гордост, той ся укроти и въсприе да 
ся разгледат Българскити предложения и следователно дозволи на 
двоица от синодалнити му владици2 да участвуват в комисия; прие и 
тая комисия да заседава на високата Порта; и с той първи прием от 
стърна на великата черква нашата работа доби и черковна званичност 
като да доби душа, каквото беше добила плот, кога ся прие поднесена 
на Ц[арското] Правителство. 

Комисията дръже своити заседания 7-8 месеца но после запря, 
защото безстидието в притезанията на противниците преля. Едно не-
избежно, може бити, и словесно [=логично?] отступление от наша 
стърна ги насърчи за да покажат тяхната алчност в всяко отношение: 
тъй кога са породи вопросът за съставление на св.Синод, който, раз-
бирахми ний, щеше управлява общата ни черква, тии отблъснаха 
всяка мярка, която имаше за источник правосъдието, и споразумле-
нието стана невозможно; и тогава ся согласихми да ся отнесеми до 
принадлежащий министр3, с задлъжение да приемнем мнението на 
високий посредник, било какво било, и негово височество благоволно 

                                                 
1 Йоаким II. 
2 Артският митрополит Софроний и Лариския митрополит Стефан. 
3 Али паша. 
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с това условие прие молбата на двете ратни стърни, и не след много 
време неофициалним образом изрази най-благоразсъдното, най-за-
конното и най-справедливото мнение, на което духът происхождаше 
от правото на человекът, и то беше началото на множеството; по това 
падаше са св.Синод да има всегда повече владици Българи от Гръци, 
и понеже нашити са трижди по-малко от Гръцити владици падаше ся 
да заседават трижди и повече от Гръцити и от това само щяха да до-
бият нашити в синода силата и властта почти на някогашнити ãåðîíòè. 
При сообщението на това мнение противната стърна настръхна, и без 
срам с софизми са опита да обори безпристрастното оно мнение; и 
ако и да £ са противоположиха истинни неоспорими, на които всяко 
возражение беше суетно, и стояха яко риби безгласни, отхвърлиха 
обаче приемът му. Следов[ателно], комисията логически и законно 
трябваше да ся разиде, и от тогива с това възелът на соединението ся 
разслаби и отговорността не е наша. Това събитие по видимому 
маловажно реши до един степен будущето щастие на народа; от него 
наший дух ся возвиши, и сръдцата ни ся облагонадеждиха, защо не-
смисленното поведение на нашити противници спечели нам милостта 
царска. 

След малко ся возвиши Благий Софроний1 на Патриаршеский 
престол, който без забава са залови за нашата работа, която като 
Дамоклесова меч висяше над главата им, и тъй за много время много 
и многочисленни събрания за него събира; но от тях изникна, както от 
семето на общата житница много къклица а малко жито. 

В оно время2 нападна в столицата гняв Божий, повлекло ужасно, 
холера; хората ся пръснаха, работити запряха, тъй и нашата ся по-
таи; след 5-6 месеци когато изостаналити живи ся събраха, ний ви-
дяхми първата жестокост омекнала и с нова тактика противникът 
срещу ни. Тойзи път нашата благоутробна мащиха отставша умис-
ленно на стърна ученнити си, извади из недра си първите си Кри-
совци3 навярно да прелъсти Българити, но сиромасити тези не зинаха 
в устата на онези, а храбро и умно защитиха народнити си интереси, и 
нов проект подписаха за спогождение, основа на който беше същата 
на оня от 61 лято с някой изменения сообразни с напредокът от 

                                                 
1 Софроний III патриаршества през 1863-1866. 
2 Лятото на 1865. 
3 Днес бихме казали Крезовци – имат се предвид четиримата гръцки банкери 

(Зарифи, Балтаджи, Видо и Стефанович), които през 1865 преговарят с българската 
страна; срв. тук, д. 64, 65, 70, 71, 147, 149, с. 100, 103, 115, 122-123, 336-339, 346-347. 
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времято и обогодний спор; Черквата обаче не ся задоволи от резул-
тат[а] на посредничеството на банкиерити си, печатът Гръцки ги укори, 
народът им ся присмя, тий застрамени скъсаха договорът; от той 
отласк ся оправдаха доста последователити на отделността, а ся 
ужалиха много поучителити на доктрината åäèí ïàñòèð è åäíî ïàñ-
òèðñòâî; царск[ото] же правителство пое да слуша думи за самостоя-
телна черква и на думити да ся отговори, а ний на место оскърбление 
за прежнити несполуки, ся веселехми, защо чрез тях ся приближа-
вахми до оная точка, от която тръгнахми из начало. 

В онова време падна от очити на хората кроткий Софроний, изгуби 
пред очити на Ц[арското] Правителство, падна1 прочее и от престола 
на називаемата Вселенска Черкова, а ся возвиши многоуважаемий 
Григорий VI: който след много и други заобикалки отстъпи една коя-
годе Ексархия на Българити самостоятелна и самоуправляема 
ограничена обаче в пространство земнено и в правдини. Всуе нему 
Ц[арското] Правителство представлява, че с нея Въпросът ся не 
свръшва, защото ся изключват епархии, гдето честолюбието е най-
живо, от гдето ся развиват най-големити усилия, и гдето угнетенията 
владишки ся воздигнали най-вопиющи оплаквания; видещи же не-
преклонността на светите фенерски старци, висше и упорството на 
честнейший им председател, Ц[арското] Правителство после от едно 
время доволно да усвети заблюжденити реши, и решението ся сообщи 
под два вида2, без да отрече правото и свободата на Патриаршията 
да състави нещо подобно, което може удовлетвори Българити; на 
место обаче такова нещо, каквото желаеше Правителството в писмото 
си, Патриаршията ся отговори с хули и поругания, и косвенно и лукаво 
послужи за съставлението на една смесена комисия3, която преработи 
из основа проектити правителственни, плод на толкоз трудове. 
Ц[арското] же Правителство основано на отстъпений от Григорий 
Ексархат, основано и на комисарский4 проект с една притурка, която с 
светлината си затемнява всичко друго, издаде уже императорски 
Ферман, който за назе е грамот на спасение от èëîòñòâîòî. Нека Бог 
благослови ръката, която го е подписала! 

                                                 
1 Краят на 1866. 
2 Двата правителствени проекта за решение на Въпроса, връчени на българите 

чрез Чомаков през окт. 1868. 
3 В началото на 1869. 
4 Смесената българо-гръцка комисия от 1869. 
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От тогава до днес, нии ся занивами да начертаем устав, Патри-
аршията лукавствува да парализира Ферманът, Правителството ся 
мъчи да я свести. 

Кога ся събрахми из начало представители в столицата, ний на-
мерихми всичко опропастено, и един изверг1 обвит с августейши 
одежди подметнат на сред: Него беше подхвърлил оня надмений фа-
нариотин2 за пресно доказателство, че сми биле истинна люде лишени 
от всеко человеческо право, и че сми биле нему подчинени в все що 
има отношение до совестта, до народността, до семейството, до 
честта и до общия имот; намерихми владицити3, които ся поведоха с 
нас наказани в заточение, народът убит; дейцити засрамени и по-
пръгавите от тях изберени и в една неопределенна черква оттеглени; 
с съкрушение сердца и в очити с слъзи многажди ся питахми дали 
нашата съдбина е такава или сми сами причина на един такав беден 
исход на святата ни тъжба! В мечтанията, които си правихми имеющи 
пред очи лицата и делата ний не можехми да ся не убедим, че не 
малко в това собственни наши грешки са подействували; и това не е 
нито чудно нито странно, защо с политическа смелост и благоразумие 
биват подарени [=надарени], които живеят в политическа срединя, за 
живеющи в мракът тий обикновенно са треви ексотически без благо-
ухание и вкус; и защо е много трудно да е свободен человек от егоизм 
и самонадеянност, там гдето въспитанието не ся е въдворило. С това 
Бог да ма пази от да мисля да хврълям укори въз някого, речта ми е 
само да ся осветим в истинната.  

Кога проумяхми и ся убедихми в това ний ся не поколебахми 
срещу всека опасност да влезем в работата, и първо си начертахми 
една линия на поведение, вън от която не си дозволихми нито колкото 
косам да излезем, вътре обаче в която ний можехми свободно и дер-
зостно да работим. 

Три точки, яко три светли звезди, служаха нам за повод в нея ли-
ния. 

Първа беше святост и неприкосновенност в бащина ни вяра. 
Втора, безгранична преданност и вярност към Ц[арското] Прави-

телство, което обикаляхми като огнище от голи и боси в студена земя. 
Трета: грижа за всити без исключение или предпочитание едино-

родци, оздравени в самостоятелна черква. 

                                                 
1 Вероятно Чомаков има предвид патриаршеските 15 точки от 1861. 
2 Патриарх Йоаким II (1860-1863, 1873-1878) 
3 Иларион Макариополски, Авксентий Велешки и Паисий Пловдивски. 
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По първата длъжност много затруднения, угорчения и тежки беди 
претърпяхми до преди малко от оний от нашити които ся извериха; тии 
из двера изхвърлени ся промъкнаха през прозорци и всевидно прямо и 
през технити покровители грождаха народната утроба уничтожающи 
благороднити £ отрасли. 

По второто ни правило ний ся не поведохми никогда от външни 
внушения; Въпросът беше зачятие чисто народно, трябваше прочее 
да ся упази от всеко чуждо намешателство догде ся лупеше, защо 
инак непременно погинваше; следов[ателно] ний с внимание и без за-
бикалки отхвърлихми всеко покушение за тая цел от где и да ни 
идеше: Това наше поведение не малко неприятности ни навлече на 
главата: Трябваше обаче да ся тегли. Политиката ни беше основа-
телна и еднообразна, и вървя всекога паралелно без никогда да ся 
отдалечи от Правителството. Хора невежи я посочиха за подозри-
телна, зломисленници други другояче според обстоятелствата и ли-
цата я нарекоха; ний преди же да добием и за да добием оная която 
гонехми народна средина ний си основахми една политика която ще 
назовеми и íàðîäíà: Онова което прави да ся завижда че наший живот 
още в тъмна цивилизация ся намера, то е че нам на Отоманските 
поданици е дозволено да си воздишами кой годе собственен воздух, 
стига само негова светлина и топлина да не пада освен от онова 
слънце което воз него грее: условие на живот; инак, кой иска на друго 
да ся грее, той да не чака освен вян [= повяхване?] и смърт: пример 
пресен и зелен още пред очите ни са Хасунистите1 и нашата униатска 
счета. 

Народната и наша девиза беше ÷åðêâà ñàìîñòîÿòåëíà, а прави-
телственна заповед беше права в соединение с Гръцити: Как постъ-
пихми без да престъпим ни едната ни другата заповед? С един кратак 
възглед ще ся потрудя да ви разкажа по кой начин ся постигна насто-
ящето. 

Едно многолетно пребивание с нашити противници беше ни по-
могнало да познавами мощно добре и точно технити слабости и меч-
тания и рекохми си: àêî ñè îòíåìåì è óçäðàâèì ùîòî å èíòåðåñ ìàòå-
ðèàëåí è àêî èì çàïóøèì ïúòúò, êîéòî ãè áëàçíå ÷å ùå ãè çàâåäå äî 
îñúùåñòâëåíèå íà âåëèêàòà èì èäåÿ, íèé íàâÿðíî ùå ãè ïîâàëèì 
äîëó, êàêòî Ñàìñîíà íàäâèâàëè êîë÷èì ìó îòðåçâàëè íÿêîé ñè êîñúì 

                                                 
1 Арменокатолиците начело с патриарх Антоний Хасун – срв. тук по-горе, д. 95, с. 

185. 
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îò ïåð÷åìúò1; и с тая мисл и намерение ний приехми и положихми 
оний начала чрез които съсипвахми величественната им и блиста-
телна перспектива на едно будуще което от векови ся развиваше пред 
тях с 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 отблъснат. 
Кой беше тука крив? Не можем да не исповядами че от начало още не-
исполнимостта му беше очевидна, и ний имахми пълно убеждение за 
нея. Даже много добромислящи ни отсъдиха, приятели ни напуснаха, 
личнити ни интереси, в това время на медления, ся изпоразиха, но 
нашата совест в наложенната ни свята длъжност не ни допусти да 
отстъпим нито колкото една йота, защо си вообразявахми че оня аб-
солютний до тогава господар, който владее едно положение превос-
ходно, който разполага средства и способности сравнително много 
големи, който ся мисли по Божественно право че ни господарствува, 
който гори от чувство на отмъстение, при най-малкото благовремие 
което ще намери ще ни съблече и оголи от сичко; О! за това не трябва 
да си прави иллузии; каквото на един свод един камик ако падне той 
ся струпва, ако отстъпехми от равенството и ако им дозволехми да 
имат пристъп в вещественните ни работи нашето положение след не 
много време не щеше да е разно от първото, а историята на 
возрождението ни ще съди боле тая тяжба. 

Имахми от друга стърна религиозно убеждение, че от той неизход 
чрез нов пролив ще излезем; стигаше ни постоянство и на благоразу-
мието áóñóëàòà да не падне от ръцете ни; това убеждение нам ся по-
роди от неблагоразумното поведение на противникът, от ефектът на 
живий спор, от естеството на работата, която всегде и всегда има 
свойството да возбужда фанатизмът още и от помощта на времето 
което правеше по-ясни и лъскави нашити правдини и пред нашити и 
пред чуждити. Прочее после от тисящи еволюций и маневри предоп-
ределено било, он който ся противеше из първо и на най-ничтожнити 
Български требвания, той2 да има тая слава и чест да положи крае-
уголний камик на основата на народната ни черква, с отстъпление на 
една Ексархия каква била. 

                                                 
1 Съд., 16, 17 и сл. 
2 Григорий VI, който в 1867 излиза със своя екзархийски проект, е патриарх и през 

1835-1840, когато Неофит Бозвели поставя началото (1839) на Църковното движение. 
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Ексархията тая ся съставляваше точно и само1 от ония епархии 
които ся намират забележени в Императорский Ферман. 

Последственни на народната девиза ний с благочестивост ви-
дохми да ся изрече уже ожидаемата реч в начало на черква Българ-
ска, с гнев обаче отхвърлихми пределити и условията и тъй в ново 
поле нова борба ся отвори по между без да е по-честит и в тая да има 
право: Действително що ся появява в нея? Притязания суварански [= 
суверенски, на суверен?] от една стърна воз населената земля от 
Българи, и упорство безпримерно от друга което на верно му надъхва-
ше ветарът от вечний град, где старий ïîíäèôèêñ2 беше в борба с 
други за предмет долу-горе подобен. 

И в тая борба, която имаше за цел народната целокупност две 
цели години истекоха, като два само деня, дорде Ц[арското] Пра-
вит[елство] поступи в употребление на правото си в подобен случай; и 
издаде двата проекта, явлението на които съживи от радост сичкити 
чада Български, а порази от скърб целий Фенер; обаче от двете тия 
противоположни чувствувания, иглата на áóñóëàòà на благоразумието 
ся побръка, и не сочеше веке правий път и нам и тям. 

В нас понеже от сполуката числото на ревнителити ся умножи, и 
всеки един ламтеше да ся поотличи с нещо явиха ся новопредшедши 
лудие с стремление едни насам други нататак: Едни бръзаха да укро-
тят Патриаршията, която по закон психологически беше неукротима в 
оно время; други искаха пак да я раздразнят висше, за да ся скъсне 
може-бити всеки възел и да исчезне всека надежда на приблажение 
на двете черкови. 

Прочее първити помогнаха за съставлението на смесена Комисия 
с надежда и уверение че ще достигнат до следствие достополезно, 
което в широчината си да поима целий народ и същевременно да ся 
приеме за каноническо от Патриаршията, и не излезоха от заблюжде-
нието си, освен кога видоха с очити си онова, което дейцити всуе им 
казваха още преди да махнат с брадвата воз проектити осветени уже 
от народът. 

                                                 
1 Има се предвид прословутия член 10; но Чомаков не е съвсем прецизен в това 

си твърдение – във Фермана по име са споменати няколко епархии (Велешка, почти 
цялата Пловдивска и части от Одринска и Созоагатополска) повече от онези, които се 
имат предвид в проекта на Григорий VI – вж. у Кирил, патриарх Български. Граф 
Игнатиев, с. 95-96. 

2 Пий IX; през 1867 Гарибалди се опитва, в името на обединена Италия, да му 
отнеме Папската държава (тогава това е само Рим и неговата област Лациум), но е 
победен от франко-папските войски при Ментана (3 ноем. 1867). 
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Вторити же караха ни волею неволею да влезем в испълнение на 
правата начертани преди още да ся потвърдят поне от Ц[арското] 
Императ[орско] Правителство. Всуе на тези представлявахми опас-
ностити, в които налитаха грешащи и кам Ц[арското] Правит[елство] и 
кам черковната благопристойност; тии, не задоволени, ни обадиха 
пред народът като не здравомислящи и користолюбци; оскърбени 
крайно за расклатеното в деянията единство и за грешкити които ся 
раждаха от него ний усилени уже и от новити Архипастири1, които 
призовани от Епархиите да воюват задружно срещу повити и падения 
и да поемат словото в оправданието ни пред вселенската черква на 
която тепло ожидавахми отеческити благословии; ний ся силехми по 
возможности да упазим благочиние и отношение срещу заравата [= 
заразата?] благочестива и непогрешно, стараехми ся да ни ся не 
ущърбат обещанните в книга правдини, и работехми силно да напра-
вим щото и онии наши единородци, които географическото им поло-
жение и обстоятелствата бяха задържали вън от борбата да могат да 
ся показват от даденити нам правдини. 

В испълнението на нашити совестни трудове ний не можем да ся 
похвалим, че всичко добре сми извръшиле, не само за трудността на 
самата работа, но и за трудностити, които по между нас ся раждаха 
като от дух на противоречие, на противодействие, или от други 
страсти и други причини които, Бога ми, ний не проумявахми, и за ко-
ито и в последне време ся появиха заявления непохвални. 

Купове от телеграфи и писма на взаимна преписка засвидетелст-
вуват истинността на думити ми. Никакви иждивения и трудове за това 
ся не пощадиха, някак и в опасност ся пристъпи като знаехми и 
буквалната заповед на Императорский Ферман за такива намесвания: 
В това поне щастлив сам да ви уверя че трудовети не отидоха съвсем 
напразно, че гласът ни намери благозвучен отзив, че на всичкити 
сръцата тупат за присоединението им с Ексархията за което всегда, с 
малки изключения, големи старания стаят, но и големи страдания 
претръпяват дейцити и от всегде с умилен поглед и с слъзи на очи 
ожидават вашата отеческа и братска помощ: Отричание на която е 
чисто грешка на самоубийство и на оскърбление на человечеството. 

С тая ваша помощ, ако днес сми честити да имами изпомежду ни 
представители само от честолюбивата Скопия, от мъдрата Битоля, от 
Святата Охрида, от лепий Воден, от многострадающата Струмица и 

                                                 
1 Антим Видински, Иларион Ловчански и Доротей Софийски – те пристигат в 

столицата малко преди Коледа 1868. 
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от бедний Неврокоп надеям ся с тая ваша помощ и вашити старания 
да последват утре и от другити Епархии населени с наши Единородци. 

Ето нашата политика в линията на която от единадесет години сми 
стояли, сми работили: Следов[ателно] видите че тя е истинна нашата 
народна политика, защо тя няма нищо чуждо, че тя е самата 
просвещенна политика, защо тя не е сляпа, че тя е благородната, тя е 
рицарската, защо не е бедна, не е користна, тя е всеобща, не е мес-
тна, тя е Българска; с нея ний смело и свободно работихми до нине, а 
сполуката на нашити деяния оправдават тая политика на тъмно [!?]. 

Честнейши старци и Достопочтенни Господа! 
Вий по-добре проумявате от мене че фенерската черква е повече 

система политическа под расо калугерско от колкото една черкова 
Христова. На тая система действителната мисия е политическа, целта 

£ е сливанието в Еллинизмът на Православнити народи в Отоманската 
държава: Тъй и нашата распра с нея в същността не е ни 
догматическа ни каноническа ни беззаконна. Ябълка прения тя по 
между ни просто и чисто състои в това: Да ли да ся управлявами цер-
ковно от нас и от наши хора или да останем подчинени на Патрикът по 
право историческо, което казва че имал; в термин по-определен 
распрата от наша стърна е за освобождение на совестта, на особата и 
на поданник от поданника; от стърна на Патриаршията е за убогатя-
вание и господарствувание. Следователно догде не ни види да под-
паднем в първото си робско състояние, или да представлявами една 
бедна народност и още по-бедна черква, тя нема да рече че сми влели 
в каноническо положение: Фенер по между си зове себе К а -
р а к а з а н 1, и пред светът уверява такожде че не припознава народ и 
народности; по следствие на тая доктрина той не познава от Българ-
ски народ освен, по логика пак своя, в лицата на някои които приро-
дата е лишила от всека дарба и способност; поне тъй определяваше 
един от най-умнити Патрици2 Българина. Прочее той характериса 
проекта Правителственний за антиканонически, Императорский Фер-
ман такожде за антиканонически, въпросът същий в същността му 
още за такав: Като е тъй, не ся пита дали е свята, но пита ся да ли е 
сериозна тая Черкова? Ако е първото, тя ще бъде последственна и не 
ще без голямо на себе си противоречие да ни припознае черква кога 
ни не припознава като народ; ако е второто, заслужава ли, народ 

                                                 
1 Разредката е на Чомаков. 
2 Най-вероятно се има предвид Григорий VI. 
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здравомислящ да тръси дозволение от притеснителити си да си узд-
рави съдбинята си, и все що ся касае до съхранението му? Где е ста-
нало такова нещо, за да ся надявами и ний словесно? На място, про-
чее, нови отступления, нови жертвувания за да добием не зная какво 
си, като благоразсудни хора, както правихми до нине и сми ся ползу-
вали от неговото упорство и неправедно притязание въз нас, нека ся 
ползувами и сега за допълнение на някои недостатоци, които умис-
ленно му ся отстъпенни за негово удовлетворение: Да, кой не приема 
тягост той губи и преимуществото, което му ся дава срещу тягостта: 
От това правило, защо да ся освободява наший неприятел? Ако не 
постъпим здраво но следувами противната политика, която ся е 
вмъкнала по между ни ще ся каем без полза. 

Вопросът ни има за предмет черква, той в съществото си е на-
родност, а целта му живот. Следов[ователно] цялото духовенство, 
целий народ, цялото отечество очаква да излези чрез него от мракът, 
каквото Лазар от гробът1. Нашата черква чаками я да огрее като едно 
слънце, което да грее воз сичкити, стоплува сичкити и оживотворява 
сичкити: от него чака цялото отечество светлина и топлина да цъвне 
като градина да даде плод и постигне с него да ся отплати на добро-
детелний му Господар. Ето как разбирахми ний които действувахми от 
начало и до днес по вопросът. Ето как го разбира и Августейший ни 
Господар, и декретува освобождението на целий народ от онова ом-
разно фенерско иго. Който убо измества народа и го замества с лич-
ности, който заличава отечеството и записва месторождението си, 
който забули Христа и открива человечески труп, той греши и неговата 
грешка е непростенна. Знаете великата истинна, която извличами от 
всеобщата история; тя е, че где общий интерес не служи освен за було 
на частний интерес, че где големити вълнения нямат за предмет идей, 
но имат за предмет лица, тогава най-здраво положенните началства 
не могат освен да паднат и с тяхното шумливо падение да возбудат 
веселие и расеянност: пресен пример Наполеоновата Империя, още и 
тая същата фенерска черква. 

Знающи тия хубави истинни, нека ся пазим от егоизмът, защото 
той е първата халка на сичкити пороци: разделението което му е ес-
тественно чадо опустошава: особити ся г[р?]обат [= губат?] от нравст-
венний егоизм, а народити погинват от такива разделения. 

Като умни нека ся упазим, срещу слуховети, които ся раздават за 
нас по вън, от подобни разделения; политиката ни обемваше всички 

                                                 
1 Той извика Лазаря из гроба и го възкреси от мъртвите… – Йоан, 12, 17. 
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ни, в нея нямаше ни Пловдивчани ни Търновчане ни Битолянчане, но 
имаше Българин и България; тая политика нека следвами, защото е 
политиката с широки пазухи и с широкото сърце: тя всякога приема, 
сичко прощава; на място личности мерки мудрува, на място грижи за 
корист лична, тя с самоотваржение, жертвувания и деятелност ся по-
зна, и с нея возторжествувахми: тя осърдчи и развесели светът, и с 
нея и за нея около въпросът ся стекоха благочестивейши и честнейши 
Йерархи, и подадоха му сила и живот, съставиха черква и представиха 
я пред началства и черкви и може да ся рече че созидаха черкова 
върху която нито адовити врата ще могат да преодолеят1. 

Последователи убо на нея съзрете на всити с еднаква признател-
ност, защо всички са основатели на народната черква; без тяхната 
помощ ви уверявам аз, че нашити дела не щяха да имат оная тежест, 
от която ся лишаваха когато ги немаше; без тяхното съдействие нека 
си не мечтаем че не щяхми да ся броим по-малко от еретици, даже и 
от страна на доброжелатели и благоразсъдни хора; който мисли че 
тяхното стечение могло е да причини затмение на лица, той е късо-
глед: Великити лица не ся затмяват. 

Колкото и да ни е криво да влезвами в полето на частни вопроси, 
понеже обаче често мълчанието ся зима за потвърдение, и произлизат 
от това часто разни неудобства, като членове на едно семейство за 
длъжност считам да ви кажа откровенно че щото съм работил по 
вопросът не приносям на други идол освен на оня който ми е бил и ще 
ми е всегда до живот идеалний идол на една свята и светла черква и 
на народът в пътът на напредокът; тъй също и мойти доверители 
Пловдивчяни сички жертвувания по вопросът приносят с чисто сърце 
воз общий жертвенник на милото ни отечество. Представител на тая 
Епархия ви уверявам че никога никому от жителите на тая чес-
толюбива част на Тракия не е минало през умът, нито ще му допустне 
сръцето да му мине идеята за седалище на общий ни светилник в 
Пловдив. Доста просветени тий разбират мощне харно че в дивити 
места на необразованното ни отечество той няма освен да угасне; 
Доста разумни тий умеят да ся ползват от Христовите советувания и 
íå âæèãàþò ñâåòèëíèêà è ïîñòàâëÿþò åãî ïîä ñïóäîì íî íà ñâåùíèöå è ñâåòèò 
âñåì2. 

                                                 
1 Перифраза на: [Ти си Петър, и на тоя камък] ще съградя църквата Си, и портите 

адови няма да £ надделеят – Матея, 16, 18. 
2 Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник, и свети на всички в 

къщи – Матея, 5, 15. 
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Пловдивската Епархия действително е работила, жертвувала, 
постоянствувала и Българский вопрос, може бити като вопрос офици-
ален, в нея да ся е родил и порастнал; тази неоспорима правда може 
да ся каже дерзновенно без да ся докача честолюбието на ония от 
другити Български Епархий, които всички както бяха в время постра-
дали така и содействуваха по возможности за днешната ни сполука. 
Но Пловдивската Епархия, колкото и да £ ся оценяват или не трудо-
вете и жертвити не е никогда имала нито ще да има частни притеза-
ния. 

Далеч от нея, далеч от нейнити дейци и представители всеко 
местно честолюбие. Народочерковното си благоденствие тя го е ви-
наги тръсила и го тръси в общото народно благоденствие, за което тя 
се е неуморимо трудила от 1850 лето до той час; тя не предлага нито 
принася на народната ни Ексархия един определен град, една имено-
ванна Епархия, нито пак препоручва на Блъгарский народ и на поч-
теннити му представители, еди-кой от честнейшити му старци за еди-
кой си висок степен. Повтарям; в имято на Епархията, на която сам 
имал и имам поверението, в имято на други многочисленни Епархий, 
които подобно ма са почели с безграничното си кам лицето ми дове-
рие което винаги ся постарах и да заслужа, в имято на народното въ-
обще добро, за което жертвувах, без да са кая, и частен интерес, и 
состояние, и занятие което ма убогатяваше, и фамилия и святи 
свръзки, и годинити си, в имято на всичко това протестувам ся с сич-
ката сила на душата си, че нито Пловдивската Епархия нито аз и со-
трудницити ми не сми ся борили нито ся борим, според както раздават 
някои си с неискренна цел, уш за местни интереси и лица. Не! 
действували сми и жертвували сми, но за народ и за народното ни 
духовно освобождение. 

Като дейци и членове на народът желали сми и трудили сми ся да 
отблъсвами всяко покушение, що е могло да нанесе вреда на добрий 
исход на св. работа и до той час и още ще ся трудими да преодолеят в 
тойзи собор добрити, здравити и независимити от места и лица идеи. 
Ето самити наши претенций, ето нашити мнения, и ако има някой си да 
ни обвини за тях, ний ще земеми тия обвинения за хвала. 

Искам ви прошка, Господа за тий думи, които излизат от длъбо-
чината на сръцето ми, но що казвам? Тий са слаб отзив на мислити 
които преобладават в цялата Пловдивска Епархия; но след подозре-
ния които ся появиха вън и далеч от тая ограда, помислих че това 
изяснение бе неизбежно за честта на месторождението ми което за-
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служава справедливо признателността на народът, и истинний народ 
не може да £ я откаже.  

Народът дълженствува и друга една признателност, тя е призна-
телността кам родолюбивата и честолюбива Българска колония в Ца-
риград. Само ония които са водели от близу и деятелността и рев-
ността им каквото и самоволнити им жертви могат да оценат до колко 
са спомогнали за успех на делото ни тии радолюбци и за похвала 
достойни чада на България. Хвала им! 

Нека сми признателни и към оня Державний мъж1, който при мно-
гочисленнити си тяжественни занятия има добрината да приима уч-
тиво и нас малкити хорица тъй както приима и мъжете от висок хврък, 
да ни покровителствува от гонения, и да ни оправдава от обвинения 
като най-мъдрий и милостивий отец. Нека молим всевишнаго да му 
продлъжи животът за чест и слава на пространната Отоманска Им-
перия на която тъй мъдро дръжи браздити. Тъй, драги ми, с приз-
нателността кам благодетели народът наняся чест себе и насърдчява 
и други да ся появяват подобни на онии; с това преуготовлява по-
блистателно будуще себе. Тия са явна истинна. И народната ни Исто-
рия ще ги споменува с длъбока признателност. Но всичкити трудове, 
всичките жертви, всичките заслуги и покровителства на височайши 
лица щяха да бъдат празни и суетни, без доброволното разположение, 
без отеческата благосклонност без милостта на Августейши ни Цар2, с 
волята на когото ний ся възродихми. Дано Всевишний Бог, Цар Царей 
и Господ Господствующих му въздаде прилична награда, му продължи 
дните и подкрепи и прослави пространната му Държава. Да Живей! 

×èòàëèùå, г. I, 1870-1871, № 12, 15 март 1871, с. 362-367; № 13, 1 апр. 1871, с. 

390-401. 

№ 99 

1871, април 20, Цариград. – Коментар на д-р Чомаков3 по повод 
отговора на Руския синод на патриаршеското окръжно послание 
от 30 септ. 1870: Въпросът е решен не благодарение на Русия, а 

                                                 
1 Тук Чомаков трябва да има пред вид Али паша. 
2 Абдул Азиз (1861-1876). 
3 Отдаваме на Чомаков авторството върху тази статия въз основа сведенията в 

няколко писма, разменени между Н. Геров и неговия драгоманин Н. Чалики (вж. ИАНГ-
2, д. 2734, 2736-2737, с. 758, 759). 
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на Франция, която подкрепила Портата в желанието £ да даде на 
българската народност самостоятелно съществуване; руската 
политика не признава Екзархийския ферман и се стреми да заб-
луди българите за да може да ги върне отново под властта на 
Фенер 

ПО ВЪПРОСЪТ: 

В последний си лист от 13 априлия обнародвахми отговорът1, 
който Св.Русский синод направи на окружното писмо2 на Цариград-
ската патриаршия за Българский въпрос. 

Венскийт вестник Wanderer, според една негова дописка от Пе-
тербург, като говори за този отговор, иска да го свърже с политиката и 
го гледа като отражение на някои политически стремления, които 
имала русската политика на Исток. 

Така Wanderer, след като описва точката на зрението, от която 
Цариградската патриархия гледа на Българскийт въпрос, казва: 

Íà÷àëíèêúò íà Èñòî÷íàòà ïðàâîñëàâíà ÷åðêâà ïî òîçè íà÷èí íàìèðà ñÿ â 
ðàçíîãëàñèå ñ áúëãàðèòå íå ñàìî ïî ÷åðêîâíèòå, à è ïî íàðîäíèòå äåëà. Òîâà 
ïîñëåäíå îáñòîÿòåëñòâî å åäíà îò ãëàâíèòå ïðè÷èíè, çà êîèòî ðóññêèéò 
îòãîâîð ñÿ íàïèñà â òîç ðàçóì; íî ïðè òîâà èìà è ïîëèòè÷åñêè ïðè÷èíè, êîèòî 
âúçèìàõà âëèÿíèå âúðõó ñú÷èíåíèåòî íà òîçè îòãîâîð. Ñîáñòâåííî, ðóññêèòå 
èíòåðåñè ìíîãî ïå÷åëÿò â òîç Âúïðîñ, àêî Öàðèãðàäñêàòà ïàòðèàðõèÿ, êàòî ñÿ 
ðàñêëàùà è îñëàáâà îò äåí íà äåí, äîñòèãíå äà ñÿ ïðèíóäè åñòåñòâåííî äà 
ïîèñêà ðóññêà ïîìîù è ñ òîâà ñòàíå ïîä÷èíåíà íà Ðóññèÿ. Òîâà å òî÷íî æå-
ëàíèåòî íà òàçè äúðæàâà, êîÿòî ñÿ ìú÷è äà äîáèå èçíîâî èñêëþ÷èòåëíîòî 
ïîêðîâèòåëñòâî íàä èñòî÷íèòå õðèñòèåíè, êîåòî èçãóáè ÷ðåç Ïàðèæñêèé 
òðàêòàò3. 

Кое нещо е подбудило Св.Синод да отговори на патриаршеското 
окружно писмо по този начин, а не инак, ний не можем да знаем; но не 
можем да не забележим, че, в всякой случай, Св.Синод не можеше да 
основе отговорът си на друго, освен на черковните правила, а не е 
наша погрешка, ако черковните правила ни оправдават толкоз, щото 
поставят праведността и законността на нашето дело извън всяко 
съмнение. 

                                                 
1 Вж. за него у Кирил, патриарх Български. Граф Игнатиев, с. 148 и сл. 
2 От 30 септ. 1870; с него се иска свикване на Вселенски събор, който да разгле-

да Българския въпрос. 
3 От февр. 1856. 
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Освен това, ако св.Русский синод, против черковните предания, ся 
съгласеше за свикванието на Вселенский събор, може с това негово 
желание да въсхитеше някои, които мислят, че и днес еще могат чрез 
религията да играят някоя политическа роля; но пред очите на 
здравомислящите то не щеше да бъде, освен една глупаво решение, 
което никога не трябва да ся чака от един синод, на когото работата е 
да пази неповредно наследието, което е връчено на Всеобщата пра-
вославна черква от черковните отци на толкоз векове. Нима Wanderer 
вярва, че ако беше ся събрал Вселенский събор, и той, като състоящ 
от гръцки членове повече, които ся грижат не за интересите на Черк-
вата, а за интересите на Âåëèêàòà ãðúöêà èäåÿ, осъдят българските 
искания – нима вярва, че българите щяха да се поклонят на решени-
ето му? Ако дописникът на казаний лист знаяше поне повърхостно как 
гледат българите на таз работа, той щеше да ся увери изведнъж, че в 
днешнето време на свобода на съвестта всяка надежда за възвраща-
ние на преминалото за всегда златно време, което Фенер беше наме-
рил с тиранското си владичество над българите, е една чиста мечта, 
която вече не може ся испълни по никой начин. 

В това състояние на работите, което е познато всякому, който иска 
да гледа и да слуша, ний не знаем какво друго нещо би могъл да 
отговори Русскийт синод, ако не това: да покаже на упорствующата в 
заслепението си Цариградска патриаршия явната опасност, от която 
ся угрожава единството на Православната черква, в случай ако ся не 
даде едно благополучно решение на Българскийт въпрос. 

Но нека направим волята на Wanderer да го последвами в раз-
съжденията му от политическа точка на зрение. 

Според казаннийт вестник, отговорът на Св.Синод е диктуван от 
една страна от симпатията, която имали руссите към българите, а 
от друга страна същийт отговор същевременно е вдъхнат от някои 
политически съображения, които изисквали да ся направи 
Цариградската патриархия да ослабне, та да ся принуди да ся пре-
даде на Руссия. 

Ний не претендирами да проникнем в тайните на дипломацията, 
но като съдим от работите, можем да извадим заключения, които оп-
ровергават категорически уверенията на Wanderer. 

Ако Руссия, водена от една симпатия към славянските българи, 
беше ся поставила в защитник на българската народност, никому не 
щеше да ся види чудно; защото в тоз век на народностите и на голе-
мите народни съвкупления всяка друга държава прави същото, което, 
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според предположението на Wanderer, прави уж само Руссия. Но за 
добра чест на българската народност не е така работата. 

Всякой, който знае отблизу работите, ще ся съгласи, че всяко 
друго влияние може да е било полезно за българите в решението, ко-
ето Имп[ераторското] правителство на Н[егово] И[мператорско] В[ели-
чество] султанът даде на Българскийт въпрос; даже, ако вярвами 
всичко, щото ся казва в това отношение, решението на този въпрос 
можеше, по причина на упорството на Цариградската патриаршия, да 
ся забави еще много време, ако не беше дошла на помощ великата 
тогаз френска политика, която на това отгоре биде съгласна с видове-
те на Имп[ераторското] правителство върху този въпрос. Както и да е, 
това поне е вярно, че решението на Българскийт въпрос е следствие 
не от русската политика, а от оназ благоразумна политика на Имп[ера-
торското] правителство, която иска да даде на българската народност 
особен живот, щото чрез развитието, и под покровителството на 
царските закони, да ся осигори индивидуалността на таз в Османското 
царство славянска народност от погълнителните стремления на рус-
ската политика. 

За доказателство на думите ни служи таз очевидна истина, че 
решенийт вече чрез Вис[окия] Имп[ераторски] ферман Българский 
въпрос зе да удря назад тъкмо от онова време, от когато последствие 
на ослабванието на Френско, русската политика намери свободно 
поле да играе и вмъкни пак убийственното си влияние при силните. 

Но може някой да каже, че русскийт отговор противоречи. Не! от-
говорями: защото ако приемем този отговор като написан не по пра-
восъдие, което диктуват черковните правила и черковната история, а 
по някои политически съображения, тогаз защо ся не посрещат де-
лата с думите? Ний знаем положително, че русската дипломация, да-
леч от да подкрепи отговорът на св. Русский синод, ся намира в раз-
ногласие с изложението в този отговор мнение, като отрича пра-
ведността на българските искания и законността на Имп[ераторския] 
ферман, който пред очите на българите е самото височайше законно 
решение, което в царството ся счита за неразискаемо и за непри-
косновенно. Ний знаем положително, че русската политика е, която 
подкрепя Цариградската патриаршия в несвестното £ упорство да не 
припознава това решение. Ний знаем положително, че русската поли-
тика е, която е подбудила някои да тълкуват Имп[ераторския] ферман 
другояче, а не както ся разумяваше от всички, когато ся издаде, и 
както и днес ся разумява от Имп[ераторското] правителство. Ний 
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знаем най-после, че русската дипломация е, която уверява сама себе 
си и другите, че българите били готови, съгласно с съветите, които ся 
раздават даром от едно първостепенно посолство в Пера, да ся 
подчинят пак под Фенер, но имало само неколцина от Пловдив и други 
някои прекалени патриоти, които държали с измама българскийт 
народ. А от всичко това излиза, че, ако св. Русский синод е отговорил 
на патриаршеското окружно писмо по някои политически съображения, 
то този отговор не е друго нещо, освен прах в очите на българите, – 
прах, който да ги направи да не видят онова, щото ся върши тайно за 
таз работа от страна на русската дипломация, до тогаз доде сполучи 
да ги спрегне пак в фенерскийт ярем и да им наложи ð ó ì ñ ê è é  
к а л п а к1.  

Ето самата истина. Може би да е досадно на някои като я изказ-
вами тъй открито, но било би твърде глупаво и неискренно, ако да я 
примълчехми. 

Но защо, може да попита, не Wanderer, а някой наивен турскозе-
мец, – защо прави така Руссия? – Защо? Ех, Боже мой! За твърде 
проста причина; защото пуста опустялата русска политика иска да сми 
прости, неблагодарни от положението и състоянието си, отчаяни, 
отдалечени и оттеглени далеч от благодетелнийт престол, та да ся 
надеем не на себе си, не на другиго, но на св.Руссия, като на едничка 
спасителница, щото в някой добр за нея ден да увие цял българский 
народ в един залък, за да го метне в ненаситната московска утроба. 
Ето защо прави така. Обаче не ще може! Българите нямат нужда от 
друго, освен да им остане непокътнато високото благоволение, което 
им е показвало винаги Имп[ераторското] правителство, и те, силни с 
него, ще покажат на русската дипломация, че тя си прави сметката без 
гостинника, и че тъкмо и тъкмо когато ся мисли, че държи всичко, тя 
ще види внезапно птичето изхвръкнало из ръцете £.  

Ìàêåäîíèÿ, V, № 16, 20 апр. 1871, с. 4. 

№ 100 

1872, февруари 28, Цариград. – Отчет на д-р Чомаков2 пред Плов-
дивския епархиален събор за извършеното през 1871: съжалява, 

                                                 
1 Разредката е на Македония. 
2 Документът, включая подписът, е написан с два почерка, нито един от които не 

е на Чомаков, от чиято ръка само тук-таме личат поправки. 
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че Църковно-народният събор се е разотишъл; Богоявленската 
акция – причини и последствия; избор на екзарх; смъртта на Паи-
сий Пловдивски 

Достопочтенний ми Г-да представители  
в Епархиялний собор в Пловдив 
Събрани днес в Митрополний град да празднувате тържественно 

денът на възстанието ни против хищний Фенер в храма на Пресвятая 
Богородица, в който ся породи пръвий път борбата и битвата помежду 
ни и неговити последователи, още да видите с окото си и ходът на 
народнити ни работи въобще и чястно, ония на мястото ни, вие сте по-
достойни от всяка похвала, защото пазите оня спасителний закон, 
който от 12 години насам си положихте и чрез това вие ся наградявате 
като ще намерите желанието ви уже осъществено и народното звание 
укрепено без спори, нъ негде пак злото не привратно; с благодарение 
убо спешя да ви дам счет на извръшеното през преминалата година, с 
което малко или много съм съучяствувал и аз и да ви послужя като 
проводник на тукашнити събития станали вън от всяко намешвание 
лично, и това ще исплъня с точността и верността, която длъжнея вам 
срещу плъното доверие, с което мя почетохте в всичкото това време, 
за една чяст от животът ни. 

В тая година, драгий ми Господа, по-много и знаменателни, може 
би, събития са извръшиха, които мисля ще дръжят по-любопитната 
страница в Историята на възрождението ни. 

Вие помните, че лане в това време ся събираха представители1 от 
цялото отечество за да доработят устава, по който ще ся оправя 
будущий ни народо-черковний живот; и събраха ся до 44 души и от 
трите âèëàåòà2, които населявами. В тях мнозина съответствуваха 
наплъно на високото послание, което беше им са наложило и владе-
яха здрави начала, основни знания на общите нужди и наложиха още 
грижи за исцеленията им, с една реч: с малко исключение ние оста-
нахми благодарни от тях за новия този път отколкото в лето 1861; от 
което ся заключава един напредък вън от всяко съмнение в граждан-
ский живот; и той път обаче преждевременно ся пръснаха с обещания 
и уверение, че ще са поврънат, но нито ги има, нито ще ги има и пос-
ланието си оставиха недовръшено и малко следи от въспоминания на 

                                                 
1 Църковно-народният събор 1871. 
2 Дунавски, Одрински и Солунски. 
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пребиванието им в столицата ся видят днес, освен знаменитий от-
блъсък за преговори, за които беше ся приготвила една комисия и за 
която рекоха тогава представителити на Великий Везир тогавашний 
Аали паша: Âèå èñêàòå äà íè îòíåìåòå ñ ëÿâàòà ðúêà îíîâà, êîåòî íè 
äàäîõòå â÷åðà ñ äÿñíàòà; и тъй оттогава и до днес даденото остана 
непокътнато, ферманът си остана неповреден, и 10-ий член, от когото 
зависи съдбината на хиляди и милиони още единородци, остаят не-
нарушени в ръце на Царското Правителство. 

Кога подадохме устава на потвръдение ние испросихми дозволе-
ние да изберем ексарх, нъ това не ни ся отказа с потвръдението му, 
без да беше ся дал под внимение устава, от което са видеше тайната 
причина на маежити. Действително имаше мъка голяма да са испълни 
фермана без да го приеме патрика, когато той ни связва с него с 
толкоз нишки; и тий мъки бяха повече помежду съчинителя на фер-
мана, който са касаеше да го приеме и тая и за тая мъка той1 си даде 
оставката, а пръвий [министър2] налетя болест неисцелима и смърт 
неизбежна и намерихме ся с ново министерство, съвсем ново в рабо-
тити и с нов патрик3, много навикнал на фенерската политика. 

Тойзи нов Патрик по-стар от всяки др[уг] жив патрик и по-отклон-
чив от всякий млад калугерин; затова в това время, гдето беше дотег-
нало всякому [да] спори и за политика на Григория всички единодушно 
него избраха. Той [се] хвалеше, че Блъгарити го обичяли, тъй ся 
увещавал, че имал един проект, който всякому щял да угоди и дума 
даде на министри и на посланици, че той ще свръши тая работа и 
посрещна ся в възвишението си с радост и сръдечно едно удоволс-
твие; тъй и ние, без забава, нъ обаче и без подкана, отидохми на съ-
радвание, и тъй след някой ден кога ся оспокой и ни покани да ся ви-
диме за да поговорим за работата си, ние с драго сръдце обаче и с 
връховна заповед пристъпихми в Патриаршията, влезохми в предва-
рителни преговори и без много заобикаляния дадохми в същата ра-
бота оная искренност и чистосръдие, което носи всякоги оня, който 
дири правдата си. В 4-ре обаче месяци, в които стаяха преговори ние 
ся връщахми около същата точка без да напреднем поне колкото 
един косъм и когато мисляхми длъгий край на медленити ни прего-
вори внезапно един ден приехми от ръце на Негово всесвятителство 

                                                 
1 Григорий VI. 
2 Али паша, който умира през септ. 1871. 
3 Антим VI Куталянос. 
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оня проект, който имаше уж в пазуха и който прилично отценени раз-
буди гняв благородний в сръдцата на всяка чувствителна и здра-
восмисляща Блъгарска душа, отдето явно стая, че никой патрик, което 
имя и да носи, не ще и не може да отстъпи правата на ония Блъгари, 
които Императорский ферман освобождава, освен на ония, които си са 
го добили; и наистинна, господарството като дава, то ся зима. Прочее, 
намирающи ся в мъчната дилема да опазим придобитити си правдини 
или да ся спогодим с Патриаршията с някои си незначителни 
исключения за които не ся колебае да предпочете; и тъй и за тая цел, 
народът в столицата, който зе учястие и който не зе учястие, толко 
пожела да са прекъсне всяки преговор който можеше, както пише 
Н[егово] Блаженство1 от Видин, да причини едно раскъсвание и в 
вярата и ся прекъсна привременно и братственната постъпка, която по 
желание всеобще извръшиха нашите пастири в деня на Богоявление и 
която с въсторг ся похвали от цялото ни отечество, което обаче извика 
извержението им от страна на разлютений Фенер, който подобно на 
змията, която с настъпена опашка ся обръна да излее утровата си на 
нашето духовенство и да го умори, нъ то от нея доби живот още. А ето 
що пише един от най-ученити ни владици и който ще има щастие да ни 
бъде пръвий Ексарх за това извръжение: Íèêàê íå å çà ÷þäî ãäåòî 
Ïàòðèàðøèÿòà ïîñòúïè òúé ïðîòèâ Âàøå ïðåîñâÿùåíñòâî+ êîãàòî 
âèå ñ âàøåòî òÿëî îñâîáîæäàâàòå îò íåÿ åäèí íàðîä+ êîéòî äî ñåãà £ 
ðîáóâàøå è ïëàùàøå õàð÷åâåòå íà íåéíèòå âåëèêîëåïíè è ðàçêîøíè 
ôàðñè: íú òðÿáâà ëè äà ñÿ óâàæàâàò è ïî÷èòàò êðèâèòå íàêàçàíèÿ+ 
ðåøåíè îò ñúáðàíèÿ ñúñòàâåíè îò ìèðÿíè+ íàêàçàíèÿ íàëîæåíè áåç 
ñúä è çàòîâà ïðîòèâíè íà ÷åðêîâíèé ðåä è îòå÷åñêèòè íàñòàâëåíèÿ> 
Òðÿáâà ëè äà ãè ñ÷èòàìè êàòî çàêîíè èìåþùè íÿêîÿ ïîääàíîñò> Íå  
Ñâÿòèé Ôîòèé êàçâàøå çà òàêèâà íàêàçàíèÿ+ ÷å êîãàòî òå ñà 
íàëàãàíè îò õîðà, êîèòî ïî÷èòàõà, óâàæàâàõà ÷åðêîâíèòå ïðàâèëà, òî òå 
áÿõà íàèñòèíà ñòðàøíè, íú êàòî ïî÷íàõà õîðà áåççàêîííèöè è íå÷åñòèâè äà 
èçðè÷àò òàêèâà íàêàçàíèÿ, òèè ñòàíàõà äîñòîéíè è çà ïðåçèðàíèå; òðÿáâà äà 
óâàæàâàìè ìíåíèåòî íà Ñâ-Ôîòèÿ+ çàùîòî å ïðàâî è èñòèííî. Ето как 
мисли Блаженнейший Екзарх за това извержение, като свръшва 
писмото си и благодари сръдечно всички събратия, които с 
благоразумието си и патриотизма си усоетиха хитросплетенията на 
лукавий Антим (Гр[ъцкия] Патр[иарх]). 

                                                 
1 Екзарх Антим I. 
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Два деня после, нашити архипастири1 ся призовават на Ïàøà êî-
íàà2 на èíñòèíòàê като виновници и после пак на хотелът3 на Н[егово] 
П[ревъзходителство] Министър на иностранните дела4, от гдето с не-
гова воля ся приносят в нарочит приготвен параход и относят на за-
точение в Измит. 

Това светско наказание последва духовното, а двете тии причи-
ниха скърб неописана в нашето в столицата народонаселение и про-
шения са приготвиха да са подадат даже и на Н[егово] Императорско 
Величество когато фенерска адска гордост поиска затварянието и 
присвояванието на скромната ни черкова и по нейно желание, заповед 
са издаде в неделя на 23-й януарий да са не служи в нея бого-
служение, тогава народа от 3-4 хил. души са опътва до Високата порта 
носещи една жалба с слъзи писана и проси, пръво, в три дни да му 
доведат владицити; второ, да му са исплъни фермана в същий ден. 
Под влияние на тия манифестации съветът министерский ся заловява 
с тая работа и решава след едно живо разисквание ферманът му да 
стане èäæðà5 и това решение и Н[егово] В[исочество] деятелний и 
правосъдний Великий Везир6 àáèå съобщи на народа, който само 
тогава ся пръсва и си отива спокоен на работата. 

На утрешний ден патриарх Антим иска да ся предаде цръквата ни 
на негови попове и някак êàïèÿòà не му отказа глупавото захтявание 
освен чрез народът, който отчякваше на дверите тия попове за да им 
свети маслото, ако бяха си позволили и тая постъпка. 

На 25-й същий месяц параход нарочито испратен, ни донесе тро-
ицата пастири и на същий ден везирска áóþðóëòèÿ ни яви решението 
правителственно и ни покани да поченем редовно деянията съгласно 
и в кръгът на Импер[аторския] ферман; и след някой ден като пода-
дохми òàêðèð да ни ся дозволи да изберем Ексархът абие ни [се] отго-
вори с áóþðóëòèÿ и ни ся дозволи да постъпим в избранието му без 
забава, за това избранието стана само от комисията без да земат 
учястие представителити в узаконе[…]7 ведомство; след[ователно], 

                                                 
1 Тримата владици, които служат на Богоявление 1872 без разрешение на патри-

арха: Иларион Макариополски, Панарет Пловдивски и Иларион Ловчански. 
2 Ïàøà êîíàú (Paşa konağı) – пашовия êîíàê [= резиденцията на външния мини-

стър]. 
3 Тук вероятно в смисъл на êîíàê. 
4 Сервер паша. 
5 Подчертано от Чомаков. 
6 Махмуд Недим паша. 
7 Липсват два от листовете, на които е бил написан документът – или около 1/7 

от общия му обем. 
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тъй инак Пловдивчянити освободени от 12 години с своята свобода от 
как подириха цялото си отечество ще намерят хиляди пътеки за да 
излязат на шюсето, нека са живи. 

Друго едно обаче събитие ни утрови сръдцата тия дни, и то е без 
успех; след ударити на градът като митрополия на Екзарсията ни 
имахми нещастието да изгубим и многострадалеца митрополита отца 
Паисия по следствие на една болест хроническа, която го изнури до-
край; той ся помина 25-й февр[уарий] и принесен тръжественно до 
цръквата ни на 26-й същий месяц, а в неделя заранта ся погреби; той 
минута преди да издъхне, призова и принесе Богу благодарение, за-
щото му даде живот да види увенчани деянията с сполука, молит-
ствува целия народ и особенно паството си любимо, дожяля му ся, 
гдето не можя да умре в епархията си; благодари мя за вярното ни 
съдружничество, което си опазихми в всичката многолетна борба и 
като […]1 си ся помоли Богу, предаде му душата си, която му принад-
лежеше, защото такава душя навярно е истечение Божественно! Веч-
ная му памят. Той мъж даваше от край и до днес на въпросите ни за-
конност и справедливост; той беше като ригулатор помежду ни кога 
страстите захващаха на ðàäæîíèòè мястото; той беше законотълкува-
тел в нашите недоумения, огледало на характери в нашити колебания; 
мъдростта, кротостта и постоянството олицетворени. Той ни лиши с 
смъртта [си] от голяма помощ и една яма зее от неделя насам в 
недрото ни народно в Ортакьой. Остави две же сирачета с неговата 
смърт и една бедна тяхна майка, която ако и гръкиня не познаваше 
друго освен отечеството и онова за което принесе животът си жрътва 
той редкий мъж, който ще наречем великомученик Паисий. 

Дозволете на конец да Ви кажа една дума и за гордий Фенер; там 
после от ония събрания въз събрания, за които имате понятие от вест-
ници и които са свръшиха с оня смешен резултат, който беше за наказ 
да ся раскаем, от как си навлякоха едно мъмрение официално, 
свестиха ся и прават днес (да ся оправят) нов проект за удовлетворе-
ние на блъгарити, който щели да подадат днес утре на царското пра-
вителство; той състоял в едно отстъпление в 4 други епархий, които 
щял да остави на времето да реши дали на екзарха или на Патриар-
шията да принадлежат. 

Слушяйте що писа Негово Блаженство2 от Видин на своя пред-
ставител: ×åòîõ â÷åðà âàøèé òåëåãðàô êàñàòåëíî äî èçáðàíèåòî. 

                                                 
1 Една нечетлива дума. 
2 Антим I. 
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Âåñòíèöèòè êàçâàò, ÷å êîìèñèÿòà ùÿëà äà íàëîæè íà Åêçàðõà äà èñêà ïðîøêà îò 
ïàòðèàðøèÿòà è äà âëåçå â íîâè ïðåãîâîðè âúí îò èìïåð[àòîðñêèÿ] ôåðìàí. Ñ 
òèÿ óñëîâèÿ àç íå ìîãà äà ïðèåìà ïîñòúò íà åêçàðõà. Ñúîáùåòå òîâà íà 
êîìèñèÿòà. 

Тази е волята негова, защото е народна воля вън от която ако из-
лезе ще извръши дело, което по всичкити езици носи грозно прилага-
телно, и за избег на което и гръцкити патриций предпочитат да си да-
ват оставката от престолът, а не да го чуят. Достопочтенний собор, 
преди да ся разнесе, трябва да му отправи адрес поздравителен с 
радостни някой наставления въобще и чястно за градът ни. 

В дванайсет годишната ми служба, която съм ся старал винаги да 
привлечя похвалите Ви, единствената награда, която съм ожидавал, 
желая като ми ся свръши посланието с нареждание днес утре на на-
родний съвет да мя извините, ако наплъно не съм можал да Ви за-
служя, защо такъво нещо не е произшло никогда от недостатъчна 
воля, нъ можи или от недостатък в способността или от някое при-
ключение непредвидимо. 

Приемете моля ви уверението на вечната ми преданост към се що 
са касае до Вас, които мя почетохте с едно неизменимо доверие в 
толкоз години, за което Ви съм признателен. 

Ваш приятел // Д[-р] Ст. Чомаков 
29 февр[уари] 1872 // Ц[ари]град 

БИА-НБКМ, ф. 314, а.е. 16, л. 18-23. Оригинал . 

№ 101 

1872, юли 22, Цариград. – Отворено писмо на д-р Чомаков до ре-
дакцията на в. Ìàêåäîíèÿ: нямал нищо общо нито с Тодориконо-
мовата статия Åäíà ñòúïêà íàïðåä в сп. ×èòàëèùå, нито с каквото и да 
било намерение за промяна принадлежността на Екзархията към 
православието 

До почтенната редакция на Ìàêåäîíèÿ // Господине Редакторе! 
Èçâîëåòå ìîëèì äà âìåñòèòå ñëåäóþùåòî ïèñìî, â îòãîâîð íà ïèñàíèòå â 

âåñòíèê Ïðàâî1, îáâèíåíèÿ ïðîòèâ ìåíå. 

                                                 
1 Право, № 19, 17 юли 1872. 
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Всякога с скръб видях личнити нападения, които чясто и тяжко ся 
прават в наший печат; а още с по-голяма скръб видох тези нападения 
да ся явят в тия дни, в които трябваше да владее по между ни весе-
лие, зачтото сполучихме; мир и съгласие, зачтото по-мъчното на ра-
ботата ни остаяше още не добито. 

По следствие на една критика историо-религиозна1, вместена 
преди малко в периодическото списание ×èòàëèùå против всяка при-
лика и благоразумие, оскръбихми ся всички, духовни и миряне; и при-
личното, кой с слово, кой с дело, извършихми за да удовлетвори до-
каченити ни религиозни убеждения. При тем обаче не забавиха ся да 
са появят интриги, да смутят духовети за да удовлетворят страстити; и 
след тях не забавиха ся и укоризни публични, за които не можяше не 
само един безпристрастен българин, нъ и от страна един българофил, 
да ни не съжали. При тая моя скръб удивен останах да видя и моето 
имя да ся споменува кога в едната страна, кога в другата. 

Никога в това мое дълговременно поприще не съм ся занимавал с 
лични страсти освен колкото ся изискваше за да ся отблъснат интриги, 
които навличаха зло на Въпроса; и тъй трябваше да бъде като гдето 
бях обожавал на една идея, която и само гоних в всичкото това 
разстояние. Навикнал, прочее, да слушам и укори, каквото и хвалби, и 
еднакво ухо да давам и на еднити, и на другити, и тук не щях да дам 
повече внимание; нъ за зла чест, работата е другояче, зачтото думата 
е за един святий предмет, в който всяко премълчание е една вина. 

Вестник Право, като пълни целити си две страници с статии 
искусно написани и в които ся казва, че тука има съзаклятие против 
вярата народна, и за доказателство сочи членът на ×èòàëèùå-то, 
вмества други две статии, в които като повтаря, може бити чрез втора 
ръка, същити укори, праведни и неправедни, изважда, че начало и 
двигателие на тази идея противорелигиозна, на това съзаклятие на-
родоубийственно, са Н[егово] Пр[еосвещенство] Г-н Панарет Плов-
дивский и Чомаков. 

Господине Редакторе! Ние помолихме Г[-н] редактора2 на вестник 
Право, като член на многочисленното събрание под име ×èòàëèùå и 
като отговорник на списанието му, и който знае по-добре от всякого, че 
нямам честта да съм член на това Читалище, да увери достопоч-
тенната публика, че между редакцията и мене не е имало никога си 

1 Тодорикономовата Една стъпка напред (Читалище, II). 
2 Ив. Найденов. 
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никакво сношение, ни прямо, ни косвенно, и че следователно не 
трябва да лежи на мене никаква отговорност за всичко, что стая у ре-
ченното тяло; народът ни же знае, че в дванадесятгодишната ни борба 
против гръцкото духовенство, с исключение на двети-трити послешни 
години, 

1) Че ние тука, дейцити по Въпроса, сми стояли без екзарх, без 
владика, без всякакъв духовен надзор; 

2) Че ако и да е твърд народът в неговити религиозни убеждения, 
обаче понеже има и слаби в него, то за да упазиме тия последнити от 
всяка зараза, която можаше да им стане от религиозни пропагандисти, 
които разполагаха [с] големи средства и бяха добили уже и хора от 
назе, ние за доста години испълнявахми ролята и длъжностите, които 
принадлежат единственно на началници религиозни, за която цел и 
вестник1 поддръжявахми с наши собственни средства и управлявахми 
за много години не с малко трудове, а с пълна сполука на 
начертаемата ни цел.  

Той народът, с неговий здравий естественний разум, знае и раз-
бира еще, че ако в времето на анархията, в което клир нямахми и в 
което всичкити най-драгоценни работи ся намираха в наши ръце, ние 
бидохми строги пазители, каквото и неуморими поборници, за пра-
отеческата ни света вяра, че днес, когато духовнити ни работи си ми-
наха естественно в ръцете на духовни лица, които и за които толкози 
труд положихми; когато си добихми и священноначалник с синод, с 
друга реч, когато си добихми цяла Черкова, която по длъжност е при-
зована да укрепи расклатените убеждения, да устрои и нареди все, 
что е потребно, да просвети духовети на невежий ни народ като све-
тило, народът казвами, разбира, че Н[егово] Пр[еосвещенство] Г-н 
Панарет Пловдивский, който цели 12 години, когато бяхми безсилни и 
не в почитание нито пред целий още народ, нито пред другити народи, 
е стоял като стълб и е давал на работата ни каноническо значение, 
тъй и аз, който не отдъхнах освен когато ся събраха настоящите 
владици един по един с толкози наш труд за да състават оня 
привременний синод и да поеме той отговорността на духовнити ра-
боти и да ги управлява и наедно с назе да изследва Въпросът до ко-
нец, чи трябва в това время, когато всяки ся вразуми и тръгна в правий 
път, ние да сми ся изменили и изумили, чтото да излеземи от да сми 
[в] него, който сми следвали в всичкий си живот за да ся турим на 

                                                 
1 Съветник. 
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глава на едно въображаемо съзаклятие против вярата, каквото гово-
рят дописницити на вестник Ïðàâî. 

Следователно, за сичко това обявлявам, че са лъжци и клевет-
ници, които са писали горереченити статии. Да! Кой е оня (освен един 
луд), който ще да повярва подобни наклонности и подобна мисл, още 
и за членовети на Читалището, които всички, кой малко, кой много, са 
служили в цял един живот за да са въздигне това свето здание, което 
дава днес милому нашему народу живот? 

Ïðèåìåòå Ãîñïîäèíå óâåðåíèåòî íà ìîåòî ïî÷èòàíèå ñ êîåòî ñúì 
Âàø ïðèÿòåë // Ä-ð Ñò. ×îìàêîâ 

Ортакьой, 22 юлия 1872 

Ìàêåäîíèÿ, VI, № 18, 25 юли 1872, с. 3. 

№ 102 

1872, септември 14, Пловдив. – Дописка от Пловдив във в. Сво-
бода, в която се защищава д-р Чомаков от нападките на в. Право 

Пловдив, 14 септемврия [1872] 
Тие дни получихме в. Ïðàâî и прочетохме в него такава една 

подлост1, каквато не сме срещале ни в най-низските полицейски ор-
гани. Редакцията на тоя êàëïàçàíñêè вестник са старае да очерни 
името на д-ра Чомакова, и служи си за тая цел с най-непозволител-
ните, т.е. с най-гнуснавите средства, с каквито не са са ползувале ни 
гръците.  

Присноблаженни о. Найденов2 ни разсказва, че г. Чомаков очаквал 
из Пловдив някакво си писмо, в което щеле да похвалат неговите 
действия и пр. Â òîâà ïèñìî ã. ×îìàêîâ ùå äà çàùèùàâà ñàì ñåáå 
ñè, говори г. Найденов. А кажете ни, от кого ще да са защищава г. 
Чомаков? Не от присноблаженното ли? Не от х. Иванча-ефенди3 ли? 
Не от Балабана4 ли? Ïèñìîòî ùÿëî äà ñà îáíàðîäóâà â íÿêîé ñè áúë-
ãàðñêè âåñòíèê, продължава Ïðàâî и с лукавство умълчава за оста-
налото. Шпионска манера! Да ли кажа? Аз би желал да попитам прис-

1 Става дума за два текста в рубриката Разни новини на Право, VII, № 26, 4 септ. 
1872. 

2 Иван Найденов, редактор на Право. 
 Не Найденов, а [Марко] Балабанов. [бележка на в. Свобода] 
3 х. Иванчо х. Пенчович. 
4 Марко Балабанов. 
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ноблаженният редактор на тоя вестник, защо той говори подобни гну-
соти и защо каля българското име? Чомаков е светец не само за 
Пловдивската епархия, но и за цяла България; а който посмее да 
укаля името на тоя човек, той в това също време каля и името на сич-
кият български народ. Когато сичките честни българе хвалят и бла-
гославят Чомакова, то Балабановият или х. Иванчовият глас не струва 
нито две пари.* 

Аз уверявам и г. х. Иванча-ефенди, и г. Найденова, че Чомаков е 
бил и ще да бъде скъпоценен за народът ни; уверявам ги, че неговото 
име не са в състояние да очернат и най-низските шарлатани; уверя-
вам ги, най-после, че неговите дела не могат да помрачат никакви 
ïðèñíîáëàæåííè. Лицето на г. Чомакова ще бъде пред секиго чисто, 
честно, засмяно и весело, защото тоя честен човек е защищавал на-
родните правдини безпристрастно и грижил са е само за народното 
благосъстояние. Нека говори кой щото ще, а аз ще да кажа, че Чома-
ков е бил до сега, е и днес, такав един работник, какавто е необходим 
на народът ни сякога, а особенно в днешните критически обстоятел-
ства. А ако е така, то присноблаженното гюбре са старае съвсем на-
празно да ни докаже, че бялото е черно, а черното – бяло.  

Питаме сега г. Найденова, от де той заключава, че Пловдивската 
епрахия ще да стане чифлик на г. Чомакова? Както Русчушката епар-
хия не може да бъде чифлик на х. Иванча1, а Казанлъшката на г. 
Найденова2, така също и Пловдивската не може да бъде чифлик на г. 
Чомакова. Разбира са, че само шарлатаните могат да мислят друго-
яче. Ако народът ни обича г. Чомакова, то го обича не за това, че 
очите му са черни, или че той са харесва на …, а защото неговите 
дела отговарят на народните потребности. Но както и да е, а народът 
ни ще да обича и ще да защищава г. Чомакова така също, както и г. 
Чомаков обича и защищава народните правдини.  

Ние би желале да знаем така също, колко писма е обнародувал до 
сега г. Чомаков в вестниците за своята защита, за да ги обнаро-
дува и днес? А ако има подобни писма в някои наши и чужди вест-
ници, то непременно Чомаков и неговите приятели ли са ги обнароду-
вале? Само г. Чомаков ли знае французски, за да пише и да хвали 

                                                 
* Чест и слава г-ну Чомакову, че го псуват и клеветат такива êàëïàçàíå, каквито са 

х. Иванчо, Балабанов и компания; а тешко и горко на онзи човек, когото тие личности 
обичат и хвалат! [бел. в. Свобода].  

1 х. Иванчо х. Пенчович е родом от Русе. 
2 Ив. Найденов е родом от Казанлък; впрочем, Казанлъшка епархия няма (но се 

обсъжда обособяване на такава), Казанлък е в състава на Търновска епархия. 
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сам себе си в французските вестници? Освен това, само г. Чомаков ли 
е противник на х. Иванчовите и на Балабановите ìåêåðåäæåëúöè? На 
последният вопрос аз ще да отговора следуюшето: Аз не познавам в 
нашият град нито един българин, който би похвалил действията на х. 
Иванча; не познавам така също нито един честен гражданин, който би 
бил неприятел на Чомакова. Ние твърде добре знаеме, че Балабанов, 
х. Иванчо и г. Кръстович твърде често хвалат само себе си в Ïðàâî; а 
подобна глупост г. Чомаков никога не би направил. Освен това, ни 
един вестник не би бил до толкова безобразен, щото да хвали г. 
Чомакова, г. Тъпчилеща и дяда Панарета1 до толкова и с такива 
мотиви, с каквито в. Ïðàâî восхвалява своите àõ÷èå.  

И така, г. Чомаков не търси ни слава, ни поклони, ни пари, защото 
той има и едното, и другото, и третйото твърде одавна. А ако г. Чома-
ков остане без работа, то той може да са прехрани и с своето доктор-
ство; а да видиме какво ще да прави х. Иванчо и о. Балабанов!* При-
сноблаженното ни расказва още, че Гаврил-ефенди2 и х. Иванчо-
ефенди ñòðóâàò íåùî ïîâå÷å îò Òúï÷èëåùà, îò äÿäà Ïàíàðåòà, äàæå è îò 
ñàìàãî ×îìàêîâà; но то е заборавило да ни раскаже в какво отношение. 
Аз съм съгласен, че в шпионлъкът на х. Иванчо тряба да са даде 
първото място; но твърдо съм уверен, че в това отношение г. Чомаков 
няма да бъде съперник на х. Иванча.  

Аз мога да увера г. Найденова, че ако той продължава и за напред 
да клавети честните патриоти, то вестникът му ще да са върне на зад 
не само из Пловдивският округ, но и из сичка България. Нашите 
вестници тряба да испълняват волята на народът; а не каприциите на 
частни личности. Аз мисла, че е по-добре да останеме без вестници, 
нежели да четеме бълвоче и предателства. Из нашият град са 
испроводиха до в. Ïðàâî няколко дописки; но присноблаженният 
редактор са отказа да ги помести, за да не оскърби х. Иванча и о. Ба-
лабанова. Аз мога да уверя и х. Иванча, че неговото царствование ще 
бъде кратковременно, както ще да бъде кратковременно и везирството 
на Мидтат паша3. С подобни средства, с каквито си служат Мидтат 
пашовите чиновници, далече са не ходи. Ако х. Иванчо е убил Ìà-
êåäîíèÿ, която проповядваше истина, то народът ни ще да убие и 

                                                 
1 Панарет Пловдивски. 
* Единът ще да стане просяк, а другият êàðàãéîç÷èÿ [бел. в. Свобода]. 
2 Кръстевич. 
3 Мидхат паша. 
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Ïðàâîòî. А ако Ìàêåäîíèÿ умря с слава и чест, то Ïðàâîòî ще да умре с 
презрение. 

 И така, Чомаков са не бои от никакви интриги, както са не уплаши 
някога си и г. Драган Цанков. И срещо Цанкова лаяха и лаят… 

Ñâîáîäà, III, № 13, 23 септ. 1872, с. 102-103. 

№ 103 

1873, април 21. – Извлечение от протокола на 74-о заседание на 
Св.Синод: възнаграждение на д-р Чомаков за заслугите му в Цър-
ковния въпрос 

74-о заседание на Св.Синод под председателството на  
Н[егово] Блаженство Антима I. 21 Априлия 1873, събота. 

[…] После Н[егово] Блаженство предложи да ся рассъди какво да 
ся отговори на Пловдивската Община връх писанието на Пловдивския 
Епархиялен Събор от 27. Март (№ 188).  

Н[егово] В[исоко] Пр[еосвещен]ство Г-н Натанаил Охридский: Äà ñÿ 
ïèøå, ÷å Ñâ.Ñèíîä çíàå äâàíàäåñÿòãîäèøíèòå óñúðäíè òðóäîâå è çàñëóãè íà Ã-íà 
Ñ. ×îìàêîâà è èìà â âèä âúçíàãðàæäåíèåòî ìó îáà÷å ÷ÿêà äà ñÿ ñúñòàâè 
Åêñàðõèéñêèéò Ñúâåò çà äà ãî ïðåäñòàâè òîãàâà íà îáùî ðàçìèñëåíèå, à 
Ñâ.Ñèíîä è Ñìåñåííèéò Ñúâåò íå ñÿ êîíïåòåòíè çà òîâà è Ã-í ×îìàêîâ êàòî ãî 
çíàå ñàì îòêàçà íà Ñâ.Ñèíîä äà ñÿ ïðåäñòàâè ïðåäëîæåíèåòî ïðåä Ñìåñåííèéò 
Ñúâåò.  

[… подписали:] †Антим I Ексарх Българский, †Доротей Скопский, 
†Натанаил Охридский 

ЦИАИ, ф. 2, оп. 1, а.е. 2б (Протокол на заседанията на Св.Синод), л. 164, 167, 

169. Машинописен препис. 

№ 104 

1873, ноември, Цариград1. – Писмо от д-р Чомаков до Дамаскин 
Велешки във Велес: изостанал дълг на Дамаскин; работата с ве-
лешката църква върви към успешен край; действията на Åäèíà-

                                                 
1 Датата и мястото определени по съдържанието. 
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äåñåòòå; екзархът се отказва от русофилската си политика; още 
не са дошли резултатите от допитванията в Скопие и Охрид 

Ваше Високопреосвященство 
Писъмцето ви приех от той месец, с което ми извещявате, че още 

не сте платиле оная малка сумичка, с която самоволно и без мое зна-
ние бяхте са задлъжиле; мене дойде криво от това ваше известие, 
едно защо са продлъжава да зее един дълг и да са товари с лихва; 
второ, защо това да ви причини да са говори за помощ, която не щях 
би приял, ако би да стаеше в мое присуствие и трето, защо от писъм-
цето ви види са, че поминокът ви е притеснен, кога в времето на гре-
кократията тая епархия хранеше и убогатяваше архиереите си. 

Как да е прочее изволете в малко да дадете край на тая работица, 
на която повечето продължение мене стая тежко и не […]1 

Вашите âåêèëè за черквата си подадоха завчера жалбата на Ц[ар-
ското] Правителство и вчера говорих и аз сам на Н[егово] П[ревъзхо-
дителство] Õàðäæèåòî2 и му доказах доволно несправедливостите в той 
предмет; ще повтора и утре да иде да расправи на Áåãëèê÷è åôåíäèÿ, 
от когото зависи конецът на коя да е подобна работа, и надеям са до 
неделя да испратими весели вашите âåêèëè. 

Советът ексархийски още не са е подтвърдил, но ще са подтвърди 
скоро, ако е да съдиме по думите на Õàðäæèåòî. 

Единадесетях3 ще гонат да победат от сега нататак с доводи като 
не можиха досега с интриги; и тъй вестникът Âåê восприе да направи 
да триомфирува политиката им. 

Н[егово] Б[лаженство] дядо Ексарх са отрече от народоубийст-
венната чужда политика, но още и не е влезал чистосердечно в наро-
доспасителната; и без да е разскаен за дето скъса связските с оний, 
които нанесоха голяма народу вреда с политиката им, по която са 
води той от дваесет уже месеци, той са лголее още без да са сеща, че 
това лголеене е вреда и голяма вреда на Черквата и народът ни. 

Èñòèëÿìèòå от Скопия и от Охрида не са още дошле, и щом като 
дойдат ще подадеми òàêðèð за Струмица и други четири-пет епархии; 
покажете молим какво движение противонардно е станало в една êàçà 
от Струмишката епархия за полза на Гръцката патриаршията? 

                                                 
1 Една неразчетена дума 
2 Рашид паша. 
3 Оформила се през ноем. 1873 русофилска група, която се противопоставя на 

опита на екзарха да постави по по-решителен начин въпроса за смесените епархии. 
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Старайте са, Старче, старайте са винаги да дръжите в согласие 
гражданите ви и поздравете ги от моя стърна именно Г.Г. Замфира1, 
Драндарова, Кушева, Шулева, Каранфилова и пр. 

Целувам ви светата десница 
на В[аше] П[реосвещенство] син в Х[рис]те покорен 

Д-р Ст. Чомаков 

ДА-Пловдив, ф. 52к, оп. 1, а.е. 1222. Оригинал. 

№ 105 

1873, декември 21, Цариград. – Извлечение от протокола на засе-
дание на Смесения съвет на Екзархията: разисква се въпросът за 
евентуалните му членове 

Извънредно събрание от Н[егово] Пр[еосвещенство] Г-н Евстатия Пе-
лагонийский и членовете на бъдащийт Ексарх[ийски] Съвет Т[ехни] 
Благород[ия] Г-да Ив. х. Пенчович, Хр. П. Тъпчилещов, Др Чомаков, 

Георгаки Чалъоглу и Драган Цанков и архиман[дрит] Йосиф под пред-
седателството на Н[егово] Блаженство Антима I. 

1873 декемвр[и] 23, неделя. 

[…] Н[егово] Блаженство [екзарх Антим I]: Êàòî ñÿ ïîäòâúðäàò 
÷ëåíîâåòå íà Ñúâåòúò îò Ïðàâèòåëñòâîòî, ùå ñÿ íàïðàâè åäèí ðåãëàìåíò, ïî 
êîéòî ùå ñÿ âîäèì. Н[егово] Блаженство [екзарх Антим I] към Дра Ст. 
Чомаков: Ùå ïðèåìèòå ëè Ã-íå Äîêòîðå?  

[Д-р Чомаков:] Áëàãîäàðÿ íà íàðîäúò çà ÷åñòòà, êîÿòî ìè ïðàâè, è ñèëíî 
æåëàÿ äà ñëóæà íà íàðîäúò ñè, íî íÿêîè ìîè ÷àñòíè ðàáîòè íå ìè ïîçâîëÿâàò äà 
îòãîâîðÿ ïîëîæèòåëíî è îêîí÷àòåëíî íà âúïðîñúò Âè. Ìîëÿ Âè äà ìÿ èìàòå 2-3 
íåäåëè çà ÷ëåí, äàíî äî òîãàâà ìè ñÿ îïðàâÿò íÿêàê ðàáîòèòå òúé, ùîòî äà 
ìîãà çà íàïðåä äà ñëóæà. Ðàáîòàòà å, ÷å íÿìàì çàíàòèå, äîêòîðñòâî ñúì ïî÷òè 
îñòàâèë è èìàì ìú÷íîñò çà ïðåõðàíÿíèå.  

Х. Иванчо [х. Пенчович]: Â åäèí ðàçãîâîð ñ Õàðäæèåòî2 ìó ðåêîõ, ÷å çà äà 
ñÿ ãëåäâàò è âúðâàò äîáðå ðàáîòèòå íè, òðåáà äà ñÿ ïëàùà íà ÷ëåíîâåòå. Òîé 
ìÿ ïèòà: Íèé ëè äà ïëàùàìè? Íå, ìó îòãîâîðèõ; íàðîäúò. Äàâà ëè âè – ìÿ 
ïîïèòà. Òîâà ìÿ ïðàâè äà âÿðâàì, ÷å Ïðàâèòåëñòâîòî íå ùå å ïðîòèâíî äà ñÿ 
ïëàùà íà ÷ëåíîâåòå.  

                                                 
1 Вероятно За(м)фир х. Ангел(к)ов. 
2 Рашид паша. 
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Др Чомаков: Äà ñÿ îçäðàâè íÿêàê.  
Х. Иванчо [х. Пенчович]: Ìîæå äà ñÿ ïîìÿíå è çà ïëàòàòà â òàêðèðúò, 

êîéòî ùå ñÿ äàäå çà ïîòâúðäåíèå íà ÷ëåíîâåòå. 
Н[егово] Блаженство [екзарх Атнтим I]: Äîáðå. 
Чомаков: Ìîæå è óñòíî äà ñÿ ãîâîðè. 
[Др.] Цанков: Óñòíî ìîæå, íî ñ òàêðèð å ïî-äîáðå è ïî-òâðúäî. 
Н[егово] Блаженство [екзарх Атнтим I]: И íàðîä ÷óâñòâîâà, ÷å å íóæíî 

äà ñÿ ïëàùà. 
Х. Иванчо [х. Пенчович]: Ìèñëèì Ã-í Äîêòîðå è Ã-í Öàíêîâ òóêà äà 

áúäåòå. 
Н[егово] Блаженство [екзарх Антим I]: Íå ñàìî òå, íî àêî ìîæå 

âñè÷êè. 
Чомаков: Ïðî÷åå, ðàçáèðàòå, ÷å áåç çàïëàòà íå ïðèåìàì äà áúäà 

÷ëåí.[…] 

ЦИАИ, ф. 1, оп. 1, а.е. 12 (Протоколи на Смесения съвет 1873-1875), л. 7, 10. 

Машинописен препис. 

№ 106 

1874, януари 11, Цариград. – Извлечение от протокола на заседа-
нието на Смесения съвет на Екзархията: трябва ли последната да 
се застъпва за българи-политически затворници? 

2. Заседание на См[есения] Съвет // 1874, Януар[и] 11. 
Председателствова Н[егово] Блаженство Антим I и присъствоват 

Т[ехни] Пр[еосвещенства] Симеон Варно-Преславский, Евстатий Пе-
лагонийский и Натанаил Охридский и Г-да Христо П. Тъпчилещов, Ге-

оргаки бей Чалъоглу, Др Ст. Чомаков, Др. Цанков и Ст. Костов. 

На това заседание първо ся прочетоха следующите писма: 
[…] 4/ От Видраре 27 декемвр[и 1873] (№ 8), в което молят Ексар-

хията да действова пред Ц[арското] правителство да ся снемат желе-
зата и да ся даде свобода да ходат в градът на 8те души, които ся ис-
проводени на заточение с затвор с железа в калето на Диар-Бекир по 
Софийското приключение1 от миналата година. Те селски стават по-
ръчители за тях и изсказват надежди, че Ц[арското] правителство ще 

                                                 
1 Обирът на турската поща в Арабаконак, осъществен от Димитър Общи на 22 

септ. 1872. 
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ся омилостиви и върх тях, както ся омилостиви върх другите им дру-
гари. 

След прочитанието на писмото Др Ст. Чомаков попита: Ìîæå ëè äà
íàïðàâè òîâà Åêñàðõèÿòà? 

Др. Цанков: Ìîæå. 
Н[егово] Пр[eосвeщенство] Симеон Варно-Преславский: Íå ñÿ çíàå 

êàêâè ñà âèíèòå èì. 
Н[егово] Блаженство [екзарх Антим I], Архимандрит Йосиф (ексар-

хийскийт протосингел) и Георгаки бей [Стоянович]: Ïðàâèòåëñòâîòî íè å 
êàçàëî äà ñÿ íå áúðêàìè â íåãîâèòå ïîëèòè÷åñêè äåëà; äàæå ñ òàêðèð íè çàïîâÿäà 
òîâà. 

Др Ст. Чомаков: Âñè÷êèòå äðóãè Öúðêâè ñÿ ïîëçîâàò ñ òîâà ïðàâî äà ñÿ
çàñòúïâàò è äà õîäàòàéñòâîâàò çà ìèëîñò; íå òðåáà äà ñÿ îòêàçâàìè îò òîâà 
ïðàâî è íèé. 

Др. Цанков: Ïðàâèòåëñòâîòî äåéñòâèòåëíî áåøå èçäàëî çàêîí, ñ êîéòî 
îòíèìàøå îò Öúðêâèòå òîâà ïðàâî, íî õðèñòèÿíèòå ñÿ âúñïðîòèâèõà è òîÿ 
çàêîí îò íèêîãî íå ñÿ ïàçè âå÷å. 

А мнението на Дра Чомаков и Др. Цанков преодоля и тъй ся реши с 
един òàêðèð от страна на Ексархията да ся представи на Правител-
ството преводът на прошението на видрарци. […] 

ЦИАИ, ф. 1, оп. 1, а.е. 12 (Протоколи на Смесения съвет 1873-1875), л. 15, 17. 

Машинописен препис. 

№ 107 

1874, февруари 15, Цариград. – Извлечение от протокола на 6-о 
заседание на Смесения съвет на Екзархията относно заплатата и 
задълженията на неговите членове 

6. Заседание на См[есения] Съвет // 1874, Февруарий 15.
Председателствова Н[егово] Блаженство Антим I, присъствоват 

Т[ехни] Пр[еосвещенства] Илларион Търновский, Панарет Пловдив-
ский, Доротей Скопский, Симеон Варно-Преславский, Евстатий Пела-
гонийский и Натанаил Охридский и Г-да х. Иванчо х. Пенчович, Хр. П. 
Тъпчилещов, Георгаки бей Чалъоглу, Др Ст. Чомаков и Драган Цанков. 

[…] След това Др Стоянчо Чомаков пак повърна думата върх за-
платата на членовете, като каза: ÷å Ñúâåòúò ùå ñÿ ïîòâúðäè, òîâà 
íèé ÷óñòâîâàõìè, çíàÿõìè îùå ïðåäè îòâàðÿíèåòî íà èçáèðàòåëíèòå 
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ïèñìà; íî æåëàåìè äà íè ñÿ ïîãîâîðè ïîâå÷å çà çàïëàòàòà è äúëæíîñòèòå íà 
÷ëåíîâåòå. 

Н[егово] Блаженство [екзарх Антим I] му отговори: Óñòàâúò å 
îäîáðåí îò Íàðîäíèéò ñúáîð, ñëåä[îâàòåëíî] îò íàðîäúò, è â íåãî ñÿ îïðåäåëÿ 
ïëàòà. Ïðè èçáðàíèåòî íà êàíäèäàòèòå çà ÷ëåíîâå íà Ñúâåòúò, êàêòî âè å 
èçâåñòíî, íÿêîè åïàðõèè ÿâèõà ìíåíèåòî ñè âúðõ ïëàòàòà, èìåííî, ÷å òðåáà äà 
ñÿ ïëàùà. Ìèñëèìè, ÷å ñúùîòî ìíåíèå èìàò è äðóãèòå åïàðõèè. Çà òîâà îò êúì 
åïàðõèèòå íÿìà íèêàêâî ïðåïÿòñòâèå äà ñÿ îïðåäåëè ïëàòà, íî ùå ñðåùíèìè 
ìíîãî ãîëåìè ìú÷íîòèè îò òîâà, ÷å åïàðõèèòå íå âíàñÿò íà âðåìÿ è ïúëíî 
îïðåäåëåííîòî çà Åêñàðõèÿòà. 

Др Ст. Чомаков пак повтори: Äà ñÿ ñïðåìè âúðõ òîÿ âúïðîñ ïîâå÷å 
çàùîòî å âàæåí è äà ïîãîâîðèì íå ïðåäïîëîæèòåëíî, íî ïîëîæèòåëíî. 
Ñåãàøíèéò Ñúâåò, продължи той, íå å ïî÷åòåí, êàêòî áèâøàòà Ïðèâðåìåííà 
êîììèñèÿ, è îò íåãî ñÿ èçèñêîâà ïîâå÷å îòêîëêîòî ñÿ èçèñêîâàøå îò íåÿ. Íî ùå 
ìîæå ëè òîé äà îòãîâîðè íà òèÿ ïî-ãîëåìè èçèñêîâàíèÿ? Ïðèâðåìåííàòà 
êîììèñèÿ 5 ãîäèíè ðàáîòè è íèùî ïî÷òè, îñâåí Óñòàâúò, íå èçðàáîòè. 
Ïðè÷èíàòà íà òîâà áåøå, ÷å òÿ íÿìàøå íóæíàòà âëàñò, íî ïîâå÷å – ÷å íå áåøå 
çàäúëæèòåëíà äà ðàáîòè. Ñåãàøíèéò Ñúâåò èìà âëàñòòà, íî òîâà íå ñòèãà çà 
äà ðàáîòè, à îùå òðåáà äà å çàäúëæèòåëåí; à òàêúâ òîé ùå áúäå ñàìî òîãàâà, 
êîãàòî íà ÷ëåíîâåòå ñà ïëàùà. Îñâåí òîâà ïîâå÷åòî ÷ëåíîâå íà ñåãàøíèéò 
Ñúâåò ñà õîðà, êîèòî èìàò íóæäà îò ïðåïèòàíèå. 

Х. Иванчо [х. Пенчович] прибави към това: Åêñàðõèÿòà å åäíî òÿëî; 
ïèñàðè, êÿòèïè, ñúâåòíèöè è ïð[î÷åå] ñà åäíî. Àêî ñÿ ïëàùà íà íÿêîè, òðåáà äà 
ñÿ ïëàùà íà âñè÷êè, è àêî ñÿ íå ïëàùà íà íÿêîé, íå òðåáà äà ñÿ ïëàùà íèêîìó; 
áàðàáàð êàíäæà, áàðàáàð ìàíäæà1. 

Н[eгово] Пр[еосвещенство] Илларион Търновский потвърди това и 
прибави: Íÿêîé ìîæå äà ïîäàðè ïàéúò ñè (делът си), íî âñÿêîé òðåáà äà çíàå 
ïëàòàòà ñè. 

А Георгаки бей Чалоглу предложи да ся види колко е смятал На-
роднийт събор приходите и расходите на Ексархията и колко са сега. 

На това Н[егово] Блаженство [екзарх Антим I] отговори: Àêî åïàð-
õèèòå âíàñÿò íà ïúëíî îïðåäåëåííîòî çà Åêñàðõèÿòà, ìîæå äà ñÿ ïëàùà íà 
÷ëåíîâåòå íà ñúâåòúò, íî … 

Др Ст. Чомаков го прекъсна на тия слова, като го попита колко 

епархии ся внесли до сега всичкото, на което Н[егово] Блаженство 

                                                 
1 В смисъл: щом работата е обща и храната ще е обща. 
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[екзарх Антим I] отговори: Ñàìî Ïëîâäèâñêàòà, Âàðíî-Ïðåñëàâñêàòà è 

Äîðîñòîëî-×åðâåíñêàòà. 

Нeгово] Пр[еосвещенство] Илларион Търновский прибави: Íàðîäúò 

ïî âúí ÷àêà Óñòàâúò. Äîäå ñÿ íå ïîòâúðäè òîé, íå ìîæå äà ñÿ ñúáèðà âñè÷êîòî 

îïðåäåëåííî, íå ìîæå äà ñÿ íàìåðè äàæå òî÷íîòî ÷èñëî íà âåí÷èëàòà. 

Др Ст. Чомаков продължи: Àêî íå ñÿ ñúáèðà, òî ùå áúäå â âðåä íà 

Åêñàðõèÿòà è íà íàðîäúò. Ìíîãî ïúòè ñúì ãîâîðèë ñ åðìåíöèòå çà òîÿ ïðåäìåò. 

Îíçè äåí ñÿ ñðåùíàõ ñ íÿêîè îò òåõíèòå ïúðâåíöè è ñÿ çàïðèêàçâàõìè âúðõ íåãî. 

È òå ìèñëÿò äà îïðåäåëÿò íà ñúâåòíèöèòå ñè ïëàòà, çàùîòî âèäåëè, ÷å áåç 

ïëàòà ðàáîòèòå èì íå âúðâåëè äîáðå. Ìèñëÿ, ÷å è Ö[àðñêîòî] ïðàâèòåëñòâî íå 

ùå ñÿ ïðîòèâè êàòî ñÿ ïëàùà. 

Хр. Тъпчилещов сърдито: Çàùî ñÿ òîëêîâà ïðîñòèðàòå? Äà ñÿ ñúñòàâè 

åäíà êîììèñèÿ çà äà ïðåñìåòíå äîõîäèòå è ðàñõîäèòå.  

Х. Ив. х. Пенчович прибави: È çà äà íàïðàâè áþäæåòúò çà èäóùàòà 

ãîäèíà. 

Всички одобриха предложението за коммисията, която да пре-

сметни доходите и расходите и да направи бюджетът за идущата го-

дина; за членове на тъя коммисия ся избраха: Т[ехни] Пр[eосвещен-

ства] Симеон Варно-Преславский и Евстатий Пелагонийский и Г-да Др 

Ст. Чомаков, Георгаки бей Чалоглу и Др. Цанков. […] 

ЦИАИ, ф. 1, оп. 1, а.е. 12 (Протоколи на Смесения съвет 1873-1875), л. 36, 39-

41. Машинописен препис. 

№ 108 

1874, май 17, Цариград. – Извлечение от протокола на 17-о засе-

дание на Смесения съвет на Екзархията: необходимостта да бъде 

възнаграден д-р Чомаков за големите му заслуги в Църковния 

въпрос 

17. Заседание на См[есения] Съвет // 17й Майя 1874. 

 Председателствова Н[егово] Блаженство екзархът; присъствуйщи 

членове: Търновский Иларион, Пловдивский Панарет, х. Ив[анчо] 

Еф[енди х. Пенчович], Георгаки Стоянович, Димитраки Еф[енди Тодо-

ров], Хр. Тъпчилеща и Др. Цанков. 
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[…] Н[егово] Блаженство [екзарх Антим I]: Èìàì äà âè íàïðàâÿ åäíî 

âàæíî ïðåäëîæåíèå. Èìà ìíîçèíà, êîèòî â òå÷åíèåòî íà äúëãîâðåìåííàòà 

áîðáà çà âúçñòàíîâëåíèåòî íà öúðêîâíèòå íè ïðàâäèíè áÿõà ñà ïðåäàëè öåëè 

íà ïðàâåäíîòî íè äåëî è äåéñòâóâàõà è ïîìàãàõà çà ñïîëóêàòà ìó, à äàæå íÿêîè 

ñïîðåä òàÿ ñè ïðåäàííîñò íà îáùèòå èíòåðåññè èçãóáèõà ñúñòîÿíèåòî ñè è 

ñÿ ñúñèïàõà ñúâúðøåííî, òà íàðîäúò òðåáà äà ïîìèñëè äà ãè íàãðàäè; çàùîòî 

íàðîä, êîéòî íå å ïðèçíàòåëåí êúì áëàãîäåòåëèòå ñè, òîé íå å äîñòîåí çà 

íèêîå îáùåñòâåííî äîáðî, íå å äîñòîåí äà íîñè õóáàâîòî èìå íàðîä. Ïðåäè 

òðè ãîäèíè Íàðîäíèéò ñúáîð, êàòî îöåíè çàñëóãèòå íà âëàäèöèòå, â ñâîÿòà 

ñè êúì òÿõ ïðèçíàòåëåíîñò èì îïðåäåëè ïî åäíà íàãðàäà, íà åäíè ïîâå÷å, íà 

äðóãè ïî-ìàëêî ñïîðåä ðàáîòèòå èì è ñúñòðàäàíèÿòà èì, è ïðè òîâà òèÿ 

àðõèåðåè ñà íàìåðèõà è íà åïàðõèè, êîèòî óñèãóðÿâàò ïîääúðæàíèåòî èì. Íî 

íå ñà ñàìî âëàäèöèòå, êîèòî çàñëóæàâàò íàãðàäà, à èìà è ìèðÿíè, êîèòî íå ïî-

ìàëêî èìàò ïðàâî íà íàðîäíàòà ïðèçíàòåëíîñò è ìåæäó êîèòî îñîáåííî ñà ÿ 

îòëè÷èë Ä-ð ×îìàêîâ. Çíàåòå, ÷å òîé îñòàâè è êúùà, è ôàìèëèÿ, è ÷àñòíî 

çàíÿòèå äà ñà ïðåäàäå íà Âúïðîñà, è êîãàòî ñúïðóãàòà ìó ñà áîðÿøå ñ ñìúðòòà 

è îñòàâÿøå ìàëîâúçðàñòíè äåöà, òîé ñÿ áîðÿøå çà ñïîëóêàòà íà Âúïðîñà, êàòî 

íå ìèñëÿøå íè çà ïå÷àëà, íè çà ñïîêîéñòâèå, à ñïîðåä òèÿ òîé èçãóáè íå ñàìî 

îíîâà, êîåòî ìîæåøå äà ïðèäîáèå ÷ðåç èñêóñòâîòî ñè, à è òîâà, êîåòî èìàøå 

ïðèäîáèòî è êîåòî íå áåøå çà ïðåçèðàíèå, è òàêà äíåñ äîñòèãíà â åäíî 

îñêóäíî ïîëîæåíèå, êîåòî, è áåç äà âè êàçâàì, ìîæåòå äà ðàçóìååòå, êàòî 

ïðåìèñëèòå, ÷å îñâåí äåòî èìà ìîìè÷åòà, çà êîèòî òðåáà äà ïðîìèñëÿâà, òîé 

å âå÷å íà ïðåìèíàëà âúçðàñò è ñ ïîêâàðåíî çäðàâèå, êîåòî íå ìó äîçâîëÿâà 

âå÷å, è äà ìîæå, äà ñà çàíèìàâà ñ ëåêàðñòâî. Çà òîâà îáùà äëúæíîñò å äà ñà 

ïðîìèñëè çà íàãðàæäåíèåòî ìó. Íèé, èñòèííà, íÿìàìè ïðàâî äà ðåøèì òîÿ 

âúïðîñ, íî ïúðâîíà÷èíàíèåòî ïðàâåäíî ñà ïàäà íàì, êîèòî ñìè ïúðâèòå 

èçáðàíè äà óïðàâëÿâàìè òàÿ Åêçàðõèÿ; îñíîâàâàì ñà ïðî÷åå íà âàøåòî ïîçíàòî 

ðîäîëþáèå è íà âàøåòî ÷åëîâåêîëþáèå è ñà íàäÿâàì äà ïðèåìèòå òîâà 

ïúðâîíà÷èíàíèå ñ ïúëíî óâåðåíèå, ÷å íàðîäúò íÿìà äà íè ïîêîðè, à ùå íè 

ïîõâàëè. Äà ðàçìèñëèì, ñëåäîâàòåëíî, âúðõó òîâà, è êàòî ñúñòàâèì åäíî 

ìíåíèå äà ãî ïðåäëîæèì íà ðàçñúæäåíèåòî è íà îäîáðåíèåòî íà àðõèåðåèòå è 

÷ðåç òÿõ íà åïàðõèéñêèòå ñúâåòè, ùîòî ïî òîÿ íà÷èí äà ñòàíå ðåøåíèåòî 

îáùåíàðîäíî. Â çàêëþ÷åíèå ùå çàáåëåæà, ÷å å âúçìîæíî ïî ëè÷íèòå 

óáåæäåíèÿ äà èìà íÿêîå ðàçíîãëàñèå ìåæäó íÿêîè îò íàñ è ìåæäó Ä-

ðà ×îìàêîâà, íî òî ñà âå÷å ëè÷íè ìíåíèÿ, à èíòåðåññúò è ÷åñòòà íà 
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íàðîäà íè íàëàãàò äëúæíîñò äà ïðîìèñëèì çà íàãðàæäåíèåòî ìó. Æàëíî ìè å, 

÷å íÿìàì òîëêîâà êðàñíîðå÷èå äà îïèøà ïðèëè÷íî çàñëóãèòå ìó, íî âèé 

ïîçíàâàòå âñè÷êèòå ìó òðóäîâå, êîèòî è ñàìè ãîâîðÿò ïî-êðàñíîðå÷èâî. 

Хр. Тъпчилещов: Òðåáà äà ïðîìèñëèì çà íàãðàæäåíèåòî ìó; ÷åëîâåêúò ñà 

å ñúñèïàë. 

Търновский Иларион: Èñòèííà, íå ìîãàò ñà èñêàçà çàñëóãèòå íà 

Äîêòîðà. Êîãàòî îòèäîõà âëàäèöèòå íà çàòî÷åíèå, òîé îñòàíà äà ïîääúðæà 

Âúïðîñà è òîé ãî ïîääúðæàâà è äî îñâîáîæäåíèåòî èì. Íàðîäíè ñúáîð îáåùà íà 

âëàäèöèòå åäíî íàãðàæäåíèå, è îñâåí íåãî ñà íàìåñòèõà è íà íàé-äîáðèòå 

åïàðõèè, à Ã-í ×îìàêîâ, àêî è äà ñà ïîääúðæàøå òîãàâà îò Ïëîâäèâñêàòà 

åïàðõèÿ, îò ðåøåíèåòî íà Âúïðîñà îñòàíà áåç íèêàêâà ïîìîù, òà òðåáà äà ñà 

íàãðàäè, çàùîòî äåéñòâèòåëíî å èçãóáèë íå ñàìî ïå÷àëáàòà ñè, à è îíîâà, êîåòî 

èìàøå, à îòãîðå è ñ òè÷àíèåòî ñè íàãîðå-íàäîëó è çäðàâèåòî ñè å ïîâðåäèë. 

Х. Ив[анчо х. Пенчович] еф[енди]: Â íà÷àëî å ïðèåòî íàãðàæäåíèåòî 

ìó; çàùî âñè÷êè ñìè ñúãëàñíè çà çàñëóãèòå ìó, ñàìî òðåáà äà ñà ïðåìèñëè çà 

âðåìåòî è íà÷èíà äà íå ïàäíåì äîëíè è òîé äà îñòàíå èçëúãàí. Âèäèòå, ÷å òóêà 

èìà òðåòå ëèöå, êîåòî ùå ïëàùà, ñèð[å÷] íàðîäúò, òà òîé òðåáà äà å ñúãëàñåí; 

çà òîâà ïàê êàçâàì äà ðàçìèñëèì çà âðåìåòî è íà÷èíà íà èñïúëíåíèå íà òîâà 

íàãðàæäåíèå. 

Цанков: Òîãàâà äà âèäèì âðåìå ëè å. 

Димитраки [Тодоров] еф[енди]: Êàçâàòå âðåìåòî ëè ìó å; àêî å íóæäíî 

äà ñà íàãðàäè, òðåáà ëè äà ñà ïèòà âðåìå ëè å? Òîÿ ÷åëîâåê èìà ëè âðåìå äà 

î÷àêâà äà ìó äàäåì äëúæíîòî íàãðàæäåíèå êîãàòî íèé ùåì. 

Пловдивский Панарет: Ùå ïðèáàâà äâå-òðè äóìè. Óñëóãèòå íà Ã-íà 

×îìàêîâà ñà ïðèïîçíàâàò íå ñàìî îò íàøèé íàðîä, à ñà îöåíÿâàò è îò äðóãèòå 

íàðîäíîñòè, êîèòî ãëåäàõà ñ êàêâà ðåâíîñò òîé äåéñòâóâàøå â ðàñòîÿíèå íà 

÷åòèðèíàäåñÿò ãîäèíè çà óäîâëåòâîðåíèåòî íà íàðîäíèòå æåëàíèÿ. È ñàìèòå 

ïðàâèòåëñòâåííè ìúæèå ñà ïèòàëè íàðîäúò íàãðàäè ëè ×îìàêîâà? – òà íå ñàìî 

íè å äëúæíîñò, à è íàðîäíîòî ÷åñòîëþáèå èçèñêâà äà ñà íàãðàäè. 

Най-после са прие едногласно да са размисли и реши по кой на-

чин да са награди и с какво количество, и после да са предложи на 

владиците и чрез тях на съветите за одобрение. По следствие на това 

Н[егово] Блаженство покани членовете да са съберат в неделя ве-

черта на особно заседание за да са разсъди как по-добре може да 

стане това, та като са реши от Съвета да са пише на владиците. […] 
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Решения1 

[…] 9) Предложение да са даде награждение на Д-р Чомаков. […] 

ЦИАИ, ф. 1, оп. 1, а.е. 12 (Протоколи на Смесения съвет 1873-1875), л. 103, 109-

112. Машинописен препис. 

№ 109 

1874, май 19, Цариград. – Извлечение от 19-и протокол на извън-

редно заседание на Смесения съвет на Екзархията: възнаграж-

дението на д-р Чомаков за заслугите му в Църковния въпрос 

19й протокол. // Извънредно заседание на Смесенний съвет. // 19 Майя 

1874. Председател Н[егово] Блаженство [екзарх Антим I]; при-

съствующи членове: Търновский Иларион, Пловдивский Панарет, Х. 

Ив[анчо] ефенди Пенчович, Георгаки Чалоглу, Димитраки еф[енди] 

Тодоров, Хр. Тъпчилеща и Др. Цанков. 

[…] Н[егово] Блаженство [екзарх Антим I]: Ïî ìîå ìíåíèå òðåáàøå äà 

ñà ðåøè äíåñ ïðåäëîæåíèåòî çà Ã-íà ×îìàêîâà, òà çà òîâà ñà ñúáðàõìè â 

èçâúíðåäíî çàñåäàíèå […] 

Димитраки [Тодоров] еф[енди]: Çà ïðåäëîæåíèåòî êàñàòåëíî äî Ã-íà 

×îìàêîâà ñìè ïðèêàçâàëè ïîìåæäó ñè äîâîëíî, òà íå ùå ìíîãî ðàçèñêâàíèå, à 

îñòàâà äà ñè êàæå íÿêîé ìíåíèåòî. Àç ìèñëÿ, ÷å íå å âðåìåòî ñåãà äà ñà 

íàãðàäÿò óñëóãèòå ìó, êîèòî íèêîé íå îòêàçâà, íî çàùîòî òðåáà äà ìó ñå 

ïîìîãíå çà ïîääúðæàíèåòî ìó òóêà, íåêà ìó ñà çàïëàùà ìåñå÷èíàòà íà ñúâåòíèê 

îòêàê å ïðåñòàíàëà Ïëîâäèâñêàòà åïàðõèÿ äà ãî ïîääúðæà. À çà íàãðàäàòà ìó 

ìîæå äà ðàçìèñëèì, êîãàòî ñà îïðåäåëè êîììèñèÿòà çà èñòèëÿìèòå, çàùîòî 

òîãàâà èìà óìåñòíîñò, è áåç äà ãëåäàìè íà ïðåìèíàëèòå ìó çàñëóãè, äà ìó 

îïðåäåëèì åäíà íàãðàäà çà çàñëóãèòå ìó îò ñúñòàâëåíèåòî íà Åêçàðõèÿòà íàñàì. 

Георгаки Чалоглу: Ñàìî òîé ëè êàòî ñúâåòíèê ùå çèìà ìåñå÷è-

íàòà ñè? 

                                                 
1 Подчертано в оригинала. 
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Пловдивский Панарет: Âúïðîñúò å çà âðåìåòî, íî íèé áÿõìè êàçàëè, ÷å 
íàøåòî ðåøåíèå íå ùå å îêîí÷àòåëíî, à ùå ïðåäñòàâèì ìíåíèåòî ñè íà 
îäîáðåíèåòî íà åïàðõèèòå. 

Цанков: Òàêèâà ïîìîùè ñà äàâàò â èçâúíðåäíè íóæäè, à, ìèñëÿ, 
Äîêòîðúò íÿìà òàêàâà íóæäà, à êîëêîòî çà ïîääúðæàíèåòî ìó äà ìó ñà ïëàùà 
ìåñå÷èíàòà íà ñúâåòíèê, êàêòî ïðåäëîæè Ã-í Äèìèòðàêè. À êîãàòî ñà 
îðãàíèçóâàìè äîáðå, òîãàâà ìîæåì ðàçìèñëè çà íàãðàäàòà ìó, çàùîòî ïðàâî äà 
ñè êàæåì, ÷å Åêçàðõèÿòà íå å îùå îðãàíèçóâàíà è çà òîâà ãëåäàìè õîðàòà äà ñà 
ïîäèãðàâàò. 

Пловдивский Панарет: Òîâà å îñêúðáèòåëíî, çàùîòî íå ìîæå ñà êàçà, 
÷å Åêçàðõèÿòà íÿìà Ñèíîä è Ñúâåò çàêîíåí. Êîëêîòî çà íóæäàòà äàëè èìà 
Äîêòîðúò, òî íå å âúïðîñ, çàùîòî íå ìîæåì äà ÷àêàìè äà íè êàæå ñàì, ÷å å â 
îïàñíî ïîëîæåíèå; à àêî òðåáà äà ãî íàãðàäè íàðîäúò çà çàñëóãèòå ìó, äà ãî 
âçåìåì â âíèìàíèå, çàùîòî òîãàâà ùå ñà ïîõâàëèì, à íå äà ñà ïîäèãðàåì, 
êàêòî ñà íå ïîäèãðà [Íàðîäíèÿò ñúáîð] è êîãàòî ñà îïðåäåëè íà âëàäèöèòå 
íàãðàäà. 

Търновский Иларион: Âúïðîñúò å äðóã. Íàðîäíèé ñúáîð áåøå 
ïúëíîìîùåí è òîé êàêâîòî ðåøè, ðåøè ãî â èìåòî íà íàðîäà, òà êàòî îïðåäåëè 
íà âëàäèöèòå íàãðàäà, òîé èìàøå ïúëíîìîùèå, à ñåãàøíèòå ñúâåòè ìîãàò ëè äà 
íàïðàâÿò òàêîâà íåùî? 

Хр. Тъпчилеща: Ìîæåì ëè äà ñà ñúáåðåì â íåäåëÿ íèé ìèðñêèòå äà 
ðàçìèñëèì? Ïà ïîñëå ñúîáùàâàìè ìíåíèåòî ñè â Ñúâåòà. 

Димитраки [Тодоров] еф[енди]: Êîëêîòî çà íàãðàäàòà, âñè÷êè 
ñìè ñúãëàñíè, ñàìî êàçàõìè â êîå âðåìå è ïî êîé íà÷èí äà ñòàíå, à êîëè-
÷åñòâîòî å ëåñíî; çà òîâà äà íå áúðçàìè, à äà ãî óñèãóðèì ñåãà êàêòî 
ìîæåì. 

Пловдивский Панарет: Ñúãëàñíè ñìè ñ Äèìèòðàêè åô[åíäè]. Äà 
ðàçìèñëèì êàêâî ìîæåì íàïðàâè, à êîëêîòî çà âðåìåòî, êîãàòî íà-
ìåðèì áëàãîñëîâíî, òîãàâà äà òóðèì íàïðåä ïðåäëîæåíèåòî ñè â 
åïàðõèèòå. 

След няколко в същий дух забележвания прие са предложението 
на Хр. Тъпчилеща да са съберат в недела в дома на х. Ив[анчо] 
еф[енди], за да размислят, и в заседанието през идущата неделя да 
предложат мнението си на Съвета. 

Д-р Чомаков влиза в събранието. […] 

ЦИАИ, ф. 1, оп. 1, а.е. 12 (Протоколи на Смесения съвет 1873-1875), л. 117-119. 

Машинописен препис. 
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№ 110 

1874, юни 14, Цариград. – Писмо от писаря на Екзархията до 
Аверкий Врачански и д-р Чомаков: възлага им се да изработят 
образци за екзархийски актове за гражданско състояние 

№ 56. Писмо от писаря1 [на Екзархията] до Н[егово] Пр[еосвещенство] 
Г-на Аверкия Вратчанский и Г-на Д-ра Ст. Чомакова, Тука. 

Ваше Пр[еосвещенство] или Г-не Д-ре Чомаков, 
Смесений Съвет, в заседанието си от 7 юния т[ази] г[одина], като 

взе в внимание нуждата да са наредат ìåòðèêèòå за ражданията, кръ-
щаванията, умиранията и за венчилата по всичките епархии на Ек-
зархията, определи коммисия от Ваше Преосвященство и Г-на Д-ра 
Ст. Чомакова, за да размислите върху формата на тия ìåòðèêè и върху 
начина, по който ще са държат и да дадете изложение на Съвета 
заедно с потребните образци. 

Като Ви известявам това определение, ползувам се от случая 
да са препоръчам на святите Ви молитви (или да Ви принеса 
уверение за отличното ми към вас почитание, според както писмото 
е отправено към Н[егово] Преосв[ещенство] Г-на Аверкия или към 
Доктора). 

писарът на Екзархията 
Ц[ари]град-Ортакьой, 14 Юния 1874  

ЦИАИ, ф. 1, оп. 1, а.е. 7 (Протокол на писмата, испроводени от Екзархийски-

йят и Смесеннийят съвети през 1874 и 1875 год.), л. 45. Машинописен препис. 

№ 111 

1874, юни 21, Цариград. – Извлечение от 26-и протокол на ре-
довно заседание на Смесения съвет на Екзархията: възнаграж-
дението на д-р Чомаков за заслугите му в Църковния въпрос 

26й Äååñëîâ. // Редовно заседание на Смесенний съвет. // 21 Юния 
1874. Председател Н[егово] Блаженство [екзарх Антим I]; присъству-
ющи членове: Търновский Иларион, Пловдивский Панарет, х. Ив[анчо] 

еф[енди х. Пенчович], Георгаки eф[енди Стоянович], Димитраки 

                                                 
1 Писар на Екзархията между февр. 1873 и юли 1874 е Георги Тишев. 
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еф[енди Тодоров], Хр. Тъпчилеща и Др. Цанков. 
Заседанието ся отваря на 6 1/2 час. 

По предложение на Н[егово] Блаженство [екзарх Антим I] прочитат 
ся проколите на 17 и 19 заседание касателно до награждението на Д-р 
Чомаков. 

Н[егово] Блаженство [екзарх Антим I] пита мирските членове, като 
беше останало да ся съберат да размислят особно, какво ся намис-
лили. 

Х. Ив[анчо х. Пенчович] еф[енди] отговаря в имя на всичките, че 
размислили работата от всякоя страна, но не намират днес времето 
благоприятно за решението на това предложение, а отлагат това 
предложение да ся реши когато ся представи благовремие, което 
мислят ще е като станат èñòèëÿìèòå на смесените епархии; а понеже 
Докторът не може да чака това решение, намират за добре да му ся 
плаща месечината на съветник по 30 лири на месец, като ся захване 
от началото на текущата 1874 година. 

Н[егово] Блаженство [екзарх Антим I]: Ñ÷èòàò ñÿ äîñåãàøíèòå ìó 
óñëóãè íåäîñòàòú÷íè, òà ÷àêàòå äðóãè, ñïîðåä êîèòî äà ìîæå äà ñÿ ïðèåìå 
ïðåäëîæåíèåòî ïî-äîáðå îò íàðîäà? 

Х. Ив[анчо х. Пенчович] еф[енди]: Íå ÷å óñëóãèòå ìó ñà íåäîñòàòú÷íè, 
à âðåìåòî íå íàìèðàìè ñãîäíî äà ñÿ îòíåñåì äî åïàðõèèòå, íî êàòî ñÿ íàäåÿìè, 
÷å íå ùå ñÿ çàáàâÿò ìíîãî âðåìå äà ñÿ çàõâàíàò èñòèëÿìèòå, ìèñëèì òîãàâà ùå 
áúäå íàé-ñãîäíîòî âðåìÿ äà íàïðàâèì òîâà ïðåäëîæåíèå. 

Н[егово] Блаженство [екзарх Антим I]: Äåòî ùå ðå÷å âèé ïîëàãàòå 
èñòèëÿìèòå çà óñëîâèå, à àêî íå ñòàíàò, òîãàâà íå ùå ñÿ ñ÷èòà äîñòîåí çà 
íàãðàæäåíèå. 

Хр. Тъпчилеща, х. Ив[анчо х. Пенчович] еф[енди] и Димитраки 
[Тодоров] еф[енди] отговарят, че не ся полагат èñòèëÿìèòå като усло-
вие, а само мислят да ся въсползуват от това благовремие, защото в 
тяхната мисъл предложението ся отлага само за по-сгодно время. 

Пловдивский Панарет предлага, че понеже Д-р Чомаков ся намира 
длъжен, за да му ся помогне да ся исплати и да ся поддържа, ако е 
благословно да захвани заплатата му откак е престанала Плов-
дивската епархия да му плаща. 

Х. Ив[анчо х. Пенчович] еф[енди], Димитраки [Тодоров] еф[енди] и 
Търновский Иларион отговарят, че Съветът е длъжен да ся съобра-
зява с Устава, по който ся управлява Екзархията, а по тоя Устав Съ-
ветът може да реши законно да му ся плаща заплатата на съветник, 
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но за от по-напред не е в правото си да решава. За това като ся отлага 
въпросът за награждението му за по-сгодно время, за сега нека му ся 
плаща само месячината от съставянието на Съвета, сир[еч] от 
началото на тая година. 

Н[егово] Блаженство [екзарх Антим I] предлага да му ся плати тая 
месячина откак е престанала Пловдивската епархия да му плаща, и 
количеството, което ще земе за повечето время, да ся счита като част 
от наградата, която ще му ся определи по-после. 

Това предложение ся оставя да ся разгледа по-после, като ся 
прегледа в протокола какво е решено, когато Пловдивската епархия 
писала да ся плаща занапред на Г-на Чомакова от Екзархията, а за 
сега ся решава да му ся плати и да му ся плаща месячината от нача-
лото на тая година. 

Г-н Чомаков влиза в заседанието […] 

ЦИАИ, ф. 1, оп. 1, а.е. 12 (Протоколи на Смесения съвет 1873-1875), л. 156-158. 

Машинописен препис. 

№ 112 

1874, юни 28, Цариград. – Протокол от заседание на Смесения съ-
вет: заплатите на неговите членове; д-р Чомаков докладва за ак-
товете за гражданско състояние 

27й Äååñëîâ. Рядовно заседание на Смесенний съвет. // 28 Юния 1874. 
Председател Н[егово] Блаженство [екзарх Антим I]; присъствующи 
членове: Търновский Иларион, Пловдивский Панарет, х. Ив[анчо] 
еф[енди х. Пенчович], Георгаки eф[енди Стоянович], Димитраки 
еф[енди Тодоров], Д-р Ст. Чомаков, Хр. Тъпчилеща и Др. Цанков. 

Заседанието ся отваря на 6 1/2 час. 

Прочитат ся протоколите на 25 и 26 заседания, които ся одобря-
ват. 

Г-н Геор[гаки] Чалоглу иска дозволение от Съвета да си иде в 
Пловдив за един месяц; при това, при всичко дето знае състоянието 
на Екзархията, казва да му ся плати поне половината от заплата му; 
çàùîòî íàé-ïîñëå, притуря, òðåáà äà çíàÿ àêî ùå èìàì äà çèìàì èëè íå. 

Н[егово] Блаженство [екзарх Антим I]: Òîÿ âúïðîñ òðåáà äà ñÿ ðåøè çà 
äà ñè çíàå âñÿêîé. 
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Х. Ив[анчо] еф[енди х. Пенчович]: Ñïîðÿä Óñòàâà íàì íå îñòàÿ äà 
ðåøàâàìè òîÿ âúïðîñ, çàùîòî å ðåøåíî äà ñÿ ïëàùà è íà ñúâåòíèöèòå, êàêòî ñÿ 
ïëàùà è íà äðóãèòè ÷èíîâíèöè, è ïðàâèòåëñòâîòî âÿðâàì, ùå îñòàâè íà 
ðàñïîëîæåíèåòî íà íàðîäà, àêî èñêà äà ïëàùà; ñàìî òðåáà, притуря, äà âèäèì 
îò ãäå ìîæå äà ñÿ ïëàùà. 

Цанков: Íàðîäíèé ñúáîð äîáðå å ïðåìèñëèë, ÷å òðåáà äà èìà ÷åëîâåöè, 
êîèòî äà ñëóæÿò íà Åêçàðõèÿòà è íà êîèòî çà ðàáîòàòà èì äà ñÿ çàïëàùà, 
çàùîòî íàðîäúò íå ùå Ëîãîòåòîâöè è äðóãè òàêèâà. 

Н[егово] Блаженство: Êîãàòî äà ñòàíå èçáèðàíèåòî íà ñúâåòíèöèòå, 
ïèñàõìè íà åïàðõèèòå, ÷å ñÿ íå ãàðàíòèðóâà çàïëàòàòà íà ñúâåòíèöèòå ïðåäè 
äà ñÿ ïîòâúðäè Óñòàâúò; îòïîñëå ïî ïðè÷èíà íà ïèñìà, êîèòî ïðèÿõìè îò 
Ïëîâäèâ è îò Òóë÷à, â êîèòî íè ïðàâÿõà çàáåëåæâàíèÿ, ïîïðàâèõìè ïúðâîòî 
ïèñìî è ïèñàõìè, ÷å ùå ñÿ ïëàùà íà ñúâåòíèöèòå, àêî åïàðõèèòå âíàñÿò 
ðåäîâíî. 

Чомаков: Ãäåòî ùå ðå÷å, âúïðîñúò îùå òîãàâà ðåøåí; ïà îñâåí òîâà 
çàâ÷åðà ñòå ðåøèëè çà ìåíå äà ìè ñÿ ïëàùà, íî òî íå òðåáà äà å èñêëþ÷èòåëíî, à 
àêî ùå ñÿ ïëàùà, äà ñÿ ïëàùà íà âñè÷êè; çàùîòî âñè÷êèòå ñà èçáðàíè äà ñÿ 
òðóäÿò çà íàðÿæäàíèåòî è äîáðîòî íà Åêçàðõèÿòà. À â ñúùàòà êàòåãîðèÿ 
òðåáà äà å è ïðè÷èíàòà íà ñèíîäíèòå âëàäèöè, çàùîòî íå ìîæå äà ñÿ ðåøè 
åäíîòî áåç äðóãîòî. 

Димитраки еф[енди] Тодоров: Ïîíåæå íàðîäúò å èçáðàë è îïðåäåëèë 
õîðà äà ìó ñëóæàò, òðåáà è äà èì ïëàùà, çàùîòî êîé ùå å òîÿ, êîéòî ùå ñè 
îñòàâè ðàáîòàòà è äà äîéäå äà ñëóæè áåç çàïëàòà? 

Чомаков: Åòî çàùî òðåáà äà ñÿ ïëàùàò ñúâåòíèöèòå, êàòî ñÿ 
ïëàùàò, òèé ùå ñÿ äëúæíè äà ñÿ ãðèæàò íåïðåñòàííî äà ñÿ òóðè Åê-
çàðõèÿòà â ðÿä. 

[…] Н[егово] Блаженство предлага да ся отложи решението на тоя 
въпрос в извънрядно заседание, което да стане в понеделник, и 
предложението му ся приима. 

Др Ст. Чомаков известява, че размишлявали с Н[егово] Пр[еосве-
щенство] Г-на Аверкия Вратчанский за какви да бъдат ìåòðèêèòå, които 
треба да ся въведат в всичките църкви, и намерили удовлетворителни 
ìåòðèêèòå, които ся употребяват в Доростоло-Червенската епархия. А 
за статистиките, които треба да ся нарядат по всичките епархии, 
представлява образец, който като ся поправи в някои места, оставя ся 
на писалището, чтото като дойдат статистическите листове от 
Видинската епархия и ся прегледат и тий, тогава да ся види как да ся 
напечатат. […] 

ЦИАИ, ф. 1, оп. 1, а.е. 12 (Протоколи на Смесения съвет 1873-1875), л. 161-163. 

Машинописен препис. 
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№ 113 

1875, август 8, Цариград. – Извлечение от 154-и протокол на ре-
довното заседание на Смесения съвет: определяне членовете 
на комисията, която да проведе допитванията в смесените 
епархии 

154-й Äååñëîâ. Редовно заседание на Смесенний Съвет 
Петък, 8 Август, 1875. 

Председател: Н[егово] Блаженство; присъствующи членове: Пловдив-
ский Панарет, Доростоло-Червенский Григорий, Самоковский Доситей, 
х. Ив[анчо] Еф[енди х. Пенчович], Георгаки Еф[енди Чалоглу], Д-р 

Чомаков и [Драган] Цанков. 
Заседанието ся отваря на 6-й чяс. 

[…] Н[егово] Блаженство пита, като дойде время да ся отговори на 
правителственното òåñêåðå за испращанието на комисия за исвър-
швание на èñòèëÿìèòå като ся заповяда да ся определят двама вла-
дици, да ся приеме ли без забележки, или да ся гледа да ся приеме 
един владика и Г-н Д-р Чомаков, както е решено преди время. 

Съветът намира за по-полезно за Екзархията, ако е възможно, да 
ся издействува да бъде един от комисарите Г-н Д-р Чомаков; нъ ако не 
е възможно, тогава да ся прати Г-н Кирилл Скопский. […] 

ЦИАИ, ф.1, оп. 1, а.е. 13 (Протоколи от заседанията на Смесения съвет 1875-

1878), л. 75. Машинописен препис. 

№ 114 

1875, август 13, Цариград. – Извлечение от 156-и протокол на 
Смесения съвет: относно състава на комисията, която да проведе 
допитванията в смесените епархии 

156-й Äååñëîâ. Редовно заседание на Смесений Съвет 
Сряда, 13-й Август, 1875. 

Председател: Н[егово] Блаженство; присъствующи членове: Пловдив-
ский Панарет, Самоковский Доситей, х. Ив[анчо] Еф[енди х. Пенчович], 

Геор[гаки] Еф[енди Чалоглу], Д-р Чомаков и [Драган] Цанков. 
Заседанието ся отваря на 2 1/2 чяс. 
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[…] Н[егово] Блаженство: À çà îïðåäåëåíèåòî îò íàøÿ ñòðàíà íà äâå 
ëèöà, äà çåìàò ó÷ÿñòèå â Ñìåñåíàòà êîìèñèÿ çà èñòèëÿìèòå, íå òðåáóâà ëè äà 
îòãîâîðèì íà Â[èñîêàòà] Ïîðòà? 

След някои съразмишления за кои лица да ся определят, като ся 
взе в вид, че желанието на В[исоката] Порта е да бъдат два митропо-
лита и, че Патриархията ще гледа с лошо око на комисията ако ся оп-
редели Г-н Чомаков, Съветът намира за благословно да ся определят 
членове на тая комисия Т[eхни] Преосв[ещенства] Г-н Панарет Плов-
дивский и Кирилл Скопский, и да ся съобщи с òàêðèð на В[исоката] 
Порта това определение. […] 

ЦИАИ, ф.1, оп. 1, а.е. 13 (Протоколи от заседанията на Смесения съвет 1875-

1878), л. 77-78. Машинописен препис. 

№ 115 

1876, 15 април, Цариград. – Извлечение от 234-и протокол на Сме-
сения съвет: заплатата на д-р Чомаков; свикване на редовен 
Църковно-народен събор 

234-й Äååñëîâ. // Извънредно общо заседание на Св.Синод и Екзар-
хийский съвет. //четвъртък, 15 априлия 1876. 

Председател: Н[егово] Блаженство; присъствуящи членове: Велешко-
Струм[ишки] Дамаскин, х. Иванчо еф[енди х.] Пенчович, Георгаки 

еф[енди] Чалоглу, Д-р Ст. Чомаков и Др. Цанков.  
Заседанието ся отваря на 2-й час. 

Предлагат ся на Съвета сметкити на Екзархийский Ковчег, които 
ся поправят според забележките в преминалите заседания.[…]  

Цанков: Êàòî ðåøàâà Ñúâåòúò, íåêà ñÿ çàáåëåæè, à êîëêîòî çà çàïëàòàòà 
íà Ã-íà ×îìàêîâà, íå òðåáóâà äà ñÿ êàæå â ïðîòîêîëà, ÷å ñÿ ðåøè äà ñÿ çàìèíå 
ïðîñòî êàòî ëàíè, à äà ñÿ ïëàùà è çàíàïðåä çà äîêòîð, íî àêî Ñúâåòúò å ðåøèë 
äà èìà äîêòîð Åêçàðõèÿòà, òîãàâà ùÿ çàáåëåæÿ, ÷å òîé íå å äà ðåøàâà òîâà; 
çà÷òîòî ëàíè ñÿ ðåøè, ÷å èìàøå èçâúíðåäíà íóæäà, à ñåãà èìà áîëíèöà. 

Д-р Чомаков: Íî àç áÿõ âè çàáåëåæèë, ÷å íå ìîãà ñ ïî-äîëó îò 30 ò[óðñêè] 
ëèðè äà ñÿ èçäúðæÿì, à òàÿ ìè çàáåëåæêà ñòàíà ïðåç çàìèíàëàòà ãîäèíà, è îò 
òîâà ñÿ äîêàçâà, ÷å çàáåëåæêàòà ìè å áèëà è çà íàïðåä, çà÷òîòî è íå ïðèèìàì 
òàêúâ äàð çà åäíà ãîäèíà. 
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Х. Иванчю [х. Пенчович] еф[енди]: Êàêòî ëàíè ðåøè Ñúâåòúò 
ïðèâðåìåííî, òàêà è òàÿ ãîäèíà ìîæå äà ðåøè, çà÷òîòî ïðèâðåìåííîòî å åäèí 
ïåðèîä, äî êîãàòî ñÿ ðåøè äðóãîÿ÷å. 

Цанков: Âèøåãëàñèåòî ìîæå äà ðåøè, è çàòîâà íÿêà ñÿ ïîëîæè âúïðîñúò 
ïîä ãëàñîïîäàâàíèå. 

Н[егово] Блаженство полага под гласоподавание тоя въпрос и с 
четире гласа против един, като не участвува в гласоподаванието Д-р 
Чомаков, решава ся да следува същата привременна мярка за Д-р 
Чомаков и на същото основание. […] 

Н[егово] Блаженство предлага да ся прочетат изново писмата от 
Пловдив, София и Сливен, с които ся иска събиранието на народен 
Събор, както и писмата от Битолската и Леринската Община, които ся 
оплакват за дето ся преговаряло някое спогождение [с което] искали 
да ги жъртвуват на гръцката патриархия. 

Като ся прочетоха казанити писма от 14 Марта от Пловдив и от 30 
Марта от София и Сливен, както и писмата от 26 Марта от Битолската 
община и от 30 Марта от Леринската, Н[егово] Блаженство казва, че 
преговори за спогождение между Екзархията и Патриархията няма, та 
оплакванията са неуместни, а колкото за свикванието на народен съ-
бор да размислим и да подадем òàêðèð. 

Д-р Чомаков: Íÿìà âèøåãëàñèå íà Åïàðõèèòè, êîèòî èñêàò ñúáðàíèåòî íà 
íàðîäåí Ñúáîð, íî íóæäàòà îò òàêúâ Ñúáîð å íåîñïîðèìà, è íèå òðåáà äà ñè 
èñïúëíèì òúÿ äëúæíîñò, çàùîòî äðóãîÿ÷å âëèçàò â ïîäîçðåíèå õîðàòà çà 
ðàáîòèòè íè, îñîáåííî êàòî íå èñïúëíèì çàäëúæåíèåòî, êîåòî íè å íàëîæåíî 
îò Óñòàâà. 

Х. Иванчю [х. Пенчович] еф[енди] припознава, че е нужда от Събор 
на Епархийски представители, çàùîòî, казва, òàêà ùå ìîãàò Åïàðõèèòè äà 
âèäÿò ñúñòîÿíèåòî íà ðàáîòèòè è äà ìîãàò äà ñÿ çåìàò íÿêîè ïðåïîðú÷àíè îò 
îïèòà ìåðêè. 

Като ся съгласява прочее Съветът, че е и нужда, и длъжност на 
Съвета да ся свика събор от Епархийски представители, реша ся да ся 
подаде на В[исоката] Порта òàêðèð, който съгласно с 134-й член на 
Устава да прегледа сметкити на Екзархийский ковчег и да размисли, 
какви изменения могат да ся въведат в Устава за поправлението на 
показанити от опита недостатъци в управлението на Екзархията въ-
обще и на епархиити часто, който òàêðèð да подаде лично Н[егово] 
Блаженство, и като изложи устно резонити за нуждата от събиранието 
на епархийски представители, ако не по двама, то поне по един от 
всяка епархия. […] 

ЦИАИ, ф.1, оп. 1, а.е. 13 (Протоколи от заседанията на Смесения съвет 1875-

1878), л. 241-242. Машинописен препис. 
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№ 116 

1876, април 16, Цариград. – Извлечение от 235-и протокол на Сме-
сения съвет: свикване на Църковно-народен събор 

235-й Äååñëîâ // Редовно общо заседание на Св.Синод и Ек-
зарх[ийския] съвет // пятак, 16 априлия 1876 

Председател: Н[егово] Блаженство [Антим I]; присъствующи членове: 
Велешко-Струм[ишки] Дамаскин, х. Иванчо еф[енди х.] Пенчович, Ге-

оргаки еф[енди] Чалоглу, Д-р Ст. Чомаков и Д. Цанков. 

[…] Д-р Чомаков: Àç ïàê ùå êàæÿ, ÷å àêî ïîäàäåì òàêðèð çà ñúáèðàíèåòî 
íà íàðîäåí ñúáîð íà îñíîâàíèå íà èñêàíèåòî íà òðèòÿõ Åïàðõèè, êàòî òèÿ 
Åïàðõèè íÿìàò âèøåãëàñèåòî, äðóãèòè Åïàðõèè ìîãàò äà êàæÿò, ÷å íå ðàçäåëÿò 
ìíåíèåòî èì. 

Х. Иванчю [х. Пенчович] еф[енди] и Георгаки [Стоянович] еф[енди] 
забележват, че на основание на Устава не е правилно да ся иска 
свикванието на народен Събор, защото Уставът не е подтвърден, та 
правителството го не припознава, а може да ся попроси позволение за 
свиквание на народен Събор на основание на исканието на Епархиити, 
но за това е потребно да имами от повечето Епархии това искание. 

Х. Иванчю [х. Пенчович] еф[енди] при тия забележва, че и тритях 
писма, които ни са пратени, не са редовни; защото ако и да е от 
Пловдив писмото от Епархийский съвет, то е без подписа на Предсе-
дателя му, а писмата от София и Сливен са от граждани, които нямат 
пълномощие от Епархиотити. Çà òîâà, казва, àç ñúì íà ìíåíèå äà ñÿ 
îòãîâîðè íà Ïëîâäèâñêèé Ñúâåò, íà êîãîòî äà ñÿ çàáåëåæè, ÷å íÿìà ïîäïèñúò íà 
Ïðåäñåäàòåëÿ, òà äà êàæå çàùî å ñòàíàëî òàêà, à êîëêîòî çà ïðåãîâîðè çà 
ñïîãîæäåíèå, ÷å íÿìà, à çà ñâèêâàíèåòî íà íàðîäåí Ñúáîð ñÿ çèìà æåëàíèåòî èì 
â âíèìàíèå, íî ÷å äðóãèòå Åïàðõèè îùå íå ñà ñÿ èçðàçèëè. Êîëêîòî çà 
Ñîôèéñêîòî è Ñëèâåíñêîòî ïèñìî, ïîíåæå òèè ñà îò Ãðàæäàíèíè, à íå îò 
Åïàðõèéñêèòè èì ñúâåòè, íà òÿõ äà ñÿ íå îòãîâàðÿ íàïðàâî, à äà ñÿ ïèøå íà 
âëàäèöèòè äà èì ñúîáùÿò çàáåëåæâàíèÿòà íè è ñúñòîÿíèåòî íà ðàáоòèòè, 
êàòî ñìèñëè, àêî ùåòå, ÷å àêî èìà [áúëãàðî-ãðúöêà ïîìèðèòåëíà] êîìèññèÿ, òÿ 
íå îò ñòðàíà èëè ñ ñúãëàñèåòî íà Åêçàðõèÿòà. 

Д-р Чомаков: Ñïîðÿä ìåíå íå ìîæåì äà îòêàæåì ïðàâîòî íà íàðîäà 
äà îòïðàâÿ ïðîøåíèÿ íà Åêçàðõèÿòà äà èñêà ñâèêâàíèåòî íà íàðîäåí 
Ñúáîð; çà òîâà ñúì íà ìíåíèå äà îòãîâîðèì íà òèÿ ïèñìà è äà ãè 
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óñïîêîèì, çà äà íå êàæÿò, ÷å òúðñèì ñàìî èçâèíåíèå çà äà îòõâúðëèì 
èñêàíèåòî èì. 

Х. Иванчю [х. Пенчович] еф[енди]: Íî àç íå êàçâàì äðóãî, îñâåí ÷å íå 
òðåáóâà äà ñÿ ïèøå ïðàâî íà ïîäïèñàíèòè, à íà âëàäèöèòè, êîèòî äà èì 
ñúîáùÿò îòãîâîðà íè, è òîâà êàçâàì, çà äà íå äàâàìè ñàìè íèé ïðèìåð íà 
áåçðåäèåòî. 

Д-р Чомаков забележва, че на това е съгласен, само да ся не ос-
тавят без отговор. 

Н[егово] Блаженство забележва, че е по-добре да ся обмисли по-
добре за да ся не повръща пак решението, както за подаванието на 
òàêðèð, така и за отговора, и за това предлага да ся отложи решението 

до Вторник, което Съветът приима. […] 

ЦИАИ, ф.1, оп. 1, а.е. 13 (Протоколи от заседанията на Смесения съвет 1875-

1878), л. 244-245. Машинописен препис. 

№ 117 

1876, април 20, Цариград. – Извлечение от 236-и протокол на Сме-
сения съвет: отлага се свикването на Църковно-народен събор 

235-й Äååñëîâ // Редовно общо заседание на Св.Синод и Ек-

зарх[ийския] съвет // вторник, 20 априлия 1876 
Председател: Н[егово] Блаженство [Антим I]; присъствующи членове: 
Велешко-Струм[ишки] Дамаскин, х. Иванчю еф[енди х.] Пенчович, Ге-

оргаки еф[енди] Чалоглу и Д-р Ст. Чомаков. 

[…] Н[егово] Блаженство: Ñåãà äà äîéäåì âúðõó âúïðîñà çà ñâèêâàíèåòî 
íà Íàðîäåí Ñúáîð. Ñúâåòúò òðÿáâà äà ðàçìèñëè çà òîâà, çà÷òîòî, êàêòî 
çàáåëåæâàò ïèñìàòà îò Ñëèâåí è Ñîôèÿ, òèé èçäàâàò ìíåíèå, ÷å è áåç 
íàïîìíþâàíèå îò òÿõíà ñòðàíà äëúæíè ñìè áèëè äà ñâèêàìè íàðîäåí ñúáîð. 

Д-р Чомаков: Àç êàçâàõ è ïàê êàçâàì, ÷å å íåóìåñòíî äà ñÿ îñíîâåì ñàìî íà 
òðè Åïàðõèè, íî àêî å ðàáîòàòà äà èñïúëíèì ñâîÿòà äëúæíîñò, êàòî ñÿ îñíîâåì 
íà íóæäàòà, òîãàâà òðÿáâà äà ïîìèñëèì çà äà ïîèñêàìè îò Ö[àðñêîòî] 
Ïðàâèòåëñòâî ïîçâîëåíèå çà ñâèêâàíèåòî íà íàðîäåí ñúáîð. 

Х. Иванчю [х. Пенчович] еф[енди]: Íî íå òðåáóâà ìåæäó òîâà äà 

ïðåìúë÷èì, ÷å è îò íÿêîè Åïàðõèè ñÿ îáàäèõà äà èñêàò ñâèêâàíèåòî 
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íà íàðîäåí Ñúáîð, çà÷òîòî ìîæå Ö[àðñêîòî] Ïðàâèòåëñòâî äà ñÿ íà-

ó÷èëî, à àêî ïðåìúë÷èì, òîãàâà ìîæå äà ñÿ ïîìèñëè, ÷å êðèåì. 

Д-р Чомаков: Íå äà êðèåì, à ìèìîõîäîì äà êàæåì è òîâà, íî ãëàâíîòî, ÷å 

ñúñòîÿíèåòî íà Åêçàðõèéñêèòè ðàáîòè èçèñêâà äà ñÿ ñúáåðå íàðîäåí ñúáîð. 

Георгаки [Стоянович] еф[енди]: Ìîåòî ìíåíèå å äà íå áúðçàìè, â òîâà 

ñúñòîÿíèå íà ðàáîòèòè, çà÷òîòî â äíåøíèòè ñè çàíèìàíèÿ Ö[àðñêîòî] 

Ïðàâèòåëñòâî íå âÿðâàì äà íè äîçâîëè, ïà è íèÿ íå òðÿáâà äà áúðçàìè è äà 

äàâàìè ãëàâîáîëèÿ íà Ïðàâèòåëñòâîòî, äà èñêàìè äà ñÿ ñâèêà íàðîäåí Ñúáîð. Çà 

òîâà ïî ìîåòî ìíåíèå äîáðå å äà îòëîæèì ïîäàâàíèåòî íà òîÿ òàêðèð. 

Н[егово] Блаженство: Íî êàêâî äà îòãîâîðèì íà Ñëèâåíöè, Ñîôèéöè? 

Д-р Чомаков: Äà îòãîâîðèì ïðîñòî, ÷å çàáåëåæâàíèÿòà èì ñÿ çèìàò â 

âíèìàíèå è ùå èìàìè ãðèæÿ äà ïîèñêàìè â ïðèëè÷íîòî âðåìå ïîçâîëåíèå. 

Н[егово] Блаженство: Àç îñòàâàì âèå äà ðåøèòå, çàòîâà ðàìèñëåòå, 

êàêòî å ïî-äîáðå äà íàïðàâèì, çà÷òîòî òðåáà äà çåìåì âñè÷êî â âíèìàíèå, äà 

íå áè äà íè íàïðàâÿò îò ïðàâèòåëñòâîòî òèÿ çàáåëåæâàíèÿ, êàêâèòî íàïðàâè 

Ã-í Ãåîðãàêè [Ñòîÿíîâè÷] åô[åíäè], íî äà ãëåäàìè äà íå íåãîäóâàò è Åïàðõèèòè. 

Д-р Чомаков: Ìåíå íàïðàâèõà âïå÷àòëåíèå çàáåëåæâàíèÿòà íà Ã-íà 

Ãåîðãàêè [Ñòîÿíîâè÷], è àç ñÿ ñúãëàñÿâàì äà ñÿ îñòàâè ïîäàâàíèåòî íà òàêðèð çà 

ïî-áëàãîïðèÿòíî âðåìå, à íà òðèòÿõ åïàðõèè äà ñÿ îòãîâîðè ïðèëè÷íîòî, êàòî 

ñÿ íàïðàâÿò çàáåëåæâàíèÿ çà òîíà íà ñëèâåíñêîòî ïèñìî. 

Х. Иванчю [х. Пенчович] еф[енди]: Òîÿ âúïðîñ å äåëèêàòåí, òà àç íå 

ìîãà äà èñêàæÿ ìíåíèå, çà÷òîòî ðàáîòàòà ñÿ ðàçäðúíêà, è àêî ñÿ îòëîæè, ìîæå 

Âàøå Áëàæåíñòâî äà îñòàíåòå ïîä îòãîâîðíîñò, à àêî ñÿ ïîäàäå òàêðèð, ìîæå 

ïðàâèòåëñòâîòî äà íàïðàâè çàáåëåæâàíèÿ çà îáñòîÿòåëñòâàòà. 

Н[егово] Блаженство полага въпроса под гласоподавание, в което 

Х. Иванчю [х. Пенчович] еф[енди] изново прогласява, че не подава ни-

какъв глас, зачтото няма мнение, а другити членове ся произнесоха да 

ся отложи подаванието на òàêðèðà и да ся отговори на епархиити, за 

да им ся изяснят причинити, като им ся каже, че споряд Устава и 

споряд желанието на епархиити, като дойде сгодното време ще ся 
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попроси от Ц[арското] Правителство позволение за свикванието на 

народен събор. […] 

ЦИАИ, ф.1, оп. 1, а.е. 13 (Протоколи от заседанията на Смесения съвет 1875-

1878), л. 246-247. Машинописен препис. 

№ 118 

1876, май 4, Цариград. – Извлечение от 237-и протокол на Смесения 
съвет: д-р Чомаков е уволнен от Смесения съвет на Екзархията 

237-и Äååñëîâ. // Редовно общо заседание на Св.Синод и на Екзар-
хийский Съвет. // вторник, 4 Мая 1876. 

Председател, Н[егово] Блаженство; присъствующи членове: Велешко-
Струмский Дамаскин, х. Иванчю Ефенди Пенчович и Георгаки 

Еф[енди] Чалооглу. – Заседанието ся отваря на 3-й час. 

Н[егово] Блаженство: Êàêòî çíàåòå, Ä-ð ×îìàêîâ êàòî ñÿ îïðåäåëè íà 
ñëóæáà, ñÿ óâîëíè îò ñëóæáàòà ñè íà Åêçàðõèéñêèé Ñúâåòíèê, ñïîðåä Óñòàâà 
òðåáóâàøå äà ñÿ ïðèçîâàò Åïàðõèèòå äà ñÿ èçáåðå äðóã íà ìÿñòîòî ìó, íî 
ïîíåæå, çà äà ñòàíå òîâà, òðÿáâà äà ñÿ çåìå ïîçâîëåíèå îò ïðàâèòåëñòâîòî äà 
ñÿ ñúáåðàò èçáèðàòåëèòå, êîåòî îáà÷å òâúðäå âåðîÿòíî å, ÷å ïðàâèòåëñòâîòî 
íÿìà äà äîçâîëè íèòî ïàê ìîæå äà ñÿ âèêàò Öàðèãðàäñêèòå Áúëãàðè äà èçáåðàò; 
çà òîâà àç ïîìèñëèõ äà ñÿ ïðèçîâå Ã-í Öàíêîâ, êîéòî çà åäíà èêîíîìèÿ áåøå ñÿ 
îòòåãëèë, çà äà çàìåñòè ïðèâðåìåííî Ã-íà ×îìàêîâà, è ïî ñëåäñòâèå ñúîáùèõ íà 
Â[èñîêàòà] Ïîðòà ñ òàêðèð îïðåäåëåíèåòî ìó. 

Н[егово] Блаженство; пита членовете какво мислят, и на отговора, 
че няма какво да забележят, призовава Г-на Цанкова, комуто извес-
тява, че понеже ся уволнява Д-р Чомаков, а не може да стане избра-
ние, за да ся замести с друг, то ся определява привременно на мяс-
тото му той. 

Г-н Цанков благодари за доверието, което доказват към него, и 
казва, че като не може да ся избере от Епархиите друг, то привре-
менно приима определението си. […] 

Прочита ся друго òåñêåðå [от Високата Порта], че ся одобрява оп-
ределението на Д. Цанкова вместо Д-ра Чомакова за член на Екзар-
хийский Съвет. […] 

ЦИАИ, ф.1, оп. 1, а.е. 13 (Протоколи от заседанията на Смесения съвет 1875-

1878), л. 248. Машинописен препис. 



Българоезични документи 

 

265 

 
 

№ 119 

1877, януари 20, Цариград. – Извлечение от протокол на заседание 
на Св.Синод на Българската екзархия: действията на Доктор-
чомаковия кръг за свалянето на екзарх Антим 

256-о Заседание на Св.Синод // 1877 януарий 20, четвъртък. 
Присъствоват Н[егово] В[исоко] Пр[еосвещенство] Г-н Панарет Плов-
дивский и Н[егово] В[исоко] Пр[еосвещенство] Г-н Мелетий Софийский, 

председателствова Н[егово] Блаженство Антим I. 

Прочетоха ся следующите писма: 
[…] 5) Едно от Н[егово] В[исоко] Пр[еосвещенство] Г-на Илариона 

Кюстендилский, от 11-й дек[ември 1876] (№ 680), в което Негово Ви-
сокопреосвященство явява, че Г-н Д. Пандуров дошъл в Кюстендил и 
канил тамошните християни устно и с едно писмо1, подписано от 
двама митрополити (Н[егово] Пр[еосвещенство] Г-н Аверкия прежде 
бивший Врачанский и Н[егово] В[исоко] Пр[еосвещенство] Г-на Дамас-
кина Велеско-Струмицкий) и двама миряни (Г-н Ст. Чомаков и Г-н Г. 
Чалооглу) и от него (Д. Пандуров), да искат дозволение от Правител-
ството да пратят в Цариград представители, за да изберат друг ек-
зарх, но гражданите му били отговорили, че причината на несъвър-
шений ход на екзархийските работи не е Н[егово] Блаженство [Антим 
I], а обстоятелствата, и отказали да проводят представители, като 
съжаляват при това за клеветата на тия лиця и ся протестират против 
тяхната постъпка. Писмото, за което помянува, е отправено до много 
общини. Н[егово] Високопреосвященство испроводи и препис от него, 
Н[егово] Блаженство [Антим I] яви, че на времято ся отговори на Не-
гово Високопреосвященство и му ся благодари. […] 

ЦИАИ, ф. 2, оп. 1, а.е. 2в (Протоколи на Св.Синод 1874-1877), л. 205-207. Ма-

шинописен препис. 

№ 120 

1877, март 10, Цариград. – Извлечение от протокола на 270-о за-

седание на Св.Синод на Българската екзархия: избор на нов 

                                                 
1 Вероятно това е писмото, поместено у Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 554, с. 

612-613. 
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Смесен съвет с разисквания дали д-р Чомаков и Георгаки Стоя-

нович може и трябва да влязат в него 

270-о заседание на Св. синод. // 1877 март 10-й четвъртък. 

Присъствоват Н[егово] В[исоко] Пр[еосвещенство] Г-н Панарет Плов-

дивский, Н[егово] В[исоко] Пр[еосвещенство] Г-н Григорий Доростол-

ский и Червенский и Н[егово] В[исоко] Пр[еосвещенство] Г-н Симеон 

Варно-Преславский, под председателството на Н[егово] Блаженство 

Антим I-ий 

Продължава ся разсъждението от вчерашното заседание за 

привременността на Съветът, който ще ся избере. Н[егово] В[исоко] 

Пр[еосвещенство] Г-н Григорий Доростолски и Червенски и Н[егово] 

В[исоко] Пр[еосвещенство] Г-н Симеон Варно-Преславски остават 

всяки на своето мнение: първий – Съветът да бъде привременен, доде 

ся поправят времянната, когато да ся избере друг от избирателите; 

вторий – да бъде за пълн период. След дълго разисквание, Н[егово] 

В[исоко] Пр[еосвещенство] Г-н Григорий Доростолски и Червенски 

предлага да ся избере Съветът за до 1-й януария идущата година 

1878, когато ся свършва периодът на предишнийт Съвет, и за после да 

ся избере друг според Уставът от епархийските избиратели. Всички 

одобриха това предложение на Н[егово] В[исоко] Преосвященство и 

решиха Съветът, който ще ся избере сега, да бъде допълнителен. 

Н[егово] Блаженство: Êàòî ñÿ èçìåíè Ñúâåòúò íà äîïúëíèòåëåí, ìîæå ëè 

äà ñÿ èñêëþ÷àò ÷ëåíîâåòå íà ïðåäèøíèÿò ñúâåò Ã-í õ. Èâàí÷î õ. Ïåí÷îâè÷ è Ã-í 

Ã. Ñò. ×àëîîãëó? Íÿìà ëè äà êàæàò òå: Íÿìàõòå ïðàâî äà íè èçêëþ÷âàòå. 

Н[егово] В[исоко] Пр[еосвещенство] Г-н Панарет Пловдивски: Çà 

Ã-íà Ã.Ñò. ×àëîîãëó, òîâà îñòàâÿì íà Âàøå Áëàæåíñòâî; êîëêîòî çà Ã-íà õ. 

Èâàí÷î õ. Ïåí÷îâè÷, ìèñëÿ, ÷å íå ìîæåìè äà ãî èñêëþ÷èìè. 

Н[егово] В[исоко] Пр[еосвещенство] Г-н Симеон Варно-Преслав-

ский: Â ïèñìîòî çà èçáðàíèåòî íà Ñúâåòúò, êîåòî ñúì íàïðàâèë è êîåòî ùå ñÿ 

ïðî÷åòå, àç ñúì êàçàë çà Ã-í Ã. Ñò. ×àëîîãëó, ÷å òîé íå ìîæå äà áúäå ñúâåòíèê, 

ïîêàçàë ñúì è ïî êîè ïðè÷èíè. Çà Ã-í õ. Èâàí÷î õ. Ïåí÷îâè÷ íå ñúì êàçàë íèùî. 

Ñåãà ìîæå äà ñÿ èçìåíè, íàìåñòî 6, äà èçáåðàò 5 êàíäèäàòè, çà äà îñòàíå è çà 

íàïðåä Ã-í õ. Èâàí÷î õ. Ïåí÷îâè÷. 
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Н[егово] В[исоко] Пр[еосвещенство] Г-н Панарет Пловдивский: 

Æåëàÿ äà çíàÿ, íà êàêâî îñíîâàíèå ìîæå äà ñÿ èñêëþ÷è Ã-í Ã. Ñò. ×àëîîãëó. 

Н[егово] В[исоко] Пр[еосвещенство] Г-н Григорий Доростолски и 

Червенски прочита всичките параграфи на и бележките на 103 член на 

Уставът. 

Н[егово] В[исоко] Пр[еосвещенство] Г-н Панарет Пловдивски: Å, ïî 

êîé îò òÿõ ìîæå äà ñÿ èñêëþ÷è? 

Н[егово] В[исоко] Пр[еосвещенство] Г-н Григорий Доростолски и 

Червенски: Ако Ã-í Ã.Ñò. ×àëîîãëó å çàáåëåæèë íÿêîå íàðóøåíèå íà Óñòàâúò èëè 

äðóãà íÿêîÿ âèíà îò ñòðàíà íà Í[åãîâî] Áëàæåíñòâî, ñïîðåä Óñòàâúò (ðàçáèðà 

88 ÷ëåí), òîé òðåáàøå äà ÿâè òîâà íà Ñúâåòúò è ïúðâî ñ íåãî çàåäíî äà íàïðàâè 

ïðèëè÷íèòå áåëåæêè íà Í[åãîâî] Áëàæåíñòâî, ïîñëå òîâà äà íàïðàâè ñ Ñúâåòúò 

è Ñèíîäúò; à òîé, íàìåñòî òîâà, íàïèñà ñ íÿêîëêî ëèöà, êîèòî íèêàê íå ñà 

êîìïåòåíòíè çà òèÿ âúïðîñè, åäíî ïèñìî äî íÿêîè åïàðõèé. 

Н[егово] Блаженство: Îùå êàêâî ïèñìî?! Òîé â íåãî êàçâà, ÷å òðåáà äà ñÿ 

èçáåðå äðóã åêçàðõ äà âúñïðå áóéíèéò âåòúð, êîéòî äóõà ìåæäó ðàçíèòå æèòåëè, 

ðàçáèðà ñÿ, ïîñëåäíèòå ïðèêëþ÷åíèÿ â Áúëãàðèÿ, è, ñ ïîìîùòà íà 

Ïðàâèòåëñòâîòî äà âúçâúðíå ìèðúò è ëþáîâòà ìåæäó íàðîäúò è ñúñåäèòå, 

ðàçáèðà, òóðöèòå. Ñëåäîâàòåëíî, òîé ìÿ êëåâåòè ïðåä íàðîäúò è ïðåä 

Ïðàâèòåëñòâîòî. 

Н[егово] В[исоко] Пр[еосвещенство] Г-н Панарет Пловдивски: Ïî-

íåæå çàïëàòà íå ùå èìà, Ã-í Ã.Ñò. ×àëîîãëó íå ùå ïðèåìå. Çà òîâà íèé äà ãî 

ïîêàíèìè; çíàÿ, ÷å ùå ñè äàäå îñòàâêàòà. òîâà ïðåäëàãàì íå ÷å íàìèðàì íåâèíåí 

Ã-íà ×àëîîãëó, íî çàùîòî ñÿ èçëàãàì íà îïàñíîñò. Òîé è Ñò.×îìàêîâ ñà îò ìîÿòà 

åïàðõèÿ, ìíîãî ìÿ óáåæäàâàõà ïîñëåäíî âðåìÿ äà ðàáîòÿ ñ òÿõ çàåäíî, à àç íå 

ñêëîíÿâàõ, çàùîòî íå îäîáðÿâàõ ïîñòúïêàòà èì, íî … 

Н[егово] В[исоко] Пр[еосвещенство] Г-н Симеон Варно-Преслав-

ский: Äåéñòâèòåëíî äîéäîõà òåõíèòå èíòðèãè è íèé ãè èñêëþ÷âàìè îò 

Ñúâåòúò. Íî äà îñòàâèì òÿõ, äà âèäèì äðóãî. Îò ñàìîòî íà÷àëî íà Åêçàðõèÿòà, 

äàæå ïò îò ðàíî, îò èçäàâàíèåòî íà Ôèðìàíúò, òå íå ñà ñÿ òðóäèëè íèêîãà äà 

íàïðàâÿò Öúðêâà òàêâàç, êàêâàòî ñÿ ðàçáèðà ïîä òàçè äóìà, Öúðêâà äóõîâíà; 

âñè÷êèòå èì ñòàðàíèÿ ñÿ áèëè äà ÿ ðàçâàëÿò. 

Н[егово] Блаженство: Ã-í Ã. ×àëîîãëó å äîáúð; òîé ñàìî ñÿ âîäè îò Ã-í 

Äîêò[îð] ×îìàêîâ. 
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Н[егово] В[исоко] Пр[еосвещенство] Г-н Панарет Пловдивский: 
Òàêâîç ìó å óáåæäåíèåòî (íà Ã-í Ä[-ð] Ñò. ×îìàêîâ). 

Н[егово] В[исоко] Пр[еосвещенство] Г-н Симеон Варно-Преслав-
ский: Òîâà ãè íå îïðàâäàâà; íàðîäúò ãè å èçáðàë ñúâåòíèöè, çà äà ñïîìàãàò çà 
íàðåæäàíèåòî è óêðåïëåíèåòî íà Öúðêâàòà, à íå çà äà ïðàâàò Öúðêâàòà 
ñõèçìàòè÷åñêà. 

Н[егово] Блаженство явява, как Г-н Чалооглу, като беше êàïóêåõàÿ, 

когато Правителството иска да промени дрехите за българското духо-
венство, действовал тайно против интересът на Църквата и против 
длъжностите си, поради което тогавашните митрополити всички били 
викнали да ся извади от êàïóêåõàéñêàòà служба. 

Реши ся в писмото за Съветът да ся напише да изберат 5 канди-
дати. […] 

ЦИАИ, ф. 2, оп. 1, а.е. 2в (Протоколи на Св.Синод 1874-1877), л. 251-253. Ма-

шинописен препис. 

№ 121 

1877, април 12, Цариград. – Протокол от заседание на Св.Синод на 
Българската екзархия: сваляне на екзарх Антим 

Долоподписанните синодални членове: Пловдивский Панарет, 
Доростолский и Червенский Григорий и Самоковский Доситей, след 
заседанието от 9 текущийт, пак молихми Негово Блаженство, частно, 
да ни дозволи да свиками в екзархийский дом българските членове на 
Камарата (Õèåòè Ìåáóñàí1) и първенците от тукашните български жи-

тели на събрание, за да разсъдим с тях за исканието на Правител-
ството за уволнението му от екзархийский пост, и, като получихми тоя 
път просимото дозволение, призовавами писменно, за следующийт 
ден, неделя 10 текущийт, следующите лица: Тяхно Благородие Г-на 
Димитракя Тодоров, брат му Стеф. Тодоров, Петракя Златев, Захария 
х. Гюров, Пеша Тодоров, Георгия Карамихалев, Димитрия Робе[в] 
(представители в Камарата: първите троица от Дунавскийт âèëàåò, 

следующите двоица от Софискийт, следующите след тях – от Одрин-

                                                 
1 Heyet-i Mebusan (или Meclis-i Mebusan – Палата на представителите) – Долната 

камара на първия турски парламент, свикан в началото на 1877. 
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скийт и последнийт от Битолскийт), Г-н Г. Ст. Чалооглу (член на Се-
ната1), Д-р Ст. Чомаков (чл[ен] íà Øóðàé Äåâëåòà2), Н. Михайловский (в 

Мин[истерството] на прав[осъдието]), Йоакима Груев, Тодоракя Иск-
ров, Димитракя Гешооглу, Стефана Камбуров, Николчо Хр. Тапчиле-
щов, Христо Караминков, Хараламбия Левтеров, Димитракя Папа-
зоглу, Христа Симов (последните восмина – първенци от търговците), 
Д-р Христа Стамболский и Д-р Константина Мишайков. 

Днес 12 априлий 1877 година, ся събраха от тях в екзархийский 
дом следующите лица: Тяхно Благородие Г-да Д. Тодоров, Ст. Тодо-
ров, П. Златев, З. х. Гюров, П. Тодоров, Д. Робе[в], Г. Ст. Чалооглу, Д-р 
Ст. Чомаков, Н. Михайловский, Й. Груев, Т. Искров и Н. Хр. Тапчиле-
щов, и след много разисквания и расъждения, в които ний предста-
вихми положението на църковните ни работи, както е изложено в про-
токолът на горепомянатото заседание на Св.Синод от 9 текущийт, 
именно: явихми, как Н[eгово] В[исоко] Превъсходителство Сафет 
паша, министрът на Външните дела, ни вика на къщата си, нас и 
Н[eгово] В[исоко] Пр[еосвещенство] Г-на Аверкия преждебивший Вра-
чанский, и ни говори за уволнението на Негово Блаженство; как ний 
защищавахми Негово Блаженство против дошлите до Правителството 
лоши слухове за него и представихми раздразнението на народът и 
страхът да не би, след уволнението му, Правителството да подчини 
Църквата ни под Патриархията пак или да тури в дело схизмата, и 
своята некомепетентност за това толкова важно дело, – уволението на 
екзархът; как Негово Високопревъсходителство ни уверява, че 
Правителството няма лоши намерения към Екзархията и народът ни и 
ще припознае изведнажд наместникът, после, като стане избранието, 
– и новийт екзарх и няма да измени в нищо áåðàòúò на новийт екзарх, 
но ще го направи точно с áåðàòúò на Негово Блаженство, без за-
менение на думата ïðàâîñëàâåí с ñõèçìàòè÷åñêèé и без някое друго най-

малко даже променение, и ни заповяда да направим с българските 
представители в Камарата и първенците от тукашните българи, които 
той и Правителството считат, по положението им компетентни, 
властни; и как ний предлагахми на Негово Блаженство да си даде ос-

                                                 
1 Heyet-i Ayan – Горната камара (чийто членове се назначават пожизнено от 

султана) на свикания в началото на 1877 първи турски парламент, която е запазена 
след разпускането на Палатата на представителите през февр. 1878. 

2 Şura-i Devlet (Държавен съвет). 
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тавката сам, но той не склони, защото ся бои да не би да ся последува 
оставката му от последствия лоши за Църквата и народът, за които 
отговорността ще лежи връх него. 

А Тяхно Благородие Г-да Г. Ст. Чалооглу и Д-р Ст. Чомаков под-
крепиха уверяванието на Негово Високопревъсходителство за при-
познаванието на наместникът и новийт екзарх и за непроменението 
нищо в áåðàòúò, като прибавиха при това, че страхът за подчинението 

на Църквата ни под Патриархията, за унищожението £ и за уввежда-
нието на схизмата бил възбуден и распространен от человеци, които 
искат да подкрепят Негово Блаженство с опозиция от страна на наро-
дът и които преди били предизвикали с същата цел протестите против 
свикванието на Народнийт събор, разгледванието на екзархийските 
сметки и променението на екзархът. 

А Тяхно Благородие Г-да Д. Тодоров и Ст. Тодоров явиха, че, като 
чули, че ний сми предлагали на Негово Блаженство да си даде остав-
ката, ходили при Негово Високопревъсходителство, за да ся уверят, 
действително ли иска Правителството уволнението на Негово Бла-
женство, и Негово Високопревъсходителство говорил и тям същото, 
което говори нам, както за нуждата да ся уволни Негово Блаженство, 
тъй и за припознанието на наместникът, за потвърдението на новийт 
екзарх, и за неизменяванието на áåðàòúò, който ще ся даде на послед-

нийт, като ги натоварил при това да спомогнат и те с своето участие в 
събранието и съдействие пред другите. 

Ся реши да ся направи, и ся направи, една ìàçáàòà (прошение) за 

уволнението на Негово Блаженство, която, като ся подпечата с печа-
тите на присъствующите, ся даде на Тяхно Благородие Г-да Д. Тодо-
ров и Г. Ст. Чалооглу за да я поднесят на Негово Високопоревъсходи-
телство. 

За което стана настоящето ни дело и ся внася в протоколите на 
Св.Синод. 

Цариград, Орта-кьой, дванадясетий ден, месец априлий, лето 
спасително тисяща и осемстотини и седемдесет и седмо. 

[подписали:] †Филипуполский Панарет // †Доростолский и Чер-
венский Григорий // †Самоковский Доситей. 

ЦИАИ, ф. 2, оп. 1, а.е. 2в (Протоколи на Св.Синод 1874-1877), л. 287-289. Ма-

шинописен препис. 
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№ 122 

1878, юли 20, Пловдив. – Писмо от д-р Чомаков1 до Георгаки Сто-
янович в Цариград: стигнал в Пловдив, по пътя се разболял 

20 юлий 1878, Пловдив 
Любезний ми братовчеде! 
Писмото Ви приех с благодарение и, според желанието Ви, пър-

вото писмо което писвам е до Вас. Не трябва да отдавате на прене-
брежност от моя страна това гдето закъснях да Ви пиша; причината е 
че още от Едирне ся разболях и още съм в легло. По пътът, или по 
причина на храната в хотелът в Едирне2, или по причина на промене-
нието на водата, имах малко диария. Щом пристигнах тука яви ся 
треска и възпаление на фистулата ми и понеже не съм и много на 
спокойствие, болестта ми стана доста сериозна и немалко мя умори. 
Знаете ли, че още не можем да влезем в къщата си? Милков3 не ще да 
излезе още от къщата Ви, последствие на това и Н[егово] Пре-
освещенство4 не излиза от моята и тъй стоим разпръснати: аз у Г-на 
Груева, сестра ми5 у Д-р Рашка6, а детцата ми7 у Милкова. Въобразете 
си каква е разправия! 

Същийт ден като пристигнахме и êîêîíà Султаница ся помина. 
Стоянчо8, който бил в Джендем-Дере, стигна в време за да извърши 
черковната длъжност при нея. Нъ и тя види са да го е предпочела от 
другите си роднини и да е оставила нему щото е имала по-драгоценно. 
Жално ми е че не можем още да видим Зойка9. Дъщерите ми Ви 
благодарят много за гдето си дадохте трудът да им испратите цветята. 
Поздравете моля Ви, êîêîíà Елисавета10 и детцата от страна на 
всички ни. 

Ваш братовчед // Д-р Ст.Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 674-675. Оригинал. 

                                                 
1 Само подписът е от ръката на Чомаков. 
2 По това време пътуването с железницата от Цариград до Пловдив трае два дни 

и една нощ, прекарвана в Одрин. 
3 Михалаки х. Милков (срв. Шопов, Ат. Д-р Чомаков, д. 308, с. 366) 
4 Панарет Пловдивски. 
5 Рада Чомакова. 
6 Петров. 
7 Мария и Елена Чомакови. 
8 Вероятно Стоян Георгиев Чалъков, син на Георгаки Стоянович. 
9 Зоица Бракалова, дъщеря на Г. Стоянович. 
10 Елисавета Чалъкова, съпруга на Георгаки Стоянович. 
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№ 123 

1878, август 1, Пловдив. – Писмо от д-р Чомаков1, до Георгаки 

Стоянович в Цариград: със здравето е по-добре; местни новини 

1 август 1878 Пловдив2 

Любезний ми братовчеде! 

Понеже не ся съмнявам че ся интересуваш за здравието ми, 

първото, което ще ти кажа, е че съм вече, ако не съвършенно то 

поне по части, добре. Тъй днес свободно излизам, и от ден, на ден 

ся осещам по-здрав. Колкото за коренното излекувание на бо-

лестта ми, мисля ся още, както съм ся мислил осемнадесет годи-

ни, и може един ден да ся реша и да рискувам операцията. – Имаме 

намерение, ексархът 3 и аз, да идем тези дни на Краста-

воселските бани, които са сега много по-добре наредени от [Х]и-

сарските, гдето не съществува вече село. Освен това, местополо-

жението и въздухът са много по-добри в Краставо4, по причина на 

ближните лесове и на планината. – Днес са отвори тържественно 

апелативното съдилище, на което председател е Тодораки Искров, 

а член, К. Стоилов и други двамина, без заплата, казвани от наро-

дът. – На всички ни очите са днес обърнати към Цариград и чакаме 

с нетърпение да видим какъв господар ще ни пратите. Давно бог да 

Ви вдъхновеше добре! Ще ми дозволиш да прекратя писмото си 

понеже времето на железницата приближава. Днес прие Елена 

едно писмо от Мила5, от което ся научихме че сте всички добре. 

Сестра ми дъщерите ми Ви поздравяват Вас, както и Г-жа 

Елисавета, Еленка6 и детцата. 

Сбогом, прочее, за сега. Поздравлявам те сърдечно и остаям 

твой братовчед // Д-р Ст.Чомаков 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 676-677. Оригинал. 

                                                 
1 Само подписът е от ръката на Чомаков. 
2 Подчертано в оригинала. 
3 Йосиф I. 
4 Днес Красново, Пловдивско. 
5 Милка Чалъкова, дъщеря на Георгаки Стоянович. 
6 Най-голямата дъщеря на Георгаки Стоянович. 
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№ 124 

1878, август 9, Пловдив. – Писмо от д-р Чомаков до Георгаки Сто-
янович в Цариград: здравето му се подобрява; срещи с близки; 
Пловдив променен; местни новини 

Братувчете! 
Благодарение Богу удостоявам са да ти пиша и саморучно, здра-

вието ми ако не е и совершенно добре, но е се по-добре, и сещам ся 
от ден на ден да предобивам по малко сила; обаче болката ма обез-
покоява още, и ако често ми дава отдих, по-често ми досажда и до-
хожда час та ма дръжи проснат воз канапе или на леглото. В часовете 
прочее, в които немам утеснение има десетина дни, аз поизлезвам по 
градът и права по някоя визита не лекарска, са разбира, а приятелска. 
Но не сам ходил още на много места, а от местата по които сам ходил 
ще ви забележа 1. у Г-жа Зоица Бракалова щерка ви, която намерих 
много добре и по-добре от каквото беше в Цариград кога беше тежка с 
Недялко1. Недялко намерих пак charmant petit garçon2 който с 
веселието си весели къщата цяла. Тъй и мене направи един прием от 
най-сърдечните, дето не ще го забурава. И да ма учарова види ся и 
благодари повече не рачи по никой начин да ми даде уважаемата 
титла на äÿäî, ами оная на ÷è÷î, която ми повтаряше на сяка реч. За 
Стоянча3 здрав хубав ще ти кажа че намерих да е предобил още друго 
едно качество при другите си добри, което е образ и ветар 
мажистрален, за това обичан и почитан и от напред днес е още и 
уважаен. Службата же знаете! Председател на окръжнийт совет. 
Колкото за Коля4 ще ти забележа с чувство весело-горчиво че го 
грабнаха вчера каквото и Михала В. Милкова с други на 20 младежи и 
в конакът ограничиха за да теглат жребие за младата войска 
българска. Г-жа Ралу Милкова поплака, па са утеши и радва ся сега на 
младото си войниче; тъй също мисла, ще стане и у вазе, но нема ÷àðå, 
íåìàëà ñè áàáà ðàáîòà, êóïèëà ñè ïðàñåíöå, казва посл[овицата]. Такава е 
цената на свободата. 

2. Ходих кат клекав кавалиерин с една банда от госпожи от разна 
возраст до мостът и àäàòà ти, но и мостът и àäàòà и тамо до Крошум хан 

                                                 
1 По-сетне е известен столичен адвокат - д-р Недялко Н. Бракалов. 
2 (фр.) – очарователно момченце.  
3 Стоян Георгиев Чалъков, син на Георгаки Стоянович. 
4 Никола Георгиев Чалъков, син на Георгаки Стоянович. 
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сичко поразено и поменено до степен да не познава човек где ся 
намира. Турските квартири отгдето минах намерих запърличале на 
гробница с човешки глави; Орта-Мезар1 ся преобразява на красна 
градина и ще стане хубава. На минутата на която пиша, по край къ-
щата ми минаха рекрути до 500-600 души още с селските си дрехи с 
песни и ура до небето; радост описана в лицето и ход ìàðöèàëåí за 
чудо! От где, ся питахми, и кога са научиха той ход? Истълкувахме си 
го че е от восхищение. 

Г[-н] Т. Искров ся именува председател на апелативното съди-
лище, Г[-н] И. Груев утре или в други ден ся измества от цивилното на 
тръговското съдилище в качество пак на председател. Г. Бурмов ни е 
вице-губернатор. Г[-н] Дринов министр на просвещението. Сичко това 
обаче не сгрява никого, и секи мисли че то е привременно, и ще ся 
сгруха с пристигането на Комисията2, която на мравки ся вози кам тая 
славна Румелия.  

Научавам ся че Колчо ся е скрил и бъдете спокойни.  
Аз мисла да дойда в Цари Град да ся полекувам; Н[егово] Бла-

женство3 тоже мисли да ся върне в Цари Град, та можем до[йде] за-
дружно. 

Госпожа Елисавета4 поздравлявам пърлично, целувам децата. 
Добро видение // ваш братувчет // и приятел // Д-р Ст.Чомаков  

9 авг[уст 1]878 // Цари Град5 // [На] Бехчет ефенди6 ÷îê ñåëÿì 

ÁÈÀ-ÍÁÊÌ, ô. 782, à.å. 86, ë. 678-679. Îðèãèíàë. 

№ 125 

1878, декември 5, Пловдив. – Писмо от д-р Чомаков до Георгаки 
Стоянович в Цариград: неуспешна обиколка на финансовия ди-
ректор Шмид; отказал да влезе в депутация, която в чужбина да 
работи за съединението на Княжеството и Румелия; изработил по 
искане на ген. Столипин правилник за здравното дело в Източна 
Румелия 

                                                 
1 Турски гробища, където се устройва пловдивската Градска (Дондукова) градина; 

днес тя се пада до Четвъртък пазар, в нея е Природонаучният музей. 
2 Международната комисия за организацията на Източна Румелия. 
3 Екзарх Йосиф I. 
4 Елисавета Чалъкова, съпруга на Георгаки Чалъков. 
5 Грешка на перото; всъщност – Пловдив. 
6 Êÿòèïèí на Екзархията. 
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Любезний братувчуте, 
Ако сега зимам едвам перото да ви пиша, вие нещете ми го пре-

писа за грешка, защото разбирате сичката длъбочина на раната1, ко-
ято зее в сърцето ми. 

В градът ни, ако и сичко да е веке ледено и мрачно за назе, обаче 
за хората съзира са един живот, който не са е видял от ка той са е 
създал; зимане-даването е извънредно, веселието си следва по 
между гостите, времето хубаво, скъпотията голяма, и секи желае 
довно тъй да връвиме. 

Между-народната Комисия си гледа работата и от време на време 
ся постресва от някой малки или големи заявления; Г. Змит2 
управителът на финанциите преди 10-15 деня бил излял на äåâåð по 
êàçèòå, и съде срещнал лош прием, от някъде го пак испъдиле чис-
тичко; и той счете за благоразумно да си ся върне назад; за което 
нещо го похвали секи един, защо можло би някъде да му ся случеше и 
по-зло; следствие на това, и първий му секретар Г[-н] Ив. Стеф. Ге-
шов, който го придружаваше в той äåâåð, като бил хокан от хората по 
градовете от гдето минал, си даде оставката. 

Комисията от человеколюбие захванала беше да раздава òàèí на 
турците от Касата, представителите £ подадоха протест за това пося-
гателство, и мисла че ще го пресече. 

Нашите с външните представители са решили да испратат една 
депутация по Европейските дворове с прошение да искат присоеди-
нението на Южна Тракия3 с Княжеството. По настоящем са 
назначили Иванчо Стратиев и зет4 ви Георги Вулкович, дири ся и 
третий един5. 

Николаки Неделев лежи болен от тифоидическа треска6; той е в 
служба при англичанский комисарин7, и работи от сръце и душа. 

Приключвам ви едно писмо до Г[-н] Г. Груева което, ако би да го 
пристигне в градът ви да му го връчите молим; ако ли пак не го при-
стигне, защото слушам че щал да тръгне за насам, тогава молим да 

                                                 
1 Вероятно Чомаков намеква за смъртта на малката си дъщеря, Елена, малко 

преди това. 
2 Шмид, германец, бивш директор на Отоманската банка. 
3 Грешка на перото – Чомаков трябва да е искал да каже или Южна България или 

Северна Тракия. 
4 Вж. тук по-долу, коментара към д. 161, с. 445. 
5 В крайна сметка като такава депутация заминават Ив. Евст. Гешов и д-р Янку-

лов, които обаче не постигат нищо и през юли 1879 се завръщат в Пловдив. 
6 Коремен тиф. 
7 Хенри Дръмънд-Уулф. 
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го отворите и някой поручки които му давам ще имате добрината да ги 
восприемете и с някой приятел да ми ги испратите по-скоро и ще ма 
задлъжите крайно. 

Н[егово] П[ревъзходителство] дженерал Столипин, наместник на 
Княза Дондукова, ма повика и ма натовари да му изработа един устав, 
по който да ся нареди игиено-медичинската част в восточна България; 
това направих спорет заповедите му и преди 5-6 деня му го дадох; сега 
чакам да вида да ли го удобри или не. И още що мисли за мене. 

Тука от нашите някой ма поканиха да зема участие в депутацията, 
която са готви за вън. 

Отговорът ми бъде до сега отрицателен. 
Принесете поздравленията ми на Госпожа Елисавета1, Г[-н] Ни-

колча2 и децата. 
Ваш приятел и братувчет // Д-р Ст.Чомаков 

5 декем[ври // 1]878 // Пловдив 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 672-673. Оригинал. 

№ 126 

1880, януари 9, Пловдив. – Писмо от д-р Чомаков до Георгаки 
Стоянович в Цариград: екзарх Йосиф пристига в Цариград; скъ-
потия и разсипничество в Пловдив 

Любезний братувчете. 
Сердечно ви честитявам новата година здрава и благополучна. 
С радост ся научих че сте по-добре, и желая с сички роднини ко-

ито имами тука, в малко време да чуеми, че сте ся оправили совер-
шенно; научих обаче и едно за неверване нещо то е че не сте ся па-
зиле че сте давале причина за подновявание на болестта, кое с раз-
хождане по студът и влагата, кое пак с злоупотребление в яденето! Е 
ли возможно това? 

След болест иска пазене, особенно в стари години; други път вий 
бяхте пример на воздержание! 

Следвайте доброто лекуване на старий ми колега Г[-н] Д-р Калия, 
когото молим да не забуравите да поздравите и да ма напомните на 
доброто му воспоминание. 

                                                 
1 Елисавета Чалъкова, съпруга на Георгаки Стоянович. 
2 Вероятно Никола Бракалов, зет на Георгаки Стоянович. 
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Жално още че и зимата ви била голяма, довно êþìþðúò и дръвата 
да не са кът в градът ви, та в широката къща в която живеете не мисла 
да има да са притеснявате. Голямата зима от топлите стаи дава на 
душата веселие. 

Тука тоже зимата ни е голяма обаче общото здравие е добро, още 
и помежду бедните, които ся лишават от дръва и êþìþð, даже и от 
покрив. 

Щерка ми ви целува ръка и ви честитява с леля си заедно новата 
година с сичките хубости на светът. 

На Госпожа Елисавета1 подобно на Г-н Николчо2 на Г-жа Зойка3 на 
Коля4 Милка5 и Райна6 на Еленка7, на сички с една дума желая новата 
година да донесе сякому щото желае! 

Ето ви Негово Блаженство в градът ви, довно Бог да му е на по-
мощ в трудната задача която е най-священната му длъжност. 

Ний му рекохми днес като го испращаме8 той назе да забурави, а 
да гони да намери загубената овца, бъдете му на помощ, за да има 
кураж. 

Не ви пиша нищо за нашите работи, азе от тука през плет ги гле-
дам; вообще можа ви кажа че добре връват. 

На пролет да ни подойдите и верни да сте, че ща ся ползвате от 
воздуха на любезната ïàòðèà. 

Скъпотията обаче ща ви уплаши кога дойдете. Такава е гдето едва 
ще ся намери само на някой рядко големи градища като Париш и 
Лондра. Колко за Сантпетербурската ний нея оставихме на дире. 

Балове ñîàðåòà и прочия веселия ся намират áîëäæè, и парите са 
пръзалят и течат през прастете като живак. Някой който ни не знае ще 
мисли че ся убогатихми та от това тъй разнасями. 

Добро видение // ваш братувчет // Д-р Ст.Чомаков 
9 януария // [1]880 // Пловдив 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 683-684. Оригинал. 

                                                 
1 Елисавета Чалъкова, съпруга на Георгаки Стоянович. 
2 Никола Бракалов, зет на Георгаки Стоянович. 
3 Зоица Бракалова, дъщеря на Георгаки Стоянович. 
4 Никола Георгиев Чалъков, син на Георгаки Стоянович. 
5 Милка Георгиева Чалъкова, дъщеря на Георгаки Стоянович. 
6 Райна Георгиева Чалъкова, дъщеря на Георгаки Стоянович. 
7 Елена Георгиева Чалъкова, дъщеря на Георгаки Стоянович. 
8 В същия ден екзарх Йосиф тръгва за Цариград – вероятно той е бил и приноси-

телят на това писмо. 
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№ 127 

1882, юли 27, Пловдив. – Реч на д-р Чомаков по случай празника 
на благотворителното дружество Ñâ.Ïàíòåëåéìîí: извършеното в 
сравнение с някогашното състояние на здравеопазването в Об-
ластта 

СЛОВО 
Произнесено от Г[осподин] Председателя на Главното управление на 
дружеството Ñâ.Ïàíòåëåéìîí Д-р Ст. Чомаков при тържеството, станало 
на 27 юлий 1882 г. в Пловдив, по случай на годишнийт праздник на 

Дружеството. 

Г[оспо]да и Госпожи! 
Централното Благотворително Дружество Ñâ.Ïàíòåëåéìîí помоли 

местните настоятелства от вън да си дадат труд чрез свои 
представители или опълномощени да се съберем днес в куп и да праз-
днуваме денят на патронът на Дружеството ни, като единодушно му 
поздравим петолетието, в което стъпа това дружество и помолим от 
Всевишнаго да му надари вечен живот в страната ни. 

В възрастта, Г[оспо]да, в която достигна то, ако и да е в състояние 
зародишно, обаче доби доста жилава жизненност; не е за чудо! че е 
още в зародиш, защото, както мудно растат растителните и животните, 
които имат дълъг живот, тъй медленно се развиват и моралните 
особи, които, като дъх от безконечний оня, имат вечни живот. 

Говори се, Г[оспо]да, всяка год[ина] на днешний ден нещо по 
същността и предметната цел на това дружество, писва се и през го-
дината нещо на разните в Областта второстепенни центрове; да си 
исповядами обаче, че то е много малко от колкото трябваше да се 
казва и пише по настоящий за нашите умове и чуждий за нашите сър-
дца предмет: причината, че дейци са малко. – Днес прочее, като 
имами и нови госте, които с присъствието си почетоха праздника и 
които може, нито да са чюли нито да са чели малкото онова, което се е 
говорило и писало, ще ми позволите да кажя нещо по него предмет, 
което може би, некои да имат добрината да допълнат по-красноре-
чиво. 

Повтарями óáî от начало още да кажем, че прямата му цел е 
предпазванието себе си от преждевременната смърт. 

Болестите, Г[оспо]да, по нещастие се неразделими от человека, 
за това и медицината е съвременно с него; той както и животните 



Българоезични документи 

 

279 

 
 

всеки път в нуждите им се обръщат наляво на дясно за да търсят цяр 
и спасение; а това правят енстинктивно. 

В Омерово време още за нея и за голямата £ сестра хирургията се 
споменува, че се е практикувала сполучливо: чете се в един стар 
превод на Îäèñåÿòà му следующето: Всемогущийт Бог, който при всяко 
придание разлюлява земята, Нептун, подарява Макаона1 и Позарила2 
с драгоценни качества, а угодно му било да направи единийт по-
прославен от другийт; на първийт даде легка ръка, способна да 
извлича стрелите от месата, да извършва резски безболезнено и да 
цери всичките рани; на другийт же вдъхна в гърдите му чудотворна 
мъдрост да узнава тайните болести и да изцерява неизцелимите. Той 
бе, казва, който позна бесът на Аякса от очите му, които светяха и от 
затъмнението на духът му. 

В нашата обаче област до преди 40 години нещо медицината 
стоеше по-долу от колкото не е била в Омеровото време: завърнат в 
отечеството на 1848-49 лето в цялата област не намерих д[окто]р по 
медицината и хирургията, нигде публична аптека, нигде акушерка що-
годе, болница же една и тя случайно в градът ни. Прочее какво са 
правили хората в нуждите им? Притичали са без съмнение до всякого, 
който минуваше, че нещо знае, и пили са всичко, щото им се е 
подавало. Първите же дейци при изгасявание кандилото на живота 
бяха бабите като много чули, видели и патили; след тях други, които 
кръстосваха денонощно пътищата като уж прочели, будейки безгра-
мотни, а повечето учили от ìàéñòîð; тия чужденци при другите хит-
рости трудиха се да блещят с великолепните азиатски костюми, ле-
чеха óáî и честити бяха ония болни, на които с мъчението и билките 
не побъркваха естественийт ход на болестта: бабите да завиват пъ-
пове, да трият тялото, да вдигат гърло, да секват вратовете, тия в 
тяхната често народна медицина не можеха да са за почитание. 

При тях обаче, както в древните времена тъй и днес има си една 
теория, по дивите места, че болестите не зависят от естествените 
причини, но от Бога отмъститела, за това прибягваше се и до служи-
телите на свърхестествените същества и по това, че чернийт Бог е 
причината на злините, до врачки и магесниците негови поклонници. 

Аптеките, Г[оспо]да, в онова време бяха пазухите, поясите и джо-
бовите на невежите áèëåðè; от тях изваждаха едно-две стъкла и кап-
ваха на бедний по някоя капка, а на богатий от повече стъкла и тогава 

                                                 
1 Махаон. 
2 Вероятно се има предвид Подалирий, брат на Махаон. 



Д-р Стоян Чомаков-2 

 

280  

 
 

разбира се, че резултатът ще е бил в противна смисъл на почест: бяха 
óáî щастливи сиромасите, на които от едно само стъкло се е капвало. 

Акушерките тогавашни са все същите, които имами и до днес; 
всичкото достойнство на които състои в три операции: да кани детето 
да слезе, да го посоли и най-сетне да му веже пъпът. 

Имахми в столицата една болница, тя не служеше както и днес не 
служи, освен за затвор на някои луди и прибежище на някои преста-
рели. 

Ето ви, Г[оспо]да, в някои черти бледникави санитарната служба в 
онова време; с такава санитарна служба с лошава храна, от недос-
татъчно облекло, от неодобните жилища, от лежение на земята, от 
живение с една реч в условия противни на здравата хигиена, без да 
замълчим още нито политический, нито духовний режим, от които 
първий тегнеше като камък сърдцето за да не зима никакво растъже-
ние, другий же върху духът като го обвиваше още от детинство в са-
вана на заблуждението и мрака. У нас, Г[оспо]да, пространни полета и 
баирите са праздни, населението е рядко, тъй рядко каквото може да 
не е било преди 500 години, а вещи люде, като гледат прелестний £ 

климат и богатата и земя (на Областта), казват, че тя би могла да 
вдигне едно население три пъти повече от днешното. Дали ще има 
някой да възрази, че това състояние не е следствие на ония причини и 
че тия не са от естество да дадат такива резултати? И че тия след-
ствия са причинени, че сми се яли по между си като рибите в морето? 
Или че сме се трепали с по хиляди? Надали: защото това последнето 
и да е ставало в един размер ужасен, не е праведно да се счита нито 
като второстъпенна причина на това явление; а то за нашето и на 
отечеството ни добро дължим да изучим и опознаем твърде добре 
причините му за да се избавим от следствията им. 

Гледате добре европейците при живот съвсем противен на на-
шийт в отношение храна, жилище, облекло, с една реч цял режим в 
размер на умственното им развитие, в добре организиранийт им живот 
и санитарните попечителства, как някои от тях се удвояват в раз-
стояние на 80 години, други на 100, трети на 140 години и т.н. и от 
това, че земята им недостига и ежегодно са принудени като оставят 
мило и драго да се преселват с по стотини хиляди и търсят ново оте-
чество? 

За да блесне по-добре истината, да разберем по-убедително от 
где произхожда това явление в противно направление в тях и у нази, 
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трябва да прибавя, че в тях благотворителните заведения и под пок-
ров на които се подкрепят слабите из помежду им особи са безчис-
ленни; тъй освен болниците за изцерение на които се е изгубило 
здравието, имат заведения за престарели, имат други слепи, за глу-
хонеми, за луди, за найдени деца, за без работа хора, за лениви и за 
родителки. 

Дозволете да приведа два-три примера: 

В Австрия се намира голямо число прибежища от подобно естес-
тво, а главните граждански болници са: 350, // 150 – военни // 40 – за 
лудите и // 33 – за найдените деца 

В тая държава има: // 6 000 лекари, // 5 400 хирурги, // 2 300 апте-
кари. 

В Италия пък всяка комуна има благотворително заведение; де-
партаментите поддържат найдените деца и лудите. Тъй се изчисляват 
с много хиляди подобни заведения; болници же, от които повечето са 
монументални, имат:  

466 само за разни болни, // 133 [само за] родителки // 32 [само за] 
луди 

На 1869 имаха 853 заведения, в които прибраха в същата година 
102 818 деца: момичета и момчета; в това време дружествата за вза-
имно спомагание възлизаха на 443 с 121 635 членове. 

Приходът на всичките в царството благотворителни завдения се 
въскачват на 80 946 516 фр[анка], а в това количество не влизат при-
ходите на Венеция и Рим. 

В Белгия се броят 439 болници с 30 000 души в тях; разноските се 
въскачват на 7 500 000 фр[анка]. Има в тях заведения за родителки с 
700 до 800 жени; има в това малко царство на 20 градища, които имат 
по едно заведение за найдени деца; в три градища са се съградили 
заведения за мегкокостни и õúðëà÷åòà деца; има повече от десетина 
заведения определени да отхранват само и изучават глухонемите и 
слепите деца. 

Такива и подобни заведения има във всеки народ, който се счита 
за просвещен и в христиански дух отхранен. Тия заведения се под-
крепяват всегда от доброволни помощи, дарове, завещания и една 
чест от данъкът въз предавката и от глобата и се оправляват от пред-
седател, който в Австрия е винаги духовно лице, и четире до осем 
члена бащи на сиромасите, на конец от един счетоводител, потвърден 
от градский съвет. 
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Държавата не им помага кроме в случай кога се покаже че им не-
достигат средства. 

Разбира се óáî, че и ние за назе днес положени в самоуправле-
ние, в ръце ни е да земами грижа за пазение животът напротив ис-
требителните окружающи ни елементи, както имами грижа за пазение 
и размножение на овците си, които при все що си имат и тий болес-
тите си, и при все, че ги колим, като създадени от Бога за назе, обаче 
чудесно се размножават, защо? Защото се грижим за размножението 
им: другояче ако стоим с кръстосани ръце и се радвими само на ав-
тономията, нито лицата ни ще цъвнат, нито размножението ни е въз-
можно, нито богатство ще види отечеството ни и физиономията му ще 
си остане до веки тая, която гледами в мършавий, гърбавий и вехтий 
человек. 

А може се мисли от някого или от всички ни, че то е дело, у което 
трябва правителството да се залови. Г[оспо]да! Правителството по-
ложи основата на санитарната служба, което действително дължеше 
да направи за да е и тя солидна и добре организирана, но напраздно и 
безумно е да очаквами повече от него. Истина, има една школа, която 
проповядва, че поддържанието на милостивите заведения от страна 
на правителството, че не само било негова длъжност, но още и едно 
безпорно право на тия заведения, което право правителството не 
може да им отрече; тая теория се развива от половината на текущето 
столетие, а именно от социалистите, но тя е заблуждена мисъл, 
защото това е вън от мярката на силите на кое да е правителство и 
защото и най-изрядните економисти доказват, че не е благодарение 
което се прави на сиромаха от неговите пари; данъкът да е по-малък е 
по-голямо благодеяние от благодеянието с нараствание на данъкът; 
те характеризират това с името грабеж. Тая теория на социалистите 
за назе, колкото и силни аргументи да имат в нейна полза, колкото и 
свято да е началото £, колкото необходимо да е упражнението £ и 
колко да са полезни следствията £, тя не е освен химерическа; а при 
това има още неудобството да увековечи у бедните расположението 
към бедността. Да! Г[оспо]да, когато человек намира всичко готово, 
волята му се распуща, душата му губи оная благородна гордост, която 
е пружината на моралний живот, и с които человек надарен високо се 
отражава: noi fanemmo da se stessi1; истина, человек и народ с такива 
чувства се люби и почита винаги и не се оставя сам, когато се види, че 
íàïðåæåíèÿòà ìó â áîðáàòà çà ïðàâàòà ñà íåäîñòàòú÷íè. 

                                                 
1 Вероятно: noi faremmo da se stessi (ит.) – ще си го направим сами. 
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За това, Г[оспо]да, освободителите ни като съзряха испадналий ни 
морал и истощеното ни тяло наедно с патогеническите му причини, 
тий при оттеглянието си завещаха на следующите узаконения: 

1) Да се състави едно дружество, което да има попечение да се 
грижи и помага на болните в Источна Румелия без различие [на] вяра 
и народност. 

2) Това дружество за целта си ще се грижи да готви и поддържа 
болничний лечебен състав: Доктори, фелдшери, сестри-милосердни и 
акушерки; 

3) Да действува за откривание болници в всеки град, гдето има 
настоятелство; 

4) Да има складове за врачебни средства; 
5) Да отваря в извънредни случаи, като в време на епидемия, и 

привременни болници. 
Тези заповеди ако пазим и ако турим в испълнение с ред по об-

ластта ни, няма съмнение, Г[оспо]да, че ще спасим жителите £ от ги-
белните влияния, които ги окружават и опропастяват, каквото ставаше 
в оня режим. 

Въпреки тези заповеди, които длъжнееми да развием и пазим като 
израилтяните Мойсеевите, що гледами в страната ни, освен основите 
на санитарната служба, положени от правителството, и сам-там, 
сградено от нази нещо, нигде же нищо доизвършено? От двадесет и 
осем кантони едва ли се е можло в следующите да се основат 
местни настоятелства-клонове на Благотворителното Дружество 
Ñâ.Ïàíòåëåéìîí [, а именно] в: Пловдив, Карлово, Казанлък, Карнобат, 
Котел, Казъл-Агач1, Бургас, Харманлии, Хаджи Елес2, Пещера и 
Ихтиман. 

Тий обаче мести настоятелства нигде може се ре[че], не са раз-
валили духът на Дружеството, нигде не са постигнали нито прямата, 
нито далечната му цел. 

В Пловдив с средства областни и готови, три уже години се мъд-
рува, и болните в бараки изгнили зимен ден треперят от студ, летен 
же с вреда още на изнуреното им здравие и не неволно колчим вали 
къпат се в леглата си от дъждът. В Карлово, Казанлък, Бургас, Хар-
манлий и Пещера, ако имат основани болници, то е да се благодари 
на части и на дружинните командири, които имат грижа за здравието 
на сто и петдесят хора, поверенни тям, повече от колкото не ний за 

                                                 
1 Днес Елхово. 
2 Днес Първомай. 
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20-30-40 хиляди души, оставени на Провидението. Ето защо в Сливен 
и Хасково пътникът намира болници добре наредени и поддържани 
без да има още нито следи от дружественно настоятелство: Г[оспо]да, 
ний имами в Областта днес колкото кантони толкози и доктори, 
подпомагаеми всеки един от по един фелдшер, и имами още девет 
муниципиални, пет военни и 14-15 волнопрактикующи, всичко 57 док-
тори с 52 фелдшери, сбрани всичките са 109 души. 

Тий лекари, именно околийските, ако да нямат по едно помеще-
ние, в което да приемат и да лекуват болните, тий не могат да прине-
сат ожидаемата полза по причина, че не могат естественно нито док-
торите да се намират същевременно на 30 негде и 50-80 села и да 
посещават болните им ежедневно, нито болните от толкози села могат 
да са в състояние да отиват на резиденцията им всеки ден и да се 
връщат пак надире. Другаде огромное число на лекарите, тъй каквото 
на 3 000 до 4 000 души се пада по един лекар; у назе за полското на-
селение на 28-30 хиляди души имами днес по един. При все това на 
европейците е било необходимо да имат при всяка комуна по една 
болница, а ний можем ли за Бога, да се удоволствовами с един лекар 
на 30-50-80 села без една болница поне в по централното място за да 
се приемат било из градът, било от селата и заможни, и бедни за ле-
чение в нея? Отговорът на тоя въпрос, надея се, не ще да се очаква от 
никого. Прочее, явно става, че на нашата санитарна служба е турена 
основата, а не че е и съградена; сградяванието £ óáî се очаква от назе 
си. 

Тойзи въпрос от точка зрение морална, социална и политическа 
остая за по-сгодно време. За сега ще свърша като ви кажа с няколко 
думи от где извира животворнийт источник на благотворните заведе-
ния. 

Нашата вяра, Г[оспо]да, диша една особена любов към ония, ко-
ито наричат страдающите членове на Христа, неговата заповед: ëþ-
áåòå åäèí äðóãèãî е основата, без която никое общество е възможно, от 
тая заповед [про]истича като математическо заключение следующето: 
ïîìàãàéòå ñè åäèí äðóãè. 

Ако живеем днес живот, който ни весели сърдцата, това не е пра-
ведно да отдавами на некои из между ни мними герои; длъжнееми го 
единственно на ония, които разбират, че вяра без добри дела не спа-
сява человека. А за добивание тоя нов живот, контингентът ни е бил 
страдания и едно глупаво движение, а пък по естественийт закон 
всеки се смилява към страдающийт, религиознийт же възлага чрез 
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най-настоятелни и убедителни приказания, длъжност на олегкчения, 
нашите óáî страдания възбудиха в християнските сърдца на нашите 
северни братия една [с]връхестественна небесна, може да се рече, 
милост и не пощадиха да пролеят без милост собствената си кръв за 
да се спре проливанието на нашата. На милостта прочее дължими 
тойзи си живот, и на тоя пръв добродетел, като на България нека 
вдигнем храмове и да принасями жертва до веки: храмовете и жерт-
вите тий ни начертаха в уставът и с щедрите помощи, които при от-
теглюванието си ни опсипаха, показаха ни как разбират тий запове-
дите на Спасителя: ëþáåòå åäèí äðóãèãî. 

Да съградим óáî храмове на милостта и да приемами в тях стра-
дающите с уверение, че приемами Бога същаго, който с маската на 
бедността се прие в тях; това казва един от отците на черковата, 
именно, Св.Ив. Златоуст. 

С такива Богоугодни учреждения, от една страна, от друга с пове-
чето честност [и] по-малко високомерие, с повече братолюбие и по-
малко ненавист, ний ще видим страната ни, че е изменила печатът си 
и че друго ще почне да се мисли от светът за нази явно и да се испо-
вяда, че заслужавами по-добро от настоящето добро. 

Свършвам, Г[оспо]да, като оставям Г[осподи]н касиерът да ви 
даде сметка по капитала на Дружеството и неговото имущество в 
вещи. 

Пловдив, 14-й Август 1882 г. 

Ето тая сметка: 

Равносметка на приходите и расходите на Дружеството Ñâ.Ïàíòåëåéìîí 
от 9-й октомврий 1881 год. до 26 юлий 1882. 

 П р и х о д  л[ира] т[урска = гроша?]  140 

приход през м.  Октомврий  [18]81 год. [гроша] 1995 
 “ Ноемврий “ “ 882 
 “ Декемврий “ “ 130240 1/4 
 “ Януарий  [18]82 [год.] “ 6468 
 “ Февруарий “ “ 1144 1/2 
 “ Март “ “ 1662 
 “ Април “ — 
 “ Маий “ “ 2821 
 “ Юний “ “ 1803 
 “ Юлий “ “ 17997 
 За прибирание лихва: 
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 от един запис  гр[оша] 840 
 “ вторий “ “ 784 

Депозирани в Пловдив [в] Отоман[ската] Банка  
от бившето настоятелство и от 10-й декемврий  
1880 до 17-й юлий 1881 година, според сметката  
на споменатата Банка [гроша] 336210 

 В с и ч к о  “ 502854 3/4 

 Р а с х о д  

расход през м.  Октомврий  [18]81 год.  [гроша] 219 3/4 
 “ Ноемврий “ “ 1140 
 “ Декемврий “ “ 4236 
 “ Януарий  [18]82 [год.] “ 7458 1/2 
 “ Февруарий “ “ 670 
 “ Март “ “ 560 
 “ Април “ —  
 “ Маий “ “ 1120 
 “ Юний “ “ 560 
 “ Юлий “ “ 3080 
 За прибирание лихва: 
 от един запис гр[оша] 840 
 “ вторий “ “ 784 
В кассата готово в пари и в два записа “ 33696 1 / 2  

Депозирани в Пловдив [в] Отоман[ската] Банка  
от 1-й февруарий до 22-й юлий 1882 г.  гр[оша]  112280 

Депозирани в същата Банка от бившето  
настоятелство и от 10-й декемврий 1880  
до 17-й юлий 1881 год. според сметката  
на споменатата Банка гр[оша] 
 336210 

 В с и ч к о  “ 502.854 3/4 

Забележка: От горната таблица става явно, че целий капитал на 
Дружеството до 26-й юлий т[ази] г[одина] се въскачва на 502 854 
гр[оша] и 30 пари в лира турска 140 [гроша], който намален с 19 044 и 
10 пар[и], израсходвани за нуждите на Дружеството през текущата го-
дина [18]81-82, остава на 483, 810 гр[оша] или в л[ира] т[урска] 100 
гр[оша] 345,578 и 20 п[ари]. От това последнето количество е депози-
рана частта от гроша (в л[ира] т[урска] 100) 320,350 в тукаш[ната] 
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Отом[анска] банка, а останалата част (в л[ира] тур[ска] 100) от гр[оша] 
25,228,20, стои в два записа и пари у дружественната касса. 

Бившето и сегашното настоятелство на Дружеството като са 
имали пред вид оголемяването капиталът му, счетоха за нуждно щото 
с количеството, депозирано в банката, да купи от най-сигорните обли-
гации в Европа и като за такива им са препоръчиха облигациите на 
Credit foncier Roumain, облигациите на Ville de Paris и на Emp. d’Orient, 
заповядаха на банката да купи облигации от споменатите кредитни 
заведения, и банката, от 3/15 февруарий 1881 до 17/1 март 1882 год. е 
купила от трите тези заведения облигации за 287,333, а с последва-
ните по покупванието им разноски гр[оша] 2202, се въскачват на 289 
535 гр[оша]; тъй щото êîñòèñàëèòå на Дружеството, купени за негова 
сметка, облигации са дали до 26-й юлия т[ази] г[одина] печала от гр[о-
ша]17,766 (л[ира] тур[ска] 100), които остават да размисли бъдъщото 
настоятелство какви облигации да купи с тях. Вън от другите в вещи 
неща, що са добре запазени в тукашний и вънкашните складове на 
Дружеството, капиталът му в пари е този, сметката на когото, като ви 
предоставями на осмотрението, Г[оспо]да представители, молим да я 
разгледате и да я потвърдите, за да я предадем на новото настоя-
телство, което предлежи да се избере. 

Пловдив, 27-й Юлий 1882 год. 
Председател: // Д-р Чомаков // Кассиер: // Д-р Жечев 

Членове: // Д-р Андониадис // Д-р Стамболский 

Ìàðèöà, № 414, 20 авг. 1882, с. 3-5. 

№ 128 

1882, ноември 6, Пловдив. – Рапорт на д-р Чомаков в качеството 
му на председател на Санитарния съвет на Източна Румелия от-
носно състоянието на здравеопазването в Областта 

РАПОРТ  
до Г[осподи]на Главний секретар 

(От Д-ра Чомакова, Пред[седател] на Сан[итарния] съвет 

I. 
В ревизията, която от последнята половина на августа до крайт 

на септемврия извърших по цялата област с исключение на 4-5 око-
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лии, намерих на всъде да ни се хвалят за здравието си, че било цве-
туще, като никой друг път. Действително треската, под разните си 
форми и нейните последствия, сравнително с миналите години, по 
сила и размер в онова време, бе незначителна; обаче ако това и да бе 
истина за възрастните, напротив, по малките деца върлеят от година 
насам, тук-там, първо заекницата (coqueluche)1, след нея се бе 
появила брусницата или обривът (rougeole)2, последне кожушката 
(scarlatine)3, а некъде в куп владееха всичките без острота. Тъй също и 
периодическите, в калкюлните [!?] през годината дни, пак по нежните 
дечица, болести, диареата и дизентерията не закъснеха да се явят на 
времето и след някои жертви да престанат. Шарката, благодарение на 
грижите на лекарите в оспопрививания [!?] децата, с малки 
исключения, като в Карнобатско, в с[елата] Тамара и Манолич, 
заразени от вън, и при взетите мерки преди моето там минувание, из-
гасена, в Котленско тоже принесена от Осман-Пазар4 от с. Тича, в ко-
ето по сведения, които има добрината околийский началник отвъд 
Балкана, попитан чрез телеграмма да ми даде, била слаба и мястото 
вече под стража; шарката казвам, никъде не съществуваше. В онова 
време тя била на съживявание в столицата и в моето възвръщание с 
удивление намерих я пръсната из целий град. Сега от вън ли е била 
принесена, или по некои тайни климатически променения вследствие 
на някои в дълбочините на земята вълнения ли се породи, още и как 
неусетно се усили, това не е още ни иследвано, ни доказано; факт е, 
че Областта е днес в страх и трепет от жителите на столицата. 

II. 
При неизброимите мъки в испълнения обязаностите си повече[то] 

от окол[ийските] лекари си дават всевъзможни усилия за да бъдат по-
полезни на мястото. Слабостта на някои от тях се губи при неудобст-
вата, в които живее и в които лежи населението при боледуването си, 
неудобства от такава капитална важност, гдето най-пространната на-
ука и най-дългата практика, освен че са исприметни [!?], но са и без-
плодни, още повече че не намерих в нашето население проникнало 
още изцяло онова доверение, което трябва да имат пациентите 
спрямо лекарите. За да могат да го спечелят тези последните препо-

                                                 
1 Магарешка кашлица. 
2 Едра шарка. 
3 Скарлатина. 
4 Днес Омуртаг. 
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ръчих им да имат едно по-състрадателно и по-фамилиарно обраще-
ние и да разгласяват помежду им по-блестяща безкористност. 

III. 

Три месечните от село на село по околията заобикаляния се из-
вършват, според уверенията, безпогрешно; все обаче ще се пропуснат 
някои престъпления по недостъпността от калове в полските места, от 
снегове зимно време в планинските и по някои от нямане на време, в 
пространните и твърде големи околии. 

При препоръката от Санитарний съвет, всеки околийски лекар да 
групира селата на околията си в 4-5 пунктове и да посещава всеки 
един от тях седмично, от гдето да дава консултации на селените, по-
неже в малкото време, в което се положи тая мярка на опит не се от-
говориха последните благосклонно на нея, лекарите на някои места 
предпочетоха ежемесечно да посещават село по село, вместо да хо-
дят седмично на еди-кой[-си] пункт; разбира се, че това можат да пра-
ват само ония лекари, на които се е случило да имат малка околия – 
другаде обаче, оная мярка произведе ожидаемийт резултат. Но повече 
съзирах, че лекарите се ограничават да испълняват само пред-
писанната от закона ревизия. 

Днешната, прочее, санитарна служба е лекчителна в околийските 
центрове, били те градове или села, а в строгост е повръхностно та-
кава в полското население. 

За да могат óáî околийските лекари да пристигат в извършванието 
съдебно-медицинските си обязаности, да са някак и повече лечители и 
на цялото в околията население, да могат по-често да му дават 
хигиенически наставления, да могат безпогрешно да му пресаждат [!?] 
децата и повторно да ги посещават за проверение и да се наблюдава 
от появление епидемия, необходима нужда е при настоящий бюджет 
на Областта, който не ни допуща да се вдавами на широки мерки, да 
умножим поне фелдшерите в онези околии, в които селата са повече 
от 25. За сега, пресилени от нуждата, прибегнахме някъде 
привременно до една мярка, която се състои в образованието на един 
вид селски фелдшери, от лица било священни, било мирски, до един 
степен надарени с хуманитарни чувства и с ум не прост като им 
поверими онези малко медикаменти, на които продавката като не-
винни и употреблението им е популяризирано, и е допуснато всекиму 
от правилника за продавание лекарственни неща, и като им дадем 
някои поучения и писменни наставления за по-рационалното упот-
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ребление в първите дни на поболеванието на малко или голямо лице: 
åäíà ïîìîù ïðè îòñúñòâèåòî íà ïî-äîáðà. 

IV. 
По разни из Областта места се появиха болести по домашний 

добитък, именно по свинете, биволите, телците, овцете и козите, 
страданията на които бях в прямо слово по редът им; антраксът, раз-
нообразната гърлица, диареата, сипаницата по овцете, крастата по 
козите и конете бяха болестите, които владееха: разбирами, че пред-
почтително от тези болести последните животни боляха, а не, че са 
били в милост от други. Благодарение обаче на енергичните мерки на 
ветеринарите и лекарите, още и на попеченията на стопаните, болес-
тите по животните се прекратяват лесно, и по-лесно и бързо от кол-
кото не на децата, по причина на лошавите хигиенически условия и по-
малката грижа за последните. 

При всичката обаче грижа, която споменах за похвала на стопа-
ните по добитъкът им, той е и тъй бедний изменен, щото престанал е 
да принадлежи вече на някоя научно припозната раса; той е не само 
изменен, но е още и изроден. Именно овцата ни е много малка, дребна 
и вълната £ е корава и дебела, за което и ползата £ е наполовина от 
добрата; говедото ни е степска раса, изменено само чрез някои 
климатически влияния, конете стоят на най-низсък степен. 

V. 
По местни причини, за полза на службата, някои от лекарите и 

фелдшерите ще трябва да се преместят от едно на друго място. За 
това обаче по-после ще имам чест да ви рапортирам. 

VI. 
След краткийт преглед върху санитарното състояние и персонел, 

длъжност ми е да ви представя в общи черти и урежданията по тази 
част. 

Аптеките, на които правилника преди малко се публикува, бяха 
влезли отчасти в пътят на устроението. Всеки един от окол[ийските] 
лекари, в резиденцията на който не се намерва други лекар, има си по 
духът на правилника, домашна аптека, снабдена с чисти и пресни 
медикаменти; някъде си пак и под форма на публична без управителят 
да е или магистр или поне с дозволително от Санитарний свят 
снабден. 

По местностите, гдето трябва да са публични, многожде или по 
повечето места грешат, не по съдържаемий материал, но по недоста-
тъчното им помещение, управляющите ги лица и качеството на при-
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тежателите. Пръв ред след столичните аптеки влазят бургазската и 
хасковската; на вторий дохождат ст[аро]-загорските, сливенските, ка-
занлъшките, т[атар]-пазарджикските, чирпанските и карловските. 

Днес óáî, снабдени с поменатий правилник, стараеми се да ги на-
редим в гармония с него, като им отстъпим време да се олеснят и с 
потребните материални средства: за тази цел в Бургас, при две добре 
стоящи аптеки, намери се една в всяко отношение в неправилно със-
тояние, която чрез властта затворих. И другаде, гдето се намерват 
подобни аптекарски дюкенчита, при добре устроени аптеки, ще на-
правим същото. Гдето обаче, при отсъствие на други добри се нами-
рат подобни, ще се постараем да ги улучшим. 

Казахме по-горе, че публичните хромят и по качество на притежа-
телите им, когато тези са същите лекари, които при високата профе-
сия практикуват една търговия, която при снижението на науката си, 
често не е полезна и на пациентите. Желателно е чрез един закон да 
се запрети на тези един ден тъзи загрозителна търговия. 

VII. 
В противополжност на похвалното ни направление, в което се 

стремими с исполински крачки тези години по училищните учреждения, 
ний заразени, види се, от фатализмът на нашите съседи, твърде 
мудно се движим относително до благотворителните болнични заве-
дения; немарението ни към тези блещи и в местностите, в които ги 
съвсем няма и в онези още гдето нещо сми уже шавнали в този път. 

Съществующите са в най-рязско разнообразие. 
В Бургас само и в Къзъл-Агач1 са се съградили из основа по пра-

вилата; в последнята обаче се боя да не би здравите да преварят и 
влезат в нея по-напред от болните. 

В Т[атар]-Пазарджик е купена една доста сгодна за тази цел къща; 
тя състои от две здания съединени чрез един коридор, лицето на 
която къща гледа към един пространен площад и в оградата му се 
намерва широка градина. 

В Ямбол се държи под наем една доста сгодна къща за тая цел, и 
в нея владее ред и чистота, достойни за всяка похвала. 

В Казанлък жителите си присвоиха един женски манастир, който 
обстоятелствата направиха непотребен за първото определение; този 
манастир, днес болница с някои поправки, имеющ сгодно положение 
ще съответствува на неговото си назначение. 

                                                 
1 Днес Елхово. 



Д-р Стоян Чомаков-2 

 

292  

 
 

В Сливен служи за болница къщата на някой султан, на която по-
ложението е сгодно, стаите достатъчни и дворът широк. Кметството е 
в преговори с притежателя за да я купи. 

В Карлово, в Чирпан, прибавям и в Чепеларе, дръжат привре-
менно ïðèâàòíè къщи под наем без да отговарят на назначението си. 

От исчислените три, именно: Бургаската, Т[атар]-Пазарджикската 
и Ямболската служат и на военни, и на цивилни болни. 

В Казанлък от своенравие се подкрепява на другий край на града, 
друга пък болница за военни болни; каквото в хасковската не се при-
емат освен военни, от което следва, че само онези от болниците са в 
завидно състояние, които служат и на двете категории. Причините са 
известни, и излишно става още и да се каже, че лечебний персонел и 
финанциалното ни състояние налагат на длъжност да отбягвами по-
добна разкошност. 

VIII. 
За да можа точно да изложа взглядовете си и по военните сани-

тарни учреждения до колкото те отговарят на назначението си, именно 
да видя îêîëîäîöèòå, които са един род болници от последен разряд, 

понеже в тях се дават консултации и лекарства при първото 
поболявание на войник, и които приемат запасите си, било от естество 
на медикаменти, било под форма хирургическа, от Санитарний съвет, 
който като отговорен длъжен е и да контролира, зех с мене си един от 
военните доктори, именно г[осподин] Д-р Жечева, който по 
специалността си, да ми помогне в прецененията по тая част. 

Тези óáî помещения, които носят името îêîëîäîöè, и които се на-

мерват, при всяка дружина, била пълна или не, намериха се на всъду 
в добро състояние, с исключение на хасковскийт и казанлъшкийт. 

От казармите едни са уже сградени, други в сградявание и солда-
тите са поместени в вехти здания. От първите една е бургаската, която 
има положение добре избрано; но зданието £ в техническо и 
санитарно отношние е много погрешено. 

Ямболската обаче, ст[аро]-загорската, хасковската, пещерската и 
т[атар]-пазарджикската в всяко отношение са изрядни. 

В Харманлии сега се сградява тя, и за положението £ и планът 
може още от сега да се похвали. 

В Казанлък и в Сливен помещенията са ветхи, но доста добре на-
редени; това обаче неможе да се рече и за айтоската казарма. 
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IX. 

Едно ми остава за да свърша; то е да кажа още две думи и за 

затворите. Тези, ако и да се е зела грижа за да се построят на всъду 

по новите планове, за да отговарят по-добре на хуманитарните чувс-

тва на правителството, длъжнея да исповядам, че всичките посетени 

внимателно, с малки исключения, се намерват и по помещението, и по 

чистотата и храната, да са по добри от къщята и храната, на тези, 

които са заслужили затвор, главната грозота на които състои в това, 

че те не са жилища неприкосновенни, а са затвори за престъпници. 

X. 

В конец же ще заключа, че ако болниците в една местност са 

термометрът на доброто въспитание на населението й; ако те се от-

печатват на едно отческо правителство; ако санитарната служба за 

която се израсходват ежегодно близо 12 000 лири, при тези условия, в 

които живее населението е проблематическа, належаща и священна, 

ще реча, длъжност е на правителството, в мярка на силите си, да 

съдействува по-привликателно и по-живо в усилията, които се правят 

отчасти за сградяванието на болници в околийските административни 

центрове. 

Колкото за оскудността от средства за подкрепление на това час-

тно на всъду обърнах вниманието на първенците по всичките кантони 

и се постарах да ги убедя, че самий неисчерпаем источник за вечно 

издържание на такива заведения, на които съществуванието посте-

пенно ще става по-осязателно, е съставлението в всяка околия на 
един клон от Благотворителното Дружество Ñâ.Ïàíòåëåéìîí. 

Развито предложението ми всестранно, мисля, че намери на 

всъду благосклонен прием и от всъду ме се дадоха най-бляскави обе-

щания, че в идущите, от полските занимания, ваканции на население-

то ще почнат да помагат в испълнение идеята. 

Председател на Санитарний съвет // (подп.) Д-р Ст. Чомаков 

Пловдив, 6 Ноемврия 1882 год. 

Верно с първообразното: началник на канцеларията при Дирекци-

ята на вътрешните дела // Н. Власаков. 

Ìàðèöà, № 440, 19 ноем. 1882, с. 6-7; № 441, 23 ноем. 1882, с. 5. 
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№ 129 

1884, септември 22, Пловдив. – Писмо от д-р Чомаков до Предсе-
дателя на Управителния съвет на БКД в София: благодари за из-
бирането си за почетен член на Дружеството 

Пловдив, 22й Септемврий 1884 
Почитаемий Господине!1 
Почитаемото Ви от 25й истекшаго под № 15 заедно с един екзем-

пляр от Устава на Дружеството, приях на време. 
Благодаря за честта, Почитаемий Господине, която Дружеството 

прави на моята скромна личност с прогласяванието ми за негов поче-
тен член, от друга обаче страна много скърбя за дето ослабнял а и 
твърде много обременен с работи по длъжността ми, не ще ми бъде, 
поне за сега, възможно да послужа морално на едно книжовно у нас 
учреждение целта на която високо ценя. 

Като пожелавам напредък и успех на Дружеството, Почитаемий 
Господине, и като Ви помоля да му поднесете моето към него чувство 
от благодарност и признателност, поднасям Ви най-глъбокото си към 
Вас почитание. 

Д-р Ст. Чомаков 

НА БАН, ф. 1к, оп. 1, а.е. 1091. Оригинал. 

№ 130 

1887, февруари 3, София. – Телеграма от Васил Радославов, ми-
нистър на Външните работи, до д-р Чомаков в Пловдив: предлага 
му дипломатически пост 

[текстът е върху бланка; на лицевата страна адрес и дата:] Д-р 
Чомаков 

Пловдив // Дадена на раздавача на 3/II 1887 
Записка Пловдив // Д-р Чомаков 
Много моля да приемите дължността ïúðâè äèïëîìàòè÷åñêè àãåíò â 

Ãúðöèÿ. Отговорете още днес. 
Министр // Радославов 

Частен архив на Соня Петрова-Чомакова. Оригинал. 

                                                 
1 [Най-долу на листа адрес:] До Господина Председателя на Управителния съвет 

на Българ[ското] Книжевно Дружество в София 
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№ 131 

1890, Пловдив1. – Автобиографични записки2 на д-р Чомаков 

[…]3 ся предадоха на оний които са гръчеят и жителите в тий 
квартале по правило от патриашкия кодекс трява да почитат statu quo, 
сиреч да ся пишат гръци и още и до днес ся пишат гръци. 

Бележка à.4 В время где ся издаде правителственни проект5 на-

шите братя сърби не само ся не смутиха, но още ни отправиха и иск-
ренни сърадвания, а по него проект стаяше екзархийска цяла Маке-
дония с столица Охрид. В него време имаше от цяла Македония де-
легати от много души, стуяха по 8-10 год. и ðåâàíäèêèðàõà возобнов-

ление древните Церкви; тий и оний от Южна и Северна България де-
легати бяха в чести сношения с сръбската агенция6 и ни веднаш не им 
ся забележило че имат претенции на Западна България като уш от 
сърби населена. 

Бележка â.7 В онова време от гръцка стърна не веднаш ся е 

предлагало на нашия делегат да разделат дванаесетях македонски 
епархии на равно число, разбира ся, че разделът щеше да е оня на 
левът, но и без тая им хитрост, предложението ся отхвръгало, като 
тръговско върху вопрос на човеци и совести; а днес уви! каква бяс по 
испращание двоицата владици8 в оная стърна! 

                                                 
1 Датата и мястото определени по съдържанието. 
2 Този документ (от който липсват първите 3 от общо 19-те му страници) стои 

във ф. 1к на НА БАН, където се пазят предложени за печат на БАН, но непубликувани 
съчинения; ръкописът е заведен като: Ат. Шопов. Статия за/Биография [на] Д-р 
Чомаков; сам Ат. Шопов, обаче, цитирайки парче от него (Д-р Стоян Чомаков, с. 69), 
го определя като собственоръчни записки на Чомаков; а както можем да съдим от 
няколко вторично използвани от същия автор листа [НА БАН, ф. 41к, а.е. 29, л. 110-
105об.], този текст е имал и вариант в първо лице, ед. число – затова и ние го опреде-
ляме като автобиографични записки; трудно е да се каже дали той е съставлявал 
част от Докторчомаковите записки (вж. техния опис тук по-долу, д. 134) или е нещо 
отделно. 

3 Началото липсва. 
4 Подчертано в оригинала. 
5 Всъщност проектите са два – Портата ги предоставя на заинтересованите стра-

ни през окт. 1868. 
6 Сръбското представителство при Портата в Цариград. 
7 Подчертано в оригинала. 
8 Вероятно се има предвид изпращането на български владици Теодосий (Васил 

Гологанов) в Скопие и Методий в Охрид, за които Стамболов издейства áåðàòè от сул-
тана в 1890. 
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А за всичко това споменахме само като дела в които е играл[о] 
главна рола лицето на настоящата биография, черковната же история 
доказателственно и в подробностите ще говори на свое време, когато 
интересите ся удовлетворат и с това безпристрастието ся въдвори у 
назе. 

Вредите на наший делегат с това от 18 год[ини] отсътствие1 
Той първо пожертва част от животът си, която е най-производи-

телната за всеки човек: остави в града клиантела завидна и служена 
от собственна нему аптека, която на отивание закри; служба на град-
ски лекар, която предаде другиму; къща в сградявание, която повери 
на архитектът си, и младо семейство с две от две до четери години 
деца повери Богу. 

В край още на първата си година, под товар грижи несносни за 
нежни сили има нещастието да загуби любезната си съпруга2 далеч от 
него, лишена от сопружественна утеха и от лекарската му помощ. 

Имаше брат с качества и влияние редки в България: той бе яката 
подпорка на наший делегат и на народната кауза; подозрен че ще 
крепи чрез брата си политика чисто народна, че не ще остави младите 
да ся отклонат от начертаната програма, като му намериха интересите 
изложени, подкопаха му ги, и видевши нечаянно колосални загуби, 
удивен за несправедливо преследвание от видими и невидими 
неприятеле, и изоставен от самите още оний които цял живот са 
живеле на негов гръб, той от честолюбие повече отколкото не от жал 
поболя ся – и ся помина3. 

За тая загуба ся зарадваха при други най-много последователете 
на римското покорение (гърците), и радостта си откриха чрез печатът, 
че на Чомакова звездата му изгаснала, и наистина това бе за него най-
горчиво испитание: той бе в страшна алтернатива, и не можеше нето 
на брата си да помогне, нето вопросът воплотен в него да остави. 

За вдовството му той ся ожени по-тесно още с идеалната оная 
булка, която имаше да даде живот на цял народ; с загубата му бра-
това, той разбра че в България да живее не ще може и ся бе решил и 
останалото да прежали, и да ся пресели конечно в столицата, дето той 
си познава и приятелите и врагите. 

                                                 
1 Подчертано в оригинала. 
2 Кириаки(ца) Чомакова (по баща х. Милкова) умира през февр. 1862.  
3 Салчо Чомаков умира през юни 1863. 
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При тий и оний загуби, главното е че изостави практикувание и на 
науката си по благословни причини разбира ся, но с това и тя го изос-
тави и годините още ослабваха телесните му сили за да не може да 
тича по могилите и долините на безконечно длъгата столица. 

Възнагражденията1 
Народа кога ся събра2 чрез делегати да си направи черковен ус-

тав той гласува да се възнагради Чомаков за загубите си парично и да 
ся помоли 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 всичко това по лоший характер на 
първий Екзарх3, когото ни наложи чуждо вмешателство, ся отложи и до 
днес; и на место всяко вознаграждение, сурави преследвания от едни 
че бил причина да не може да стане спогождение с гръците, още че 
бил причина да не си земат някои двоица-троица парите от народа 
дето биле забиле при морето колове за да направат черква4; от трети 
най-последок, че е бил началник на червените5 или бунтовниците. За 
всичко това и императорското Правителство реши6 да го испрати ня-
каде като агентин или покрай черноморските брегове7, което той от-
хвърли, или в Италия, в Милан, което, подпомогнат и от обстоятелст-
вата, и него отклони; насетне го назначи8 член в державний совет, ко-
ято служба има до свръшок на войната9, в което време бе назначен за 
ãðàí везир10 един приятел11 на генерал Игнатиева и той помисли че 

                                                 
1 Подчертано в оригинала. 
2 Февр. 1871. 
3 Антим I. 
4 През май 1859 цариградските българи започват подготовка за строеж на нова 

църква край Златния рог, в квартала Фенер; брегът е укрепен, като в строителния 
терен са набити 10-метрови дъбови пилони; до края на годината основите са поставе-
ни, но строителството е спряно по липса на средства; тогава големи заеми за довър-
шване на начинанието отпускат братя Тъпчилещови и Димитър Гешов; но новата 
църква е готова едва през 1898, а тримата кредитори си получават дадените заеми 
(но без лихвите) от около общо 650 хил. гр. едва през 1880 с решение на Народното 
събрание. 

5 Така наричат партията на Чомаков. 
6 По искане на екзарх Антим I (Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 49). 
7 В Керч, на Кримския полуостров, през апр. 1876. 
8 В началото на 1877. 
9 Руско-турската война 1877-1878. 
10 Велик везир. 
11 Вероятно Чомаков има предвид Ахмед Вефик паша, българин по кръв, виден 

учен, председател на Долната камара на първия турски парламент (1877-1878); той е 
шеф на правителството (но не като велик везир, титла която султанът премахва по 
негово предложение, а като премиер-министър; от своя страна Великото везирство се 
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ще направи едно ðåãàëî на последния ако оволни от службата Чома-
кова и действително той прие с драго сърце оставката си и поздрави 
за всегда Цариград. 

Преди да тръгне от него, като бяха събрани в Берлин дипломатите 
и от всяка стърна бяха ся стекли представителе от малките племена, 
които съставляват Балканский полустров, всеки да пледира ин-
тересите на стърната си, той диктува една брошура1 за да хвърли що-
годе светлина на народните ни интереси и я испрати чрез някои пос-
ланици в оня град, но уви! предразсъдъците на европейските дипло-
мати спрямо назе бяха толкова вкоренени каквото мъчно бе да ги раз-
убеди човек още повече като и нашите в оний обстоятелства не бяха 
предпазливи. 

Когато Д-р Чомаков ся прибра2 в Пловдив намери руските гене-
рале да стуят в политическо благоразумие много по-високо от 
дипломатете им. По-последните трябвало да му затворат вратата 
когато се опита да влезе в България, а напротив оний го поканиха и 
на трапезата им и му отпуснаха правото да организира санитарната 
служба в местото; в такава противоположност да ся намират 
служащи едно правителство и произходящи от една и съща раса не 
може да ся разбере освен като ся помисли какви пластове 
преминуват за да достигнат едните и другите мисията си: диплома-
цията е като една река, която на изворът е чиста, но в пътът си ми-
нува места варливи и стая безвкусна. Знае ся в Цариград каква 
стока са £ приносителите. 

Когато русите си утидоха и княз Вогориди3 ся назначи Генерал-
Губернатор в Румелията, той си следва санитарната служба без ни 
най-малко да ся грижи за интригите които стаяха за да му попречат за 
по-високо возвишение; той нето дири такова возвишение, напротив се 
залуви с любов с неговата служба като я създаде от нищо; истинна, 
когато се назначи от русите, нямаше лекаре в местото, а той снабди 
всеки кантон с по един лекар и по-главните градове с по един и два 
градски; тий образуваха една скола за фелдшере и стърната не хро-
меше веке от нужда за малки хирурги. 

                                                                                                                          
трансформира в Министерски съвет, като везирите стават министри, всеки със соб-
ствени задължения и отговорности) от 4 февр. до 18 апр. 1878. 

1 За нея вж. тук, част 1, с. 54. 
2 Лятото на 1878. 
3 Алеко Богориди. 
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При това той раздели времето помежду санитарната му служба и 
друга една, която бе благотворително дружество1, което създадоха ру-
сите като го снабдиха с основний капитал; на това дружество прие 
председателство и разви го с местни настоятелства по околиите, като 
ги насръчава да си сградат в всяка една околия по една околийска 
болница, което и сполучи с малки изключения дето населението не бе 
в состояние да разумее вигодата от такива милостиви заведения; така 
дето от 28 кантона в 21 ся сградиха и влезоха уже в функция; в време 
Сърбо-българската война тий принесоха колосална полза. 

След превратът от 6 септ[ември] 18862 г. когато последний Гене-
рал-Губернатор3 ся вдигна и испрати в Ц[ари]град, д-р Чомаков бъде 
повикан в кметството и акламиран за председател на Временното 
правителство4, която служба той отклони като не бе имал участие в 
това съзаклятие и като мислеше че малко по-отстърна можеше да 
бъде по-полезен, и прие название ïîäïðåäñåäàòåë; в това си качество 

той на чело на една комисия обиколи всичките консолата на всичките 
Сили и ги увери че редът и тишината ще се запазят, като разясни 
целта на превратът и помоли да бъдат добри тълкователи при рес-
пективните си правителства; той с негово скромно съучастие даваше 
пред очите тяжест на тая революция която ся прие без роптание; от 
там с Председателя5 поканиха Н[егово] В[исочество] Княз Батенберга 
да дойде и присоедини румелийското управление с Княжеството; след 
един дълг преговор чрез телеграфът, Негово Височество дойде и без 
забава отправи телеграма до Н[егово] В[еличество] Султанът6 и му 
принасяше своята покорност и преданност; но като последний не 
даваше никакав отговор и ся намираше в трудно положение от стърна 
на собственото си правителство което единогласно викаше война или 
оставката му и султанът прие истинна оставката му, но от ден на дру-
гий той можеше да ся реши за война за владение на стърната тъй като 
имаше от Великите сили които го бутаха кам подобно решение; 
опасността бе угрожающа. Княз Батенберг повика Чомакова и изиска 

                                                 
1 Св.Пантелеймон. 
2 Всъщност 1885 – има се предвид Съединението. 
3 Гаврил Кръстевич. 
4 Такова решение осъществилият Съединението БТЦРК взема още преди това 

на свое заседание в Дермендере (вж. Радев, С. Строителите-1, с. 516) 
5 Председател на Временното правителство е д-р Георги Странски. 
6 Абдул Хамид II. 
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да иде в Цариград с еди-кой си свой приятел лице1 от познатите в 
България и да разясни на султановото ново министерство положени-
ето. Времето бе мъгляво, Стамбол в тревога; всичките мусулмани 
бяха за война, само мъдростта на султана бе против това мнение. 
Чомаков знаеше какав прием очаква; той ся извести още от здраво 
место, че в çàïòèåòî2 ще ся гостоприеме, и тъй и стана; на слизание от 

параходът, агенте от Полицията ги чакаха и отправиха с багажът 
право в Полицията дето след едно от четери часа чакане бяхме пока-
нени3 от министра на Полицията да идеме дома му дорде утре да 
може да ни представи на великий Везир4 и на министра на външните 
дела5; вечерта убо имаха първий исповед с грациозний хазяин. На ут-
решний ден ги представиха на министрите, които доста любезно ги 
приеха и изслушаха мисията им. На конец им казаха до почакат дорде 
да земат отговор, това чакане ся продължи цели четиридесет деня 
дорде да ся уверат и от делата на Н[егово] В[исочество] княз 
Батемберга че уверенията, които делегатите правеха са истинни; тий 
бяха добар залог в това време, в което дене ноще бяха под надзор 
полицейски; в денът дето ги отпуснаха адютантин ги придружи до па-
раходът без6 да остави агентите на митницата да им развръзват ба-
гажът с речите, че им са биле госте. 

Д-р Чомаков след изпълнение тая длъжност не по-малко поръчки 
връши в средата на народа дорде траяха преговорите в Цариград с 
посланиците на Великите сили и дорде високата Порта ся примири с 
положението в което бяха достигнале работите. После когато нашите 
единородци сърби вдигнаха война той в качеството си на санитарен 
инспектор и председател на благотворителното дружество снабди 
всичките в южна България болници с материали и Красний в София 
кръст с пари и пак материали от складът който ни се подари от осво-
бодителете.  

След изборът на Н[егово] Ц[арско] В[исочество] княз Фердинанд 
Кобурски от Великото народно събрание в Търново той биде назван 
член на комисията, която ся натовари да му представи актът в Ебен-

                                                 
1 Иван х. Петров от Бургас. 
2 Ареста. 
3 Подчертано в оригинала. 
4 Мехмед Кямил паша. 
5 Мехмед Саид паша. 
6 Подчертано в оригинала. 
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тал; за да има повече тяжест бъде нагласен и министр на просвеще-
нието, служба която има1 дорде пристигна избрания от народа и дорде 
ся нареди редовно министерство. 

Като ся свръши това той ся прибра дома си и Народното събрание 
му определи пенсия до живот, като подобна отстъпи на человеци, 
които в целия си живот са ся занимавале с интересите и благото на 
семействата си. Забележително е че д-р Чомаков сме виждале на 
сцената само в мъчните обстоятелства след което той ся е загубвал; 
още че не е имал намеша в никоя партия на кое да е министерство: 
той рукоплескал доброто и порицавал злото на всичките. 

НА БАН, ф. 1к, оп. 2, а.е. 1503. 

№ 132 

1904, април 24, София. – Султана Петрова, Екатерина Каравелова 
и Мария Петрова-Чомакова до княз Фердинанд: болницата за 
русите във войната им срещу Япония е готова и ще бъде изложе-
на в Княжеския манеж 

Ваше Царско Величество! 
За приятна длъжност считаме да доложим на Ваше Царско Висо-

чество, че болницата за ранени наши братя Русси в Далечния Изток, 
намислена и стъкмена по иницативата на Ваше Царско Величество е 
готова. 

Ласкаем се да вярваме, че Господаря ще пожелае да я посети за 
да я види, до колко Дамският Комитет е умело испълнил възложената 
му миссия. При това считаме за нужно да донесем за сведението на 
Ваше Царско Височество, че болницата, изложена в Княжеския манеж, 
ще бъде открита за Софийското общество от 25 до 29-ий Апри-
лий включително, за да се знае, как е употребена неговата от сърдце 
дадена лепта. 

Имаме честта да се наречем на Ваше // Царско Височество 
 верни и предани подданици // Султана Петрова // Е. Каравелова 

Мария Петрова  
София, 24 Апр[ил] // 1904 

ЦДА, ф. 3к., оп. 8, а.е. 665, л. 39. Оригинал. 

                                                 
1 Подчертано в оригинала. 
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№ 133 

1917, декември 27, Пловдив. – Писмо от Вълко Ив. Шопов до 
проф. Ив. Шишманов в София: спомените на д-р Чомаков1 

Многоуважаемий ми Д-р Шишманов, 
Честното Ви от 16ий таго едва днес ми дойде на ръка и аз с пълна 

готовност Ви давам исканите обяснения. 
Доколкото мога да си спомня, през есента на 1892 г. мина през 

градът ни г. Макензи Уалес2, прочют кореспонд[ент] на в. Times, а по-
после и редактор3 на същия вестник. Д-р Чомаков тогава му даде ве-
черя, на която и аз имах чест да бъда поканен. 

Между другите ни разговори нея вечер се говори и за Възражда-
юща се България и Д-р Чомаков говори с жар и голям интерес по тая 
тема и допълни с много свой лични спомени. Г. Уалес погава каза[:] 
çàùî íå íàïèøåòå òèÿ ñïîìåíè äîãäå îùå ñàìèòå äåéöè ñà æèâè? Отговорът 
на тоя въпрос породи у мене желанието и решението да почна с Д-р 
Чомакова през нея зима и мислях да следвам и с Д-р Рашко Петров, 
Дядо Цоко Каблешков и още някои други в градът ни, но 
командировката ми в Чикаго и пр. тури край на планът ми, най-вече 
защото, като мя уволниха от учителството, аз вече не разполагах с 
нужното време за тая цел. 

При седмичните ми посещения, Д-р Чомаков ми диктоваше по-
често от памет, по някой път си служеше и с свой лични записки, които 
той ми прочиташе и аз още тогава записовах. Но самите ми бележки 
са тъй както бях ги писал в негово присъствие. Аз мислях да ги 
прегледам, попреработя и така да станат достояние за публиката. 
Обаче преди аз да имам възможност да сторя това, един ден Г-жа М. 
Петрова-Чомакова в София мя срещна и замоли да £ дам да попрег-
леда тия записки, понеже г. Симеон Радев4 искал да напише нещо за 
покойния £ баща. 

                                                 
1 Горе вляво на писмото адрес: Д-р Ив. Шишманов, Пред[седател] на Съюза на 

Българските учени и пр. София; върху него със син молив, явно от ръката на Шиш-
манов: Вълко Ш[опов;] Ш[ишманов]. 

2 Sir Donald Mackenzie Wallace (1841-1919) (вж. Who was Who. vol. II, p. 1083). 
3 По-точно: шеф на външния отдел (1891-1899). 
4 За Чомаков С. Радев не пише специална работа, но в Строителите си (Радев, 

С. Строителите-1, с. 24) го туря редом с Раковски и Каравелов; повече място му по-
свещава в друга своя книга, Македония в българското възраждане (вж. тук, част 1, с. 
16 и сл.). 
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От тогава насам, аз за пръв път от писмото Ви се научавам за 
участта на мойте сурови записки по Д-р Чомакова. Аз храня уважение 
към литературната способност на г. А. Шопова и уверен съм, че той 
ще искара нещо четно и интересно за Млада България от тях, като ги 
допълни с много други от интерес сведения, които неговата дейност 
като политически мъж и литератор ще може да допълни. Мене ще 
бъде приятно, ако моя суров труд е могъл да му бъде в ослуга на ве-
щото му перо. 

Ако имате нужда за допълнителни обяснения съм винаги на рас-
положението Ви. 

С отлични почетания съм винаги Ваш предан // Вълко Ив. Шопов 
Пловдив // 27ий-XII-917. 

НА БАН, ф. 11к, оп. 3, а.е. 1611, л. 6-7. Оригинал. 

№ 134 

1918 или 19191, София. – Опис на напубликуваните2 Çàïèñêè на д-р 
Чомаков от ръкописния вариант на книгата Øîïîâ, À. Д-р Стоян 
Чомаков. Живот, дейност и архива. С., 1919 

Оправдание против обвинението, което се приписвало на Д-р Чо-
макова, че последните години преди Освобождението предателству-
вал.3 Тая записка своеръчно е написана от Д-р Чомакова с молив. За-
писка без дата, писана след Освобождението. 

Своеръчни записки на Д-р Чомакова, държани в Цариград след 
1874 г. 

Част от своеръчни на Д-р Чомакова записки, първите – до 30 лист, 
и последните страници от които не се намириха в архивата [на д-р 
Чомаков]. 

                                                 
1 Датата определена по съдържанието (споменаването писмото на В. Шопов от 

27 дек. 1917). 
2 Вж. задната корица на Сб. БАН, кн. 12, 1919, където се казва, че по технически 

причини, записките на д-р Чомакова по Църковния въпрос и Възраждането остават 
да се поместят в следната книжка на Сборника; но тези записки така и не биват 
отпечатани; техният оригинал, както и евентуалният препис на Шопов, засега са в 
неизвестност. 

3 Последната дума е зачертана и над нея е написано: не бил достатъчно патриот. 
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Своеръчно написани в седемдесетте години на миналия век раз-
мишления върху политиката и общественото положение на българ-
ските партии в Цариград. 

Своеръчни записки на Д-р Чомакова, държани в Пловдив след 
Освобождението. 

Записки по възраждането на Пловдив и по Църковния въпрос, 
диктувани в Пловдив след Освобождението от Д-р Чомакова на г-н В. 
Шопов. От тия записки са пропуснати: първо, от началото двадесет 
листа относително описанието на гр. Копривщица и детинството на Д-
р Чомакова, защото по това са оставени своеръчни записки от док-
тора; и второ, от края още четери листа Ïðîøåíèå îò ñòðàíà íà áúë-
ãàðñêèòå äåëåãàòè â Öàðèãðàä äî Â. Ïîðòà ïî ñëó÷àé ñìúðòòà íà áèâøèÿ 
Âåëåñêè Ìèòðîïîëèò Àâêñåíòèé по причина че това прошение се намерва 
между другите документи1. Упълномощен от Историко-Филологическия 
клон на Академията, г-н професор Д-р Ив. Д. Шишманов поиска 
писменно от г. В. Шопова в Пловдив сведения по тия записки. Г-н В. 
Шопов отговори2, че те му били диктувани лично от Д-ра Чомаков и 
били записвани в негово присъствие. 

Изложение, написано в шестдесетте години на миналия век про-
тив преселението на българите в Русия. – Причините защо българите 
не трябва да клонят към Русия, а трябва да бъдат привързани на 
Турската империя. 

Записки, писани своеръчно от Д-р Чомакова в Пловдив след Ос-
вобождението в отговор на някои неточности, които ся срещат в кни-
гата на Теплова3 по Църковния въпрос, излязла в Петроград като из-
дание на Петроградската академия в 18774. 

Описание на Пловдив, написано от Д-р Ст. Чомакова в началото 
на 1889 год. 

Върху тоя документ, написан през седемдесетте години на мина-
лия век, Д-р Чомаков своеръчно е отбележил: Когато Цариградските 
Чорбаджии се отцепиха от дейците и проповядваха на простолюдието 
да вдигне доверието си от оний.  

НА БАН, ф. 41к, а.е. 19, л. 46-47 об. 

                                                 
1 Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 364, с. 428-429. 
2 Вж. тук по-горе, д. 133. 
3 Тук над реда е вметнат текст, който после е добре задраскан и който може би 

гласи: Чиновниците в Цариградската политика. 
4 Ат. Шопов цитира не съвсем точно; през 1877 излиза друга книга на В. Теплов 

(Материалы для статистики Болгарии, Фракии и Македонии. СПб, 1877); а книгата на 
същия автор по Църковния въпрос е издадена през 1889 (вж. нейното точно заглавие 
в библиографията тук, част 1). 
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№ 135 

1920, февруари 26, София. – Писмо от Мария Петрова-Чомакова 
до митрополит Симеон Варненско-Преславски в София: изпраща 
му т. XII от Сб.БАН, където е публикувана книгата на Ат. Шопов за 
д-р Чомаков, чиито заслуги са жертва на заговор на мълчанието 

26 февруари 1920 // София 
Ваше Високопреосвещенство, 
Позволявам си да Ви испратя един екзамплер от томът на Сбор-

ника на Българската Академия съдържащ архивата1 на покойния ми 
баща. Вероятно сте го вече получили, но държах да Ви го испратя и аз 
като на един от малкото останали свидетели на неговата дейност и, 
уверена съм, почитател на паметта му. Толкоз малко са тези които го 
помнят! 

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 знате че и то-
гава, както и днес, личните страсти говореха високо. Дали сега, по 
случай юбилея за основанието на Ексархията, ще се спомене дос-
тойно и правдиво за него? Смея да се надявам че това удовлетворе-
ние, това възмездие, можа да кажа, ще намери потик от Ваше Висо-
копреосвещенство който, при всичко че твърде млад тогава, благода-
рение на личните Ви качества на висок идеализм, бяхте в състояние 
да делите патриотическата, до самозабрава, дейност на баща ми. 

Приемете, Ваше Високопреосвещенство, уверението в дълбокото 
почитание с което съм на Ваше Високопреосвещенство 

покорно во Х[рис]те чадо // Мария Петрова Чомакова 

НА БАН, ф. 144к, а.е. 822, л. 1-3 об. Оригинал. 

№ 136 

1920, март 12, София. – Писмо от Митрополит Симеон Варненско-
Преславски до Мария Петрова-Чомакова в София: заслугите на 
д-р Чомаков са големи и един ден историята ще ги признае 

                                                 
1 Става дума за Шопов, А. Д-р Стоян Чомаков. 
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До Госпожа Мария Петрова Чомакова // ТУК 
София II /III // 27.II. с[тар] с[тил] 1920 

Почитаема Госпожо 
На време получих писмото Ви от 26 февр[уари]1 и издадената от 

Българската Академия архива на покойния Ви баща. На мене не е из-
пратено още това издание на Академията, за това много Ви благодаря 
за любезната Ви грижа да ми дадете възможност да го разгледам. Аз 
го прелистих и си припомних мислите и чувствата които не веднаж чух 
да се изказват от баща Ви и които го водеха в величавата му и 
упорита борба за добиване потъпканите права на беззаветно 
обичания от него български народ. 

От писмото Ви разбирам, че Ви е криво, дето не била справедливо 
оценена и заслужено възнаградена неуморимата и ползотворна 
дейност на покойния Ви баща по църковната ни борба, на която той 
принесе жъртва състояние и семейно щастие. Позволявам си, Гос-
пожо, да кажа, че е рано още да се изисква такъва справедлива пре-
ценка. Колкото повече се отдалечаваме от времената на буйните 
страсти и жестоките борби, които кипяха в началото на устрояването 
на Църквата ни, толкова по-обективно, по-спокойно и по-справедливо 
ще може да се разсъждава за насоката и делата на нашите дейци. 
Историята на нашата Църква в най-новите времена не е написана 
още. Увлечени от други грижи и задачи ние като че забравихме вре-
мена и деятели, които трябваше грижливо и подробно да изучим, за да 
вземем поука за по-нататашното развитие на народния ни живот, а 
това е грешка, за която сме жестоко наказани. Писаното до сега за 
църковната ни борба не е история справедливо и точно изучена и 
вярно изложена. То е лични и частни схващания и преживявания на 
тия, които са го писали. Лесно може да се разбере, че тия писачи мо-
гат да имат възгледи различни от ония на покойния Ви баща. Обаче 
когато се предприеме написването на историята за ония времена, не 
ми се вярва, че няма да се прецени справедливо неговата дейност 
пропита от безгранична любов към българския народ и от дълбока 
вяра в светлото му бъдеще. Най-новите събития от нашата история 
навярно ще послужат като пробен камък за преценка на мислите, на-
деждите и делата на много наши дейци от незабравимата епоха на 
нашата църковна борба, в която величавият образ на покойния Ви 
баща изпъква между първите редове на нашите дейци. Въодушевен 

                                                 
1 Срв. тук по-горе, д. 135. 
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от гореща любов към народа, комуто служеше с великата си душа, 
неуморим и буден бранител на интересите му той не допускаше да се 
правят никому и никаде отстъпки. За тази неизменна негова любов 
към българския народ, за дългото му неуморно служение на интере-
сите 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 пра-
вославната неделя, това направихме и днес, петдесетгодишнината от 
учреждението на Екзархията. Помолихме се да ги упокои Бог в селе-
нията на праведните, а в същото време с неизразима болка си спом-
нихме какви надежди, какви мечти имаха покойния Ви баща и другите 
гиганти борци, надежди и мечти предавани тогава от тях свежи и 
твърди на околните им, а сега стъпкани от хора скудоумни. 

Моля Ви Госпожо да приемете почитанията ми  
и оставам Ваш молитствовател  

В[арненско] Пр[еславски] Владика Симеон 

НА БАН, ф. 144к, а.е.822, л. 4-5. Машинопис – втори екз. 

№ 137 

1924, януари 7, Лондон. – Телеграма от българския пълномощен 
министър Димитър Станчов до министъра на външните работи: в 
заседанията на Смесения българо-английски арбитражен съд 
първият легационен съветник Стоян Петров-Чомаков ще изпъл-
нява задълженията на агент на българското правителство; мне-
нията на началника на Балканския отдел на Форин офис и на ад-
министратора на Българската собственост за Стоян Петров-Чома-
ков 

7 януари 1924 // От Пълномощния Министер в Лондон 
До Господина Министра на // Външните работи и Изповеданията 

С о ф и я 1 
Донасям, че на 4 февруари почват тук заседанията на Смесения 

Арбитражен съд и I-вия Легационен Секретар Петров-Чомаков ще из-
пълнява в тоя съд, както и в миналите заседания, обязанността Агент 
на Българското Правителство. 

                                                 
1 Подчертано в оригинала. 
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При това считам за приятен дълг да Ви съобща, че Началникът на 
Балканския Отдел от Форейн Офис ми каза: 

Âàøèÿò Ñåêðåòàð, êîéòî èçïúëíÿâà è äëúæíîñòòà íà Âàø Ïðàâèòåëñòâåí 
Àãåíò, ïðàâè íàé-äîáðî âïå÷àòëåíèå â Ñúäà è íàøèòå Ñúäèè è Àãåíòè ìè êàçàõà, 
÷å Ãîñïîäèí Ïåòðîâ-×îìàêîâ ñå ïîëçóâà ñ òâúðäå äîáðî èìå òàì è íàïúëíî å 
óñâîèë àíãëèéñêèòå ïîõâàòè è ïîêàçâà, ÷å ìíîãî ùàòåëíî èçó÷àâà äåëàòà è íàé-
óñïåøíî çàùèùàâà Áúëãàðñêàòà êàóçà. 

Администраторът на Българската Собственост Ежертон Грей ми 
каза: 

Âàøèÿò Ñúäèÿ è Âàøèÿò Ñåêðåòàð-Àãåíò òúé äîáðå çàùèùàâàт 
Áúëãàðñêèòå èíòåðåñè â ïðîöåñèòå ïðåä Ñìåñåíèÿ Àðáèòðàæåí Ñúä, ÷å 
èñêîâåòå íà íàøèòå àíãëèéñêè ïîäàííèöè ñå íàìàëèõà äî ìèíèìóì è íàñêîðî 
Àäìèíèñòðàöèÿòà íà Áúëãàðñêàòà Ñîáñòâåíîñò íÿìà äà èìà êàêâî äà ïëàùà. 

Като атестация за Агента-Легационен Секретар ще отбележа тук, 
че той проучва делата на Смесения Арбитражен Съд вън от канце-
ларските часове, които редовно отдава на текуща канцеларска работа 
на Легацията. 

Пълномощен Министер [Д. Станчов]1 

Частен архив на Соня Петрова-Чомакова. Машинопис – втори екз. 

№ 138 

1932, август 16. – Телеграма2 от цар Фердинанд до Стоян Петров-
Чомаков в Будапеща с благодарности за изпратени поздравления 
по случай годишнината от възшествието му на българския трон 

Dr Petroff-Tchomakoff // Andrassyut 77 // B[uda]pest 
Csetoh sas radost i outeha vaschite otlicsni slova zaradi 45 godisch-

nina ot tyrnovskoto sabitie3 dalboko trognat ot vernia spomen na diado vi 
sardetschno vi blagodaria. 

Tsar-otets (Roi-père // Roi Ferdinand)4 

Частeн архив на Соня Петрова-Чомакова. Оригинал. 

                                                 
1 В полето горе на ръка е написано: испратена и в делото. 
2 Текстът е написан върху унгарска пощенска бланка. 
3 На 2/14 авг. 1887 княз Фердинанд полага клетва като владетел на България 

пред ВНС във Велико Търново. 
4 (фр.) – цар-отец, цар Фердинанд; тези думи са изписани от друга ръка. 
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№ 139 

1938, декември 29, Стокхолм. – Доклад на Стоян Петров-Чомаков 
до МВнР, София, с копия до ÑÓ Êë.Îõðèäñêè, до БАН и до Минис-
терството на просвещението относно присъждането на Нобело-
вите награди за 1938 

[герб на Царство България] // Legation Royale de Bulgarie // № 240 
Stockholm, 29 Декемврий 1938 г. 

До Министерството на Външните работи и на Изповеданията 
Копие: 1./ Академията на науките // 2./ Държавен университет 

3./ Министерство на народното просвещение // София 
Безспорно, 10-и декемврий е най-важната годишна дата в Сток-

холм. В тоя ден, всеки който заема едно известно обществено поло-
жение, облича фрака или вечерната рокля в 4 часа сл[ед] об[eд], 
окачва ордените си и се отправя за Êîíöåðòíàòà ïàëàòà, където всяка 
година се инсценира едно импозантно тържество. Â òîÿ äåí, казват с 
гордост шведите, âñè÷êè ìåðèäèàíè ìèíàâàò ïðåç Ñòîêõîëì. Наистина 
благодарение на пожертвувателността на химика Алфред Нобел, 
който от богатствата, които му донесе изнамерването на динамита, 
отдели една сума от 35 милиона крони, Швеция от 1900 г. насам 
държи привилегията да раздава всяка година, четири от петте премии, 
които носят името на благодетеля, именно, тия за физика, химия, 
медицина и литература. Петата, тая за мира, се дава в Осло, от 
Стортинга, норвежкия парламент. 

На естрадата в концертната зала, богато украсена с цветя и 
палми, се нареждат 18-те членове на Шведската академия, тия на 
Академията на науките и на Каролинския институт, сиреч, лицата ко-
ито всяка година избират измежду цялото население на земното 
кълбо пет или шест души (премиите понякога се разделят) и възнаг-
раждават респективните им достойнства. В аудиториума пък, се на-
реждат – Кралят, с цялото си семейство, министрите, висшите чинов-
ници, дипломатическото тяло и разни видни личности. Предаването на 
всяка награда се предшествува от един обстоен доклад върху за-
слугите на лауреата. След това при свиренето на фанфари, избрани-
кът слиза от естрадата, и всред ръкоплясканията на станалата на 
крака публика, получава от ръцете на Краля традиционния медал, 
един диплом и, главно, една художествено изработена папка, съдър-
жаща един чек на стойност от 155 хиляди крони, около четири мили-
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она лева. След тая церемония, която се завършва с изсвирването на 
националния химн, се зареждат в продължение на няколко дни, бан-
кети в великолепния стокхолмски градски дом, вечеря в двореца, 
множество ðåñåïöèè, академически, университетски, дипломатически. 

При определянето на тия премии, безспорно, с най-голям интерес 
се обкръжава лауреата по литература. Широката публика се интере-
сува твърде малко от заслугите, спечелени в полето на химията, фи-
зиката и даже медицината, освен ако се касае за някое епохално от-
критие от естество да облагодетелствува голяма част от човечест-
вото. Наградата за мира пък, по липса на действително заслужили на 
каузата на мира кандидати, е била резервирана през ред години или 
пък е била давана на личности или организации, за които болшинст-
вото от хората не е чуло нищо или твърде малко. 

Това предпочитание, може би, се обяснява с по-достолепния ха-
рактер на литературните творения, които са винаги по-добре познати 
от широката публика, отколкото резултатите, добити в клиниките и 
лабораториите, като тия напр[имер] на тазгодишния лауреат по фи-
зика, италианецът Енрико Ферми, чиито твърде важни открития върху 
добиването на нови радио-активни материи чрез облъчването на не-
утроните, не са от естество да въодушеват обикновения човек. Естес-
твено е, че тая по-голяма публичност, която добива Нобеловата пре-
мия за литература, носи и своите неудобства. В една епоха на изост-
рени съперничества и на повишени чувствителности, като нашата, ко-
гато необуздани пропаганди не оставят незасегнати дори и религиоз-
ните, интелектуалните и артистичните стойности, неизбежно е щото 
Нобеловият комитет, колкото и да се старае да бъде обективен, не 
може да не се влияе от известни странични съображения. Така от 
една страна той се старае да отличава таланта на колкото се може 
повече различни страни, а от друга, съзнателно или несъзнателно, той 
се поддава на влиянието на собствените си политически концепции. 
Така напр[имер], ако тазгодишната премия по литература се даде на г-
жа Перл Бак, то не е само поради живото артистично и хуманно 
чувство, което отличава студиите £ върху живота на китайския 
селянин, но и защото академията на демократическа Швеция пожела 
да подчертае с избора си своето собствено демократическо чувство и 
своята симпатия към многострадалния китайски народ, жертва на 
японския империализъм. 

Както изтъкна това един шведски вестник, Шведската академия 
заслужава да бъде упрекната не толкова заради избора на лицата, 
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които е наградила, колкото за опущението £ да награди други, по-за-
служили. Това обвинение е било взело особено язвителна форма в 
1927 г., когато Италия е била отличена не в лицето на един д’Анунцио 
или на един Гюлиелио Фереро, а в това на г-жа Грация Деледа. Също 
така руската литература трябва да чака 32 години преди да бъде до-
пусната, в лицето на писателя Иван Бунин, да заеме място между Но-
беловите избранници, където се бяха наредили вече шестима фран-
цузи, петима англичани, петима германци, трима шведи, трима нор-
вежци, двама италиянци, двама испанци, двама поляци, един датча-
нин, един индус, един швейцарец и един американец. Преди това в 
1901 г., и въпреки протестите на студентството, Академията беше 
предпочела кандидатурата на Сюли Прюдом пред тая на Толстой… 

Но при формулирането на критики срещу начина на раздаването 
на Нобеловите премии, трябва да се имат пред вид няколко ограни-
чителни клаузи, които се съдържат в завещанието на Алфред Нобел и 
които са въобще малко известни. Така напр[имер], съгласно § 7 на 
това завещание, Академията може да се занимава само с кандидатури 
официялно поставени от квалифицирани инстанции, именно, ли-
тературни, академически или университетски организации или пък 
лица, получили нобеловата премия в миналото. Съгласно § 8 поста-
вянето на кандидатури трябва да бъде в писмена форма, да бъде 
надлежно мотивирано и да бъде подкрепено с документи. Най-сетне 
кандидатурите трябва да бъдат поставени най-късно до 1-и Февруа-
рий, – нещо, което обяснява напр[имер], защо г. Чемберлен1 не можа 
да бъде представен тая година за премията за мира, която по липса 
на квалифицирани кандидати се даде на Нансеновия институт2. Пре-
мията за медицина и химия тая година не се дадоха никому. Иначе що 
се касае до премиите по литература, единственото друго условие, 
което направлява избора на 18-те академици е изказаното от Нобел 
пожелание, щото тая премия да се дава на íàé-çàñëóæèëàòà êíèãà, 
èçëÿçëà ïðåç ãîäèíàòà, êîÿòî, îñâåí àðòèñòè÷íè êà÷åñòâà, íîñè è îò-

                                                 
1 Името на британския премиер-министър (1937-1940) Невил Чембърлейн става 

символ на политиката за омиротворяване на Хитлер, чиято кулминационна точка е 
договорът от Мюнхен (септ. 1838), по който Чехия е принудена да отстъпи Судетите 
на Германия. В доклад до министър-председателя Ст. Петров-Чомаков коментира 
това събитие с възторг, очаквайки ревизията на Версайската система да засегне и 
Балканите (вж. у Сирков, Д. Външната политика на България, с. 69). 

2 Има се предвид Международната Нансенова служба за бежанците (Nansen 
International Office for Refugees). 
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ïå÷àòúêà íà èäåàëèñòè÷íè òåíäåíöèè. Както можеше да се очаква, в 
повечето случаи Академията се е намирала в затруднение да открие 
едно съчинение, което, само, да натежнее над една целокупна творба, 
плод на цял живот усилия и работа. Така даже в 1901 г., когато за 
първи път се даде нобеловата награда, Сюли Прюдом бе избран не 
заради една единична негова работа, а заради цялата му поетическа 
творба. Затова пък Академията винаги се е старала да се придържа 
към второто условие поставено от Нобел – идеалистическия характер 
на съчинението, макар че оценката на това, което е èäåàëèñòè÷íî може 
да бъде предмет на всевъзможни схващания. Тук му е мястото да се 
отбележи, че лошите езици тук, а такива не липсват в една страна, 
където по собственото признание на местните хора, завистта е една 
от характерните черти на националния характер, подхвърлят, че 
академиците не винаги се ръководят от идеалистични съображения, а 
че материалните елементи оказват влияние върху избора им. Така 
казва се, че най-главната шведска издателска къща Áîíèåðñ, която 
обикновено издава съчиненията на академиците, намира начин да 
направлява техния избор в полза на кандидати, чиито книги тя току що 
е издала в превод и държи в складовете си. Мъчно е да се знае дали 
това обвинение е оправдано, но на всеки случай направи впечатление, 
че веднага след като се оповести избора на г-жа Перл Бак, къщата 
Áîíèåðñ наводни пазара с нейните книги, които естествено много се 
търсят. 

Що се отнася до техническата страна на избора, кандидатурите, 
които по някога са над 50, се преглеждат старателно от един специа-
лен комитет, ръководен от председателя на Нобеловата фондация, в 
който участвуват 4-ма академици, взети измежду най-посветените в 
чуждите литератури. Избраните от тях най-заслужили кандидати се 
преглеждат след това в продължение на няколко месеци от редовните 
експерти, аташирани към Нобеловия комитет, чиито заключения се 
предават най-сетне на Академията. На 10-и ноемврий последната 
оповести наградите, които един месец по-късно се раздават по опи-
сания по-горе начин 

Пълномощен министър: // Ст. Петров1 

ЦДА, ф. 3к, оп. 17, а.е. 220, л. 2-5. Машинопис – копие под индиго. 

                                                 
1 Върху подписа е поставен печатът на легацията в Стокхолм. 
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№ 140 

19661. – Некролог на Стоян Петров-Чомаков в Ñâîáîäà2 

† СТОЯН ПЕТРОВ ЧОМАКОВ 

Починал е в Брюксел на 26 август т.г. бившият пълномощен ми-
нистър Стоян Петров Чомаков3. Тъжната вест за този добър бълга-
рин, ревностен служител на държавата, бивш дипломат от кариерата, 
прекрасен човек и приятел, не може да не развълнува всеки, който го 
познаваше отблизо. Високата оценка за неговите лични качества и 
работоспособност, проявени и утвърдени през дългогодишната му 
служба в дипломатическото ведомство, го доведе заслужено до ранга 
на Пълномощен Министър. Заемаше много отговорни постове. Краят 
на Втората световна война го свари извънреден пратеник и пълно-
мощен м[инистъ]р в Токио – Япония. От тогава е в изгнание. През 
последните години живееше със семейството си в Брюксел. 

Стоян Петров Чомаков беше един от малкото наши бивши дип-
ломати, които бяха по-непосредствено запознати с важни политически 
ходове във външната политика на България. На него се доверяваха 
ръководните фактори, защото беше лоялен служител на държавата и 
никога не изменяше на своите големи задължения, било за 
изкористяването на своето служебно положение (както е установено 
вече за някои), било с оглед на приспособление и презастраховка 
пред някоя евентуална утрешна политическа власт. Той носеше в 
сърцето си всички наследени добродетели на своя известен патриар-
хален род, родолюбивата преданост на който към борческите просве-
тени усилия на нашите възрожденци, е отбелязана в страниците на 
нашата близка история. 

Това, което беше особено характерно в покойния Чомаков, е не-
говата прекалена скромност. Никога не търсеше случаи да покаже 
своята висока интелигентност, своето отлично познаване на няколко 
чужди езици, своите познания по история, изкуство, литература. Не-
говата склонност към рисуване далеч надхвърляше едно дилетантско 
увлечение и някои от неговите картини бяха откупени на една Брюк-
селска изложба. 

                                                 
1 Годината определена по съдържанието. 
2 Орган на Върховното ръководство на Българския национален фронт – органи-

зация на българската емиграция в Северна Америка. 
3 Получерният шрифт е от оригинала. 
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През последните години написа някои ценни исторически моно-
графии1, сътрудничеше в някои списания, включително и Ñâîáîäà. 
Привърши своите спомени – един капитален труд, с богата докумен-
тация върху всички събития, които имаха връзка с България. 

Чужбина, където беше прекарал толкова години от живота си, не 
беше накърнила в нищо неговото непоклатимо патриотично чувство. 
Остана си до край чист българин, безкрайно предан към своя народ и 
непоколебимо уверен в светлото му бъдеще. 

Покланяме се пред скъпата му памят и сърдечно споделяме 
непреодолимата скръб на неговите близки! 2 

Ñâîáîäà 

Частен архив на Соня Петрова-Чомакова. 

1 Вж. библиографията тук, част 1 – името Петров-Чомаков, Ст. (Petroff-Tchoma-
koff, St.) 

2 Получерният шрифт е от оригинала. 
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№ 141 

1862, януари 28, Цариград. – Извлечение от писмо на полк. 
Владислав Йордан1 до Hôtel Lambert2 в Париж: предава свой 
разговор с Чомаков, в който последният заявява: 1. че за момента 
унията на българите с Католическата църква е невъзможна; 2. че 
поляците ще засилят своето и на Франция влияние сред българи-
те, ако им помогнат да напреднат в просветата и да получат бла-
госклонност от Портата 

Constantinople, 28 janvier 1862 
[…] Maintenant je dois rendre compte de la conversation que j’ai eu 

ces jours derniers avec le chef du parti des Bulgares Orthodoxes: 
Dans ce parti, l’homme le plus capable, le plus honnête et le plus 

influent est un certain Docteur Schamacoff de Philippopoli. Mr Przewlodski 
a souvent parlé de lui dans ses rapports. Il est depuis six mois environ à 
Constantinople espérant obtenir de la Porte et du patriarche quelques 
concessions telles qu’une hiérarchie séparée, etc. – Voici le résumé de la 
conversation que j’ai eue avec lui, avec un de ses amis et avec Mr Ranow, 
secrétaire de la Chancellerie Serbe: 

Ne croyez pas, a commencé par me dire Schamacoff, ne croyez pas 
que je suis contraire à l’Union; j’ai au contraire un certain faible pour elle. 
Je crois fermement, et je tâche de faire partager cette idée à mes amis, 
que là où sont les limites du catholicisme, là sont également celles de la 
civilisation. Comme je voudrais par dessus tout voir la Bulgarie civilisée, je 
dois nécessairement être pour l’Union; mais pour le moment je ne crois pas 
qu’elle puisse se répandre dans toute la Bulgarie. L’Union peut prospérer 
en Macédoine et dans les contrés où la population bulgare est 

                                              
1 Авторът определен по съдържанието. 
2 Адресатът определен по местонахождението на документа. 
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Цариград, 28 януари 1862 
[…] Сега трябва да дам отчет за разговора, който имах тези дни с 

шефа на партията на православните българи: 
В тази партия най-способният, най-честният и най-влиятелният 

човек е един доктор на име Чомаков от Пловдив. Г-н Пшевлодски 
често говореше в своите доклади за него. От шест месеца той е в 
Цариград, надявайки се да добие от Портата и от патриарха някои 
отстъпки като отделна йерархия и пр. – Ето в съкратен вид разговора, 
който имах с него, с един от неговите приятели и с Г-н Ранов, секретар 
на Сръбската канцелария1. 

Íå ñìÿòàéòå, започна Чомаков, ÷å ñúì ïðîòèâ Óíèÿòà;
íàïðîòèâ, èìàì èçâåñòíà ñëàáîñò êúì íåÿ. Òâúðäî âÿðâàì, è ñå 
ñòàðàÿ äà óáåäÿ â òîâà ìîèòå ïðèÿòåëè, ÷å ãðàíèöèòå íà 
êàòîëèöèçìà è íà öèâèëèçàöèÿòà ñúâïàäàò. Òúé êàòî íàé-ìíîãî 
îò âñè÷êî áèõ èñêàë äà âèäÿ Áúëãàðèÿ öèâèëèçîâàíà, àç ïî íå-
îáõîäèìîñò òðÿáâà äà ñúì çà Óíèÿòà; íî çà ìîìåíòà íå âÿðâàì, 
÷å òÿ ìîæå äà ñå ðàçïðîñòðàíè â öÿëà Áúëãàðèÿ. Óíèÿòà ìîæå äà 
íàïðåäâà â Ìàêåäîíèÿ è â ìåñòàòà, êúäåòî áúëãàðñêîòî 
íàñåëåíèå å ïðèìåñåíî ñ ãúðöè, íà ÷èèòî ïðåñëåäâàíèÿ òî å 
èçëîæåíî. Îò îìðàçà êúì ãðúöêîòî äóõîâåíñòâî òî ùå ñå ðåøè 
äà  ïðèåìå Óíèÿòà,  äîðè  ìþñþëìàíñòâîòî.  Óíèÿòà ìîæà çà  

1 Сръбската дипломатическа агенция в Цариград. 
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mêlée aux Grecs dont elle subit les persécutions. Par haine contre le clergé 
grec elle se décidera à passer à l’Union voire même au Mahométanisme. 
L’Union a pu se développer momentanément à Philippopoli et dans la 
Bulgarie proprement dite, où l’influence des Grecs ne se fait pas sentir et 
où le clergé est en grande partie national. Mais c’était le moment où l’Union 
venait à peine d’être reconnue et ces conversions si promptes s’expliquent 
par l’attrait d’une oeuvre nouvelle et l’enthousiasme qu’elle fait naître. A ce 
moment on aurait pu enlever les masses; aujourd’hui il n’est plus temps. En 
encourageant les progrès de l’Union, je travaille donc à augmenter dans la 
nation les causes de désunion; c’est une responsabilité que je ne veux pas 
prendre. 

J’ai dû chercher un autre moyen. Je me suis demandé s’il ne serait pas 
possible d’obtenir une hiérarchie nationale tout en restant sous l’autorité du 
patriarche grec; c’est une proposition que les Russes nous ont depuis 
longtemps proposée. Mais tôt ou tard le conflit entre cette hiérarchie 
séparée et le patriarche serait inévitable et bientôt, par suite des haines 
réciproques, les prêtres se déclareraient tous en faveur de l’Union et en-
traîneraient par leur exemple la population toute entière. 

Sans cela on ne peut pas compter sur des conversions générales; le 
préjugé des Orientaux contre les mots catholique, papiste est si enraciné 
que pour en triompher il faudra que le clergé tout entier donne l’exemple. 

Nos Evêques Hilarion et Afxentios n’ont pas embrassé l’Union parce-
qu’ils prévoyaient que la majorité de la nation ne les imiterait pas. Com-
ment donc voulez que nous nous chargions d’une oeuvre devant la quelle 
ces deux évêques ont reculé. 

Nous ne sommes nullement contre l’action exercée par les Polonais; 
nous la considérons même comme utile. Donnez nous des maîtres d’école 
polonais, nous serions très heureux de les accepter; prenez nos jeunes 
gens dans les écoles de Paris, nous vous les enverrons car nous savons 
que le contact qu’ils auront avec vous leurs sera très utile; aidez nous 
établir des écoles supérieures dans les villes principales, non pas avec 
votre argent, car nous fournirons suffisamment, mais en usant de votre 
influence auprès du gouvernement turc et gouvernement français. 

Obtenez, si ce possible, de la France qu’elle réserve dans ses écoles 
quelques places pour de jeunes Bulgares. Vous augmenterez alors l’influ-
ence de la France et votre influence parmi nous et vous ferez, pour ainsi 
dire, l’éducation des hommes qui seront à la tête de l’Union et qui peut 
arriver à la conversion de la nation entière. 

 Note du corresp[ondan]t[:] A Ternova où la situation est la même, les progrès de 
l’Union sont sensibles. 
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êðàòêî äà íàìåðè ïî÷âà â Ïëîâäèâ è â Áúëãàðèÿ ñîáñòâåíî êàçàíî, êúäåòî 
âëèÿíèåòî íà ãúðöèòå íå ñå ÷óâñòâà è êúäåòî äóõîâåíñòâîòî å â 
ãîëÿìàòà ñè ÷àñò íàöèîíàëíî. Íî òîâà áåøå ìîìåíòúò, â êîéòî Óíèÿòà 
òîêó-ùî áåøå ïðèçíàòà è òåçè òàêà áúðçè îáðúùàíèÿ ñå îáÿñíÿâàò ñ 
ïðèâëåêàòåëíîñòòà íà âñÿêà íîâîñò è íà âúçòîðãà, êîéòî òÿ ïîðàæäà.
Òîãàâà ìàñèòå áèõà ìîãëè äà áúäàò óâëå÷åíè; ñåãà âå÷å íå ìó å âðåìåòî. 
Íàñúð÷àâàéêè íàïðåäúêà íà Ñúåäèíåíèåòî [ñ Ðèì], àç ñëåäîâàòåëíî 
ðàáîòÿ çà óâåëè÷àâàíå ïðè÷èíèòå çà ðàçåäèíåíèå íà íàöèÿòà; òîâà å 
îòãîâîðíîñò, êîÿòî íå ìîãà äà ïîåìà. 

Àç òðÿáâàøå äà òúðñÿ äðóã íà÷èí. Ïîïèòàõ ñå äàëè íå ùå å âúçìîæíî 
äà ñå ïðèäîáèå íàöèîíàëíà éåðàðõèÿ áåç äà ñå îòõâúðëÿ âëàñòòà íà 
ãðúöêèÿ ïàòðèàðõ; ðóñèòå îòäàâíà íè áÿõà íàïðàâèëè òàêîâà 
ïðåäëîæåíèå. Íî ðàíî èëè êúñíî êîíôëèêòúò ìåæäó òàçè îòäåëíà 
éåðàðõèÿ è ïàòðèàðõúò áè áèë íåèçáåæåí è ñêîðî, âñëåäñòâèå íà 
âçàèìíàòà îìðàçà, âñè÷êè ñâåùåíèöè áèõà ïðèåëè Óíèÿòà, óâëè÷àéêè ñúñ 
ñâîÿ ïðèìåð öÿëîòî íàñåëåíèå. 

Áåç òîâà íå ìîæå äà ñå ðàç÷èòà íà âñåîáùà ñìÿíà íà âåðîèçïîâå-
äàíèåòî; ïðåäðàçñúäúêúò íà ïðàâîñëàâíèòå ñðåùó äóìèòå êàòîëèê, 
ïàïèñò å òàêà âêîðåíåí, ÷å çà äà ñå ïðåâúçìîãíå òîé áè òðÿáâàëî öÿëîòî 
äóõîâåíñòâî äà äàäå ïðèìåð. 

Íàøèòå âëàäèöè Èëàðèîí [Ìàêàðèîïîëñêè] è Àâêñåíòèé [Âåëåøêè] íå 
ïðèåõà óíèÿòà, çàùîòî ïðåäâèæäàõà, ÷å áîëøèíñòâîòî îò íàðîäà íÿìà 
äà ãè ïîñëåäâà. Êàê, ñëåäîâàòåëíî, èñêàòå îò íàñ äà ñå íàãúðáèì ñ äåëî, 
îò êîåòî òåçè äâàìà âëàäèöè ñå îòäðúïíàõà.  

Èçîáùî íå ñìå ñðåùó äåéñòâèÿòà íà ïîëÿöèòå; äàæå ãè íàìèðàìå 
ïîëåçíè. Äàéòå íè ó÷èòåëè-ïîëÿöè è íèå ñ ãîëÿìî óäîâîëñòâèå ùå ãè 
ïðèåìåì; îñèãóðåòå äîñòúï íà íàøèòå ìëàäåæè â ïàðèæêèòå ó÷èëèùà – 
íèå ùå âè ãè èçïðàòèì, çàùîòî çíàåì, ÷å êîíòàêòúò, êîéòî ùå èìàò ñ 
âàñ, ùå èì å îò ïîëçà; ïîìîãíåòå íè äà ñúçäàäåì ó÷èëèùà îò ãîðåí êóðñ â 
ãëàâíèòå ãðàäîâå – íå ñ ïàðè, çàùîòî íèå ùå äàäåì äîñòàòú÷íî, à 
èçïîëçâàéêè âëèÿíèåòî, ñ êîåòî ðàçïîëàãàòå ïðåä òóðñêîòî è ôðåíñêîòî 
ïðàâèòåëñòâà.  

Èçäåéñòâàéòå îò Ôðàíöèÿ, àêî å âúçìîæíî, äà îòäåëè òÿ â ñâîèòå 
ó÷èëèùà èçâåñòåí áðîé ìåñòà çà áúëãàðñêè ìëàäåæè. Òîãàâà ùå 
óâåëè÷èòå âëèÿíèåòî íà Ôðàíöèÿ è âàøåòî ñîáñòâåíî âëèÿíèå è âèå ùå 
ñòå òåçè, òàêà äà ñå êàæå, êîèòî ùå äàäàò îáðàçîâàíèå íà õîðàòà, 
êîèòî ùå çàñòàíàò íà÷åëî íà Óíèÿòà è êîèòî ìîãàò äà äîâåäàò äî 
íåéíîòî ïðèåìàíå îò ñòðàíà íà öÿëàòà íàöèÿ. 

 Бележка на коресп[онден]т[а:] В Търново, където положението е същото, успе-
хите на Унията са чувствителни. 
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Nous avons représenté au Gouvernement Turc tout l’intérêt qu’il y 
aurait à établir dans la province des écoles pour notre jeunesse, qui s’est 
vue jusqu’à présent forcée, pour apprendre quelque chose, d’aller au milieu 
des Russes que nous détestons. Le Gouvernement a promis de s’occuper 
de cette affaire. Mais tiendra-t-il parole? 

 Si la France voulait, elle aurait toute la Bulgarie et toutes les provinces 
slaves de la Turquie à ses pieds, mais, à ce qu’il parait, elle n’y attache pas 
grande importance. Elle tourne ses yeux du côté soit de l’Egypte, soit de la 
Syrie, et nous abandonnera aux Russes ou à n’importe quelle autre 
puissance. 

Je représentai à Schamacoff toutes les difficultés qu’il aurait à obtenir 
les concessions qu’il demande. Je lui montrai que le Patriarcat, comme le 
Gouvernement Turc les refuserait et que l’Europe n’y consentirait probable-
ment pas. 

Si votre hiérarchie nationale, lui disais-je, pouvait s’établir, elle s’éten-
drait sur toutes les provinces slaves de la Turquie et gagnerait bientôt une 
influence qui annulerait celle des Grecs en vous rendant maîtres du Siège 
de patriarche de Constantinople. A chaque nouvelle élection vous l’empor-
teriez sans aucun doute sur les Grecs, qui dans ce cas préféreraient vous 
accorder un patriarcat distinct et se séparer complètement de vous plutôt 
que de subir votre influence. 

Les Turcs de leur côté n’y consentiraient jamais, car à leurs yeux, un 
patriarche est nécessairement Russe. L’Europe ferait de même. Ne vous 
ferez donc pas d’illusions et n’espérez pas d’obtenir les concessions que 
vous attendez. 

Nous sentons les différences, reprit Schamakoff, et c’est ce qui nous 
désespère. Comptons encore sur la permission de fonder des écoles, pour 
les quelles nous devrons nécessairement faire venir des maîtres étrangers 
car nous n’en avons pas d’assez instruits. Si vous voulez nous aider, 
travaillons ensemble. Laissons de côté pour quelque temps la propagande 
religieuse. Vous me dites que vous ne pouvez abandonner cette cause et 
que même dans le cas où vous cesserez d’agir, la Cour de Rome prendrait 
la cause entre ses mains. Mais quant à moi, je doute qu’on puisse faire 
aujourd’hui pour l’Union ce qu’on aurait pu faire avant une année; nous ne 
vous aiderons donc, ni ne vous empêcherons en rien. Si tous nos efforts 
pour arriver à une hiérarchie nationale restent sans résultat, nous ne 
penserons qu’à répandre l’instruction dans notre pays. 

Il passa ensuite à d’autres sujets touchant également à l’Union et 
ajouta: L’apostasie de Sokolski nous a couvert de honte aux yeux de 
l’Europe, et a causé plus de mal à notre parti que ne lui aurait fait la 
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Ïðåäñòàâèõìå íà òóðñêîòî ïðàâèòåëñòâî âñè÷êàòà ïîëçà, êîÿòî òî 
áè ìîãëî äà èçâëå÷å àêî ñúçäàäå â ïðîâèíöèÿòà ó÷èëèùà çà íàøàòà 
ìëàäåæ, êîÿòî äî ñåãà ñå å âèæäàëà ïðèíóäåíà, àêî èñêà äà íàó÷è íåùî, äà 
îòèâà ïðè ðóñèòå, êîèòî íèå íåíàâèæäàìå. Ïðàâèòåëñòâîòî îáåùà äà ñå 
çàíèìàå ñ òàçè ðàáîòà. Íî ùå óäúðæè ëè òî äóìàòà ñè? 

Àêî Ôðàíöèÿ èñêàøå, òÿ áè ìîãëà äà èìà â êðàêàòà ñè Áúëãàðèÿ è 
âñè÷êè ñëàâÿíñêè ïðîâèíöèè íà Òóðöèÿ, íî òÿ, êàêòî èçãëåæäà, íå îòäàâà 
îñîáåíî çíà÷åíèå íà òîâà. Òÿ îáðúùà ñâîÿ âçîð áèëî êúì Åãèïåò, áèëî êúì 
Ñèðèÿ è ùå íè îñòàâè íà Ðóñèÿ èëè íà êîÿ äà å äðóãà îò Âåëèêèòå ñèëè.

Описах на Чомаков всички трудности, с които ще се сблъска в опита 
си да получи желаните отстъпки. Показах му, че патриархът, както и тур-
ското правителство, ще му ги откажат, а Европа най-вероятно не ще ги 
одобри. 

Àêî ñå ñúçäàäå, казах му аз, âàøàòà íàöèîíàëíà éåðàðõèÿ1 áè ñå
ðàçïðîñòðÿëà âúðõó âñè÷êè ñëàâÿíñêè ïðîâèíöèè íà Òóðöèÿ è ñêîðî áè 
ïðèäîáèëà âëèÿíèå, êîåòî áè óíèùîæèëî ãðúöêîòî, ïðàâåéêè âè ãîñïîäàðè 
íà ïàòðèàðøåñêèÿ ïðåñòîë â Öàðèãðàä. Áåç íèêàêâî ñúìíåíèå, ïðè âñåêè 
íîâ èçáîð âèå ùå ïîáåæäàâàòå ãúðöèòå, êîèòî â òàêúâ ñëó÷àé áèõà 
ïðåäïî÷åëè äà âè äàäàò ñàìîñòîÿòåëíà ïàòðèàðøèÿ è äà ñå îòäåëÿò 
íàïúëíî îò âàñ âìåñòî äà òúðïÿò âàøàòà âëàñò. 

Òóðöèòå îò ñâîÿ ñòðàíà íèêîãà íå áèõà îäîáðèëè òîâà, òúé êàòî çà 
òÿõ åäèí ïàòðèàðõ íå ìîæå äà áúäå äðóã îñâåí ðóñèí. Ñúùîòî ùå íàïðàâè 
è Åâðîïà. Íå ñè ñúçäàâàéòå, ñëåäîâàòåëíî, èëþçèè è íå ñå íàäÿâàéòå äà 
ïîëó÷èòå îòñòúïêèòå, êîèòî î÷àêâàòå.  

×óâñòâàìå ðàçëè÷èÿòà, ïîäçå ×îìàêîâ, è òúêìî òîâà å, êîåòî íè 
îáåçñúð÷àâà. Äà ðàç÷èòàìå îáà÷å íà ðàçðåøåíèåòî çà îñíîâàâàíå íà 
ó÷èëèùà, çà êîèòî òðÿáâà ïî íåîáõîäèìîñò äà ïîêàíèì ó÷èòåëè îò 
÷óæáèíà, òúé êàòî íèå íÿìàìå äîñòàòú÷íî ïîäãîòâåíè õîðà çà òîâà. Àêî 
èñêàòå äà íè ïîìîãíåòå, íåêà ðàáîòèì çàåäíî. Çà èçâåñòíî âðåìå äà 
îñòàâèì ðåëèãèîçíàòà ïðîïàãàíäà íàñòðàíà. Êàçâàòå ìè, ÷å íå ìîæåòå 
äà èçîñòàâèòå òîâà äåëî è ÷å, äîðè äà ãî íàïðàâèòå, Ðèìñêàòà êóðèÿ ùå 
ãî âçåìå â ñâîèòå ðúöå. Íî, ùî ñå îòíàñÿ äî ìåí, ñúìíÿâàì ñå, ÷å äíåñ áè 
ìîãëî äà ñå íàïðàâè çà Óíèÿòà òîâà, êîåòî áåøå âúçìîæíî ïðåäè åäíà 
ãîäèíà; íèå íèòî ùå âè ïîìàãàìå, íèòî â íåùî ùå âè ïðå÷èì. Àêî 
âñè÷êèòå íè óñèëèÿ äà ïîëó÷èì íàöèîíàëíà éåðàðõèÿ îñòàíàò áåç 
ðåçóëòàò, ùå ìèñëèì ñàìî êàê äà ðàçïðîñòðàíÿâàìå îáðàçîâàíèåòî â 
ñòðàíàòà ñè.  

Сетне той мина на други теми, и те касаещи Унията, и добави:
Îòñòúïíè÷åñòâîòî íà Ñîêîëñêè íè ïîêðè ñúñ ñðàì â î÷èòå íà Åâðîïà è 
ïðè÷èíè ïîâå÷å çëèíè íà íàøàòà ïàðòèÿ îòêîëêîòî, àêî âñè÷êèòå íè

1 Има се предвид национална йерархия в рамките на Цариградската патриаршия 
– в духа на 8-те точки.
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conversion […] de tous nos évêques à l’Union. Quand ce malheur est 
arrivé nous avons été consternés, etc.  

Il me promit, lui et ses amis de venir me voir de temps à l’autre. De 
mon côté, je l’assurai que je l’aiderais, selon les moyens, à répandre 
l’instruction dans le pays, ce qui durant pourrait nous donner une notable 
influence. En conséquence je soumets ici quelques propositions: 

1. Admettre 12 à 13 jeunes Bulgares à l’école polonaise de Batignol-
les, comme demi-boursiers (on pourrait créer pour eux une classe prépara-
toire); 

2. Obtenir du gouvernement français plusieurs bourses dans les éta-
blissements d’instruction publique 

3. Appuyer auprès du gouvernement turc le projet de fondation, aux
frais des Bulgares, des écoles normales dans 4 ou 5 villes principales et 
principalement à Andrinople (aux frais de la Propagande Uniate). Pour les 
écoles on aurait besoin de dix à quinze professeurs polonais, slaves et 
français. 

4. Fonder un Collège Slave supérieur à Constantinople;
5. Confier la direction des écoles dans les villages à des maîtres qui

nous sont favorables. Employer à la fondation d’écoles nouvelles et à 
l’amélioration de celles qui existent les fonds alloués par l’Oeuvre des Eco-
les d’Orient. 

J’aimerais à voir ces projets appuyés, car nous pourrions par ce moyen 
gagner une influence grande en Bulgarie et favoriser les progrès de 
l’Union. Si de plus on pourrait obtenir une formation militaire bulgare, notre 
influence serait incalculable. 

Je sais qu’avec nos seules forces nous n’arriverons pas à ces 
résultats. Il faudrait pour cela compter sur l’appui de la France et de Rome 
et de notre pays. Le résultat espéré mérite qu’on fasse des tentatives et 
des sacrifices. 

Il y a un an nous avons fait la première brèche pour entrer en Bulgarie, 
mais nous n’avons su pas profiter de la situation; cette brèche est toujours 
ouverte pour la France et pour Rome comme pour nous. Il faut profiter de 
la circonstance car elle pourrait ne plus se […]. 

Il y a, me dit encore Schamakoff dans l’entretien que j’ai eu avec lui, il 
y a des personnes qui nous ont proposé et nous proposent encore de 
devenir protestants; ils nous offrent des missionnaires et beaucoup d’ar-
gent; ils veulent partout nous faire des écoles gratis, mais ce n’est qu’à la 
dernière extrémité que nous nous déciderons à accepter leurs propositions. 
Dieu veuille que les pauvres Bulgares n’en vienne pas à cette extrémité! 

Les Anglais voyant les progrès faits par l’Union à Andrinople, ont 
envoyé un Consul dans cette ville où il n’y en avait pas jusqu’à présent. Il 
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âëàäèöè ïðèåìåõà […]1 Óíèÿòà. Êîãàòî òîâà íåùàñòèå ñå ñëó÷è, âñè÷êè áÿõìå 
ïîðàçåíè è ò.í. 

Обеща ми да идват, той и неговите приятели, да ме виждат от време 
на време. Аз, от своя страна, го уверих, че го ще подкрепям според 
възможностите, да разпространява образованието в страната, което 
би могло да ни донесе значително влияние. Следователно, тук правя 
няколко предложения:  

1.Да се приемат с по половин стипендия 12-13 български младежи
в полското училище в Батиньол (за тях би могло да се създаде един 
подготвителен клас); 

2.Да се издействат от френското правителство известен брой сти-
пендии в обществените училища. 

3.Да се подкрепи пред турското правителство планът за създа-
ване, с български разноски, на педагогически училища в 4-5 от главни-
те градове и най-вече в Одрин (на разноски на униатската про-
паганда). За училищата ще имаме нужда от 10-15 учители – поляци, 
славяни и французи. 

4.Да се основе един висш славянски колеж в Цариград.
5.Ръководството на селските училища да се повери на учители,

които са благоразположени към нас. За основаване на нови и за подо-
бряване състоянието на съществуващите училища да се използват 
средствата, отпуснати от Делото за училищата на Изтока. 

Иска ми се тези проекти да бъдат подкрепени, защото по този 
начин можем да спечелим голямо влияние в България и да спомогнем 
напредъка на Унията. Ако, освен това, би могло да се издейства и 
едно българско военно формирование, нашето влияние би било неиз-
меримо. 

Знам, че само с нашите средства не можем да постигнем такива 
резултати. За това би следвало да разчитаме на подкрепата на Фран-
ция, на Рим и на нашата страна. Резултатът, на който можем да се 
надяваме, заслужава да се направят опити и жертви. 

Преди една година направихме първия пробив за навлизане в 
България, но не успяхме да се възползваме от положението; този про-
бив все още съществува за Франция и за Рим, както и за нас. Трябва 
да се възползваме от това обстоятелство, защото то би могло повече 
да не се […]2. 

Èìà õîðà, каза ми още Чомаков в разговора, който имах с 
него, êîèòî íè ïðåäëîæèõà, è âñå îùå íè ïðåäëàãàò, äà ñòàíåì ïðîòåñ-

1 Една неразчетена дума. 
2 Една неразчетена дума. 



Д-р Стоян Чомаков-2 324 

ont désigné pour ce poste un ennemi juré de l’Union, Mr Blond qui était 
précédemment consul à Philippopoli. Mgr Canova a déjà écrit au Comité 
pour lui faire part des inquiétudes et des craintes que cette nomination 
devait inspirer. […] 

MNK, Bibl. Czart., 5692, 149-164 (копие НА ИИ БАН, ак. VII, оп. 17, мф. 632). 

№ 142 

1864, юли 24, Пловдив. – Писмо от Михалаки Милков до д-р Чома-
ков в Цариград: дъщерите на Доктора не бива да остават сами в 
Пловдив; д-р Чомаков трябва да си вземе парите, които му дъл-
жат жителите на Сопот 

24 ’Éïõëß[ïõ] 1864, Öéëéð[ðïõðü]ëåé 
Ößëôáôå Êõñ Óôïãßáíôæï! // Ê[ùíóôáíôéíïý]ðïëåé 
#Åëáâïí ô[í Bð{ ô@ò 8 BíùôÝñù ãñáö[í óáò aôéò ìå Tã÷åéñßóèç ô[í 

ðáñåëèï‡óáí UâäïìÜäáí, Wíåêá ôïýôïõ ]ñãïðüñçóåí êáp ^ BðÜíôçópò 
ìïõ. Ô{ í@ èÝëù í@ óáò ðéóôïðïéÞóù Ѓôé Wíåêá ô™í ðáéäé™í óáò êáp 
Bíåøé™í ìïõ Tìðïäßóèçí ìÝ÷ñé óÞìåñïí åxíáé ðåñéôôüí, Tðåéä[ Ѓëïé ô{ 
ãíùñßæïõóéí, êáp Têô{ò }ðï‡ åróÝôé å‰ñßóêïìáé Tíôá‡èá, Bëë’åxìáé 
BíáãêáóìÝíïò êáô@ ô{ ðáñ{í í@ äéáìÝíù åróÝôé Wíåêá }ðï‡ ^ óýæõã{ò 
ìïõ äSí åxíáé årò èÝóéí óÞìåñïí Ѓðùò Bíá÷ùñßóùìåí, Tí ° ðñ{ äýù 
ìçí™í ìáò dôïí åˆêïëþôåñïí, êáp Bñêåô@ ìS óôåíá÷ùñåq ô{ ôïéï‡ôïí 
Tðåéä[ âëÜðôïíôáé ô@ óõìöÝñïíô@ ìáò. ÐïëëÜêéò óáò Vãñáøá, êáp Tê 
íÝïõ óáò ô{ TðáíáëáìâÜíù Ѓôé T@í årò Tíáíôßáí ðåñßóôáóéí äSí äõíç-
è\ôå í@ Vëèçôå, ðñpí ^ìåqò Bíá÷ùñÞóùìåí Tíôå‡èåí, ôüôå åxíáé Bíáðü-
öåõêôïí Ѓðùò ô@ ðáéäé@ Vëèïí ðëçóßïí óáò, Tðåéä[ áˆô@ åxíáé Bäýíáôïí 
í@ ìÝíïõí ìüíá Díåõ ‰ì™í, êáp Dí Bðïöáóßóçôå êáp ô@ BöÞóçôå Tä™ 
ìåô@ ô[í Bíá÷þñçópí ìáò, ðñÝðåé í@ ãíùñßóçôå Ѓôé è@ êáêïðÜèïõí, Ѓ ì[ 
ãÝíïéôï, ðåñp ôïýôïõ óáò TîçãÞèçí êáp Dëëïôå, Wíåêá ôïýôïõ êáp äSí 
Têôåßíïìáé, åxóèå ðáô[ñ ôùí êáp äýíáóèå í@ ðñÜîçôå Ѓðùò BãáðAôå, ì[í 
ëáìâÜíçôå Ѓìùò ô@ ãñáöüìåí@ ìïõ Bð{ räéïôñïðßáí Bëë@ Bð{ ô[í BãÜ-
ðçí ðï† ôñÝöïìåí ðñ{ò áˆô@ ðñïóðáè™ í@ ô@ äéáöõëÜîù Bð{ êÜèå Uðü-
ìåíïí êßíäõíïí, äé@ ôï‡ôï ðñÝðåé í@ ô{í ðñïëÜâçôå, Ѓðùò ì[í ìåôáíï™-
ìåí Bêïëïýèùò Tðp ìáôáßù· ôüóïí ìüíïí ðñÝðåé í@ ãíùñßæçôå Ѓôé åxíáé 
Bäýíáôïí í@ ìÝíïõí Díåõ ‰ì™í, Ѓ,ôé Vîïäá _èåëïí BêïëïõèÞóåé ›ò ðñ{ò 
ô{í Tñ÷ïì{í ôùí åxíáé ëïã[áñéá]óì{ò ìïõ, ôïéá‡ôá ìéêñ@ ðñÜãìáôá Wíåêá 
áˆô™í ðïôS äSí è@ ô@ ðáñáôçñÞóù, äé@ ôï‡ôï óáò ðáñáêáë™ ãñÜøåôS ìå 
ô[í Bðüöáópí óáò.  

Äé@ ô@ ÷ñÞìáôá V÷åôå årò ôï†ò Óïðïôéáíï†ò êáp Dëïôå óáò Vãñáøïí 
Bëë@ äSí åróáêïýóèçí· ðñÝðåé í@ öñïíôßóôå Ѓðùò óõíá÷è™óéí Tðåéä[ è@ 
÷áè™óéí, ðñ{ ôüóïõ êáéñï‡ ›ò ãíùñßæçôå ìÝíïõí ÷ùñßá ïЉôå ô{í ôüêïí 
í@ óáò ðëçñþóùóéí, ïЉôå ô@ò }ìïëïãßáò í@ BëëÜîùóéí, äSí V÷ù êáíSí 
äéêáßùìá í@ Tðåìâáßíù årò ô@ óõìöÝñïíô@ óáò, Bëë@ ô{ óõããåíéê{í 
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танти; предлагат ни мисионери и много пари; искат навсякъде да 
ни отворят безплатни 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! 

Англичаните, виждайки успехите на Унията в Одрин, са изпратили 
в този град консул, какъвто досега там нямаше. На този пост те са 
определили един заклет противник на Унията, г-н Блънт, който преди 
това е бил консул в Пловдив. Монс. Канова вече писа в Комитета [за 
българската уния в Цариград] за да го предупреди за опасенията и 
страховете, които това назначение трябва да внушава. […] 

№ 142 

24 юли 1864, Пловдив 
Предраги господин Стоянчо, // в Ц[ари]град 
Получих писмото Ви от 8 гореспоменатия [месец], което ми бе 

връчено миналата седмица, поради което закъсня и отговорът ми. Да 
Ви уверявам, че до днес бях възпрепятстван заради децата Ви и пле-
менниците ми, е излишно, защото всички го знаят, и освен това тъй ка-
то вече съм тук, но и съм принуден сега да остана още, защото, докато 
преди два месеца ни беше по-лесно, сега вече съпругата ми не е в 
състояние да пътуваме, а това твърде много ме притеснява, защото се 
вреди на интересите ни. Многократно Ви писах и отново Ви го по-
втарям, че, ако поради неблагоприятни обстоятелства не успеете да 
дойдете преди ние да тръгнем оттук, то неминуемо децата трябва да 
дойдат при Вас, защото е невъзможно да останат сами без Вас, а ако 
решите и ги оставите тук след нашето отпътуване, трябва да знаете, 
че ще търпят, дано това не стане, несгоди, което Ви обясних и преди, 
и заради това не се разпростирам; техен баща сте и можете да постъ-
пите както Ви харесва, но не вземайте написаното от мен за каприз, а 
заради любовта, която храня към тях, се опитвам да ги предпазя от 
всяка евентуална опасност, за което трябва да побързате, за да не се 
окайваме след това без полза; само това трябва да знаете, че е невъз-
можно да живеят без Вас, разходите свързани с пътуването им са за 
моя с[мет]ка, това са дреболии, които никога не бих взел предвид, 
заради това моля пишете ми за решението си.  

За Вашите пари от жителите на Сопот вече Ви писах, но не ми 
обърнахте внимание; трябва да се погрижите да се съберат, защото 
ще се затрият, от толкова време както знаете има села, които не са Ви 
платили дори лихвата, нито са обменили полиците; нямам никакво 
право да се намесвам в интересите Ви, но роднинският дълг ме под-
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÷ñÝïò ìS ðáñáêéíåq, Tðåéä[ ëõðï‡ìáé Bñêåô@ í@ âëÝðù êáô’áˆô{í ô{í 
ôñüðïí í@ ÷Üíùíôáé ô{ }ðïßïí åxíáé ðïë† ðéèáí{í Fí ô@ Bößóçôå åróÝôé 
í@ ìÝíïõí, åxíáé ðïë† åЉêïëïí í@ óõíá÷è™óéí êáp Díåõ ô\ò }ìïëïãßáò 
ôùí, Dí äSí ô[í V÷åôå ðëçóßïí óáò ðÝìðïíôåò Wíá TìéñíáìSí ðñ{ò ô{í 
ðáó@í Bð{ ô{í ‰ðïõñãüí, ô{ ôïéï‡ôïí óáò åxíáé åˆêïëþôáôïí, êÜìåôå äS 
Tðßôñïðïí Ѓðïéïí BãáðAôå, Bñêåq í@ BðïóðáèÞóïíôáé· äé@ ôï‡ôï åxíáé 
TðÜíáãêåò Ѓðùò TíåñãÞóçôå ô@ äÝïíôá Dí Tðéèõì\ôå í@ ì[í ÷áèï‡í.  

Ô@ BíÞøéá ìïõ ‰ãéáßíïõóéí êáp óáò BóðÜæïíôáé ô[í äåîé@í óáò· årò 
ô@ò TîåôÜóåéò ^ Ìáíéüôá Bðåêñßèç årò Ѓëá Ѓóá ô[í TîÞôáóáí ÷ùñpò í@ 
óöÜëf ô{ ðáñáìéêñ{í êáp Ѓëïé ô[í TðÞíåóáí êáèþò êáp ô@ Tñãü÷åéñ@ ôçò 
êáp ^ ’Åëðpò äS TîåôÜóèç årò ô[í BíÜãíùóéí, êáp áˆô[ Vó÷åí Tñãü÷åéñ{í 
ô[í ìÜñêá ôçò [sic!], ^ ìçôÝñá ìïõ óáò BóðÜæåôáé, óáò ðñïóöÝñù êáp ôï†ò 
ðñïóêõíéóìï†ò ô\ò Vöçò ìïõ  

>Ï ›ò Bäåëö{ò óáò // óáò ðñïóêõí™ Ì. Ìßëêùö. 

НБИВ-БИА, ф. 27, а.е. 16. Оригинал. 

 № 143 

1864, септември 30, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Геор-
гаки Стоянович в Пловдив: Патриаршията не знае как да реагира 
на завръщането на българските владици Иларион Макариополски 
и Авксентий Велешки в столицата; иска да бъде сменен от поста 
си на представител в Цариград; характеризира противниците си 

30 Óåðôå[ìâñß]ïõ [1]864 // Ê[ùíóôáíôéíïý]ðïëåé 
Ößëôáôå TîÜäåëöå, 
Ðñï÷èSò óáò Vãñáøá ô@ ôñÝîáíôá ô[í Êõñéáê[í· Têôüôå ïs ìSí Bñ÷é-

åñåqò ^ì™í äÝ÷ïíôáé êáp TîáðïóôÝëïõí ôï†ò TðéóêåðôïìÝíïõò áˆôïýò, ô{ 
äS Ðáôñéáñ÷åqïí óõìâïõëåýåôáé êáp äéáâïõëåýåôáé ð™ò í@ èåñáðåýóf ô{ 
äõíáô{í èñá‡ìá Ѓðåñ ô© TöÝñáìåí· ð™ò í@ ïrêïíïìßóf êáp Bíå÷èi ìé@í 
êáôÜóôçóéí ðñáãìÜôùí, aôéò Bíôéêåqôáé årò ô[í ðñ{ árþíùí ôÜîéí, ïˆ÷p 
Ѓìùò êáp årò ô{ äéåèíSò äßêáéïí, ïˆäS ðÜëéí ðïó™ò årò ôï†ò ô\ò såñAò 
^ì™í ðßóôåùò íüìïõò, óõìöùíåq äS êáp Bðáéôåqôáé Bð{ ô{ ðíå‡ìá êáp ô@ò 
BíÜãêáò ôï‡ êáéñï‡. 

×èSò Ѓèåí Tðßóçìùò Tðïñåýèç årò ô{ ãéáëp ô\ò Á[ˆôï‡] >Õø[çëüôçôïò] 
ôï‡ <Áë\ ðáóA } ÐáôñéÜñ÷çò, êáp TæÞôçóå Tí |íüìáôé ô™í âåñáôßùí ê.ô.ð. 
ô[í ìåôÜèåóéí ô™í Bñ÷éåñÝùí ìáò årò ôé Dëëï ìÝñïò ›ò ô@ò ÍÞóïõò ê.ô.ð. 
äSí ãíùñßæù èåôéê™ò Bêüìé }ðïßáí BðÜíôçóéí ïЏ V÷åé äþóåé } ìåãáëï-
öõ[ò ‰ðïõñã{ò· Bêïýåôáé äS Ѓôé ôï‡ V÷åé Bðïêñéè\ êáôáöáôéê™ò· êáp 
áЉñéïí è@ ‰ðÜãïìåí í@ óõæçôÞóùìåí áˆô[í ô[í ‰ðüèåóéí, årò ô[í }ðïßáí 
öñïí™ Tã˜ ðñÝðåé í@ äþóùìåí ìåãÜëçí Vêôáóéí ïЋóáí äé<^ìAò, äé@ ô{ 
æÞôçìá ìáò êáp äé@ ô{ ìÝëëïí ìáò ìåãÜëçò óçìáóßáò. 
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тиква, защото много се огорчавам като гледам как по този начин се гу-
бят; което е твърде вероятно, ако ги оставите още да стоят; много лес-
но е да се съберат и без техните полици, но ако нямате близък, то 
изпратете едно åìèðíàìå от министъра до пашата, което Ви е значи-
телно по-лесно, направете настойник онзи, когото пожелаете, доста-
тъчно е за да бъдат приведени; поради това е нужно да направите по-
требното, ако имате намерение да не се загубят.  

Племенниците ми са здрави и целуват десницата Ви; на изпитите 
Маньота отговори на всичко, което я изпитаха, без в нищичко да сбър-
ка и всички я похвалиха, както и ръкоделията £; и Елпис беше изпита-
на по четене, и тя имаше ръкоделие с инициалите си; майка ми Ви 
прегръща, поднасям Ви и почитанията на моята Ефи.  

Като Ваш брат // Покланям Ви се М. Милков 

№ 143 

30 септе[мвр]и 1864 // Ц[ари]град 
Предраги братовчеде, 
Завчера описах1 събитията в неделя; от тогава нашите архиереи2 

приемат и отпращат посещаващите ги, а Патриаршията се съветва и 
размишлява как да излекува тежката травма, която £ нанесохме; как 
да се справи и как да се примири с едно положение на нещата, което 
противоречи на установения от векове ред, но не и на международно-
то право, нито пък на законите на светата ни вяра, а е в съгласие с и 
се изисква от духа и нуждите на времето. 

Прочее, вчера патриархът3 отишъл официално в ÿëèÿòà при Н[его-
во] П[ревъзходителство] Али паша и поискал в името на áåðàòèòå и 
т.н. прехвърлянето на архиереите ни на друго място, например Остро-
вите4 и т.н.; със сигурност не знам още какъв отговор му е дал даро-
витият министър; чува се, че му е отговорил положително; утре ще 
отидем да обсъдим този въпрос, на който, смятам, трябва да отдадем 
много важност, тъй като от е от голямо значение за нас, за нашия 
Въпрос и за бъдещето ни. 

                                                 
1 Вж. тук по-горе, д. 41. 
2 Върнатите в Цариград от заточение български владици Иларион Макариопол-

ски и Авксентий Велешки.  
3 Софроний III. 
4 Принцовите острови в Мраморно море. 
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ÌS ãñÜöåôå í@ ìÝíf årò ô{ ðåäßïí ô\ò ðÜëçò ìÝ÷ñé ëýóåùò ôï‡ æçôÞ-
ìáôïò· ^ óõíåßäçóéò ìïõ êáp ^ öéëïôéìßá ìïõ ôá‡ôá ì<‰ðáãïñåýïõóé· 
Bëë@ êáôáóôñáöåpò ‰ëéê™ò årò ô@ óõìöÝñïíôá, øõ÷ñáèåpò Bð{ ôï†ò Bí-
èñþðïõò êáp T@í ìÝíù è@ åxíáé ÷ùñpò Têåqíïí ô{í æ\ëïí Ѓóôéò Bðáéôåqôáé 
årò }ìïßáò ðåñéóôÜóåéò, њóôå è@ åxíáé äé@ ô{ óõìöÝñïí ôï‡ æçôÞìáôïò 
Bíáãêáqá ^ BíôéêáôÜóôáóéò ìïõ. 

ÌS ô[í räÝáí óáò í@ ãñÜøçôå årò ôï†ò BíôéðïëéôåõïìÝíïõò ìáò äSí 
óõìöùí™1, äéüôé ðÜñ<áˆôïqò ïˆäS Bñ÷Þ, ïˆäS räÝá ‰ðÜñ÷åé· áˆôïp öùíÜ-
æïõí ôéíSò, äéüôé TâáñÝèçêáí í@ ðåñéìÝíïõí· Dëëïé èÝëïõí í@ UôïéìÜ-
æùíôáé í@ êáôáëÜâïõí ô@ò èÝóåéò ôùí óÞìåñïí, ô@ ðñÜãìáôá, ô{ âÜñïò 
ô\ò ‰ðïèÝóåùò öåñüíôùí· Dëëïé, äéüôé Vôóé ôï†ò ëÝãåé } ðÜôåñ ÌðïñÝ· 
Dëëïé, äéüôé åxíáé Ђñãáíá ôõöë@ ô™í |ñãÜíùí ôï‡ årñçìÝíïõ <Éçóïõßôïõ· 
êáp ïs ôåëåõôáqïé ïs |íïìáæüìåíïé clair voyants äéüôé }äçãï‡íôáé Tðéâïýëùò 
Bð{ îåí[í ðïëéôéê[í V÷èñáí Vôé êáp ôï‡ Tèíéêï‡ ìáò óõìöÝñïíôïò· 
UðïìÝíùò Böï‡ äSí åxíáé óýóôçìá årò ôé óôçñéæüìåíïí åxíáé Bäéüñèùôïé· 
äSí Tìðïñåq ôéò í@ ôï†ò èåùñÞóf årò Uíüôçôá årì[ årò ô[í êáôáöïñ@í ôùí 
ìüíïí êáô@ ô™í ðñïõ÷üíôùí· Vîù Bð<áˆô{ áˆôïp äSí óõìöùíï‡í årò 
ïˆäÝí· ïˆäS V÷ïõí Bñ÷çãüí. 

 Äé@ ô{í ×áó@í äSí Tìðïñ™ í@ óáò ãñÜøù, äéüôé äSí Tð\ãïí årò ô{ 
ìÝñïò Ѓðïõ ]îåýñåôå Ѓôé TñãÜæïíôáé· ìS ô[í Dëëçí ðüóôáí. 

Óáò BóðÜæïìáé // >Ï årò ‰ìAò BöïóéùìÝíïò // Ä-ñ Óô. É. ÔæïìÜêïö  

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 247. Оригинал. 

№ 144 

1865, май 19, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Г. Стоянович в 
Пловдив: Белградският консул на Англия, Лонгуърт, тръгва офи-
циално да изучава България; осветлява го по Въпроса; съпругата 
на Лонгуърт и сестра £; дъщерите му пристигат в столицата 

ôi 19 Ìáúïõ [1]865 // Ê[ùíóôáíôéíïý]ðïëåé 
Ößëôáôå TîÜäåëöå,  
>Ï óõããáìâñ{ò ôï‡ Mr Blunt Mr Longourt2 ãåíéê{ò ðñüîåíïò ô\ò 

М[åãÜëçò] Âñåôáíßáò årò ÂåëéãñÜäéïí TîÝñ÷åôáé êÜô<áˆô@ò BðåóôáëìÝíïò 
TðéóÞìùò Ѓðùò ðåñéÝëèf êáp óðïõäÜóf ô[í Âïõëãáñßáí, ô@ ðíåýìáôá 
ô™í êáôïßêùí, êáp ô{ æÞôçìá Tí ôi êïßôf ôïõ Ѓðùò täùóé ô[í Uáõôï‡ êá-
ôáãùãÞí, êáp ðï‡ ô@ò …ßæáò V÷åé· ^ êõâÝñíçóéò Tîåëèï‡óá ô\ò Bðáèßáò 
TðéëáìâÜíåôáé áˆôï‡, Bëë@ ôüóïí BñãÜ, Ѓóôå åxíáé Díåõ BðïôåëÝóìáôïò. 

>Ç <Åîï÷üôçò ôï‡ V÷åé ôï†ò räßïõò öüâïõò, ôï†ò }ðïßïõò } óõããáìâñ{ò 
ôï‡ Tí ôi Bñ÷i ðåñp ô\ò öýóåùò ôï‡ æçôÞìáôïò ìáò· ìåô@ ôï‡ <Áîéïôßìïõ 
<Áæçò ðáóA ô{í TîÜîáìåí ô\ò ðëÜíçò in partibus, êáp V÷ïìåí Bêüìé í@ 
êïðéÜæùìåí ðñ{ò ôåëåßáí áˆôï‡ årò ô[í BëÞèåéáí êáp ô{ äßêáéïí ìýçóéí. 

                                              
1 Подчертано в оригинала. 
2 По-точно Longworth. 
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Пишете ми да остана на бойното поле до решаването на Въпроса; 
съвестта ми и честолюбието ми го диктуват; но погубен материално в 
интересите си, огорчен от хората, ако остана, то ще е без онази 
ревност, която се изисква при подобни обстоятелства, така че в инте-
рес на нашия Въпрос ще е необходимо да бъда сменен. 

Не съм съгласен с идеята Ви да пишете на онези, които ни са в 
опозиция, защото те нямат нито принцип, нито идея; едни от тях викат, 
защото им додея да чакат; други се подготвят да заемат мястото на 
онези, които днес носят [на гърба си] работата, бремето на Въпроса; 
трети – защото така им говори отец Боре; четвърти – защото са слепи 
оръдия на агентите на споменатия йезуит1, а последните, наречените 
clair voyants2, – защото са коварно водени от чужда политика, 
враждебна освен това и на националния ни интерес. Следователно, 
след като няма система, опираща се на нещо [определено], те са не-
поправими; човек не може да ги приема като едно, освен в омразата 
им към селските първенци; изключая това, те не постигат съгласие в 
нищо друго, нито имат ръководители. 

Не мога да Ви пиша за Хасан, защото не отидох в района, където 
знаете, че работят. Със следващата поща 

Прегръщам Ви // Вам предан // Д-р Ст. Й. Чомаков 

№ 144 

19 май [1]865 // Ц[ари]град 
Предраги братовчеде, 
Баджанакът на г-н Блънт, г-н Лонгуърт, генерален консул на В[ели-

ко]британия в Белград, тези дни тръгва, официално упълномощен, да 
обиколи и изучи България, настроенията на жителите, Въпроса в 
люлката му за да се видят неговият произход и къде са корените му; 
правителството след като излезе от апатията си, се захваща с него, но 
толкова бавно, че е безрезултатно.  

Негово Превъзходителство има същите страхове, които [имаше] в 
началото неговият баджанак относно естеството на нашия Въпрос; с 
дълбокоуважаемия Азис паша отчасти го изведохме от заблудата, но 
трябва още да се трудим относно крайното му посвещаване в истина-
та и правото. 

                                                 
1 Й. Боре всъщност е лазарист. 
2 clairvoyants (фр.) – прозорливи. 
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>Ç êõñßá ôïõ êáô@ ô{ ðíå‡ìá, ìüñöùóéí êáp ÷áñáêôÞñá äSí äéáöÝñåé 
ðïó™ò ô\ò Bäåëö\ò· ^ ›ñáßïôçò ô\ò íåþôåñáò ô[í êÜìíåé Tîï÷üôåñáí 
Têåßíçò, êáè˜ò êáp ^ Tê ôï†ò ÷ñüíïõò óïâáñüôçò áˆô\ò óåâáóìéïôÝñáí 
ðáñ@ ô[í äåõôÝñáí. 

Ô@ ðáéäé@ ìïõ dëèáí ‰ãéÞ· ^ ðåíèåñ@ ìS ô{í ‰é{í ôçò årò ô@ Ôá-
ôÜâëá· ô@ ðáéäé@ ìïõ ìS TìS årò <Ïñô@ Êéïú· >Ï Óôñáô[ò årò Óôáõñïäñüìé 
ìS ô[í ×áéñåôßíáí êëáßïõóáí ô{í Bðï÷ùñéóì{í ô\ò Bð{ ô[í êüñçí ôçò. 
$Ùóôå ðáíôï‡ Bíáóôåíáãìïp êáp äÜêñõá. 

Æáëéóèåpò ìS ô{í Tñ÷ïì{í ô™í ðáéäé™í äSí Tìðüñåóá í@ Tíáó÷ïëßóù 
årò Dëëáò äïõëéAò· Ѓèåí êáp } ì‡ñïò ôï‡ Bñ÷éìáíäñßôç êáp Dëëá Vìåéíáí 
äé@ ô[í Tñ÷ïìÝíçí UâäïìÜäáí. 

Óáò BóðÜæïìáé // >Ï óáò // Ä-ñ Óô. É. ÔæïìÜêïö 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 323. Оригинал. 

№ 145 

1865, септември 15, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Георга-
ки Стоянович в Пловдив: съвети как да се пазят от холерата; 
островът и âàêúôèòå на Георгаки Стоянович; затруднения и козни 
на М. Гюмюшгердан; да поправят ùåðíèòå и покрива на къщата му 

ôi 15 Óåðôå[ìâñß]ïõ [1] 865 // Ê[ùíóôáíôéíïý]ðïëåé 
Ößëôáôå TîÜäåëöå,  
Ô{ ãñÜììá óáò Bð{ ô@ò 10 ôñÝ÷ïíôïò Vëáâá ô@ ìÝãéóôá åˆ÷áñéóèåpò 

äé@ ô[í ‰ãéåßá óáò. 
 <Åëðßæù ^ ÷ïëÝñá êáp ðáñ<‰ìqí Tí |ëßã¥ äé@ ô[í êáéñï‡ Bëëáã[í í@ 

ðáýóf· ÷ñåéÜæåôáé ›ò ôüóïí ðïë† í@ öõëá÷è\ôå: 1.[sic]: Bð{ êñõïëïãÞìá-
ôá. âÿ: Bð{ ô@ äýóðåðôá êáp åˆêïéëüôçôá ðñïîåíï‡óá öáãçô@. ãÿ: Bð{ ô[í 
óõãêïéíùíßáí ìS Bíèñþðïõò ðÜó÷ïíôáò· ô{ óð\ôé óáò äé@ ôéí{í êáéñ{í 
|öåßëåôå í@ êÜìçôå êáñáíô\íá. 

Ðåñp ô\ò ‰ðïèÝóåùò ôï‡ BäA ›ìßëçóá årò ô{í Bîéüëïãïí ößëïí ìáò 
<Áæçò ðáó@í Ѓóôéò ]èÝëçóå í@ ‰ðÜãùìåí ìáæp êáp äéçãçè™ìåí ô@ ôñÝ÷ï-
íôá årò ô[í Á[ˆôï‡] >Õø[çëüôçôáí] ô{í Êéáì[ë ðáó@í ðÜñáõôá· Bëë’Tðåé-
ä[ TðñïìåëåôÞóáìåí í@ ãÝíf Tê ìÝñïõò óáò Bíáöïñ@, TðñïôéìÞèç ìS ô[í 
Bíáöïñ@í óáò í@ ‰ðÜãùìåí· Ѓèåí ô[í ðåñéìÝíù. 

Ô[í ãñáö[í óáò ðñ{ò ô{í TöêÜöçí óáò èÝëù ðáñïõóéÜóåé ìüíïò ìïõ· 
äéüôé Wíåêá ô\ò íüóïõ äSí ]äõíÞèçí í@ rä™ årì[ Eðáî·  

>Ï Êßñêïò Tä™ Dëëá Töñüíåé· Dëëá âÝâáéá } Ãêéïõìïýóçò è@ í@ 
_ëáîå ô@ Bìýáëá ìýáëá ôïõ· êÜìåôå Ѓèåí ô{ ÷ñÝïò óáò äé@ ô\ò íïìßìïõ 
}äï‡.
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Неговата госпожа по дух, образованост и характер никак не се от-
личава от сестра си; с хубостта си по-младата я превъзхожда, но ней-
ната сериозност поради възрастта £ [я прави] по-почитана от втората. 

Децата ми пристигнаха здрави: тъщата ми със сина си [e] в 
Татавла, децата ми с мен – в Орта-кьой; Стратис [е] в Ставродроми1 с 
Херетина, плачеща поради раздялата с дъщеря си; и така, навсякъде 
охкания и сълзи. 

Притеснен покрай пристигането на децата, не успях да се занима-
вам с други работи, затова и мирото за архимандрита2 и други неща 
останаха за следващата седмица. 

Прегръщам Ви // Вашият // Д-р Ст. Й. Чомаков 

№ 145 

15 септе[мвр]и [1]865 // Ц[ари]град 
Предраги братовчеде, 
Получих писмото Ви от 10 текущия [месец и] най-вече се зарадвах 

за здравето Ви. 
Надявам се холерата скоро и при вас да спре заради промяната 

на времето; до тогава е необходимо да се пазите много: 1. от на-
стинки; 2. от диспептични и предизвикващи стомашни разстройства 
храни; 3. от общуване с болни хора; за известно време трябва да по-
ставите дома си под карантина. 

По въпроса за острова3 говорих на забележителния ни приятел 
Азиз паша, който поиска да отидем заедно и незабавно да разкажем 
текущите неща на Н[егово] Пр[евъзходителство] Кямил паша, но поне-
же решихме преди това Вие да напишете прошение, предпочетохме 
да отидем с прошението, следователно го чакам. 

Документът Ви за Вашия åôêàô искам сам да го представя, защо-
то заради болестта успях да видя [sic!] веднъж.  

Киркос4 тук мисли друго, но Гюмюшът5 явно е променил [това, кое-
то мисли] празната му глава; следователно, изпълнете дълга си в 
съгласие със закона. 

                                                 
1 Махала в Пера. 
2 Дамаскин. 
3 В Марица, при преминаването £ през Пловдив. 
4 Вероятно Кирко (Кириак) Мичора - племенник на Георгаки Стоянович, който се 

съди с него за наследство. 
5 Михалаки Гюмюшгердан. 
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Ô{í Ãêéïõìïýóçí ô{í ]èÝëçóáí Tê íÝïõ äé@ ô{ ÷ñÝïò ôïõ Tä™· áˆô{ò 
ô{ TóêáðïëÜñçóå äé@ í@ âÜëf ôï†ò ößëïõò ôïõ årò ÷åßñé, Dí Tìðïñi í@ 
âÜëf êáp ô[í êáéíïýñãéáí óõìðåèÝñáí ›ò Tðñüêïøå êáp ô[í ðñþôçí ôïõ 
è@ åxíáé ìÝëçìá ôïõ ãëõêý. 

Óáò ðáñáêáë™ í@ ì[í Bìåë\ôå ô[í Tðéóêåõ[í ô\ò óôÝñíáò ôï‡ óðç-
ôéï‡ ìïõ äéüôé ás âñï÷áp ðáñÝñ÷ïíôáé. 

Ô{ äS óð\ôé óôáëÜæåé ìáò ëÝãåé ^ Bäåëö[ årò Wí b äýï ìÝñç. 
Åˆ÷áñéóô™ äé@ ô[í êáë[í ‰ðïäï÷[[í] }ðï‡ êÜìåôå ›ò ðñ{ò Ѓóá óáò 

Tðéöüñôéóá. 
>Ï ÓôïãéÜíôæïò åxíáé årò ô{ ÃÜëáôá Óáñáú ›ò åtäáôå êáp Tí ôáqò 

Uöçìåñßóé· ‰ãáßíùí. 
Óáò BóðÜæïìáé // >Ï årò ‰ìAò BöïóéùìÝíïò // Ä-ñ Óô. É. ÔæïìÜêïö 

[P.S.] Ôï‡ …éæéï‡ ô{ äåêáô{í TñùôA Wíáò ößëïò T@í TðùëÞèç· }ðïßá 
dôïí ^ Tðåñóõí[ ôï‡ ôéì[· ôp Bîßæåé TöÝôïò, êáp TÜí nóèå årò äéÜèåóéí í@ 
ôï‡ ðÜñçôå óõíôñïöéêÜ· êáp ãñÜøåôå ìïé. 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 346-347. Оригинал. 

№ 146 

1865, октомври 27, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Георгаки 
Стоянович в Пловдив: финансови и имуществени дела, засягащи 
тях двамата и владиката Панарет Пловдивски; надява се въп-
росът за училището да се реши; издействане фермани за постро-
яване църкви; Геров трябва да опразни къщата му в Пловдив; Г. 
Стоянович да освободи арестувания брат на двамата султански 
сладкари, родом копривщенци 

ôi 27 <Ïêôï[ìâñß]ïõ [1]865 // Ê[ùíóôáíôéíïý]ðïëåé 
Ößëôáôå TîÜäåëöå,  
Ô{ Bð{ 22 ôñÝ÷ïíôïò ãñÜììá ìS ô@ Tí áˆô© TãêåêëåéóìÝíá Vëáâá· 

ðñ{ò ôï†ò ðñïý÷ïíôáò è@ BðáíôÞóù ðñïóå÷™ò Böï‡ Tã÷åéñßóù ô[í Bíá-
öïñ@í ôùí, Tðp ôï‡ ðáñüíôïò åtðåôS ôïéò ô@ âáèýôáôá ìïõ óåâÜóìáôá. 

 ×áßñù êáp óAò åˆ÷áñéóô™ äé@ ô[í öñïíôßäá, }ðï‡ TëÜâáôå äé@ í@ 
ìAò åˆêïëýíåôå ôï‡ ëïéðï‡ ›ò ðñ{ò ô@ Vîïäá ôáêôéêÜ· ðáñáêáë™ ì[í 
BìåëÞóáôå, ðAí Ѓ,ôé ðñ{ò ôï‡ôï åxíáé Bíáãêáqïí, äéüôé ïs ÃÝóïïëáñ Ђ÷é 
ìüíïí äSí öÝñïíôáé ›ò åxíáé äÝïí ößëïé áˆô\ò ôáýôçò ô\ò ‰ðïèÝóåùò, årò 
ô[í }ðïßáí åxíáé ðéáóìÝíïé ›ò Ѓëïé ìáò êáp V÷ïìåí ô{í Uáõô{í ìáò êáp 
ðAí Täéê{í ìáò BìåëÞóåé, Bëë@ |ëéãþôåñïí ôï‡ äÝïíôïò êáp ›ò Vìðïñïé, 
UðïìÝíùò óõ÷íÜêéò áˆô[ ^ äõóêïëßá ìS äåóìåýåé Böáéñï‡óá ìS ðAóáí 
Tëåõèåñßáí årò ô@ êéíÞìáôá ìïõ, Bð{ ô[í }ðïßáí V÷ù BíÜãêçí êáp äé@ ô{í 
Uáõô{í ìïõ êáp äé@ ô[í ‰ðüèåóéí ôáýôçí, aôéò êñÝìåôáé Bð{ ô[í 
TíÝñãåéáí ìïõ. 
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Отново търсиха Гюмюша заради дълга му тук; той се отърва, за да 
накисне приятелите си, ако може да натопи и новата сватя, както успя 
с първата, ще му бъде сладка грижа. 

Моля Ви да не пренебрегвате поправянето на щерните на къщата 
ми, защото идват дъждовете. 

Сестрата1 ми казва, че [покривът на] къщата капе от едната или и 
от двете страни. 

Благодаря за радушния прием относно всичко, с което Ви обреме-
них.  

Стоянчо2 е в Галата-сарай3 както виждате и от вестниците, здрав е. 
Прегръщам Ви // Вам предан // Д-р Ст. Й. Чомаков 

[П.П.] Един приятел пита дали е продаден десятъка от ориза. 
Каква беше миналогодишната му цена; колко струва тази година и 
склонен ли сте да го вземете общо; пишете ми. 

№ 146 

27 окто[мвр]и 1865 // Ц[ари]град 
Предраги братовчеде, 
Получих писмото Ви от 22 текущия [месец] с приложените в него 

[писма]; на първенците ще отговоря непосредствено след като връча 
прошението им, за сега им предайте дълбоките ми почитания. 

Приятно ми е и Ви благодаря за грижата, която поехте за да ни 
улесните за остатъка относно редовните разходи; моля не прене-
брегвайте нищо от необходимото, защото Гешоолар4 не се държат 
както подобава на приятели на същия този Въпрос, за който са се 
захванали както всички нас, [които] сме пренебрегнали себе си и 
всичко свое, но, тъй като [са] търговци, и по-малко от дължимото [да-
ват], следователно тази трудност често ме спъва, като ми отнема вся-
ка свобода на действие, от която се нуждая и за себе си, и за Въпроса, 
който зависи от енергията ми. 

                                                 
1 Рада Чомакова. 
2 Стоян Георгиев Чалъков, син на Георгаки Стоянович. 
3 По това време в този дворец (където през 1868 ще се настани знаменитият 

френски лицей, който обикновено се бележи с това име – вж. за него тук по-долу, ко-
ментара към д. 152, с. 357) се помещава Султанското военно-медицинско училище 
(вж. за него тук по-горе, коментара към д. 23, с. 45). 

4 Братя Гешови. 
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ÓAò Vãñáøá ìÝóïí ôùí Tðñï÷èSò Ѓôé } Bíåøé{ò óáò V÷åé Bðå÷þñåé ô[í 
‰ðüèåóéí ô™í UöôÜäùí årò ô{ Tä™ Cñìüäéïí äéêáóôÞñéïí·  Ѓèåí BíÜãêçí 
í@ êÜìçôå Tðéôñüðïí óáò, êáp årò ôï‡ôï óAò Väåéîá ô{í Ìáíüëçí <Éâáí{â 
sêáí{í í@ óAò Bíôéðñïóùðåýóf, ðë[í í@ ì[í åxíáé Ѓëùò BíåîÜñôçôïò· 
äé<áˆô{ Fò BíáöÝñåôáé årò ô{ Tðéôñïðéê{í êáp ô{ Ђíïìá ìïõ, џóôå í@ 
óõìâïõëåýåôáé b í@ ãíùñßæù ôp êÜìíåé· óõã÷ñüíùò í@ åxíáé êáp ô{ ìåñß-
äéïí ô™í |ñöáí™í ôï‡ Bäåëöï‡ ìïõ Tí óõæçôÞóåé B÷ùñßóôùò ôï‡ Täéêï‡ 
óáò ìåñéäßïõ· äé<áˆô{ ðñÝðåé í@ V÷ïõí rëéáì êáp Têåqíá· }ìïßùò Tðé-
ôñïðéê{í êáp Têåqíá· êáp ^ìåqò èÝëïìåí ðñÜîåé ô@ ðáñÝêåé. 

Åˆ÷áñéóôÞèçí }ìïßùò Ѓôé åˆêïëýíáôå ô{í ÐáíáñÝôïí ìS ô{ äáíåqïí 
ô™í Uêáô{í ëçñ™í êáp ï‹ôù Tëåõèåñïýìåèá Bð{ êéíäõíþäç èÝóéí årò ô[í 
}ðïßáí ]ìðïñï‡óå í@ ìáò …ßøf ^ BíÝ÷åéá ôï‡· ô{ }ìïëüãéïí èÝëïìåí êÜ-
ìåé ðñåðüíôùò êáp ìS Wí aìéóõ ôï‡ Wêáôïõ.  

Äé@ ô[í ‰ðüèåóéí ôï‡ ó÷ïëåßïõ Tíåñã™ ›ò årò ìßáí äïõëé@í ô\ò ðñþ-
ôçò ìïõ BíÜãêçí Têèéì™í ô{ Ђöåëïò ô{ }ðïßïí è@ ðñïêýøåé Tê ôïýôïõ, 
äé@ ô{ }ðïqïí êáèõðÝâáëëá årò ô{ ‰ðïõñãéê{í óõìâïýëéïí êáp Wí projet 
Tðp ôïýôïõ, ô{ }ðïqïí _ñåóå ìï‡ ëÝãïõí· êáp Tëðßæù Ѓóïí ï‹ôù í@ Tãêñéèi.  

$Åíáí ìáæìðáôáí }ðï‡ ì<åt÷áôå óôåßëåé äé<Têêëçóßáí íÝáí æçô™íôåò 
öåñìÜíé ðñ{ ðïëë™í ìçí™í äé@ ðïqïí ÷ùñåqïí dôïí; äéüôé Bêüìé Bíþöå-
ëùò ô{ æçô™·  TîÝ÷áóá äS êáp ÷ùñßïí, êáp årò ô@ ãñÜììáôá óáò äSí ô{ å‰-
ñßóêù· å‰ñßóêù äS årò ô{ Êáúô-ïäáó[, Ѓôé öåñìÜíé äé@ <ÅìçñëÞê-Êéïú ðëÞ-
óéïí ôï‡ ×áäæ@ñ, ìíÞìçò ôï‡ >Áãßïõ <Çëßá V÷åé åЉãåé, êáp ô{ Ðáôñéáñ÷åq-
ïí ô{ V÷åé ðÜñåé êáp T@í åxíáé áˆô{ ô{ ÷ùñßïí ôï‡ }ðïßïõ ðåñéìÝíåôå ô{ 
öåñìÜíé êáp äSí V÷åé óôáë\ í@ ô{ æçôÞóù år äS êáp åxíáé Dëëïí ÷ùñßïí, 
Bêüìé è@ ðåñéìÝíù êáp äSí êáôáëáìâÜíù äé@ ôp Bñãïðïñåq ì<Ѓëçí ô[í âå-
âáéüôçôá ôï‡ ìðåãëçêôæ\ ìðåú Ѓôé äSí è@ ÷áè\ ì<áˆô[í ô[í Dñãçôá.  

>Ï ìáæìðáôáò äS ô\ò Dëëçò Têêëçóßáò Bð{ ô{ âïõí{ ðáñáêïëïõèÞôáé 
Bð{ Díèñùðïí }ðï‡ ‰ðå÷ñÝùóá äé<áˆô{· êáp ô[í џñáí Ѓðïõ åЉãåé è@ ô{ 
V÷ù êáp è@ óAò ô{ óôåßëù· ðáñáêáë™ äé@ ô{í ðñ™ôïí ìáæìðáôáí ìS 
ðñ™ôïí í@ ìS räåÜóçôáé. 

 >Ï ÓôïãéÜíôæïò ‰ãáßíåé êáp ›ò óAò åxðïí UôïéìÜæåôáé äé@ ô@ò 
TîåôÜóåéò Dëëá, }ðï‡ äSí óAò ãñÜöåé, êDôé è@ í@ ôñÝ÷åé· êáp è@ ô{ ìÜèù, 
öïâï‡ìáé ô[í ÊåñÜôóáí >Ñáëï‡ í@ ì[í ô{í V÷f âÜëëf b ô@ öïýìïñá· 
äéüôé åxíáé ðïë† Bîßá äé<áˆô@. 

Óáò BóðÜæïìáé // >Ï Tîáäåëö{ò óáò// Ä-ñ Óô. É. ÔæïìÜêïö 

[P.S.] >Ï Ê. ÃÝñïâ ì’Vãñáøå ô[í ðáñåëèï‡óáí UâäïìÜäá, êáp ìS 
ðñïóèÝôåé Ѓôé Tðéèõìåq êáp ì’Tíïßêéïí äé@ ô{ ìÝëëïí í@ êáôïéêÞóf årò ô{ 
óð\ôé ìïõ· ôï‡ åxðùí Ѓôé ôï‡ôï äSí ãßíåôáé äé@ ô{í Cðëïýóôáôïí ëüãïí 
Ѓôé ô{ óð\ôé ìïõ ÷ñåéÜæåôáé äé@ TìÝíá· Tëðßæù UðïìÝíùò Ѓôé Uíô{ò |ëßãïõ 
è@ ìS ô{ BäåéÜóåé êáp äSí è@ ìS ìåôá÷åéñéóè\ Têåßíçí ô[í áˆèáéñåóßáí 
årò ô[í }ðïßáí Tóõíçèßóèçóáí ïs Êýñéïé Ðñüîåíïé ìáò årò ô[í ðüëéí ìáò· 
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Завчера Ви писах, че Вашият племенник1 е отстъпил от въпроса 
за åôòàäèòå2 [?] в компетентния тук съд, следователно необходимо е 
да си намерите пълномощник; за какъвто Ви посочих Манол Иванов, 
способен да Ви представлява, а, за да не е изцяло независим, нека се 
спомене в пълномощното и моето име, така че да се съветва или да 
знам какво прави; същевременно, при обсъждането нека делът на 
сирачета на брат ми3 да бъде неделим от Вашия личен дял, поради 
това трябва и те да имат èëÿì, и те също пълномощно, а ние ще дви-
жим по-сетнешните неща. 

Благодарен съм, че улеснихте Панарет със заем от сто лири и 
така се спасяваме от опасното положение, в което можеше да ни 
хвърли немотията му; искам полицата да се направи както подобава с 
половин на сто. 

По въпроса за училището действам както за дело от първа моя 
необходимост, защото оценявам ползата, която ще произтече от него, 
поради което представих в Министерския съвет и проект за него, който 
ми казват, че се е харесал; толкова се надявам по този начин да се 
разреши.4 

За кое село беше ìàçáàòàòà, която ми бяхте пратили преди ме-
сеци, с която искаха ферман за новата църква? Все още напразно го 
търся, забравих селото, а в писмата ви не го намирам; в êàèò-îäàñè5 
намирам, че ферманът за Емирли-къой, близо до Хаджар6, [за църк-
вата] Св.Илия, е излязъл и Патриаршията го е взела, та ако е това се-
ло, за което чакате ферман и не е изпратен, да го поискам, в противен 
случай, ако е за друго село, ще чакам още и не разбирам защо се 
бави, въпреки пълната увереност на áåãëèê÷è áåé, че няма да се загуби 
при това бавене. 

Ìàçáàòàòà за другата църква в планината се следи от човек, 
когото задължих за това, и начаса щом излезе [ферманът], ще го 
получа и ще Ви го пратя; моля за първата ìàçáàòà да ме осведомите с 
първото [си писмо]. 

Стоянчо7 е здрав и, както Ви казах, се готви за изпитите, щом оба-
че не Ви пише, нещо ще да се е случило, но ще го науча; страхувам 

                                                 
1 Кириак (Кирко) Мичора - вж. за него тук коментара към д. 145, с. 331. 
2 Срв. тук по-долу, д. 151, с. 351. 
3 От децата на Салчо Чомаков (починал 1863) остават живи четири – Харитина, 

Мария, Екатерина и Христо. 
4 Срв. тук по-горе, д. 64, 65, с. 102, 104. 
5 kayıt odası (тур.) – регистратура. 
6 Или Аджар, дн. Свежен, Пловдивско. 
7 Стоян Георгиев Чалъков, син на Георгаки Стоянович, по това време ученик в 

Султанското военно-медицинско училище. 
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êïéôA årò áˆô{í ô{í ëüãïí ãíùñßæåôå ^ Åˆãåíßá óáò êáp ô{í ðïëéôéê{í 
Têåqíïí, ô{í }ðïqïí Tã˜ Tí ôi räÝJ ìïõ äé@ óïâáñüôáôïí èåùñ™.  

>Ï täéïò 

[P.P.S.] Един млад от Коприщица на име Христо Нешев, брат на 
двоица доста за в работа братие, които са в царскиат палат работници 
на сладките за Н[егово] В[еличество] Султанат, същиат като пушкал на 
вятарът по õàòà да удари някого си в кракът; това като станало в 
Пазарджиско уловяват момакът и го затварят. Неговиат брат дойде 
снощи при мене и ма моли да ви пиша и ви мола да употребити ваши-
те средства и кредит да го освободите, което стяло да ви бъде лесно: 
1: защо äàâàäæèÿ немало 2: защо раната била маловажна и така сери-
озно ви се мола правите що правите да свършите това нящо. С което 
крайнно ще удолжите тие хубави момаци единственни от народът в 
палатът и доста обични и мене пак особенно.  

Ваший 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 366-367. Оригинал. 

№ 147 

1865, ноември 10, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Георгаки 
Стоянович в Пловдив: демаршът на гръцките банкери Зарифис и 
Стефанович1; иска подкрепа за възобновяване на в. Ñúâåòíèê; 
мнението му за журналистиката 

10 Íïåì[âñß]ïõ [1]865 // Ê[ùíóôáíôéíïý]ðïëåé 
Ößëôáôå TîÜäåëöå,  
>Ùò óAò ðñïåqðïí ëïéð{í ô[í BðåñáóìÝíçí UâäïìÜäá Ѓôé V÷ù ôáýôçí 

í@ óáò êïéíïðïéÞóù ôéí@ ïˆóéþäç öõëÜôôïí ô{í ëüãïí ìïõ Dñ÷ïìáé.  
>Ç Á[ˆôï‡] >Õø[çëüôçôïò] } <Áë\ ðáóAò årò ìßáí óõíÝíôåõîéí Têôåôá-

ìÝíçí, }ðï‡ åt÷áìåí ô[í BðåñáóìÝíçí ÄåõôÝñáí ìáò ‰ðåó÷Ýèç êÜô<áˆô@ò 
‰ð{ ô[í ðñïåäñåßáí ôïõ í@ óõãêáëÝóf ìßáí êïìÞóéáí Bð{ 3-4 Ãñáßêïõò 
êáp Dëëïõò ôüóïõò ÂïõëãÜñïõò êáp í@ êüøf ô[í ‰ðüèåóéí Böï‡ ðñïçãïõ-
ìÝíùò êÜìðïóïé Tâáóáíßóáìåí ôï†ò äéÜöïñïõò ôñüðïõò ëýóåùò áˆô\ò· 
äéüôé ô{ Ðáôñéáñ÷åqïí äSí ]äýíáôï í@ ô© äþóf }ñéóôéê{í ðÝñáò Wíåêá 
ô\ò Tëëåßøåùò Tíôåëï‡ò Cñìïíßáò ìåôáî† ôï‡ ÐáôñéÜñ÷ïõ êáp ô™í 
ëáúê™í ôï‡ ìéêôï‡ óõìâïõëßïõ· ô[í Ðáñáóêåõ[í Tí ° åtìåèá årò ô{ óõì-
âïýëéï årò ô{ Ìåôü÷é âëÝðïìåí ô{í Æáñßöçí êáp ÓôåöÜíïâéôæá Tìâáßíïí-
ôáò· êáp ìåô@ ô@ò óõíÞèåéò ô\ò Uèéìïôáîßáò ðñïóñÞóåéò ðáñïõóéÜæïõí ›ò 
Böïñì[í ôï‡ Tñ÷ïìï‡ ôùí Wíáí ëïôáñßáí }ðï‡ TöáíôÜóèçóáí í@ êÜìùóé 
êáp Tê ôï‡ |öÝëïõò í@ Bíéäñýóùóéí Wíá |ñöáíïôñïöåqïí årò 

                                              
1 Срв. тук по-горе, д. № 63, 65, 155. 
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се Ралу-Кераца да не го е уязвила или [са] фантасмагориите, с които 
тя много важничи. 

Прегръщам Ви // Ваш братовчед // Д-р Ст. Й. Чомаков 

[П.П.] Г-н Геров ми писа миналата седмица и ми добавя, че 
възнамерява и в бъдеще да живее в моята къща под наем; казах му, 
че това не става, поради твърде простата причина, че къщата на мен 
ми трябва; следователно, надявам се, че в скоро време ще ми я осво-
боди и няма да се отнесе към мен с онова своеволие, на което са 
свикнали господа консулите ни в нашия град; вижте, Ваше Благоро-
дие, и в този случай опознавате онзи общественик, когото аз намирам 
твърде сериозен. 

Същият 

№ 147 

10 ное[мвр]и [1]865 // Цари[град] 
Предраги братовчеде, 
Миналата седмица предварително Ви казах, че тази ще Ви съоб-

щя нещо съществено, и, удържайки думата си, започвам. 
Н[егово] Пре[възходителство] Али паша на една продължителна 

среща, която имахме миналия понеделник, ни обеща тези дни под 
свое председателство да свика комисия от 3-4 гърци и още толкова 
българи за да се тури край на Въпроса, след като някои предварител-
но опитвахме различни начини за неговото решаване; защото Патри-
аршията не успя да му постави окончателен завършек, поради липса-
та на пълно съгласие между патриарха1 и миряните в Смесения съвет. 
В петък2, като бяхме на съвета в Метоха, виждаме да влизат Зарифис 
и Стефанович, а след обичайните поздравления според етикета, като 
повод за идването си те представят една лотария, която възнамеря-
вали да направят в полза на учредяването на сиропиталище в 
столицата, и искат сътрудничество или участие от наша страна; след 
което чуха отговора ни, при това положение на националните ни дела 
и на Църквата, естествено отрицателен; тогава те разкриха основната 
си цел – [именно,] че предлагат себе си, влиянието си, средствата си, 

                                                 
1 Софроний III. 
2 Срв. за това тук, д. 64, 65, 70, 71, 149, с. 100, 103, 115, 122-123, 346-347. 
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ô[í Ðñùôåýïõóáí êáp TæÞôïõóéí ô[í óõíåñãáóßáí b óõììåôï÷[í ìáò· årò 
ô{ }ðïqïí, Böï‡ Vëáâáí BðÜíôçóéí ›ò dôïí öõóéê{í Bñíçôéê[í Tí ôi 
ôïéáýôf êáôáóôÜóåé ô™í Tèíéê™í ìáò ðñáãìÜôùí êáp ô\ò Têêëçóßáò ìáò· 
ôüôå öáíåñüíïõí ô{í êýñéïí ô{í óêüðïí, Ѓôé ðñïóöÝñïõí ô{í Uáõô{í 
ôïõò, ô[í Tðé„…ï[í ôùí, ô@ ìÝóá ôùí êáp ôïõò ößëïõò ôùí årò ëýóéí ôï‡ 
æçôÞìáôïò ìáò· Bëë@ ôïõò T÷ñåéáæüíôï í@ óõííåíïçè™óéí ìåè<^ì™í årò 
ô@ò âÜóåéò, êáp ðÜñáõôá Bð{ ô{ áˆôp êáp b ô{í äÜóêáëïí ›ò ëÝãåé ^ 
ðáñïéì[ßá] Tîçãïýìåèá, óôñüùìåí ô@ò Bñ÷@ò êáp Bð{ Bíôéêåßìåíïí årò 
Bíôéêåßìåíïí óõæçôï‡ìåí ô{ Ѓëïí ôï‡ ðåñp óõíäéáëëáã\ò ó÷åäßïõ· 
äÝ÷ïíôáé ô@ò âÜóåéò Tä™ êáp Têåq BóÞìáíôùò ôñïðïðïéçìÝíáò årò ô[í 
ìïñö[í Tí ° årò ô[í ïˆóßáí Bíáãíùñßæïõí ô{ såñ{í áˆô™í Ѓóôå ïЉäå êDí 
ìáêñüèåí í@ ô@ò øáýóùóé äSí Täïêßìáóáí· êáp ‹óôåñá ìS ÷ßëéáò ‰ðï-
ó÷Ýóåéò, Ѓôé è@ êáôïñè™óïõí ô@ò ðÜíôáò í@ Uíþóùóé êÜè’Uáõô™í êáp 
äþóùóé ô{ Bäåëöéê{í ìåñßäéïí ô\ò ðáôñéê\ò ðáñïõóßáò êáp ôïqò Bäéêç-
ìÝíïéò ÂïõëãÜñïéò, Tí © ôïóáýôçí ÷ñåßáí V÷ùóéí Bíå÷þñéóáí ìS ô{í 
ëüãïí í@ TðéóôñÝøùóé ô[í Ðáñáóêåõ[í Tñ÷ïìÝíçí ìS ôéí@ò êáp Dëëïõò, 
uíá Tðéóçìüôåñïí óõíäéáëå÷è™ìåí· Têåqèåí ‰ð\ãïí årò ô{í Ðáôñéáñ÷åqïí 
í@ Bíáããåßëùóé Ѓëá årò ô{í ÐáôñéÜñ÷çí· Bð{ ôüôå ðáñáôçñåqôáé êßíçóéò 
Vêôáêôïò ôï‡ êüììáôïò ôï‡ }ðïßïõ Bñ÷çãïp åxóéí ïs ôñáðåæßôáé, êáp 
Bð’Tä˜ êáp Bð{ Têåq ìAò Vñ÷ïíôáé êáp åräÞóåéò átóéáé êáë\ò BðïâÜóåùò· 
– árôßá äS }ðï‡ BíÝëáâïí áˆôïp ïs Díèñùðïé ô[í ‰ðüèåóéí ôáýôçí åxíáé 
1. Ѓôé åxíáé Bóõìâßâáóôïé ìS ôï†ò öáíôáóìáãïñéêï†ò, ïs }ðïßïé Bíôéðñï-
óùðåýïíôáé Bð{ ô[í ïrêïãÝíåéáí Êáñáèåïäùñßäùí êáp ô{ ráôñéê{í 
åˆãÝíåé ó™ìá. 2. äéüôé V÷ïõí äþóåé äáíåéê@ êáp áˆô@ ìS ô[í ôïéáõô[í ô™í 
ðñáãìÜôùí êáôÜóôáóéí êéíäõíåýïõí. 3. ô{ Ðáôñéáñ÷åqïí åxíáé årò ìßáí 
BíÝ÷åéáí ›ò êáp Dëëùôå óáò åxðïí ôåëåßáí. 4. êéíäõíåýåé í@ ðÝóf ^ ïrêï-
äïì[ ôïõ Bêüìé T@í äSí ô© ãÝíf ìßá Tðéóêåõ[ aôéò ôïõëÜ÷éóôïí ðÝíôå Wîé 
÷éë. ëçñ. è@ ôï‡ ãÝíf. 5. äé’áˆô@ Ѓèåí Tðñáãìáôåýèçóáí äÜíåéïí TæÞ-
ôçóáí ô\í Tããýçóéí ô\ò ÊõâåñíÞóåùò, aôéò äSí ôï†ò ô[í ]ñíÞèç, ìüíïí 
ôï†ò TæÞôçóå í@ ô[í öùôßóïõí Tðp ôï‡ ôñüðïõ ô\ò Bðïðëçñùì\ò, Böï‡ 
äSí èÝëïõí í@ óçêþóïõí Bð{ ô[í ìÝóçí ô[í árôßáí aôéò ðáñÞãáãå ôáýôçí 
ô[í êáôÜóôáóéí ô\ò Têêëçóßáò· ô{ äÜíåéïí ô{ }ðïqïí TæÞôçóáí åxíáé Bð{ 
ðåíÞíôá ÷éë. ëÞñáò· äéüôé ô@ áˆëéê@ ÷ñÝç óôÝêïíôáé ì[ åróðñá÷èÝíôïò 
ôï‡ öüñïõ ô™í Wîé ãñ. Tðp ôïýô¥. 6. äS êáp ôåëåõôáßáí êáp ^ Tíèýìçóéí 
Bð{ êáéñ{í årò êáéñ{í Bð{ ìÝñïõò ô\ò ÊõâåñíÞóåùò í@ sêáíïðïéÞóïõí 
ô{í Âïõëãáñéê{í ëá{í, årò ô@ äßêáéá êáp íüìéìá áˆôï‡ ðáñÜðïíá· ás 
ôéíSò TðåíèõìÞóåéò óõíäÝïíôáé êáp Tîùôåñéê™ò Bð{ Bíôßóôáóéí ôï‡ ëáï‡ 
årò ô@ò óôåëëïìÝíáò äéáôÜîåéò ô\ò Têêëçóßáò Ѓôáí Bêüìé áЋôáò ró÷õ-
ñïðïéï‡íôáé Bð{ óõã÷ñüíïõò TìçñíáìÝäåò âåæõñßôáò. 

Åtìåèá ëïéð{í Tí ôi ðáñáìïíi ô\ò ëýóåùò ôï‡ æçôÞìáôïò ìáò· ôp è@ 
BêïëïõèÞóåé ô@ò ðñïóðáèåßáò Ѓìùò áˆô™í ô™í Êõñßùí; <Áãíïï‡ìåí êáp 
åxíáé Tíäå÷üìåíïí êáp Bðïôõ÷ßá í@ BêïëïõèÞóf, Bíßóùò ô{ êüììá ôùí 
ðñ{ò ô{í êáéñ{í ]ôôçìÝíùí öáíôáóìáãïñéê™í ôå÷íåõèi ôp êáô@ ôï‡ í‡í 
ðáôñéáñ÷åýïíôïò Bíèñþðïõ, Bëçè™ò ìS Bãáè[í êáñäßáí êáp íï‡í êáôá-
óôáëáãìÝíïí· Bëë@ êáp ôïéï‡ôïí ôp äSí è@ ìAò ðåéñÜîåé, è@ ìAò öÝñåé Tê 
ôï‡ Tíáíôßïõ årò ô{ ÷ùñéóìüí. 
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приятелите си за решаването на нашия Въпрос; но им било необходи-
мо да се споразумеят с нас за основите и веднага от ухото та на 
даскала1, както казва пословицата, започваме да обсъждаме, да пола-
гаме принципите и от въпрос на въпрос обсъдихме всичко около поми-
рителния план; приемат основите, тук-там незначително видоизмене-
ни по форма, като по същество признават тяхната святост, и дори не 
смятаха ни най-малко да ни ощетят. След това дадоха хиляди обеща-
ния, че те самите ще успеят да се обединят и да дадат братския си 
принос за бащинско отношение и към онеправданите българи, поемай-
ки такава грижа си тръгнаха, като казаха, че ще се върнат идущия 
петък с някои други, за да разговаряме по-официално; оттук отидоха в 
Патриаршията, за да съобщят всичко на патриарха. От тогава се 
наблюдава изключително раздвижване на партията, чиито ръководи-
тели са банкерите, а оттук-оттам до нас достигат щастливи новини за 
удачен ход. – Причината, поради която тези хора подхванаха въпроса 
е: 1. Че са непримирими с фантасмагориците, представлявани от фа-
милията Каратеодори, или от благородническата лекарска колегия. 2. 
Защото са дали заеми и ги рискуват при това положение на нещата. 3. 
[Защото] Патриаршията е в крайна немотия, както и преди Ви казах. 4. 
[Защото] има опасност да падне зданието £, ако не се направи ремонт, 
който ще £ струва 5-6 хил. лири. 5. Заради това, когато обсъждали 
заема, потърсили гаранция от Правителството, което не им отказало, 
а единствено поискало да му пояснят начина на погасяване, след като 
не възнамеряват да отстранят причината, докарала Църквата до това 
положение. Заемът, който поискали, е 50 хил. лири, защото нуждите 
на патриаршеския дълг остават, тъй като не е събран данъка от по 6 
гроша. 6. И последната [причина е] напомнянето от време на време от 
страна на Правителството да задоволят българския народ в 
справедливите му и законни оплаквания; тези напомняния се свързват 
и със съпротивата на народа отвън срещу изпратените от Църквата 
разпореждания, дори и когато в тяхна подкрепа своевременно се 
изпращат везирски åìèðíàìåòà. 

И така, ние сме в навечерието на решаването на нашия Въпрос, 
но какво ще дойде след усилията на тези господа? Не знаем, но ве-
роятно е да последва и неуспех, в случай, че партията на преди време 
претърпелите поражение фантасмагорици подведе в момента патри-
аршестващия мъж2, [който е] наистина с благородно сърце и бистър 
ум; но подобно нещо не ще ни засегне, напротив – ще ни води към 
отделянето. 

                                                 
1 В смисъл на речено-сторено, незабавно. 
2 Софроний III. 
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Áˆô@ ðáñáêáë™ äéáâéâÜóåôå årò ôï†ò ößëïõò ìáò, äéüôé äSí åxíáé 
Bêüìé öýóåùò årò êïéí{í ãñÜììá í@ êïéíïðïéï‡íôáé Tí ìõóôéê© êáp 
Tíôá‡èá ôçñïýìåíá· – ô@ò |êäïÞêïíôá ëÞñáò TìÝôñçóå } Ä. Ãåóïüëïõò 
årò ô{í ÐáíáñÝôïí êáp ì’Vóôåéëå ìßáí }ìïëïãßáí Bð{ 100 ëçñ. óõíôåôáã-
ìÝíç Dëëùò êáô@ ô{í ôñüðïí }ðï‡ ëÝãåôå årò ô{ ãñÜììá óáò, ðë[í Ђ÷é årò 
Tðßóçìïí ÷áñôp äé@ ôï‡ôï êáp Tã˜ äSí óáò ô[í óôÝëíù óÞìåñïí åxíáé ïЋ 
ô{í rä™ êáp ô[í ìåôáöÝñåé årò ôï‡ôïí· äé@ ô@ò ðåñéðëÝïí åtêïóé ë\ñáò óáò 
ðáñáêáëåq í@ ôï‡ ðåñÜóf ^ äÝçóéò Vóôù êáp í@ óôáëï‡í ìåô@ äýï b ôñåqò 
ì\íáò Bð{ óÞìåñïí. 

>ÏìéëÞóáôå ðáñáêáë™ ìS ô{í äéäÜóêáëïí T@í åxíáé äõíáô{í í@ 
‰ðïóôçñé÷èi ^ ðåóï‡óá Töçìåñpò Täéê[ ìáò } Уэмвпхлпт 'Ñîâåòíèê) Tê 
íÝïõ ìS íÝáí ôÜîéí, ìS óõíôÜêôáò íÝïõò, ìS ãíþóåéò êáp Bñ÷@ò êáëgôåñáò 
ðáñ’Têåßíïõò }ðï‡ åx÷åí årò ô[í ðñþôçí ôïõ TìöÜíéóéí, Ѓôáí ^ ôéì[ ôïõ 
ìÝíf årò 4 ìåäæ. êáp ô{ ìÝãåèïò ôï‡ }ðïßïõ dôïí Tðp ô\ò ðôþóåùò ôïõ· êáp 
Ѓôáí [äïã]ìáôåýåôáé |öåëéìþôåñá äé’^ìAò Dñá ô@ êáèáñ™ò ðïëéôéê@ êáp 
ðÜëçí ðïëéôéê@ êáp árùíßùò ðïëéôéê@· êáp åtðåôå ìïé ô[í ãíþìçí óáò êáp 
äé@ ô[í äéÜèåóéí óáò T@í V÷åôå í@ âïçèÞóçôå årò ô[í äéÜäïóéí ôïõ, Bêüìé 
äS êáp ô[í räÝáí óáò Tðp ô™í BíôéêåéìÝíùí }ðï‡ ðñÝðåé í@ ðñïôéìA. 

Äéüôé, TîÜäåëöå, ás äýï [...]1 Töçìåñßäåò äSí Tìðïñï‡í í@ ÷ñçóéìåý-
ïõí ›ò Ђñãáíá b í@ èåùñ™íôáé ›ò Ђñãáíá ôï‡ Vèíïõò ïЉäå äýíáôáé ôpò 
í@ êáôá÷ùñßóf ôp Tí áˆôïqò êáp ás äýï îÝíáé· ^ ìSí ô\ò êáèïëéê\ò ðñïðá-
ãÜíäáò· ^ äS ô\ò …ùóóéê\ò |ñèïäïîßáò· êáp ^ ôåëåõôáßá Tðßóçò âëáâÝñá 
årò ô[í ðïëéôéê[í ìáò ðñïáãùãÞí, }ðï‡ ôåßíïìåí ›ò êáp ^ ðñþôç ô[í 
äé÷üíïéáí óðåßñïõóá ìåôáî† Bäåëö™í· ðåñéìÝíù Ѓèåí í@ ì<årð\ôå ôp 
öñïíåqôå TðÜíù årò áˆôü· ^ìåqò óôïé÷áæüìåèá í@ ô[í êáôáóôåßóùìåí 
|öÝëéìïí êáp årò ô[í Bãñïôéê[í ëá{í [sic!] ›ò êáp årò ôï†ò Tí ìéêñL ìáò 
âéïìç÷áíßJ Tíáó÷ïëïýìåíïõò· äõíÜìåèá ëïéð{í í@ Tëðßæùìåí Ѓôé è@ 
‰ðïóôçñé÷\ Bð{ ô{ Vèíïò; ]îåýñåôå ôp Tóôp ^ äçìïóéïãñáößá Ѓôé åxíáé } 
ìï÷ë{ò ô\ò êïéí\ò ãíþìçò, åxíáé ^ æýìç }ðï‡ êÜìíåé í@ љñéìÜæf ô{ æõìù-
ìÝíïí äé@ øùìp æõìÜñf· áˆô[ êÜìíåé ô[í æù[í ìáò, ðñïöõëÜôôåé Bð{ ô[í 
ðëÜíçí, ìáò }äçãåq årò ô@ êáèÞêïíôá, ìáò öùôßæåé årò ô@ óõìöÝñïíôá, 
ìáò ôçñåq årò Uíüôçôá räÝùí êáp áróèçìÜôùí, êáp êÜìíåé ô[í Tèíéê[í Bôï-
ìéêüôçôá· ô{ }ðïqïí Tëëåqðïí Bð{ ^ìAò åtìåèá ô{ Tðáßôïñá Vèíïò, ðáñá-
ðëçñï‡í ô@ Dëëá Vèíç, Vèíïò ‹ëç BêáôÝñãáóôïò UðïìÝíïò áró÷ýíç ô™í 
Tèí™í. 

Ôá‡ôá ïЋí ìåëåôÞóáíôåò ìåô@ ôï‡ ÄéäáóêÜëïõ ðñ{ò ïЏ ôï†ò Bóðáó-
ìï†ò ìåôáâéâÜóèå, åtðåôå ìïé äõíÜìåèá êáp ðñpí í@ |ñãáíéóèþìåí ›ò 
Tëðßæïìáé ìåô@ ô[í BðïðåñÜôùóéí ôï‡ ìåãÜëïõ æçôÞìáôïò í@ âáóôÜîù-

                                              
1 Eдна неразчетена дума. 
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Моля предайте тези неща на приятелите ни, защото не приляга на 
едно общо писмо тайно да се оповестява неговото съдържание. –Д. 
Гешолу наброил осемдесет лири на Панарет и ми изпрати полица за 
100 лири, иначе съставена по начина, както ми казвате във Вашето 
писмо, но не е на официална хартия, заради това не ви я изпращам 
днес, а когато го видя и му се предаде; за оставащите двадесет лири 
Ви моли да му мине äåéñèñà дори и да стоят два-три месеца от днес 
[насетне]1. 

Моля [Ви] поговорете с даскала2, ако е възможно да подкрепи 
спрелия наш вестник Съветник, подновен в нов вид, с нови 
редактори, с по-добри знания и принципи, от онзи, който имаше при 
първото си появяване, а цената му да остане 4 ìåäæ[èäèåòà], а 
големината му – каквато беше при спирането му3, и да стане по-
полезен за нас, естествено чисто политически, отново политически и 
завинаги политически; кажете ми и мнението си и дали сте склонен да 
помогнете при разпространението му и идеите си за темите, които 
трябва да бъдат предпочитани. 

Защото, братовчеде, и двата […]4 вестника5 не могат да служат 
като [печатни] органи, нито да се смятат за органи на нацията, нито 
човек може да помести нещо в тях, [тъй като] и двата са чужди: еди-
ният [е] на католическата пропаганда, а другият – на руското право-
славие; последният е и вреден за политическото ни развитие, към 
което се стремим, докато първия сее раздор сред братя; следовател-
но, очаквам да ми кажете какво мислите за това. Ние възнамеряваме 
да го учредим полезен и за земеделския народ, и за заетите в малката 
ни индустрия. Впрочем, можем ли да се надяваме, че народът ще го 
подкрепи? Вие знаете какво е журналистиката – тя е фактор на 
общественото мнение, тя е маята, която прави да втаса заквасеното 
за хляб тесто, тя прави живота ни, предпазва от заблуда, води ни [да 
изпълним] дълга си, осветлява ни в интересите, съхранява ни в една 
общност от идеи и чувства и създава националната самостоятелност, 
която ако ни липсва сме жалка нация, длъжница на други народи, 
народ от необработен материал, следователно – срам за нациите. 

И така, след като разгледате тези неща с даскала, комуто предай-
те поздравите [ми], кажете ми ще можем ли, преди да се организи-
раме по начина, по който се надяваме след свършека на големия въп-

                                                 
1 Срв. тук по-горе, д. 146, с. 335. 
2 Вероятно Й. Груев. 
3 В началото на 1865. 
4 Една неразчетена дума. 
5 Время и Турция. 
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ìåí Ђñãáíïí ô{ }ðïqïí årò ôï‡ôï í@ ìáò âïçèÞóf; Äé@ í@ BðáíôÞóùìåí 
Tíäå÷ïìÝíçí BðïðëÜíçóéí; ðñ{ò ѓ ìáò љèï‡í ô@ îÝíá öýëëá; 

Óáò BóðÜæïìáé ›ò årê{ò // >Ï årò ‰ìAò BöïóéùìÝíïò 
Ä-ñ Óô· É· ÔæïìÜêïö 

[P.S.] Ðåñp ôï‡ ó÷ïëåßïõ è@ óáò ãñÜøù Bêïëïýèùò ôp ãßíåôáé. 
Ðåñp ôï‡ ‰éï‡ óáò äSí óáò ãñÜöù ðïëý, äéüôé } täéïò óáò ãñÜöåé· 

Tðñï÷èSò TðÝñáóå Wí ^ìåñïíýêôéïí ìåè<^ì™í· êáp åxíáé êáë@ êáô@ 
ðÜíôá· 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 368-369. Оригинал. 

№ 148 

1865, ноември 14, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков1 до Шарл 
Шампоазо, френски консул в Пловдив: да му върне парите, които 
отдавна му дължи 

Mon honorable Monsieur2 et ami 
Je suis inexcusable devant ma conscience de mon long silence que j’ai 

tenu envers vous dans mon absence infinie, à qui mon coeur n’a cessé un 
seul jour de nourrir les sentiments de la plus pure amitié et du plus profond 
respect. Faute, dont je m’afflige beaucoup, et j’en serais inconsolable si la 
nouvelle qui m’est parvenue ces jours-ci vient à se vérifier, et j’aille à 
perdre l’espoir de vous revoir bientôt, et vous faire verbalement mes 
excuses; certes, j’aurais été heureux, si j’aurais de temps à autre rafraîchi 
votre mémoire d’une humble amitié qui pour moi sous tant de titres m’est 
précieuse. 

Est-ce vrai donc, Monsieur, que vous allez changer par ordre supérieure 
de place? 

Pénible nouvelle pour moi que celle-ci! Car les liens qui m’attachent 
encore à mon pays s’affaiblissent de jour en jour sensiblement. 

Plaise à Dieu que ce déplacement soit un avancement pour vous et 
nous en supporterons plus aisément la sacrifice. 

En même temps je viens vous rappeler au souvenir que du temps, que 
vous homme politique et moi médecin, nous faisions le commerce, vous 
m’êtes en reste de 12 000 p[iastres] dont allons, faute de deniers 
comptants vous avez différé le payement jusqu’à des jours plus heureux, 
en quoi je consentais volontiers. Grâce à Dieu aujourd’hui vous êtes riche 
et j’en suis ravi, et moi pauvre et j’en suis désolé. Je vous prie donc de 
rembourser cette bagatelle à Mr George Stoyanovits ou de régler comme 

                                              
1 Срв. Шопов, Ат. Д-р Чомаков, д. 44, с. 120. 
2 В полето долу адрес: A Monsieur Charles Champoiseau // Consul de France à Phi-

lippopoli 
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рос, да поддържаме орган, който при това да ни подпомага? Ще се спра-
вим ли със заблудите? Такъв пример ли ни дават другите народи? 

Прегръщам Ви както подобава // Вам преданият 
д-р Ст. Й. Чомаков 

[П.П.] След това ще Ви пиша какво става с училището. 
За сина Ви не ви пиша много, защото той самият Ви пише; завчера 

прекара цял ден при нас, и е добре както винаги. 

№ 148 

Почитаеми Господине1 и приятелю! 
Нищо не е в състояние да ме извини пред моята съвест за дългото 

мълчание, което през нескончаемото си отсъствие запазих към Вас, 
към когото моето сърце нито ден не престана да храни чувства на най-
чисто приятелство и на най-дълбоко уважение. Грешка, която дълбоко 
ме наскърбява, а би ме направила и неутешим, ако новината, която 
научих тези дни, се окаже вярна, и загубя надежда да Ви видя скоро и 
да Ви поднеса устно своите извинения; щях да бъда истински 
щастлив, ако от време на време Ви бях напомнял за едно скромно 
приятелство, което по толкова причини е ценно за мене. 

Прочее, вярно ли е, Господине, че Вие, по заповед отгоре, ще се 
местите? 

Мъчителна за мен вест! Защото връзките, които все още ме свър-
зват с моето отечество от ден на ден чувствително отслабват. 

Дай Боже това преместване да е повишение за Вас – така ние по-
леко ще понесем жертвата. 

Същевременно, идвам да Ви напомня, че от времето, когато ние, 
Вие политик, а аз медик, заедно въртяхме търговия, Вие ми дължите 
12 000 г[роша], чието изплащане, Вие, по липса на пари в брой, отло-
жихте за по-добри дни, което аз на драго сърце приех. Слава Богу, 
днес Вие за щастие сте богат2, а аз за съжаление съм беден. Аз Ви 

                                                 
1 В полето долу адрес: До Господин Шарл Шампоазо // Консул на Франция в 

Пловдив. 
2 Шампоазо сключва брак с дъщерята на богатия одрински левантинец Бартеле-

ми Бадети. 
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vous il est plus facile ce payement m’en donnant compte avec premier 
courrier et vous m’obligerez infiniment et vous même vous débarrasserez 
d’une dette que plus elle vieillit plus lourde et plus ennuyante se fait. 

Sur ça j’ai l’honneur d’être avec le plus profond respect  
de votre Seigneurie le plus humble et plus dévoué Serviteur et ami 

Dr Stojan Tchomakow 
14 novembre // [1]865 Constantinople 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е.180, л. 1. Оригинал. 

№ 149 

1865, декември 1, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Г. Стояно-
вич в Пловдив: преговорите1 с гръцките банкери няма да се увен-
чаят с успех, но все пак надежда има 

 ôi 1 Äåêå[ìâñß]ïõ [1]865 // Ê[ùíóôáíôéíïý]ðïëåé 
Ößëôáôå TîÜäåëöå,  
Ïs ìåóïëáâÞóáíôåò Êýñéïé Tê ìÝñïõò ô™í Ãñáéê™í ðñ{ò ëýóéí ôï‡ 

æçôÞìáôïò ìáò åЏñïí ðñïôåß÷éóìá· } ÐáôñéÜñ÷çò êáp áˆôïp óõíåêñïýó-
èçóáí êáp ðñïóôÜôáé áˆôï‡ ìÝ÷ñé ÷èSò T÷åéñßóèçóáí· ^ árôßá ^ öáíåñ@ 
ôïýôïõ TóôÜèçóåí ôéí{ò ðáñáâÜóåéò ô\ò Á[ˆôï‡] Ðáíáãéüôçôïò ôï‡ êáíï-
íéóìï‡· ðñáãìáôéê[, џìùò åxíáé ^ TðÝìâáóéò ôùí êáp ^ äé÷ïãíùìßá ôùí 
Tðp ôï‡ ^ìåôÝñïõ æçôÞìáôïò· äéüôé ïs Vìðïñïé ï ôïé Tê ôï‡ TðáããÝëìáôïò 
ôùí Díèñùðïé ô\ò èåôçêüôçôïò äSí ]äýíáíôï í@ ðáñßäùóé êáp Bðïäïêé-
ìÜóùóé ô@ åЉëïãá ìáò átôçìáôá· äSí TäõíÞèçóáí êáßôïé TíïðëéóèÝíôåò 
ðáñ@ ô™í óïöôÜäùí ôùí í@ ì[í }ìïëïãÞóùóé ô{ äßêáéïí ô™í åˆ÷™í ìáò 
êáp í@ ì[ óõììõñéóè™óé ô™í áróèçìÜôùí ìáò· ôï‡ôï ëïéð{í ðñÜîáíôåò 
êáôçãïñÞèçóáí Bð{ ô{í Ђ÷ëïí ô™í ðåðáéäåõìÝíùí ôï‡ }ðïßïõ ïЏôïé êá-
ôáöñïíï‡óéí, T÷ëåõÜóèçóáí Bð{ ôï†ò Têêëçóéáóôéêï†ò ôï†ò }ðïßïõò 
ðëåéüôåñïí äSí ðåñéðïéïýíôáé, êáp ìåìïíùìÝíïé ìç÷áíåýïíôáé ô[í TîïìÜ-
ëõíóéí ô™í äõóêïëé™í· êáp ðñ™ôïí óõíÝëáâïí ô[í räÝáí ô\ò Bëëáã\ò ôï‡ 
ÐáôñéÜñ÷ïõ äé@ ô{í Bäýíáôïí ôïí ÷áñáêôÞñá, êáp äåýôåñïí TðåêáëÝó-
èçóáí ô[í óõíäñïì[í ìáò årò Tðéôõ÷ßá ôï‡ óêïëßïõ Vñãïõ, Ѓðåñ Tðåðåé-
ñÜèçóáí· êáp _äç Tìâáßíïìáé årò Yí ÷Üïò ðåñéðåôåé™í äýóêïëïí, Tê ôï‡ 
}ðïßïõ ^ Vîïäïò äSí åxíáé ôï‡ ôõ÷üíôïò. 

<Ñáäéïõñãßáé, ðåñéðëïêáß, äéáâïëáß, ‰óôåñïâïõëßáé2 êáp äïëéüôçôåò 
åxíáé ô{ TëáôÞñéïí ô™í êéíçìÜôùí Ѓëùí· åxíáé ^ ïˆóßá ô™í ëüãùí Ѓëùí, ^ 
äS CðÜôç ^ì™í } óêïðüò, CðÜôç årò ìÜôçí äéùêïìÝíç, äéüôé ïˆäÝðïôå 
TðéëáìâáíïìÝíç· êáp џìùò ^ Tëðpò ^ âñùóêïýóá ôï†ò èíçôï†ò Tîáêï-
ëïõèåq í@ CðáôA ô@ò äåëåáóìÝíáò êáñäßáò êáp í@ öÝñf ðñïóêüììáôá årò 
ô[í óõíåíüçóéí ìáò.  

                                              
1 Срв. тук по-горе, д. № 63, 65, 153. 
2 Подчертано в оригинала. 



Чуждоезични документи 

 

345 

 
 

моля, прочее, да върнете тази дреболия на г-н Георги Стоянович1 или 
да уредите както Ви е най-лесно това плащане като ме информирате с 
първа поща; така мен безкрайно ще ме задължите, а пък Вие ще се 
избавите от един дълг, който, колкото повече време минава, толкова 
по-обременителен и по-досаден става. 

С това имам честта да бъда с най-дълбоко уважение // на Ваше 
Господство най-смирен и най-предан слуга // Д-р Стоян Чомаков 

14 ноември // [1]865 Цариград 

№ 149 

1 деке[мвр]и [1]865 // Цари[град] 
Предраги братовчеде, 
Господата2, които посредничеха от страна на гърците за решава-

нето на нашия Въпрос, срещнаха стена; патриархът3 влезе в противо-
речие с тях и до вчера защитниците му движеха [въпроса]; видимата 
за това причина беше някакво нарушение на устава от Н[егово] Све-
тейшество, но в действителност е намесата им и разногласието им по 
нашия Въпрос; защото онези нагърбили се по свое желание търговци, 
[като] хора на практиката, не можаха да усукват и да отхвърлят 
разумните ни искания. Макар и да бяха подготвени от своите ñîôòè, 
те не можеха да не признаят правото на молбите ни и да не споделят 
чувствата ни; впрочем, постъпвайки така, те бяха порицани от тълпата 
на добре образованите, които ги презират, бяха осмени от църков-
ниците, повечето от които не са загрижени, а в усамотение кроят козни 
да загладят трудностите; и първо захванаха се с идеята за смяната на 
патриарха заради слабия му характер, а второ – поискаха съдей-
ствието ни за успеха на заплетеното дело, което именно приключиха; 
вече навлизаме в една трудна бъркотия от неочаквани промени, чийто 
изход няма да е какъв да е. 

Сплетни, усложнения, интриги, задни мисли, вероломство – [това] 
са подбудите за всички тези действия; това е същността на всички-
те причини, нашето измамване е целта, измама напразно преслед-

                                                 
1 Най-вероятно Шампоазо е предал въпросната сума заедно с настоящото писмо 

на Георгаки Стоянович (комуто, както и на Н. Геров, Чомаков пише нарочни писма за 
същото – вж. у Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 44, с. 120) – и това обяснява 
присъствието му в архива на последния.  

2 Срв. тук по-горе, д. 64, 65, 71, 147, с. 100, 103, 122-123, 336-339. 
3 Софроний III. 
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Ô[í Ðáñáóêåõ[í ô{ UóðÝñáò ëïéð{í åt÷áìåí ìåñéê[í óõíåäñßáóéí 
årò ô[í ïrêßáí ôï‡ ê. Æáñßöç, êáp Têåq TãÝíïíôï Ѓëáò ô@ò TîçãÞóåéò· áˆôïp 
åxíáé ðëÞñåéò Tëðßäïò êáp ðåñp ïˆäåí{ò ô@ò äõóêïëßáò V÷ïíôåò, äéüôé Bíå-
øõ÷üèçóáí êáp Bð{ ô[í Ó[Ýâáóôçí] ÊõâÝñíçóéí årò áˆô{· ô[í Êõñéáê[í 
dôïí årò ô[í Á[ˆôï‡] >Õø[çëüôçôáí] ô{í <Áë[ ðáó@ } äS ÐáôñéÜñ÷çò· dôïí 
ô[í Ôñßôçí ÷èÝò· Têåßíïõò äSí täáìåí äé@ í@ ìÜèïìåí T@í ôï†ò åˆÝëðéóå· 
ô{í ÐáôñéÜñ÷çí Ѓìùò Ѓóïé åxäïí [...]1 âåâáéï‡óéí Ѓôé dôïí sëáñüò· ^ìåqò 
äSí täáìåí ïˆäS ô{í ‰ðïõñã{í Bð{ ìßáí UâäïìÜäáí, áˆôï†ò Bð{ ìåñéê@ò 
^ìÝñáò, џóôå äSí ]îåýñïìåí ðï‡ tóôáíôáé ô@ ðñÜãìáôá ôùí· Bëë@ ìÞôå 
èÝëïìåí êáë@ í@ ]îåýñùìåí, äéüôé äSí V÷ïìåí TíäéáöÝñïí UðïìÝíùò êáp 
ðåñéÝñãåéáí· äSí V÷ïìåí ëßãï TíäéáöÝñïí, äéüôé êáp årò ô@ áˆô™í Vñãá ^ 
‰óôåñïâïõëßá êñýðôåôáé }ðßóèåí áˆôï‡· êáp } äéÜäï÷ïò ôï‡ Óùöñïíßïõ 
è@ åxíáé Ãñáéê{ò ›ò Têåqíïí· ^ìåqò áˆôï†ò ôï†ò ìåóÜæïíôåò Tíäéáöåñüìå-
èá í@ ì[í øõ÷ñáßíïìåí êáp _äç å‰ñßóêïíôáé ðéáóìÝíïé ôüóïí, џóôå í@ 
}ðéóèïäñïìÞóùóé äSí äýíáíôáé· ^ öéëïäïîßá ôùí äSí ôï†ò ô{ TðéôñÝðåé· 
êáp áˆô{ åxíáé äé@ ^ìAò Tðéôõ÷ßá ïˆ÷p BäéÜöïñïò, êáèüôé åxíáé ðñáãìáôé-
êïp áˆôïp ô{ Ѓëùò [sic] ôï‡ Vèíïõò ôùí· êáp ^ }ìïëïãßá ôùí åxíáé óçìáíôé-
ê[ êáp Tíþðéïí ô™í Täéê™í ôùí êáp Tíþðéïí ô\ò êõâåñíÞóåùò· ôüñá TèÝ-
óáìåí ^ìåqò ôï†ò ðñïåéóáãùãéêï†ò Ѓñïõò ôï‡ óõìâéâáóìï‡ Tí ãñáðô©, 
Bëë<Bêüìé äSí ôï†ò ôï†ò V÷ïìåí äþóåé· áˆôïp äS ôï†ò ðåñéìÝíïõóé.  

Ô{í TìéñíáìSí äé@ ôï‡ ó÷ïëåßïõ ô[í ‰ðüèåóéí Bêüìé äSí åxíáé Wôïé-
ìïí êáp _èåëåí åxóèáé, T@í äSí óõíÝðéðôåí BóèÝíåéá Uí{ò ‰ðáëëÞëïõ 
áˆô[í ô[í UâäïìÜäá· 

Ô{í ðáóAí ìáò äSí ô{í V÷ù Bóöáë\ ì’Ѓëçí óáò óõìöéëßùóéí. 
Óáò BóðÜæïìáé ìÝè’Ѓëùí ô™í ößëùí 

>Ï årò ‰ìAò BöïóéùìÝíïò // >Ï Tîáäåëö{ò óáò // Ä-ñ Óô. É. ÔæïìÜêïö 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 384. Оригинал. 

№ 150 

1866, март 23, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Георгаки 
Стоянович в Пловдив: българо-гръцкият конфликт в Неврокоп; 
пише съчинение, за което са му необходими статистически и 
исторически сведения за Пловдивска епархия 

 ôi 23 Март [1]866 // Ê[ùíóôáíôéíïý]ðïëåé 
Ößëôáôå TîÜäåëöå,  
Ô{ ÓÜââáôïí ðáñÝäùêá ô[í BðÜíôçóéí ìáò årò ô{í Êýñêïí ô[í 

Bíáßñåóéí ôï‡ rëéáìíßïõ· Tã˜ êáp ôéíùí åyò ïЌò Väåéîá ô{ }ðïqïí ì’Tóôåß-

                                              
1 Една неразчетена дума.. 
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вана, защото никога няма да бъде постигната; но все пак надеждата, 
живееща в смъртните, продължава да подмамва поддаващите се на 
съблазън сърца и да поставя препятствия пред нашето споразумение. 

Впрочем, петък вечерта имахме специално заседание в къщата на 
г-н Зарифи и там ставаха всичките разисквания; те са изпълнени с 
надежда и за никого няма трудности, защото са окуражени за това и от 
п[очитаемото] правителство; в неделя при Н[егово] Пр[евъзходителст-
во] Али паша беше патриархът; вчера беше вторник; тях не сме ги 
виждали за да разберем дали са обнадеждени, но онези които са 
видели патриарха […]1 твърдят, че изглеждал доволен; от една седми-
ца не сме виждали министъра, а тях – от няколко дни, така че не знаем 
как стоят нещата им, а и не искаме да знаем, защото нямаме интерес, 
следователно – и любопитство. Не ни интересува, защото и зад 
техните дела се крие вероломството му, а наследникът на Софроний 
ще бъде като него грък. Ние се интересуваме с посредниците да не 
охладнеем, но те вече са се захванали дотолкова, че не могат да се 
оттеглят, честолюбието не им го позволява; а за нас това е успех [към 
който не съм] безразличен, защото са реалисти в цялост за нацията 
си; а признанието им е значимо пред своите и пред правителството. 
Сега поставихме писмено нашите предварителни условия за спо-
разумението, но още не сме им ги дали, те ги очакват. 

Åìèðíàìåòî по въпроса за училището2 още не е готово, но ще ста-
не, ако не съвпадне с болестта на някой чиновник тази седмица. 

Нашият паша3 не го [приемам] за сигурен въпреки Вашето помиря-
ване.  

Прегръщам Ви заедно с всички приятели 
Вам предан // братовчед Ви // Д-р Ст. Й. Чомаков 

№ 150 

23 март 1866 // Ц[ари]град 
Предраги братовчеде, 
В събота предадох отговора ни на Киркос4, опровержението на 

èëÿìà; на някои показах онова [писмо], което ми изпратихте написано 
                                                 
1 Една неразчетена дума. 
2 Вж. тук по-горе, д. 64, 65, 70, 71, 147, с. 100, 103, 115, 122-123, 336-339. 
3 Хасан паша. 
4 Вероятно Кирко (Кириак) Мичора - вж. за него коментара към д. 145. 



Д-р Стоян Чомаков-2 

 

348 

  

 

ëáôå ôïõñêéóôp ãåãñáììÝíïí äé’BðÜíôçóéí å‰ñüìåíï ëßáí êáë{í êáp ìS 
|ëßãáò ðñïóèÝóåéò ìüíïí Têåqíï Väùêá· ðë[í ^ ‰ðüèåóåéò è@ èåùñçè\ 
ðëÝïí ìåô@ ô{ ÐÜó÷á. 

Ïs Ãñáßêïé Tíáó÷ïëï‡íôáé í@ óõíôÜîùóé ôáêñ\ñé äé<ïЏ í@ æçôÞóù-
óéí Tðßóçìùò ^ ÊõâÝñíçóéò í@ Bðïóýñf ô[í äéáôáã[í ôçò äé@ ô[í êáôÜñ-
ãçóéí ô\ò êïóìéê\ò Tîïõóßáò ôï‡ Ðáôñéáñ÷åßïõ. 

ÊBíSí íÝïí äé@ ô[í ‰ðüèåóéí ìáò ìÝ÷ñé ô\ò óõãêáëÝóåùò ô\ò ãåíéê\ò 
óõíåëåýóåùò äé<áˆô[í aôéò è@ ãåíåq åˆè†ò ìåô@ ô{ ÐÜó÷á ðñ™ôïí Vñãïí 
ôï‡ Ðáôñéáñ÷åßïõ ›ò ‰ðüó÷åôáé. 

Årò ô{ Íåõñïêüðé Vãåéíáí ìåôáî† ÂïõëãÜñùí Têåq êáp ôï‡ Bñ÷éåñÝùò 
ôùí <ÁãáèáããÝëïõ ðïëë@ò óõã÷ýóåéò· êáô@ óõíÝðåáí } äéäÜóêáëïò ôùí 
V÷åé Tîïñéóè\ êáp ôæïñðáäæ\äåò êñáôïýíôáé årò ÓÝñåò· äé<áˆô@ Bñêåô@ 
TíåñãÞóáìåí êáp ^ ÊõâÝñçóéò TæÞôçóå ðëçñïöïñßáò Bð{ ô@ò Têåq Bñ÷@ò, 
äéÝôáîå äS í@ ëçöè\ ^ åˆ÷[ ôï‡ Vèíïõò ‰ð<Ђøéí, aôéò åxíáé í@ Bíáãßíùó-
êåôáé ^ ãë™óóá ôïõ Tí ôáqò Têêëçóßáéò êáp ôïqò ó÷ïëßïéò, äé@ ô{ }ðïqïí 
ãñÜöåôáé êáô<åˆèåßáí êáp ïˆ÷p äé@ ôï‡ Ðáôñéáñ÷åßïõ äéáôáã[· ôüñá åräï-
ðïßùí ‰ìAò ôá‡ôá ðáñáêáë™ í@ årðåqôå ô© ê. Ãñïýåö í@ ãñÜøf årò ô{í 
Ðáæáñäæ\êé Ѓðùò äþóùóé ô@ò Bíáãêáßáò }äçãßáò årò ô{ Íåõñïêüðé í@ 
Têäçëþóùóé årò ô@ò ôïðéê@ò Bñ÷@ò ô@ò åˆ÷@ò ôùí êáp ðñïöïñéê™ò êáp 
TããñÜöïíôáé Tëåýèåñùò êáp ðáñáóôÞóùóé, Ѓôé áЋôåò åxíáé ô\ò ìåãáëçôÝ-
ñáò ìåñßäïò êáp ïˆ÷é ìéAò ìåéïøçößáò BóçìÜíôïõ årò ô{í ôüðïí, äéüôé Tä™ 
åxíáé ô{ êëåéäß, êáp T@í níáé ô{ ðñ™ôïí êåñäßæïõóéí, T@í ô{ äåýôåñïí êáp 
÷Üíïõóé êáp ðåñéïñßæïíôáé· áˆô@ ^ìåqò Tíôå‡èåí ôï†ò TãñÜøáìåí Bëë@ 
ðåñéïñéóìÝíùò äéüôé äSí ãíùñßæïìåí Têåßíïõò årò ïЌò ãñÜöïìåí ðë[í ïs 
Ðáæáñäæçêéþôåò åxíáé ïs ðëÝïí Cñìüäéïé êáp TíäéáöÝñïíôáé âëÝðù Bð{ Wí 
ãñÜììá ôï‡ ÊáñÜ–Íéêüëá ðñ{ò ÌïñïâÝíïâ. 

#Ïíôåò årò ô[í ðáñáìïí[í ô\ò ëýóåùò ôï‡ æçôÞìáôïò ìáò åxíáé BíÜã-
êç ô@ ôïðéê@ ìáò í@ ôáêôïðïéçè™óé äé@ ôï‡ôï ðñÝðåé í@ Bíáêáôïè™óé· 
Ѓèåí Uôïßìáóá ìßáí ðñáãìáôåßáí Bñêåô@ TêôåôáììÝíçí, äé@ ô[í }ðïßáí 
ìï‡ ëåßðïí ìåñéê@ò äéáóáöÞóåéò· } ê. Ãñïýåö ì<åx÷å ‰ðïó÷åè\ í@ ìï‡ 
ãñÜøi ðñpí ô\ò <ÁðïêñÝáò Bëë<Tóéþðçóå öáßíåôáé ðáñáóõñèåpò êáp Têåq-
íïò Bð{ ô@ò …ùóóéê@ò …áäéïõñãßáò ê@ô’Tìï‡ Têåq· Ѓèåí óáò ðáñáêáë™ 
ðñïóêáëÝóáôå ô{í Bñ÷éìáíäñßôçí êáp årðÝôå áˆô© í@ ìï‡ êÜìf ìßáí 
óçìåßùóéí· 

1. Ás ðÝíôå íá÷éÜäåò ô\ò Tðáñ÷ßáò ìáò ðüóá ÷ùñßá Wêáóôïò áˆô™í 
V÷åé· ðüóáé Têêëçóßáé årò Wêáóôïí íá÷éãé@ å‰ñßóêïíôáé.  

2. <Åðáí˜ êÜôù }ðüóá óðÞôéá } ÊáñóéÜêáò, }ðüóá ô{ ÌáñÜóé, }ðü-
óá ^ =БгЯб РбсбукехZ, ïЋóá êáèáñ™ò Âïõëãáñéê[, }ðüóá Ãéåí[ ìá÷á-
ëSò; >Ï  ðéóèåí ô\ò =БгЯбт МбсЯнзт; ðüóá ô™í ÐáõëéêéáíÝùí· Wðåéôá· 

3. <Åðáí˜ êÜôù ðüóá ô@ óðÞôéá Wêáóôçò Tíïñßáò ô™í BíáìåìéãìÝíùí 
óõíïéêé™í.  
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на гръцки, написано в отговор, аз го намирам твърде добро и само 
него дадох с някои добавки; освен това Въпросът ще се разглежда по-
скоро след Великден. 

Гърците усърдно работят по съставянето на òàêðèðà, с който офи-
циално да поискат правителството да отмени разпореждането за лик-
видирането на светската власт на Патриаршията. 

Нищо ново по нашия Въпрос чак до свикването на Църковно-на-
родния събор за него, което ще се проведе веднага след Великден, 
както се обещава, като първа работа на Патриаршията. 

В Неврокоп станаха много недоразумения1 между българите там и 
техния архиерей Агатангел; вследствие на това техният учител2 е 
изгонен, а чорбаджиите са задържани в Серес. За това много дейст-
вахме и правителството поиска сведения от местната власт, [като] 
разпореди желанието на нацията да се вземе пред вид, което е да се 
чете на неин език в църквите и училищата; за това се пише пряко, а не 
чрез патриаршеско разпореждане. Сега, когато Ви известявам тези 
неща, моля да кажете на г-н Груев да пише в Пазарджик да се дадат 
необходимите напътствия за Неврокоп да изразят желанията си пред 
местните власти устно и свободно да [ги] напишат и да се представят, 
че са от по-голямата част, а не от незначителното малцинство в това 
място, защото тук е разковничето, ако са първото – печелят, ако са 
второто – губят и биват ограничавани. Ние оттук това им писахме, но 
не всичко, защото не познаваме онези, на които пишем; освен това от 
едно писмо на Кара Никола3 до Моровенов виждам, че пазарджиклии-
те са твърде подходящи и се интересуват. 

Бидейки в навечерието на решаването на нашия Въпрос, необхо-
димо е по места нещата ни да се приведат в порядък, поради това 
трябва да се намесим. За това приготвих един твърде обстоен трактат, 
за който ми трябват някои уточнения. Г-н Груев беше обещал да ми 
пише преди Заговезни, но замълча, според мен и той явно там въвле-
чен в руските интриги. За това Ви моля да поканите архимандрита4 и 
да му кажете да ми направи бележка за: 

1. Колко села има всяка една от петте íàõèè на нашата епархия? 
Колко църкви има във всяка íàõèÿ? 

2. Колко къщи приблизително [има] Каршиака [и] колко Мараша? 
Колко [енорията] Св.Петка, която е чисто българска, колко Йени маха-
ле? Колко зад Св.Марина? Колко са на павликяните? След това: 

3. Приблизително колко къщи [има] всяка от енориите на смесени-
те махали. 

                                                 
1 Вж. за това в: РБНОД-2, д. 164, 182. 
2 Вероятно се има предвид Тодор Ненов, който идва за учител в Неврокоп през 

1863, но още с.г. е принуден да напусне града. 
3 Кара Никола Ангелов. 
4 Дамаскин, председател на Пловдивското епархийско настоятелство. 
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4. Ðüóïé åxíáé ïs ìáèçôSò ôï‡ Ìáñáóéï‡· ðüóïé ôï‡ Êáñóßáêá; 
Ðüóïé årò ô{ ó÷ïëåqïí ô\ò =Бг[Ябт] ФсйЬдпт T@í áˆô{ óõíôçñåqôå Bêüìé; 
Ðüóïé ô\ò Täéê\ò ìáò êåíôñéê\ò êáp ôï‡ ðáñèåíáãùãåßïõ ðüóá; 

5. Ðüóïé ïs ìáèçôSò êáp ô™í Ãñáéêéê™í ó÷ïëßùí ô\ò ðüëåùò ìáò; 
5. [sic!] $Ïèáí í@ êôéóè\ } íá{ò ô\ò =БгЯбт Рбсбукех[т åx÷å å‰ñåè\ 

óôáõñ{ò årò ô@ èåìÝëéá V÷ùí óçìåéùìÝíá Tí áˆô© ô@ |íüìáôá ô™í ðñþ-
ôùí êôçôüñùí áˆô\ò· áˆô@ ëïéð{í ô@ |íüìáôá.  

6. Årò ô{ èçóáõñïöõëÜêéïí ôï‡ Ìðáôæêüâïõ å‰ñßóêåôáé ðáôåñ\ôóá 
årò cí } ôå÷íßôçò } äùñçô[ò ãñÜöåé ô{ Ѓíïìá ôï‡ Bñ÷éåñÝùò ôï‡ ô{ôå êáp 
Bíôp í@ ô{ |íïìÜóç Öéëéððïõðüëåùò ôï‡ äßäåé Пловдивски ôßôëïí· ðáñ@ 
ôï‡ Ãáâñé[ë ðñþçí ^ãïýìåíïõ äýíáôáé } <Áñ÷éìáíäñ[ßôçò] í@ ìÜèç Tðá-
í˜ êÜôù ðïßïí dôïí ô{ Ѓíïìá ôï‡ Bñ÷éåñÝùò êáp ðïßáí Tðï÷[í öÝñåé ^ 
ðáôåñßôóá.  

7. Ðáñ@ ôï‡ räßïõ Ãáâñé[ë êDôé êáëgôåñá äõíÜìåèá í@ Tíèõìçèï‡-
ìåí ô@ Ѓóá ëÝãåé } èåìåëéùô[ò ô\ò ìïí\ò Ìðáôæêüâïõ ðåñp ôï‡ í@ ì[ 
óõã÷ùñ\ôáé årò Ãñáßêïí í@ åróÝëèf Tí ôi ìïíi ›ò êáëüãåñïò äéüôé åxíáé 
ðïíçñïp ê.ô.ð. Áˆô@ óáò ðáñáêáë™ Ѓóïí êüðïò êáp Fí åxíáé í@ ìï‡ ô@ 
óçìåéþóçôå êáp ìï‡ ðñ™ôïí Bðïóôåßëáôå. 

<Åí èÝëåé ãñÜöù öáíåñ@ êáp Ѓëáò ô@ò êáôá÷ñÞóåéò ôï‡ Ãêéïõìïõæ 
ÃåñäÜíç BíåëåëõìÝíùò êáp ðåñéóôáôéê™ò. Ôp ìï‡ ëÝãåéò; Ôp öñïíåqò; Ðá-
ñáêáë™ í@ ìï‡ ãñÜøåéò. 

>Ï BöïóéùìÝíïò årò ‰ìAò // Ä-ñ Óô. É. ÔæïìÜêïö 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 425-426. Оригинал. 

№ 151 

1867, февруари 22, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Георгаки 
Стоянович, Пловдив: сближил се с френския посланик, предла-
гащ да издигне българи в турската администрация 

 22 Öåâñ[ïõáñßïõ 1]867 // Êùí[óôáíôéíïý]ðïëåé 
Ößëôáôå TîÜäåëöå, 
ÌÝ÷ñé óÞìåñïí äSí Tìðüñåóá í@ V÷ù ô{ öÝôöá êáp è@ ìÝíåé í@ óAò 

ô{í óôåßëù ìS ô[í Tñ÷ïìÝíçí ð{óôáí. 
>Ç ‰ðüèåóåéò óáò ìS ô{í Êýñêïí åxíáé Tí ô© ôåëåéï‡óèáé åˆíïúê˜ò 

ðñ{ò ‰ìAò ›ò óAò Tóçìåßùóá êáp ìS ô[í BðåñáóìÝíçí ãñáö[í ìïõ· ðåñé-
ìÝíåôáé Wí ô™í ìåë™í ôï‡ äéêáóôçñßïõ êñáôïýìåíïí Tðp BóèåíßJ årò ô{ 
óð\ôé ôïõ í@ Bðïöáíèi· ôï†ò TöôÜäåò Ѓëïõò BðÝ„…éøá Tðp ëüãïéò ðüëëïqò 
ðñ{ ðÜíôùí Ѓôé äSí åxíáé Tð’|íüìáôé ôï‡ Äçìçôñßêá Bëë@ ÄçìçôñÜêç 
ôæïñìðáôæ\.
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4. Колко са учениците в Мараша, колко в Каршиака. Колко в 
училището при Св.Троица, ако още го поддържат. Колко в нашето цен-
трално училище и колко в девическото. 

5. Колко са учениците в гръцките училища в града ни. 
5. [sic!] При строежа на храма Св.Петка в основите намерили 

кръст, на който били записани имената на първите му ктитори. И така, 
[кои са] техните имена. 

6. В съкровищницата на Бачковския [манастир] се намира патери-
ца, на която майсторът-дарител е написал името на тогавашния 
архиерей и вместо да го нарече Филипополски, той му дава титлата 
Пловдивски. Архимандритът може от Гаврил – бившия игумен, да 
научи приблизително името на архиерея и от кое време е патерицата. 

7. От същия Гаврил още повече можем да си припомним това, кое-
то казва основателят на Бачковския манастир – да не се позволява 
грък да влиза в манастира като калугер, защото са коварни и т.н. Моля 
Ви тези неща, колкото и труд да Ви костват, да ми ги забележите и 
колкото се може по-бързо да ми ги пратите. 

Накрая, общо и между другото, ще пиша ясно за всички злоупотре-
би на Гюмюш Гердан. Какво ще кажеш? Какво мислиш? Моля те, пиши 
ми. 

Вам преданият // Д-р Ст. Й. Чомаков 

№ 151 

22 февр[уари 1]867 // Ц[ари]град 
Предраги братовчеде, 
До днес не успях да получа ôåòâàòà и ще остане да Ви я изпратя 

със следващата поща. 
Вашият въпрос с Киркос1 върви към приключване във Ваша полза, 

както Ви отбелязах и в предишното си писмо; очаква се да се произ-
несе един от членовете на съда, задържан от болест в дома си. 
Отхвърлих всички åôòàäè2 [?] по много причини, преди всичко, защото 
те бяха на името на Димитрика3, а не на Димитраки чорбаджи. 

                                                 
1 Вероятно Кирко (Кириак) Мичора - вж. за него тук по-горе, коментара към д. 145, 

с. 331. 
2 Срв. тук по-горе, д. 146, с. 335. 
3 Мичора. 
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ÓAò óôÝëíù Bíôßãñáöïí ìéAò BíáöïñAò ô[í }ðïßáí è@ êáèõðïâÜë-
ëïìåí ôi Óåâáóôi ÊõâåñíÞóåé Wùò ô{ ÓÜââáôïí· êáp äé<áˆô[í V÷ïìåí 
Bíôéðïëßôåõóéí ô\ò ìåñßäïò ô™í …ïõóïößëùí, Bëë@ äé<áˆô{ ^ äïõëé@ äSí 
è@ ìÝíåé ðßóù. 

ÓAò Vãñáøá í@ ðåñéðïé\óèå ô{í ÃÜëëïí ðñüîåíïí äéüôé ô{ Bðáéôåq ô{ 
Tèíéê{í ìáò óõìöÝñïí, ^ ÅˆãÝíåéá óáò ìS BðáíôAôå ìS ô[í êáôïëéêïöïâß-
áí óáò· ôáýôçí ì[í V÷åôå ðëÝïí, äéüôé ›ò èÝëåôå räåq ïs såñåqò ô\ò Ðñïðá-
ãÜíäáò Tíåêáôáëåßöèçóáí årò ô@ò räßáò ôùí äõíÜìåéò êáôáêñéèÝíôåò Bð{ 
ôï†ò ðïëéôéêï†ò Díäñáò. 

#Çèåëá ‰ìåqò ›ò Bíôéðñüóùðïò CðÜóçò ô\ò Èñáêéê\ò Âïõëãáñßáò 
Tíþðéïí ô™í <Áñ÷™í í@ ðáñïõóéÜæåóèå ›ò ðñåóâåýùí Bñ÷Aò ô\ò Äýóåùò, 
aôéò æçôï‡óá ô[í ðñüïäïí êáp ô[í Tëåõèåñßáí ô™í ëá™í· Tíôá‡èá åxíáé 
êáp óõíôçñçê[ äé@ ô[í |èùìáíéê[í äõíáóôåßáí, Ѓèåí _èåëá ðçãÜóåé äé@ 

€^ìAò äéðëï‡ò öåëïò· Bëë@ öáßíåôáé Ѓôé äSí åxóèå ô\ò ãíþìçò ìïõ. 
$Ïðùò êáp Fí níáé äé’‰ìAò, Tã˜ ÷ñåùóô™ í@ óáò êïéíïðïéÞóù Ѓôé 

åxìáé ìåô@ ôï‡ ÃÜëëïõ ðñåóâÝùò årò ðëÞñç óõííåíüçóéí Bð{ ôéí@ò ^ìÝ-
ñáò }ðï‡ Vëáâá ô[í ôéì[í í@ ô{í ðëçóéÜóù ›ò ðñ{ò ô{ ^ìÝôåñïí æÞôçìá. 

<Åðåèýìåé êáp ïs ðñÜêôïñåò ôïõ í@ dôïí årò ôïéáýôçí ìS ôï†ò ðñïý-
÷ïíôåò Tðáñ÷éáêï†ò џóôå í@ Vñ÷ïíôáé Tíôá‡èá êáp TêèÝóåéò áˆô™í óýì-
öùíïé ìS ô@ò ðëçñïöïñßáò ô@ò }ðïßáò Tã˜ ôï‡ äßäù ›ò ðñ{ò ô{ ðíå‡ìá 
êáp ô@ áróèÞìáôá ô™í }ìïãåí™í ìáò· ]îåýñåôå êáë@ Ѓôé } ôüðïò ìáò 
TðáñïõóéÜóèç Bð{ ÷ñüíïõò ›ò äéåõèõíüìåíïò årò ô@ äéáâÞìáôá ôïõ Bð{ 
ôï†ò …þóóïõò ›ò íåõñüóðáóôïò· êáp ôï‡ôï ðñïîÝíçóå ô[í Dñãçôá ôï‡ 
æçôÞìáôïò ìáò· äé@ ìéAò ðïëéôéê\ò öñïíßìïõ ô[í }ðïßáí TêñáôÞóáìåí årò 
ô{ ïˆ ìéêñ{í ôï‡ôï äéÜóôçìá ôï‡ êáéñï‡ TäõíÞèçìåí êÜìðïóïí í@ ôï†ò 
åˆãÜëùìåí Bð{ ô[í BðÜôçí· êáp óÞìåñïí Bêüìé êáëgôåñá äé@ ôï‡ äéáöï-
ñéêïôñüðùò Tîçãçäåýôïò ðñáîéêïðÞìáôïò Bð{ ôï†ò îÝíïõò årò ô@ ðñÜãìá-
ôá Tä™· Ѓèåí ^ êïéí[ ãíþìç åxíáé óÞìåñïí Ѓôé áˆèïñìÞôùò Tíåñãï‡ìåí 
êáp ^ äéðëùìáôßá årò ôï‡ôï ðÝðåéóôáé. 

>Ç Á[ˆôï‡] <Åîï÷üôçò } ðñÝóâõò ô\ò Ãáëëßáò ðñïóöÝñåé Uáõôï‡ í@ 
ðñïÜîf Ѓóïõò Âïýëãáñïõò Bîßïõò í@ ‰ðçñåôÞóùóé ô[í âáóéëåßáí· V÷ïìåí 
æçôÞóáò ìS êáôÜëïãïí ôï‡ åtäïõò êáp ô™í Tí ôáqò Tðáñ÷ßáéò êáôáëëÞëùí 
T÷üíôùí êáp ô[í ðåqñáí êáp ô[í äéïéêçôéê[í öñüíçóéí· ôá‡ôá ‰ìqí ãñÜöù 
TìðåðéóôåõìÝíùò uíá Têåqèåí ìS óõóôÞóçôå ôï†ò Ѓóïõò äé’áˆô{ sêáíï†ò 
óôï÷Üæåóèå. 

Áˆô[ ^ ‰ðüèåóéò åxíáé ðáñåêô{ò ôï‡ æçôÞìáôïò ìáò, Bëë<åxíáé ô\ò 
áˆô\ò öýóåùò, ôï‡ áˆôï‡ |öÝëïõò ãåíéêï‡, äé<áˆô{ êáp ô[í TðéëáìâÜíï-
ìáé êáp óåqò ì[í ô[í Bìåëåqôå. 

×èSò ôï‡ Tóýóôçóá ô{í ê. ÃáâñéÞë ÊñÞóôåâéôæ äé@ ô{ Bíþôáôïí 
óõìâïýëéïí sêáí{í· ìï‡ æçôåq äýï Dëëïò äé@ áˆô[í ô[í èÝóçí· Tíôá‡èá 
ïˆê åróß· åtðåôå ìïé ‰ìåqò ðåñp ôéí™í óôï÷Üæåóèå sêáí™í äé@ ôïéáýôçí 
‰øçëïôÜôçí èÝóçí. 
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Изпращам Ви копие1 от прошението, което до събота ще поднесем 
на Почитаемото правителство, а заради него партията на русофилите 
ни е в опозиция, но за това работата ни няма да изостане. 

Писах Ви да се погрижите за френския консул, защото го изисква 
националният ни интерес, [а] Ваше благородие ми отговаряте със 
своята католикофобия; нея да я нямате повече, защото както ще 
видите свещениците на Пропагандата са оставени на собствените си 
сили, порицани от политическите мъже. 

Исках Вие като пълномощник на цяла Тракийска България пред 
[местните] власти да се представите като проводник на началата на 
Запада, който изисква напредъка и свободата на народите; тук е 
консервативен за османската династия, следователно исках за нас да 
произтече двойна полза, но явно не сте на моето мнение. 

Както и да е за Вас, [но] съм длъжен да Ви уведомя, че от няколко 
дни съм в пълно разбирателство с френския посланик2, тъй като ми бе 
оказана честта да се сближа с него що се касае до нашия Въпрос. 

Желае и агентите3 му да са в такова [разбирателство] с провинци-
алните първенци, така че като отиват там, докладите им да са в съгла-
сие със сведенията, които му давам аз, що се отнася до духа и 
чувствата на нашите единородци. Знаете добре, че от години нашият 
край е представян като марионетка, защото е насочван в постъпките 
си от русите; а това предизвика забавянето на нашия Въпрос. Благо-
дарение на една благоразумна политика, която държахме в не краткия 
промеждутък от време, успяхме доста да ги измъкнем от заблудата, а 
днес чужденците още по-добре по различен начин трябва да си 
обяснят своеволието ни в тукашните дела; оттук и общото мнение, че 
днес действаме спонтанно, а дипломацията е убедена в това. 

Н[егово] Превъзходителство посланикът на Франция предлага да 
издигне достойните да служат на царството българи; търсихме такива 
по списък, а от епархиите имащи опит и управленско мислене. Тези 
неща Ви пиша поверително, за да ми препоръчате оттам онези, които 
сметнете достойни за това. 

Този въпрос е извън нашия Въпрос, но е от същото естество, за 
същата обща полза, затова се захващам с него и Вие не го пренебрег-
вайте. 

Вчера му представих Г-н Гаврил Кръстевич, подходящ за Висшия 
съвет4; иска ми и други двама за същия пост; тукашните не са [за така-

                                                 
1 Липсва при документа – срв. тук по-горе д. 71, с. 125.  
2 Никола-Проспер Буре. 
3 Тоест, консулите и вице-консулите в провинцията. 
4 Става дума за създадения през 1839 и няколко пъти по-късно реорганизиран 

Висш съвет за юридически постановления (Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye), който през 
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Óáò óõã÷áßñù äé@ ô{ ðáñÜóçìïí ôï‡ ìåäæçäéS äé@ ôï‡ }ðïßïõ Tôßìçèçôå 
›ò ìáíèÜíù ôï‡ôï Bð{ ô@ò Uöçìåñßäáò êáp åЉ÷ïìáé ‰ìqí êáp Bíþôåñïí. 

Óáò BóðÜæïìáé Bäåëöéêüôáôá 
>Ï årò ‰ìAò BöïóéùìÝíïò // Ä-ñ Óô. É. ÔæïìÜêïö 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 534-535. Оригинал. 

№ 152 

1867, май 17, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Георгаки 
Стоянович в Одрин: патриархът съгласен българите да се отде-
лят църковно; английското посолство продължава да подкрепя 
българите; в Галата-Сарай ще бъде създаден френски лицей; 
Портата е готова да предложи постове на българи във всички 
нива на съда и администрацията; Фуад паша подготвя проект [по 
Църковния въпрос?], от който всички ще бъдат доволни 

Ößëôáôå TîÜäåëöå, 
Ô@ ãñÜììáô@ óáò Bð{ 11: 12 : 13: Vëáâïí áˆèÞìåñïí êáp ô@ äéÜâáóá 

ìS åˆ÷áñßóôç[óç] äéüôé dôïí ô@ ðñ™ôá }ðï‡ TëÜìâáíá Bð{ ‰ìAò Tí ° 
dóèáí Tí ’Áäñéáíïõðüëåé·  

>Ï ÐáôñéÜñ÷çò ôÝëïò Tð\ãå ô[í BðÜíôçóéí ôïõ årò ô{í ‰ðïõñãüí, 
Bëë@ ^ìåqò äSí TëÜâáìåí áˆô[í Bð{ ô{í ôåëåõôáqïí· Ѓ,ôé ]îåýñïìåí ô{ 
]îåýñïìåí Bð{ ôï†ò ößëïõò ìáò }ðï‡ åxíáé årò ô{ Ðáôñéáñ÷åqïí· ^ BðÜí-
ôçóéò åxíáé í@ ÷ùñéóè™ìåí· êáp TëÝ÷èç êáp Täüèç ôÝëïò êáp TããñÜöùò ^ 
ëÝîéò áˆô[· ^ìåqò ïЋí Bíáìöéâüëùò ðëÝïí è@ ëÜâùìåí ðíï[í æù\ò· äSí 
åxíáé ðëSïí ïˆäSí Tìðüäéïí, ô@ ðÜíôá Tîùìáëýíèçóáí Tíþðéïí ^ì™í, ›ò 
êáp ^ Däåéá áˆôï‡ ôï‡ ôõñÜííïõ ìáò öáíáñéüôïõ ìAò Täüèç· 

’ÁëÜ ìAò Täüèç ‰ð{ Ѓñïõò ôéíáò ›ò Bêïýïìåí· êáíÝíá áˆôï‡ Ѓñïí 
äSí èÜ äå÷è™ìåí êáè˜ò Bðå„…ßøáìåí ô[í äåóðïôåßáí áˆôï‡ êáßôïé árþ-
íéïí ï‹ôù êáp ôï†ò Ѓñïõò áˆôï‡ è@ Bðï„…éøïìåí· êáp Ѓóïõò Tî BíÜãêçò 
äå÷è™ìåí äSí è@ öõëÜîùìåí ðïó™ò uíá Vëèùìåí årò ô{ täéïí BðïôÝëåóìá, 
ô[í ôåëåßáí BðåëåõèÝñùóéí ìáò Bð{ ôï†ò Ãñáßêïõò êáp áˆôïäéïéêþìåèá 
Tí ôáqò Bóôõêïåêêëçóéáóôéêáqò ìáò ‰ðïèÝóåóé· 

Ôïóï‡ôïí åxíáé Bðçó÷ïëçìÝíïò } Öïõ@ô ðáó@ò џóôå ôñåqò ^ìÝñáò 
êáô@ óåéñAí ‰ðÜãù årò ô{ Ãéáëp ôïõ êáp äSí Tðéôõã÷Üíù í@ ô{í rä™· êáp 
ô[í óôéãì[í ôáýôçí åxìáé Wôïéìïò í@ îáíáíðÜãù· ás Uôïéìáóßáé äé@ ô{ 
ôáîåqäé Täåêáðëáóßáóáí ô@ò Tñãáóßáò ôïõ· Tã˜ äS âéÜæïìáé í@ TëÜìâáíå 
ôÝëïò ^ ‰ðüèåóéò ðñpí Bíá÷ùñÞóïõí, êáßôïé æçìßá ïˆäåìßá Tê ôïýôïõ äSí 
V÷åé í@ ðñïêý[ð]ôf· ðñ™ôïí äéüôé äSí V÷åé í@ BñãïðïñÞóf áˆô[ ^ }äïéðï-
ñßá· äåýôåñïí, äéüôé êõñßùò } Tðp ôáýôçò ô\ò ‰ðïèÝóåùò Vóôéí } #Áëç ðá-
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ва длъжност]. Кажете ми кои Вие смятате подходящи за този твърде 
висок пост. 

Поздравявам Ви с ордена Меджидие, с който сте почетен, както 
научавам това от вестниците и Ви пожелавам още по-високо [отличие]. 

Прегръщам Ви най-братски // Вам предан // Д-р Ст. Чомаков  

№ 152 

Предраги братовчеде, 
Днес получих писмата Ви от 11, 12, 13 и ги прочетох с удовол-

ствие, защото са първите, получени от Вас, откакто сте в Одрин. 
Накрая патриархът1 даде своя отговор на министъра2, но ние не го 

получихме от последния; каквото научихме, научихме го от приятелите 
ни, които са в Патриаршията. Отговорът е [:] да се отделим. И изрече 
се и сложи се край, и писмено същата дума; действително [сега] вече 
несъмнено ще получим глътка живот; няма повече никаква пречка, 
пред нас всичко се нареди, след като ни бе дадено позволението от 
нашия тиранин фанариотина. 

Но ни е дадено, както чуваме, при известни условия. Няма да 
приемем никакво негово условие, както отхвърлихме господството му 
и то вековно, така ще отхвърлим и условията му, а колкото приемем по 
необходимост, съвсем не ще съблюдаваме, за да достигнем до самата 
цел: пълното ни освобождение от гърците и да се самоуправляваме в 
гражданско-църковните ни въпроси. 

Толкова е зает Фуад паша, че три дни по ред ходя до ÿëèÿòà му и 
не успявам да го видя. И в този момент съм готов да тръгна отново, но 
приготовленията за пътуването3 десеторно увеличиха работите му. 
Наистина бързам Въпросът да приключи преди да отпътуват, въпреки 
че от това няма да произтече никаква вреда: първо, защото няма да е 
дълго това пътуване; второ, защото именно начело на този Въпрос е 
Али паша, а бъдещият наместник на Фуад паша е добронамерен към 
Въпроса, каквито са всички днес. Такъв след тях е и Сафет паша. 

                                                 
1867 има три отдела: административен, законодателен и съдебен; през пролетта на 
1868 този Висш съвет е заменен с два отделни органа: Държавен съвет (Şura-yı 
Devlet) и Юридически съвет (Divan-ı Ahkâm-ı Adliye), който всъщност става Върховен 
касационен съд – вж. у Findley, Carter V. Bureaucratic Reform, p. 174sq. 

1 Григорий VI. 
2 Има предвид екзархийския проект, връчен неофициално на Фуад паша, по това 

време министър на Външните дела и на изповеданията. 
3 Вж. по-долу в настоящия документ. 
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óAò· êáp } ìÝëëùí ôïðïôçñçô[ò ôï‡ Öïõ@ô ðáóA åxíáé ößëïò ô\ò ‰ðïèÝ-
óåùò ›ò åxíáé Ѓëïé ôïéï‡ôïé óÞìåñïí· ›ò ôïéï‡ôïò Vðåôáé } ÓáöSô ðáóAò· 

>Ï #Áæçò ðáóAò Täéïñßóèç äé@ ô{ Vêôáêôïí ô™í ðåñéóôÜóåùí ›ò êáú-
ìáêÜìçò ô\ò Óüöéáò äé’Ѓðïõ êáp Bíå÷þñçóå· Têåqíïò ìáò TðáñáêÜëåóå 
í@ êÜìùìåí Wí äáíåqïí Bð{ 10 ÷[éëéÜäåò] ãñ. årò ô{ ê. Blund êáp Ђ÷é Ѓôé 
ìáò Döçóå ÷ñÞìáôá í@ ô© óôåßëùìåí· Ѓèåí T@í ^ Åˆãåíßá ôïõ V÷f BíÜã-
êçí ÷ñçìÜôùí ìïëïíüôé ïs ößëïé ìáò åxíáé Ѓëïé óÞìåñïí årò óôåíï÷ùñßáí, 
Bëë@ äýíáôáé ôp ãåíÝóèáé ðÜëéí Bð{ ô{í ê. ÔáðôæçëÝóôáí Ѓóôéò V÷åé årò 
ô@ ìÝñç Têåqíá êáp ÷áâáëÝäåò· êáp }ìéëÞóáôå ìåô’áˆôï‡ Böï‡ ô© ðñïó-
öÝñåôå ô@ ôáðåqíá ðñïóêõíÞìáôá ›ò êáp ôi ÅˆãåíåóôÜô¥ Mr. Blund årò 
ôï†ò }ðïßïõò åЉ÷ïìáé Díùèåí ðAí Bãáè{í äé@ ô{í öéëïâïõëãáñéóì{í ôùí 
êáp ô[í ró÷õñ@í âïÞèåéáí ô[í }ðïßáí ìáò Vêáìïí årò ô[í Bñ÷[í· êáp 
óÞìåñïí Bêüìé ^ Ðñåóâåßá ôùí Tîáêïëïõèåq í@ ìáò êÜìf.  

— >Ç êõâÝñíçóéò ìáò óõíåííïçìÝíç ìåô@ ô\ò Ãáëëéê\ò êõâåñíÞóåùò 
è@ |ñãáíßóf Wí ëõêåqïí êáô’årêüíá êáp }ìïßùóéí ô™í ëõêåßùí ô\ò Ãáë-
ëßáò äéåõèõíüìåíïí Bð{ ÃÜëëïõò êáp äéäáóêÜëïõò V÷ïí ìüíïí ÃÜëëïõò 
årò åˆêïëßáí ô™í ðáéä™í, ô™í ãïíÝùí, êáp ô\ò êõâåñíÞóåùò, êáp óôï÷á-
æüìáé Ѓôé äýíáôáé ïs íÝïé ìáò ïs årò ô{ ÃÜëáôá-Óáñáú è@ åróá÷è™óéí årò 
áˆô{, Tí ô© }ðïß¥ èÝëïõóéí ‰ðÜñ÷f 600 internes êáp ìÝãáò Bñéèì{ò 
externes· êáp ïs ìSí êáp ïs äS è@ ðëçñüíïõóéí Bëë’ïˆ÷p tóçí ðëçñùì[í, 
Têô{ò ô™í ‰ðôñüöùí _äç ô\ò êõâåñíÞóåùò· Tê ô™í internes ïs ^ìéóåqò è@ 
åxíáé ìïõóïõëìÜíïé êáp ïs ^ìéóåqò ì[ ìïõóïõëìÜíïé· Tðp ô\ò |ñãáíßóåùò 
ëïéð{í Uí{ò ôïéïýôïõ ó÷åäßïõ å‰ñéóêïìÝíç ^ êõâÝñíçóéò ìáò óôï÷Üæïìáé 
Ѓôé ðAóáí ðåñp Bðïóôïë\ò ðáßäùí årò Ðáñéóßïõò ðñüôáóéí è@ Bðï„…ßøåé 
êáè˜ò _äç BðÝ„…éøå ô[í ðñüôáóéí ôáýôçí ãåíïìÝíçí êáp Bð{ ô{í #Áôá 
ìðåú – ›ò ôüóïí óôï÷Üæïìáé ðÜëéí Ѓôé Tðáíáëçöèåqóá êáp Bð{ ô{í âáëpí 
äýíáôáé tóùò êáp í@ óôåöè\ ìS Tðéôõ÷ßáí, Ѓèåí Dò ãÝíf êáp í@ ãåíi ðñ{ò 
ô{í Öïõ@ô ðáó@í· Ѓóôéò åxíáé Tëåõèåñéüôåñïò Bðïöáóéóôéêüôåñïò êáp 
T÷åq êïíô@ årò áˆô{í êáp ô{ ðëåïíÝêôçìá í@ ëÝãf Bíïéêô@ Têåqíï ô{ 
}ðïqïí äýíáôáé í@ ãÝíf êáp Têåqíï ô{ }ðïqïí äSí äýíáôáé· 

Ðåñp ô™í ðáñáóÞìùí ›ìßëçóá ÷èSò ìS ô{í Óá[ä TöÝíäç ô{í ìïõó-
ôåóÜñçò êáp óêÝðôïìáé í@ }ìéëÞóù êáp årò ô{í täéïí óáäñáæáì TöÝíäç, 
uíá óáò BðïíÝìf ô{ ô\ò ôñßôçò êëÜäåùò· Ѓóïí äS äé@ ô{í ’Á÷ìSô ðáó@í } 
Óá[ä TöÝíäçò ôßðïôå äSí Tãíþñéæå· êáp äSí åxíáé Dðïñïí ðñÜãìá } tí÷áò 
è@ TóôÜëç årò ô{ óáäáñ@æ[áì]· êáp äé’áˆô{ ëïéð{í è@ ìåñçìíÞóù· ï‹ôù 
âåâáéþóáôå ô{í <Åîï÷[þôáôïí] ’Á÷ìåô ðáó@í, ôï‡ }ðïßïõ ðñïóöÝñåôå ðá-
ñáêáë™ ô@ ôáðåéí@ ìïõ óåëáìíéá ìåô@ ô\ò âáèõôÜôçò åˆ÷áñéóôÞóåùò 
êáp åˆãíùìïóýíçò Ѓôé ìS óùæåq årò ô[í ìíÞìçí ôïõ· ðñïóå÷þò è@ ôïõ 
BðáíôÞóù êáp äé@ ãñÜììáôïò· Ѓðåñ óÞìåñïí äSí ]äõíÞèçí í@ êÜìù, äéüôé 
BãñÜììáôïò ôõã÷Üíùí äSí çˆêïëýíèçí Bð{ êáíÝíá sêáí{í í@ ìS 
óõíôÜîf Wí ãñÜììá êáè˜ò ðñÝðåé·  

>Ç êõâÝñíçóéò ìáò èÝëåé í@ ðáñáëÜâf êáp Bð{ ô{ Âïõëãáñéê{í Vèíïò 
Bíèñþðïõò årò Ѓëáò ô@ò èÝóåéò Bñ÷ßæïõóá Bð{ ô{ óõìâïýëéïí ôï‡ B÷êéáì 
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Поради извънредни обстоятелства Азиз паша е назначен за 
êàéìàêàìèí на София, за където и отпътува. Той ни помоли за заем от 
10 хиляди гроша за г-н Блънт, но не ни остави пари да му изпратим. 
Следователно, ако Негово Благородие има нужда от пари, въпреки че 
приятелите ни всичките днес са в затруднение, може нещо да се 
направи отново от г-н Хр. Тъпчилеща, който из онези райони има 
õàâàëåòà. И поговорете с него, след като му поднесете дълбоките ни 
поклони, [както] и на Негово Благородие г-н Блънт, на които пожелава-
ме всичко най-добро за тяхната българофилия и за крепката помощ, 
която ни оказаха от [самото] начало и [която] и днес посолството им 
продължава да ни оказва.  

— Правителството ни се е договорило с френското правителство 
за организирането на лицей1 по образ и подобие на лицеите във Фран-
ция, ръководен от французи и само с преподаватели французи за 
улеснение на децата, на родителите и на правителството и мисля, че 
е възможно младежите ни в Галата-Сарай да бъдат приети в него, в 
което [училище] ще има 600 internes2 и голям брой externes3, като тези 
ще плащат, но не еднаква цена, изключая стипендиите, вече от прави-
телството. От internes половината ще бъдат мюсюлмани, а [другата] 
половина немюсюлмани. Впрочем, за осъществяването на един 
подобен план мисля, чe правителството намира, че в цялост предло-
жението за изпращането на деца в Париж трябва да бъде отхвърлено, 
както отхвърли предложението, направено от Ата бей, при това 
смятам, че отново подновено от âàëèÿòà е възможно да се увенчае с 
успех, следователно, дано стане и да стане от Фуад паша, който е най-
свободомислещият, най-решителният и при всичко това има достойн-
ството да казва открито онова, което е възможно да стане, и онова, 
което не е възможно. 

Говорих вчера със Саид ефенди, ìþñòåøàðà, за ордените и смя-
там да говоря и на самия ñàäðàçàì ефенди4 за да Ви присъди трета 
степен. Що се отнася до Ахмет паша, Саид ефенди нищо не знаеше и 
не е немаловажна работа, но ще изпрати èíõà на ñàçäðàçàìà; впрочем, 
и за това ще се погрижа. И така, уверете [Негово] Пр[евъзходителство] 
Ахмет паша, на когото моля да предадете моите смирени благопоже-
лания, с най-сърдечна благодарност и признателност, задето не ме 
е забравил; в скоро време ще му отговоря с писмо; което не мога да 

                                                 
1 Става дума за открития следната година лицей в двореца Галата Сарай (вж. за 

него Славова, Ст., Цв. Дойнова. Документи от Националния архив на Франция за от-
криването на Императорския османски лицей в Галата сарай). 

2 (фр.) – пансионери. 
3 (фр.) – екстернанти. 
4 Али паша. 
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åtèå åxóéí ôÝóóåñåéò ÃñÜêïé· Ѓèåí è@ ðáñáëÜâåé ôÝóóåñáò ÂïõëãÜñïõò· 
Vñ÷åôáé Bêïëïýèùò ô{ óõìâïýëéïí ôï‡ ìáëéåô{ ‰ðïõñãåqïí ô™í Tîùôåñé-
ê™í ê.ô.ð. ô@ äéêáóôÞñéá, ás äéïéêÞôéêáé èÝóåéò ›ò ìïáâéíßäåò ê.ô.ð. T@í 
ëïéð{í óáò Vñ÷åôáé årò ëïãáñéáóì{í èÝóéò ôéò Tíôá‡èá Bð{ ô@ò ðñþôáò, 
Tã˜ äýíáìáé í@ ìåóïëáâÞóù ô{ êáô@ äýíáìéí êáp êáô’åˆèåqáí êáp äé@ 
ôï‡ ðñåóâÝùò· T@í ðñïôéìAôå årò ’Áäñéáíïýðïëéí b årò ô[í Öéëéððïýðïëéí 
TÜí äýíáôáé èÝóåéò ôéò í@ ÷ñçóéìåýóç í@ ðáñá÷ùñçè\ årò }ìïãåí\ Tã˜ 
óõìöþíùò ìS ô[í äéÜèåóéí óáò è@ TíåñãÞóù BíÜëïãïò· êáp årðÝôå ìïé ô[í 
äéÜèåóéí óáò· 

#Åñ÷ïìáé ôáýôçí ô[í óôéãì[í Bð{ ô{í Öïõáô ðáó@í· ì’Têïéíïðïßóå 
ô[í BíôÜìùóéí ôïõ ìS ô{í ÐáôñéÜñ÷çí, êáp Ѓôé TñãÜæåôáé Wíá ôé ô{ }ðïqïí 
è@ BñÝóåé, ëÝãåé, årò Ѓëïõò· êáp Ѓôé Tí ôÝëåé è@ ôåëåéþóåé ô[í äïõëßáí 
ðñpí êéíÞóåé äé@ ô[í Ãáëëßáí, êáp Tðåéä[ äSí åx÷å êáéñ{í äéüôé Têéíï‡óå 
äé@ ô[í Ðüñôáí äSí ìáò TðåôñÜðå(;) í@ ô{í Tñùô™ìåí ôßðïôå Bëë@ 
óêïðåýïìåí áЉñéïí í@ TðáíÝëèùìåí í@ æçôÞóùìåí öéëéê™ò í@ ìïõ êïéíï-
ðïéçè\ } ðñïåôïéìáæüìåíïò óõíäéÜóìïò T@í åxíáé Wôïéìïò b Ѓôáí åxíáé 
Wôïéìïò Ѓðùò ì[ ãÝíf Tê ìÝñïõò ìáò êïéíïðïéïõìÝíïí Tðßóçìùò Bðï„…ßøç 
Ѓðåñ ìáò ðéêñáßíf ðïëý· 

>Ï TíÜíôéïò ìáò årò ô{ ’Éóôçíáöé åxíáé Ìçí@ò TöÝíäçò <ÁñìÝíéïò äùñï-
äïêçô{ò Díèñùðïò ãåßôùí ôï‡ ãáìâñï‡ ôï‡ Ãêéïõìïõæ Ãåñäáí· Bð{ ô{ Bðå-
ñáóìÝíïí ÓÜââáôïí BíåâëÞèç äé@ ô{ Tñ÷üìåíïí ðÜëéí êáp täùìåí Bêüìé· 

’Áð{ ô[í Öéëéððïýðïëéí dëèå ìáæ÷Üñé ‰ðSñ ôï‡ Ðáúóßïõ· äé’áˆô{ äSí 
ì’TãñÜøåôå äéüëïõ· ïЉôå ]îåýñù ôp äéáëÜìâáíç· Ѓðåñ Vóôéí Tíáíôßïí årò 
ô{í ðåñp BðïóôïëÝùí êáp BðïóôáëïìÝíïí íüìïí· 

‰ãéáßíïéôå óáò BóðÜæïìáé // Bäåëöéê™ò  
} ‰ìÝôåñïò Äüêôïñáò Óô· ÔæïìÜêïö 

17 Ìázá [1]867 // Стамболи 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 566-569. Оригинал. 

№ 153 

1867, юли 19, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Георгаки Сто-
янович в Пловдив: султанът се завръща от Европа; решението на 
Българския въпрос чакало само подписа на великия везир; 
Битоля и Охрид се отказват от Патриаршията 

 ôi 19 <Éïõë[ßïõ 1]867 // Êùí[óôáíôéíïý]ðïëåé 
Ößëôáôå TîÜäåëöå, 
×èSò ìáò TêïéíïðïéÞèç Bð{ Á[ˆôï‡] >Õø[çëüôçôáí] ô{í ÌÝãáí Âåæß-

ñçí Ѓôé ïs Âïýëãáñïé ›ò Vèíïò ðñÝðåé í@ ëÜâïõí ìßáí èÝóéí årò BðÜíôç-
óéí ô\ò Áˆôï‡ Ìåãáëåéüôçôïò ô[í ^ìÝñáí ô\ò åróüäïõ ôï‡ årò ô[í ðñù-
ôåýïõóáí ôïõ· ðåñp ôï‡ ôñüðïõ äS èÝëåé ìáò äïè\ Bêüëïõèùò ðñüãñáììá 
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направя точно днес, защото съм невежа1 без помощта на някой спосо-
бен да ми състави както подобава едно писмо. 

Правителството иска да вземе на служба лица и от българската 
нация за всички постове, като започва от Àõêÿìà, където има четирима 
гърци, следователно ще вземе на служба четирима българи. След 
това идва Ìàëèåòî2, Министерството на външните работи и т.н., съди-
лищата, административни постове като ìóàâèí и т.н. Впрочем, ако се 
сетите тук за някой от първите постове, аз мога да ходатайствам 
доколкото е възможно направо или посредством посланика3. Ако Вие 
сметнете, и е възможно, някоя длъжност, било в Одрин или Пловдив, 
да бъде от полза като се предостави на единородец, аз, съгласно Ва-
шето виждане, ще действам; и съобщете ми Вашето виждане. 

Сега се връщам от Фуад паша; уведоми ме за срещата си с патри-
арха4; и че работи нещо, което казва ще се хареса на всички, и че в 
крайна сметка ще приключи работата преди да тръгне за Франция; и 
понеже нямаше време, защото отиваше в Портата, не ни позволи 
нищо да го попитаме, но имаме намерение утре да отидем и да го 
попитаме приятелски да ми се съобщи подготвяната комбинация, ако 
е готова или когато бъде готова, за да не отхвърлим от наша страна 
официално съобщеното, което много ще ни огорчи. 

Противникът ни в Èñòèíàôà5 е Минас ефенди – арменец, подкупен 
човек, съсед на зетя на Гюмюшгердан. Миналата събота отсрочи отно-
во за идущата и пак ще видим. 

От Пловдив дойде ìàõçàð за Паисий; за което изобщо нищо не ми 
пишете, нито знам какво съдържа; той е против закона за пълномощи-
ята заради мисиите.  

Бъдете здрав. Прегръщам Ви братски // Вашият Д-р Ст. Чомаков  
17 Май [1]867 // Стамболи 

№ 153 

19 юл[ий 1]867 // Ц[ари]град 
Предраги братовчеде, 
Вчера ни бе съобщено от Н[егово] В[исочество] Великия везир6, че 

българите като нация трябва да имат място в отговора до Негово 
Величество султана7 в деня на влизането му в столицата му; а пък за 
начина след това ще ни се даде програма, но все пак ни е позволено 

                                                 
1 = неграмотен на турски език? 
2 Maliye Nezareti – Министерство на финансите. 
3 На Франция? – срв. тук по-горе, д. 151, с. 353. 
4 Григорий VI. 
5 İstinaf Mahkemesi – Апелативен съд. 
6 Али паша. 
7 Абдул-Азиз, завръщащ се от пътуването си из Европа. 
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›ò ôüóïí Tóõã÷ùñåýèç í@ ô© Bðåõèýíïìåí êáp ìßáí óõã÷áñçôÞñéïí äé@ 
ô[í áróßáí ôïõ Döéîéí· ô{ äéêáßùìá ôï‡ôï Tèåùñçè\ ›ò Dããåëïò êáë{ò 
ô\ò Tëåõèåñþóåùò ìáò Bð{ ô[í êçäåìïíßáí ôï‡ ãñáéêéêï‡ Vèíïõò êáp 
Bð<áˆô\ò TíùðëÞóèùìåí ÷áñAò. 

>Åôïéìáóßáé ãßíïíôáé ìåôáî† Ѓëùí ô™í TèíéêïôÞôùí, ôïéáýôáò ]ñ÷ß-
óáìåí í@ êÜìùìåí êáp ^ìåqò, êáp äSí ]îåýñù TÜí êáp ›ò ðüóïí è@ 
TìðïñÝóùìåí í@ îåíôñïðéáóè™ìåí, Böï‡ äSí V÷ïìåí Têåqíï }ðï‡ ÷ñåéÜ-
æåôáé äé@ í@ ãÝíf Tíôýðùóéò. 

Öáßíåôáé Ѓôé Bð{ ô[í ÂÜñíáí è@ BðåñÜóåé ^ Áˆôï‡ Ìåãáëåéüôçò 
ìïëïíüôé Uôïéìáóßáé Tîáêïëïõèï‡í í@ ãßíïíôáé êáp Bð{ ô{ ìÝñïò ô\ò 
<Áäñéáíïõðüëåùò. 

Êáè˜ò ìS âåâáéïq åyò ô™í ‰ðïõñã™í ô{ ^ìÝôåñïí æÞôçìá å‰ñßóêåôáé 
BðïöáóéóìÝíïí Tí ôi ‰ðïõñãéêi ôñáðÝæf êáp ðåñéìÝíåôáé } Cñìüäéïò 
‰ðïõñã{ò í@ ô{ ‰ðïãñÜøf êáp TêôåëÝóf· } ÌÝãáò Âåæßñçò öõëÜôôáé T÷å-
ìýèéáí ìåãÜëçí ›ò ðñ{ò ôï‡ôï uíá ì[ ôï‡ Bíçóõ÷™ìåí öáßíåôáé· öïâï‡-
ìáé ìÞðùò êáp ÷ùñpò ðëÝïí ›ò ìAò ‰ðåó÷Ýèç êïéíïðïéÞóåé ^ìqí ðñþôåñïí 
ôï‡ôï ô{ Tðéêõñþóåé. 

×èSò ô© TðáñïõóéÜóáìåí ô@ò Bð{ #Ï÷ñéäá êáp Ìðéôüëéá BíáöïñÜò· 
Böï‡ ô@ò BíÝãíùóå ìAò åxðå Ѓôé öïâåqôáé ì[ êáp áˆôáp ðåñéðëÝîïõí êáp 
äõóêïëåýóïõí ô{ æÞôçìá äéüôé ïs Ãñáßêïé äé@ áˆô@ò ô@ò Tðáñ÷ßáò ðïëë@ò 
äõóêïëßáò è@ BíôéôÜîïõí· ôüôå ô© TðáñïõóéÜóáìåí Ѓôé ^ ^ìÝôåñá 
såñáñ÷ßá Díåõ ô™í #Ï÷ñéäùí è@ V÷åé ô[í ìïñö[í íåïôåñéóìï‡ Tí ôi 
TêêëçóßJ· Ѓôáí áˆô[ äSí TðéôñÝðåé ôïéá‡ôá· UðïìÝíùò ^ìåqò äSí äå÷üìå-
èá Dëëùò í@ |ñãáíéóè™ìåí, årì[ Ѓðùò Vêðáëáé ‰ð{ ô[í Bñ÷éåðéóêïðßáí 
êáíïíéêï‡ ðïéìÝíïò uíá Bðïöýãùìåí êáp ô[í óêéAí Bêüìé Tíþðéïí ô™í 
áˆóôçñ™í èåïëüãùí íåïôåñéæüíôùí ê.ô.ð. årò ô[í ðáñáôÞñçóéí ôáýôçí 
Tóßãçóå årð˜í Ѓôé è@ Tñãáóèåq ðñ{ò Ђöåëïò ìáò êáp åtèå í@ Tðéôý÷f· ›ò 
ôüóïí åxðå ] qдЭб мпй cфпн Sкеpнбй бr SрбсчЯбй вбимздzн н? SрспулбмвЬ,
нпнфп- 

<Åí ôïqò Ðáôñéáñ÷ßïéò ìåãÜëç êáôÞöåéá Böï‡ Vìáèïí ô{ êßíçìá áˆô{ 
ô™í <Ï÷ñéäéáí™í êáp Ìðéôïëéïô™í· årò ô@ #Ï÷ñéäá Väïóáí Bíáöïñ@í 
Bêüìé årò ô{í ÊáúìáêÜìçí í@ Bðïìáêñýíf ô{í Bñ÷éåñÝá uíá ì[ ãÝíf ôp 
÷åéñüôåñïí Böï‡ êáp ïs såñåqò ôïõ ô{í TãêáôÜëåéøáí BñíçèÝíôåò í@ ‰ðï-
ãñÜøïõí Bíáöïñ@í êáô@ ô\ò ðñþôçò. 

>Ï ÄùñïèÝïò } ä\èåí Óüöéáò Vñ÷åôáé ô[í Ðáñáóêåõ[í Tíôá‡èá 
äéù÷èåpò ðáñ@ ô\ò Á[ˆôï‡] <Åî[ï÷üôçôïò] Ìß÷ôáò [sic!] ðáó@ò· êáp Vóôåéëå 
Bíèñþðïí ðñþôåñá í@ ô{í å‹ñf óð\ôé årò ô@ <Ïñôá-Êéïú ðáñ’^ìqí· áˆô{ò 
} Díèñùðïò åxíáé Bäéüñèùôïò· Böï‡ ðåñé\ëèå Ѓëá ô@ êüììáôá ôüñá èÝëåé 
ðëçóéÜóf ôï†ò ìS ô{ Vèíïò Tñãáæüìåíïõò· 

Óáò BóðÜæïìáé // >Ï årò ‰ìAò BöïóéïìÝíïò // Ä-ñ Óô· É· ÔæïìÜêïö 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 583-585. Оригинал.
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да му изпратим и едно поздравление за благополучното му присти-
гане. Това право се прие като добро [пред]известие за освобождаване-
то ни от попечителството на гръцката нация, от което се изпълваме с 
радост. 

Стават големи приготовления сред всичките националности, таки-
ва започнахме да правим и ние, но не знам дали и доколко ще успеем 
да се отсрамим, като нямаме онова, което е необходимо за да напра-
вим впечатление. 

Изглежда Негово Величество ще мине през Варна, въпреки това 
приготовленията продължават и [в случай, че дойде] откъм Одрин. 

Както ме уверява един от министрите нашият Въпрос стои решен 
на министерската маса и чака упълномощеният министър да го подпи-
ше и изпълни. Великият везир пази пълно мълчание за това, явно за 
да не го безпокоим; страхувам се да не би да го узакони, преди да ни 
извести, както ни обеща. 

Вчера му1 представихме прошенията от Охрид и Битоля. След 
като ги прочете, 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 в Църквата, когато тя [самата] не позво-
лява това. Следователно, ние не приемаме по друг начин да се ор-
ганизираме, освен както открай време под архиепископията на кано-
ничен пастир, за да отстраним у строгите богослови дори и сянка [на 
съмнение], че сме новатори и т.н.; на това съображение [той] замълча, 
добавяйки, че ще работи в наша полза и дано успее. Освен това каза 
[:] идеята ми беше тези епархии постепенно да се причислят. 

Голямо [е] унинието сред патриаршистите като научиха за това 
движение на охридчани и битолчани, освен това в Охрид дадоха 
прошение и до êàéìàêàìèíà да отстрани архиерея2, за да не стане 
нещо по-лошо, след като свещениците му са го изоставили, отказвайки 
да подпишат прошение срещу първото. 

Доротей т.нар. Софийски пристига тук в петък, изгонен от Н[егово] 
Пр[евъзходителство] Михтас паша3; първо изпрати човек да му намери 
къща в Орта-кьой покрай нас. Този човек е непоправим, след като об-
ходи всички партии, иска сега да се сближи с работещите за нацията. 

Прегръщам Ви. // Вам предан // Д-р Стоян Чомаков

                                                 
1 Тоест, на Али паша. 
2 Мелетий. 
3 Мидхат паша. 
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№ 154 

1867, септември 1, Пловдив1. – Георгаки Стоянович до д-р Чома-
ков в Цариград: обсъжда с Азис паша създаване на български 
провинциални и общонационално събрания 

 Öéëéð[ðïõðüë]åé ôi 1 7âñßïõ 18472 
Ößëôáôå TîÜäåëöå, // Êùí[óôáíôéíïýðï]ëéí 
Ô[í ãñáö[í óáò ô™í 23 åˆ÷áñßóôùò Vëáâïí êáp ô@ Tí áˆôh Vãíùí.  
>Ç Têêëçóéáóôéê[ ìáò ‰ðüèåóéò, TîÜäåëöå, å‰ñßóêåôáé årò êñßóéìïí 

èÝóéí êáp ìåô@ ìåãßóôçò óêÝøåùò ðñÝðåé í@ Tíåñã\ôå· Têåq }ðï† äSí 
]ìðïñ\ôå ‰ìåqò í@ Bíôéôåßíçôå, BöÞíåôå ô{ âÜñïò ôï‡ôï årò ô{ Vèíïò· } 
’Áæßò ðáóAò ðñ{ ðïëï‡ Tðåèýìçóåí ô[í BíôÜìùópí ìïõ årò êáíSí ìÝñïò, 
ôÝëïò ðñï÷èSò êáôïñèþóáìåí í@ Bíôáìïè™ìåí årò Ðáæáñôæßêç· äSí 
dëèåí } täéïò äé@ í@ Bíôáìïèï‡í ìS ô{í ìïõôåóóáñßöçí ìáò ^ <Åîï÷üôçò 
ôïõ ëÝãåé äé@ í@ ]ìðïñÝóf ô{ Vèíïò ìáò í@ ðñïïäåýóf êáp í@ Bñ÷ßóf í@ 
óêåðôÝôáé äé@ ô@ óõìöÝñïíô@ ôïõ ðñÝðåé årò êÜèå êáæ@í í@ ó÷çìáôéóèi 
Bð{ ìpá êïìßóéá, Ѓðùò óêÝðôåôáé äé@ ô@ ôïðéê@ óõìöÝñïíôá êáp Tôçóßùò 
b êáè’Uîáìçíßáí í@ óõíÝñ÷ïíôáé Bð{ Ѓëáò ô@ò Tðáñ÷ßáò årò Tí êåíôñéê{í 
ìÝñïò Ѓëïé ïs Bíôéðñüóùðïé ô™í Tðáñ÷é™í êáp Böï‡ êáèõðïâÜëëåé 
Wêáóôïò ô@ò ðñÜîåéò ôïõ, ^ ãåíéê[ óõíÝëåõóéò ôüôå í@ óêÝðôåôáé ðåñp ô™í 
ãåííçê™í óõìöåñüíôùí ôï‡ Vèíïõò êáp ï‹ôù í@ äüóùìåí ìßáí Ђèçóéí årò 
ô[í ðñüïäïí ôï‡ Vèíï‡ò í@ Tíüóùìåí Ѓëáò ô@ò Tðáñ÷ßáò Ѓðùò Ѓëáé áЉôáé 
Bñ÷ßóïõí í@ óêÝðôïíôáé äé’Wíá êáp ô{í áˆô{í óêïðüí, äçëáä[ äé@ ô[í 
ðñüïäïí ôï‡ Vèíïõò êáp ô[í óýóöéîpí ôùí ìS ô[í Bñ÷[í Tðp ô™í äýï 
ôïýôùí âÜóåùí í@ Bñ÷ßóf í@ Tíåñãi ^ óõíÝëåõóéò.  

’Åã˜ äS TðÝíåóá ô[í ãíþìçí ôïõ êáp ô{í åxðá äé@ í@ ãßíf ôï‡ôï ^ìåqò 
ðñÝðåé ðñþôùí b ìßáí Tèíéê[í Têêëçóßáí í@ BðïêôÞóùìåí b Fí äSí ãßíç 
ôï‡ôï ^ ÊõâÝñíçóéò ðñÝðåé ðñþôùí í@ ìáò Bíáãíùñßóf ›ò Vèíïò 
÷ùñéóô{í Bð{ ô{ ãñáéêéê{í êáp í@ ìáò äþóf ô[í Däåéáí í@ äéïñãá-
íéóè™ìåí }ðï† êáô@ óõíÝðåéáí ô\ò Bäåßáò ôáýôçò í@ ]ìðïñÝóïõìåí í@ 
ó÷çìáôßóùìåí óõíåëåýóåéò êáp Tðp ôÝëïõò ãåííçê@ò årò ô{ êåíôñéêüôåñïí 
ìÝñïò Ѓðùò óêÝðôïíôáé äé@ ô{ ãåííçê{í óõìöÝñïí· áˆô{ äéá í@ ãßíç 
ðñÝðåé } Ìéô@ô [sic!] ðáóéAò í@ ô{ êáèõðïâÜëç årò ô[í ÊõâÝñíçóéí êáp í@ 
ô[í âåâáéþóf Ѓôé ôï‡ôï åxíáé ðñ{ò њöåëïò ô\ò Bñ÷\ò êáp tóùò ^ 
Êýâåñíçóéò ðåéóèi årò ôï†ò ëüãïõò ôïõ êáp äþóf ô[í Däåéáí ôï‡ ó÷çìá-
ôéóìï‡ ôïéïýôùí óõìâïõëßùí, ‹óôåñïí ëïéð{í Bð{ ðïëë@ò }ìéëßáò Tìåß-
íáìåí óýìöùíïé áˆô{ò í@ ‰ðÜãf årò Ñïõ÷ôæïýêç êáp í@ ëÜâf ðñ™ôïí 
}ìéëßáí ìS ô{í Têåq âáë[í êáp Dí ]ìðïñÝóç í@ ô{í êáôáðåßóf í@ æçôÞóf 
ô[í Däåéáí Ѓðùò ‰ðÜãç årò Êùí[óôáíôéíïýðï]ëéí í@ óõíåííïçèi ìS ô[í 
ÊõâÝñíçóéí· Tðp ô™í óêÝøåùí ôïýôùí ôï‡ ’Áæpæ ðáóéA årðÝôå ìïé ðáñá-

                                              
1 Срв. тук по-горе, д. № 74. 
2 Грешка на перото – от съдържанието се вижда, че писмото е писано през 1867. 
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№ 154 

Пловдив, 1 7ври 1867 
Предраги братовчеде, // [в] Цариград 
С радост получих писмото Ви от 23 и научих всичко в него.  
Църковният ни въпрос, братовчеде, е в критично положение и 

трябва да действате много обмислено; там, където Вие не можете да 
се противопоставите, оставете тази грижа на нацията. Преди доста 
време Азиз паша поиска някъде среща с мен, накрая едва онзи ден 
успяхме да се срещнем в Пазарджик; не бил дошъл лично да се срещ-
нат с ìþòåñàðèôà1 ни, казва Негово Превъзходителство; за да може 
нашата нация да напредне и да започне да мисли за интересите си, 
във всяка êàçà трябва да се сформира по една комисия, като се мисли 
за местните интереси и ежегодно или на шест месеца да се събират от 
всички провинции на едно централно място всичките представители от 
провинциите и след като всеки един представи делата си, тогава 
общото събрание да мисли за общите интереси на нацията, и по този 
начин да дадем един тласък за напредъка на нацията, да обединим 
всички провинции, щото всички те да започнат да мислят като една и 
за тази цел, тоест, за напредъка на нацията и за сближаването им с 
властта, и на тези две основи да започне да действа събранието.  

Аз пък похвалих мнението му и казах, че за да стане това ние 
трябва най-напред да придобием национална Църква, а ако това не 
стане, най-напред правителството да ни признае като отделна нация 
от гръцкото и да ни даде право да се организираме; а като резултат на 
това разрешение да можем да учредим [местни] събрания и накрая 
общи на по-централно място, за да се обсъжда общият интерес. Това 
за да стане Мит[х]ат паша2 трябва да го представи на правителството 
и да го увери, че то е от полза за властта и правителството, като се 
убеди в доводите му, да даде позволение за сформирането на тези 
събрания; прочее, след многобройни разговори се разбрахме да 
отиде в Русчук и най-напред да проведе разговор с местния âàëèÿ и 
ако може да го притисне да поиска позволение като отива в Цариград 
да се разбере с правителството. За тези възгледи на Азиз паша моля 

                                                 
1 Ахмед Ата бей. 
2 Срв. тук по-горе, д. 75. 
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êáë™ êáp ‰ìåqò ô[í ãíþìçí óáò· Tëðßæù áЉñéïí í@ V÷ïìåí Bíôßãñáöïí ô\ò 
BíáöïñAò }ðïý Täüóáôå årò ô{í ‰ðïõñã{í. 

>Ï ìïõôåóóáñßöçò ìáò ô[í ÄåõôÝñáí Bíá÷ùñåq äé@ Ïˆæïõíôæüâáí.  
’Áóðáæüìåíïò óïé ìÝíù // >Ï Tîáäåëö{ò óïõ Ã.Ó. ÔæéÜëïãëïõ  

НБИВ-БИА, ф. 27, а.е. 16, л. 1. Оригинал. 

№ 155 

1867, октомври 11, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Георгаки 
Стоянович в Пловдив: планът му за създаване на единна образо-
вателна система във всички български земи 

 ôi 11 <Ïêôï[ìâñß]ïõ [1]867 // Ê[ùíóôáíôéíïý]ðïëåé 
Ößëôáôå TîÜäåëöå, 
Ôáýôçí ô[í UâäïìÜäá äSí åx÷ïí ãñáö[í óáò· Tí ° Tðåñßìåíá í@ rä™ 

ô[í óõíäéÜëëåîéí óáò ìåô@ ôï‡ <Åî[ï÷ïôÜôïõ] <Áô@ ìðåz äéïéêçôï‡ ìáò· 
êáp ðñpí Bêüìé ôï‡ôï ìïp êïéíïðïéÞóçôå Fò óAò äéçãçè™ ô{ ôp Tíôå‡èåí 
Tðp áˆôï‡ ôï‡ BíôéêåéìÝíïõ V÷åé ãÝíåé êáp ãßíåôáé. Ðñ{ Uí{ò êáp ^ìßóåùò 
Vôïõò } ‰ðïõñã{ò ô\ò Têðáéäåýóåùò ì<åx÷åí Tðéöïñôßóåé í@ ôï‡ årð™ ô[í 
ãíþìçí ìïõ Tðp ôï‡ óïâáñï‡ BíôéêåéìÝíïõ ô\ò Têðáéäåýóåùò ôï‡ Vèíïõò 
ð™ò äýíáôáé í@ äéïñãáíéóè\· ô© Tóýíôáîá Ѓèåí Yí ó÷Ýäéïí êáp ô{í ô© 
Väùêá, ô{ }ðïqïí ìåô@ ôéí@ êáéñ{í ì<åxðå Ѓôé åx÷å ìåëåôÞóåé ìåô@ ôï‡ Ìå-
ãÜëïõ âåæßñïõ· Tí ôïýô¥ dí ›ò Wðåôáé· 

1. Tí UêÜóô¥ ÷ùñß¥ êáp óõíïéêßJ í@ êôßæåôáé ‰ðï÷ñåùôéê™ò ó÷ïëßïí 
ðñùôïâÜèìéïí· êáp Tðñïóäéïñßæåé ô@ Tí áˆô© ìáèÞìáôá· } äéäÜóêáëïò í@ 
ðëçñüíçôáé Bð{ ô{ ÷ùñßïí b óõíïêßá· 

2. UêÜóôç êáp êùìïðüëéò í@ V÷f ó÷ïëåqïí äåõôåñïâÜèìéïí· ïЏ ô@ ìá-
èÞìáôá åxóéí Ѓóá óõíÞèùò ðáñáäßäïíôáé· êáp ô@ Vîïäá ôïõ í@ ðëçñü-
íùíôáé Bð{ ô[í êïìüðïëéí b ðüëéí· 

3. årò ôÝóóåñá b ðÝíôå ìÝñç ô\ò Âïõëãáñßáò óõóôçèï‡í ãõìíÜóéá Tðáñ-
÷éáê@ ìS Yí ðñüãñáììá ›ò Têåqíï }ðï‡ ðñüðåñõóé óáò Vóôåéëá· êáp ô@ 
Vîïäá ôïõ í@ ðëçñüíùíôáé Bð{ ô@ò Tðáñ÷ßáò ìåôáî† ô™í }ðïßùí è@ säñõè\· 

5. [sic!] årò ô[í Ðñùôåýïõóáí í@ óõóôçè\ Yí Bíþôåñïí ðÜíôùí ó÷ïëåqïí 
Tí ° í@ ó÷çìáôßæùíôáé äéäÜóêáëïé êáp ðñïöÝóóïñåò Bêüìé äS êáp } Bíþ-
ôåñïò êë\ñïò· êáp ôïýôïõ ô@ Vî[ïä]á í@ ðëçñüíùíôáé Bð{ Ѓëïí ô{ Vèíïò. 

<Åíôá‡èá ðáñ@ ô© ‰ðïõñã© ô\ò Têðáéäåýóåùò í@ ‰ðÜñ÷\ ôì\ìá 
räßïõ äé@ ìßáí Tðéôñïð[í Bð{ ÂïõëãÜñïõò ôï‡ äüãìáôïò ìáò, ¤í ^ Bðï-
êëåéóôéê[ Tñãáóßá í@ åxíáé ^ Tñãáóßá áˆôÞ· áˆô[ ô[í <Áêáäçìßáí ìáò í@ 
ôáêôïðïéi êáp äéåõèýíf êáp ô[í Ѓëçí ôï‡ Vèíïõò ìáò äéäáóêáëßáí í@
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Ви да ми кажете и Вашето мнение. Надявам се утре да получим копие 
от прошението1, което връчихте на министъра. 

Нашият ìþòåñàðèô в понеделник заминава за Узунджово.  
Като Ви прегръщам оставам ваш братовчед // Г. С. Чалоглу 

№ 155 

11 окто[мвр]и [1]867 // Ц[ари]град 
Предраги братовчеде, 
Тази седмица не получих от Вас писмо; очаквах в него да видя 

разговора Ви с Негово Пре[възходителство] Ата бей, нашия управи-
тел. И преди още да ми съобщите това, нека Ви разкажа какво стана и 
става тук по този въпрос. Преди година и половина министърът2 на 
просвещението ме натовари да му кажа мнението си по сериозния 
въпрос как може да се организира образованието на нацията; прочее, 
съставих един план и му го дадох, той [същият] след известно време 
ми каза, че го е разгледал заедно с великия везир; той беше следният: 

1. Във всяко село и махала задължително да се създаде първона-
чално училище и да се определят уроците в него; на учителя да се 
плаща от селото или махалата. 

2. Всяка паланка да има училище от втора степен3, където да се 
преподават обичайните уроци; а разходите им да се плащат от 
паланката или града. 

3. На четири или пет места в България да се създадат областни 
гимназии с обща програма, като онази, която преди две години Ви пра-
тих, а разходите да се поемат от областите, в които ще се учредят. 

5. [sic] В столицата да се открие едно висше училище за всички, в 
което да се формират учители и професори, освен това и висше духо-
венство; неговите разходи да се плащат от цялата нация. 

Тук министърът на образованието да има като свой отдел една 
комисия българи от нашето вероизповедание, която изключително да 
се занимава с тази работа. Тази Академия да урежда и ръководи ця-
лото обучение на нацията ни, да надзирава, […]4 и ръководи. Да изда-

                                                 
1 За възстановяване на Охридската архиепископия - вж. този документ у Шопов, 

Ат. Д-р Стоян Чомаков, д. 375, с. 443-446. 
2 Кемал ефенди. 
3 Тоест, класно училище, прогимназия. 
4 Една неразчетена дума. 
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TöïñL [...]1 êáp äéåõèýíf· âéâëßá }ìïéüìïñöá êáë™ò TêêëåëåãìÝíá í@ ôõ-
ðþóf êáp óõóôÝíf årò ÷ñ\óéí ô™í ó÷ïëåßùí· ô@ ðñùôïíâÜèìéá ðáíôá÷ï‡ 
ô@ täéá âéâëßá, ô@ äåõôåñïâÜèìéá í@ V÷ïõí ô@ Täéê@ ôùí êáp ô@ ãõìíÜóéá 
Ѓëá Yí êáp ô{ áˆô{ ðñüãñáììá í@ V÷ïõí· Ѓðïõ ãõìíÜóéï Têåq êáp ìßá 
Tðéôñïð[ TêðáéäåõôéêÞ· áˆô[ ìåô@ ô\ò Tí К[ùíóôáíôéíïõ]ðüëåé í@ åxíáé 
årò ó÷Ýóéí êáp Tôçóßùò ëüãïõ í@ äßäf ðåñp ô™í ãåíïìÝíùí· 

ÌáíèÜíïìåí Ѓôé ðñ{ ôåóóÜñùí ìçí™í ôéíSò ô™í ïˆíéáô™í ìõñéóèÝí-
ôåò ð˜ò öáßíåôáé ô{í óêüðïí ô\ò êõâåñíÞóåùò Ѓôé öñïíôßæåé ôá‡ôá í@ 
äéïñãáíßóf BíáöÝñïíôáé Tí |íüìáôé ôï‡ Vèíïõò ä\èåí äé@ ô[í BíÜãêçí 
ôáýôçí ôï‡ Vèíïõò· ^ êõâÝñíçóéò ëïéð{í TîåôÜæåé óÞìåñïí ô@ò Tðáñ÷ßáò 
T@í Tðéèõìï‡í ô{ ôïé‡ôïí· 

<ÅîÜäåëöå! >Ç Bíáôñïö[ êáp ^ Têðáßäåõóéò Uí{ò Vèíïõò ÷ñåéÜæåôáé í@ 
V÷f Tðïðôéê[í Bñ÷[í êáp êçäåìïíéê[í· Díåõ ôïéáýôçò äSí åxíáé äõíáô{í 
ô{ Vèíïò í@ ìïñöùèi róïìåñåAò, êáp TÜí ‰ðïèÝóùìåí Bêüìé Ѓôé ôï‡ôï 
Díåõ ôéí{ò љèéóôéê\ò äõíÜìåùò ïtêïèåí è@ ðñïïäåýåé årò ô[í ðáéäåßáí· 
áˆô[ ôïõ ^ ðáéäåßá äSí è@ åxíáé |ìïéüìïñöïò êáp UðïìÝíùò ]èéêåqò áˆô{ 
äSí è@ }ìïéÜæåé årò Uáõô{ êáè<Ѓëá ô@ ìÝñç Ѓðïõ êáôïéêåq· è@ ó÷ç-
ìáôéóèï‡í ÷áñáêô\ñåò äéÜöïñïé, áróèÞìá êëßóåùò êáp ôÜóéò äéÜöïñïò 
ðï† åxíáé êáp ^ äéÜëåêôïò äéÜöïñïò êáô@ ô@ò äéÜöïñïõò Tðáñ÷ßáò· 
BðáñÜëëáêôá êáè˜ò ^ èñçóêåßá TÜí ìÝíf Díåõ BíùôÝñáò Bñ÷\ò óå-
âáóìÝíïõ êáp Óåâáóô\ò ôçñï‡óá ô{ óÝâáò êáp åˆöïñåýïõóá årò ô[í ôÜîéí 
ðáñåéóÜãïíôáé átñåóåéò· ï‹ôù Ѓìïéïí ôp ãßíåôáé êáp årò ô[í äéáíïçôéê[í 
ôÜîéí Uí{ò Vèíïõò· Ѓèåí áˆô{ åxíáé TðáíÜãêåò ›ò Têåqíï· êáp åtèå í@ 
BðïêôÞóf ô{ Vèíïò Uíüôçôá årò ô@ ðñÜãìáôá ô\ò äéáðëÜóåùò ôïõ 
èñçóêåõôéê\ò êáp äéáíïçôéê\ò êáp ôüôå ró÷õñüôåñïí ãßíåôáé· Ѓèåí TÜí 
öñïíiôå ›ò ‰ìAò ‰ðïóôçñßîáôå ô[í räÝáí ìáò äé@ ìéAò BíáöïñAò óáò 
ðñïóèÝôïíôáò Ѓôé êáp TðéôñïðÝò äÝïí åxíáé í@ óõíôßèåíôáé Bð{ Díèñù-
ðïõò ô\ò èñçóêåßáò ìáò, äéüôé ô@ Ѓñéá ô\ò Bíáôñïö\ò óõã÷Ýïíôáé ìåô@ 
Ѓñéá ô\ò èñçóêåßáò êáp ^ ìßá ô[í Dëëçí äõíáô™ò Tðåé„…åÜæåé· Ѓèåí årò ô@ 
ô\ò Têðáéäåýóåùò ôïõ ïˆíéÜôåò b Dëëïé äÝí ðñÝðåé ïˆäáì™ò ^ êõâÝñíçóéò 
ìáò í@ ðáñáäÝ÷åôáé· 

>Ç ãíùóô[ _äç Bíáöïñ@ ìáò årò BðÜíôçóéí ôï‡ ðáôñéáñ÷éêï‡ ó÷å-
äßïõ TôÝèç Tðp ô\ò ‰ðïõñãéê\ò ôñáðÝæçò êáp óõæçôåqôáé, Bëë’^ Bðüöáóéò 
öáßíåôáé äSí V÷åé í@ ìÝíf årìp ìåô@ ô{í Tñ÷ïì{í ôï‡ Óáäñáæ TöÝíôç· 

×èSò åtìåèá årò ô[í Á[ˆôï‡] >Õø[çëüôçôáí] ô{í Ìå÷ìSä <Áë\ ðáó@ 
ðïëë@ ìåô’áˆôï‡ årðüíôåò· êáp Tí ôÝëåé êáp ðåñp ôï‡ <Åîï÷[ïôÜôïõ] <Áô@ 
ìðåú ðáñáêÜëåóá Tê ìÝñïõò ô\ò Tðáñ÷ßáò í@ êÞäåôáé äéüôé åxíáé ðáñ@ 
ðÜíôùí êáp Bãáðüìåíïò êáp óåâüìåíïò· 

                                              
1 Неразчетена дума. 
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ва добре подбрани, уеднаквени учебници и да ги препоръчва за упо-
треба в училищата: [за] първоначалните навсякъде едни [и същи] 
учебници, класните [училища] да имат своите и всички гимназии да 
имат обща програма. Където [е] гимназията, там [да има] и образова-
телна комисия. Същата да е във връзка с Ц[ари]град и ежегодно да 
дава отчет за направеното. 

Научаваме, че преди четири месеца някои от униатите, очевидно 
надушили, че правителството явно има намерение да се погрижи да 
организира тези неща, в името на нацията [си]1, така да се каже, на-
правили прошение2 за подобна национална нужда; тоест, правител-
ството днес пита дали областите желаят това.  

Братовчеде! Възпитанието и образованието на една нация трябва 
да има надзорна и закриляща власт, без такава не е възможно 
нацията да се образова равномерно, дори и да допуснем, че тя сама, 
без подтик отвън, ще напредне в образованието. Това нейно образо-
вание не ще бъде еднакво и следователно няма да е етично, то не ще 
си прилича във всичките райони, които [нацията] обитава. Ще се фор-
мират различни характери, чувства според наклонностите и различни 
тенденции, защото диалектът е различен в различните области. По 
същия начин, ако религията остане без върховна почитана власт, съ-
блюдаваща уважението и правилно насочваща към ред, в нея се про-
мъкват ересите. Подобно нещо става и в интелектуалния строй на ед-
на нация. Следователно, необходимо е и едното, и другото. И дано 
нацията придобие единство в делата по църковното си и интелектуално 
формиране, тогава става по-силна. Следователно, ако мислите като 
нас, подкрепете идеята ни с Ваше прошение, като добавите, че коми-
сиите трябва да са с хора от нашата религия, защото границите на 
образованието и религията се преплитат и взаимно силно се влияят. 
Следователно, никъде в образованието [на нацията] правителството не 
трябва да приема униати или други. 

Известното вече наше прошение3 в отговор на патриаршеския 
план, лежи на министерската маса и се обсъжда, но решаването му 
явно няма да чака [друго], освен идването на ñàäðàçàì ефенди4. 

Вчера бяхме при Н[егово] Пр[евъзходителство] Мехмед Али па-
ша5 [и] с него много си говорихме, като накрая помолих [Негово] Пр[е-

                                                 
1 Българоуниатите са отделна религиозна общност, тоест ìèëåò = нация. 
2 Това ще да е прошението, за което съобщава Турция (IV, № 12, 7/19 окт. 1867, 

с. 1), вземайки информацията от (парижкия?) в. Прес. 
3 Прошението за възстановяване на Охридската архиепископия, което Чомаков 

подава на Фуад паша през авг. 1867 – вж. този документ у Шопов, Ат. Д-р Стоян 
Чомаков, д. 375, с. 443-446. 

4 Али паша. 
5 Вероятно Дамад Мехмед Али паша, зет на султан Абдул-Азис. 
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$Ïëïé ïs ‰ðïõñãïp êáp ìåô@ ÷áñôïöõëáêßùí êáp ì[, Wíá Wíá ôáýôçí ô[í 
UâäïìÜäá TðéóêåöèÝíôåò ìAò Väùóáí ÷ñçóô@ò Tëðßäáò Tðp ô\ò ðáñáäï÷\ò 
ô\ò âÜóåùò, aí TèÝóáìåí, aôéò ìS ô[í Bñ÷[í ô\ò Tëåõèåñßáò ô\ò óõí-
åéäÞóåùò è@ BíïéêïäïìÞóç ô{ Tèíéê{í ìáò ïrêïäüìçìá èñçóêåõôéê™ò· 

Ðáñáêáë™ êáp óÞìåñïí ôñßôçí öïñ@í í@ ìS óôáëi Wí Bðïäåéêôéê{í 
Bð{ ô{í Ìå÷êåìSô ôï‡ êçäåìüíïò årò ô@ óõìöÝñïíôá ô™í |ñöáí™í ôï‡ 
Bäåëöï‡ ìïõ· uíá TîáêïëïõèÞóù ô[í äéáöïñ@í ìS ô{í <Áñìåíßïí· ðáñá-
êáë™ Bêüìé Têåq í@ Bíáâëçèi ^ TêôÝëåóéò ôï‡ TìéñíáìS, årò ô{ }ðïqïí è@ 
óõíåñãÞóçôå Tëðßæù äñáóôçñßùò êáp ìS Ѓëá ô@ ìÝóá. 

Óáò BóðÜæïìáé // >Ï årò ‰ìAò BöïóéùìÝíïò // Ä-ñ Óô. É. ÔæïìÜêïö 

[P.S.] Ô{ ôõñp Vöèáóå êáp óáò åˆ÷áñéóô™, äSí ô{ Vëáâá Ѓìùò Bêüìé· 
Tëðßæù Ѓôé ôåëåéþíåé êáp êïéíïðïåqôáé årò ‰ìAò ôá†ôçí ô[í UâäïìÜäá ^ 
Bðüöáóéò ô\ò ìS Êýñêïí äéáöïñ@ò ìáò. 

НБKM-БИА, ф. 782, а.е. 86, л. 607-608. Оригинал. 

№ 156 

1867, декември 6, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Георгаки 
Стоянович в Пловдив: Портата окончателно решила да отдели 
българите от гърците; българите получават статут на нация и по 
този начин мисията му свършва с желания резултат 

Ößëôáôå TîÜäåëöå, 
Ô[í ðáñåëèï‡óáí UâäïìÜäá óáò Vãñáøá êáp Tí êïéí© êáp räßùò 

Bíáããåßëùí ‰ìqí ô[í áróßáí åtäçóéí, Ѓôé ^ êõâÝñíçóéò ^ì™í ôÝëïò BðåöÜ-
óéóå ô{í ÷ùñéóì{í ìáò Bð{ ôï†ò Ãñáéêï†ò âáóéæïìÝíç Tðp ô{í èåìåëéþäç 
íüìïí ôï‡ êñÜôïõò, êçñõ÷èÝíôá êáp Tíþðéïí ô\ò Åˆñþðçò ô[í Tëåõèåñßáí 
ô\ò óõíåéäÞóåùò Tî eò BðïöÜóåùò Ѓëá ô@ Dëëá Bðï„…åýïõóéí ›ò 
óõíÝðåéáò· } ‰ðïõñã{ò Vêñéíåí Tí ôi óõíÝóåé áˆôï‡ í@ ìáò ô{ ðñï-
áíáããåßëåé TìðåðéóôåõìÝíïò ðñpí ô{ Têäþóùóéí TðéóÞìùò· ï‹ôù êáp Tã˜ 
Tí ôi BíåêëáëÞô¥ ìïõ ÷áñL óáò ô{ ìåôÝäùêá Tðñï÷èÝò· _äç BíáìÝíïìåí 
ô[í Tðßóçìïí êïéíïðïßóéí áˆô\ò ô\ò ‰øçë\ò BðïöÜóåùò årò ô@ äéá-
öåñüìåíá äýï ìÝñç· ìåô@ ô[í }ðïßáí è@ ðñï÷ïñÞóùïìåí årò ô@ Vñãá· 
Tìâáqíïí årò áˆô@ ô{ Vèíïò è@ áróèáíè\ óðáóìï†ò årò Ѓëïí ôïõ ô{ ó™ìá, 
Bëë’åtèå } $Õøéóôïò í@ ìAò êáèïäçãÞóf årò ô{ êáë{í Wùò êáp í‡í åtèå í@ 
ìáò Tìðíåýóf öñüíçóéí êáp átóèçìá BãÜðçò ðñ{ò ô@ ðáôñ™á· åtèå í@ 
ìáò äéáöõëÜîf Bð{ ô@ò |ëÝèñéáò Tðé„…ïßáò ô™í îÝíùí ìåëåôþíôùí í@ 
Bðïöåëçè™óéí Bð{ ô[í Bðñïóäéüñéóôïí êáp Bíáñ÷éê[í ìáò êáôÜôóçóéí 
êáp Bóêáñäáìõêôp ô@ Ђììáôá ôïõ årò ^ìAò ðñïóçëùìÝíá T÷üíôùí· ìÝãáò 
öüâïò ìS êáôÝ÷åé· ô@ ðíåýìáôá åxíáé årò äõóðéóôßáí, } íï‡ò ôåèïëùìÝíïò 
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възходителство] Ата бей да се погрижи от страна на епархията, защо-
то от всички е обичан и почитан. 

Всички министри, с портфейл и без, като ги посетихме тази седми-
ца един по един, ни дадоха добри надежди за приемането на осно-
вата, която поставихме и върху която, заедно с началото на свободата 
на съвестта, ще се въздигне сградата на националната ни религия. 

Днес моля за трети път да ми се прати свидетелство от ìåêõåìåòî 
за попечителство над интересите на сирачетата на брат ми, за да про-
дължа делото с арменеца. Също моля да се отсрочи изпълнението на 
åìèðíàìåòî, за което надявам се да съдействате енергично с всички 
средства. 

Прегръщам Ви. // Вам предан // Д-р Ст. Чомаков 

[П.П.] Сиренето пристигна и Ви благодаря, [но] още не съм го взел. 
Надявам се, че приключва и Ви се известява през тази седмица 
решението за спора Ви с Киркос1. 

№ 156 

Предраги братовчеде, 
Миналата седмица Ви писах и в [писмото] до общината, и лично 

Ви известих благоприятната новина, че най-сетне правителството ни, 
като се опря на основен държавен закон оповестяващ и пред Европа 
свободата на съвестта, реши отделянето ни от гърците, от което ре-
шение произтича всичко друго като следствие. След като разсъди, 
министърът2 реши предварително да ни го обяви поверително преди 
да го публикуват официално. Така и аз в неописуемата си радост за-
вчера Ви го съобщих. Вече чакаме официалното обнародване на това 
високо решение в две различни части, след което ще пристъпим към 
делата. Навлизайки в тях нацията ще усети спазми по цялото си тяло, 
но дано Всевишният ни ръководи към добро както и досега, дано ни 
вдъхне благоразумие и чувство на любов към родното. Дано да ни 
предпази от пагубните влияния на чужденците, възнамеряващи да се 
възползват от неустановеното ни и безвластно положение, втренчили 
в нас нетрепващ поглед. Голям страх ме е обладал. Духовете са в 

                                                 
1 Вероятно Кирко (Кириак) Мичора - вж. за него коментара към д. 145, с. 331. 
2 Фуад паша? 
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_äç ðïëëïp ‰ì™í Bðåóêßñôçóáí êáp ‰ðçñåôï‡óéí ôéíÝò Tî Bãíïßáò ôéíÝò 
Tî BðÜôçò Dëëïé äS êáp åxóéí ïp ðïíçñüôåñïé êáp âëáâåñüôåñïé ôáõôï÷ñü-
íùò Tê óõìöÝñïíôïò îÝíá óõìöÝñïíôá, Ѓëïé ïЏôïé ðåñéìÝíïõóé êáè<cí 
њñáí ô{ Vèíïò ëÜâåé ìÝñïò årò ô@ ðñÜãìáôá ôïõ í@ Bñ÷ßóïõí í@ ô{ äéáìå-
ëßæùóéí Wíáò ðñ{ò Wí ìÝñïò Dëëïò ðñ{ò Dëëï óýñùí áˆô{·  

Ðåðïßèáìåí årò ô[í öñüíçóéí êáp ðáôñéïôéóì{í ô™í Vîù ìÝãá äõíÜ-
ìåùí· årò áˆôï†ò Wðåôáé ^ åˆèÞíç årò ô{ ìÝëëïí ^ ìåãÜëç· ^ Bðïóôïë[ ìïõ 
ëÞãåé årò ô{ ôÝëïò ô{ }ðïqïí |íåéñåõüìåèá· äé@ í@ öèÜóù átóéùò årò áˆô{ 
Tðñïóùðïßçóá ô{ æÞôçìá, ô{ Vöåñá ìS Bãùíßáí Tó÷Üôçí ìüíïò, ðá-
ñåìÝñéóá ðAí óôïé÷åqïí ô{ }ðïqïí ô{ Tìüëõíå êáp äSí Döéíå í@ Bíáðôõ÷-
è\, BðåìÜêñéíá Ѓëáò ô@ò Dêáíèáò êáp ôñéâüëïõò ô@ }ðïqá TêäÝñíïõí ‰ð{ 
ôï†ò ðüäáò ìïõ äé@ í@ ì[ ðáñåìðïäßóùóéí Bð{ ô[í ìüíçí }ä{í, aôéò 
]äýíáôï í@ óþóf ô{ Vèíïò· Täïêßìáóá êáô@ ô\ò êåöáë\ò ìïõ Ѓëïõò ôï†ò 
êåñáõíï†ò ô™í îÝíùí öáôñé™í êáp ôï†ò äïêéìÜæù· Bëë@ ô{ Vñãïí ^ì™í 
óôÝöåôáé ìS ô{í óôÝöáíïí äÜöíçò êáp ìýñôçò êáp ^ óõíåßäçóéò BãÜëëåôáé 
Bð{ ô[í ÷áñ@í ô[í }ðïqáí ^ BñÝôç ìüíïí äßäåé·  

Ô{ Vèíïò Bðïêè™í ô[í Têêëçóéáóôéê[í ôïõ áˆôïíïìßáí Tìâáßíåé årò 
æù[í räßáí· Ѓôáí äéïñãáíßóf Uáõô{ årò ôñüðïí í@ å‰ñåè\  ëïí ^íùìÝíïí 
årò Yí ó™ìá, Ѓôáí ãíùñßóf Uáõô{ årò ô@ äéÜöïñá ôïõ óõóôáôéê@ ìÝñç, 
Ѓôáí áˆô@ öèÜóùóé í@ êéí™íôáé Bð{ ìßáí èÝëçóéí íïÞìïíá êáp 
ôñÝöïíôáé êáp æùïãïíï‡íôáé róïìåñ™ò, ôüôå årò áˆô{ ðñåðüíôùò Wêáóôïò 
êáp ößëïò êáp ì[ ößëïò è@ Bðïäþóf ô{í ôßôëïí ôï‡ âïõëãáñéêï‡ Vèíïõò 
äéüôé óÞìåñïí äùñÝáí ô{ Bíáãíùñßæïõóé· ô@ Vèíç BíáãåííùìÝíá Bð{ ô{ 
ìçäSí1 äSí äýíáíôáé í@ åxíáé årò Bíäñéê[í ]ëéêßáí BðáñÜëëáêôá џò êáp 
ô@ Dôïìá, áˆô@ áЉîïõóé âáèìéáßùò êáp Bíáðôßóóïíôáé äé@ ô\ò TðéìÝ-
ëåéáò êáp ðáéäåßáò· Ѓèåí Bíïßãåôáé ^ìqí óôÜäéïí åˆñ† Bã™íïò Bëë@ 
Bã™íïò ðñïóöéëï‡ò êáp ãëõêÝùò årò ô{í }ðïqïí óõíéóôAôáé ^ Tèíéê[ æùÞ. 

ÌS ô[í êô\óéí ô\ò Têêëçóéáóôéê\ò ìáò áˆôïíïìßáò ðïèåq ðAóá âïõë-
ãáñéê[ øõ÷[ êáp ô[í êô\óéí ô\ò Têðáéäåõôéê\ò ôïõ áˆôïíïìßáò њóôå ^ 
Bíáôñïö[ ^ì™í í@<íáé årò ô@ò ÷åßñáò ìáò êáp í@ ðñïóêôAôáé óýìöùíá ìS 
ô[í öýóéí ^ì™í. 

Ô@ ðïëéôéê@ äéêáéþìáôá Têåqíá Bðï„…Ýïõóéí Díùèåí êáp Tê ô\ò 
^ì™í sêáíüôçôïò êáp öñïíßìïõ óõìðåñéöïñAò· ^ ÊõâÝñíçóéò ^ì™í äSí è@ 
BíÝ÷åôáé årò ô{ êñÜôïò ôçò ^ Bíôáñóßá í@ âñáâåíåqôáé êáëgôåñá Bð{ ô[í 
‰ðïôáãÞí· Ѓèåí Ѓóá äéêáéþìáôá Bðïêô™óé ïs Êñ\ôáé Böï‡ Ѓëïé Böáíßó-
èçóáí êáp ìåô<áˆô™í êáp ïs ô\ò >ÅëëÜäïò $Åëëçíåò, áˆô@ ôá‡ôá èÝëïõóéí 
åróá÷è\ êáp ðáñ’^ìqí êáè’Ѓóïí BöïñL êáp ô{ ðñïóùðéê{í ô\ò ‰ðçñåóßáò 
êáp ô@ò Dëëáò ìåôá„…éèìÞóåéò ÷ùñpò árìáôï÷õóßáò, ÷ùñpò êáôáóôñïö@ò 
Eò }ðïqáò ÷ñüíïõò êáp ár™íáò è@ öÝñïõóé ô@ t÷íç ôùí årò ô[í ÊñÞôçí, 

                                              
1 Подчертано в оригинала. 
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недоверие, умът замътен, вече мнозина от нас преминаха в другия 
лагер; едни служат от незнание, някои от заблуда; други пък, които са 
по-коварни и по-вредни, едновременно от интерес [и за] чужди интере-
си; всички те чакат времето, когато нацията ще вземе участие в 
делата си, за да започнат да я разчленяват, влачейки я един на една 
страна, друг на друга.  

Убедихме се в благоразумието и патриотизма на външните велики 
сили; на тях се пада голямата отговорност за бъдещето. Мисията ми 
приключва с резултата, за който мечтаехме. За да стигна успешно до 
него, олицетворих Въпроса, движих го в неописуеми мъки самотен, 
премахнах всичко, което го заразяваше и не го оставяше да се развие, 
отстраних всички тръни и бодли, които деряха под краката ми, за да не 
ме отклонят от верния път, който можеше да спаси нацията. Върху 
главата си изпитах, и [продължавам] да изпитвам, всички гръмотевици 
на чуждите оръдия. Ала делото ни се увенчава с венец от лавър и 
мирта, а съзнанието се изпълва от радостта, която добродетелта 
единствено дарява. 

Сдобила се с църковна автономия, нацията влиза в истинския 
живот. Когато се организира така, че да се обедини в едно тяло, когато 
опознае себе си в различните си съставни части, когато те съумеят да 
се движат от споделено и разумно желание и да се хранят и укрепват 
равномерно, тогава на нея всеки, и приятел и неприятел, заслужено 
ще £ признае името българска нация; защото днес даром £ го 
признават; не е възможно, както и при хората, възродените от нищо1 
нации [веднага] да достигнат зрелост, те постепенно порастват и се 
развиват чрез грижи и образование; следователно, открива ни се 
широко поприще за състезание, но родно и сладко, което представля-
ва националният живот. 

С придобитата ни църковна независимост всяка българска душа 
желае и придобиването на образователна независимост, така щото 
нашето възпитание да е в ръцете ни и да се придобива съобразно 
природата ни. 

Политическите права произтичат от горните, от способностите ни 
и от разумното ни поведение. Правителството не ще понесе в държа-
вата му бунтът да се възнаграждава по-добре от подчинението. Сле-
дователно, колкото права придобиват критяните, след като всички 
бяха погубени и с тях и гърци от Кралството, тези същите [права] ще 
бъдат отстъпени и на нас що се отнася и до административния пер-
сонал, и другите реформи без кръвопролитие, без разрушения; които 
ще пазят години и векове следите си на Крит – за какво, за кого тога-

                                                 
1 Подчертано в оригинала. 
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äé@ ô{ }ðïqïí ðñ{ò ôp ôüôå Ѓëá ô@ äéêáéþìáôá; Fò ô{ óêåöè™óé ôï‡ôï 
ðïë† êáë@ Ѓóïé ìåôáî† ^ì™í êáôÝ÷ïíôáé Bð{ ô{ ðíå‡ìá ô\ò æùúñüôçôïò 
ô™í Êñçô™í. 

Åtèå ô[í Tñ÷ïìÝíçí UâäïìÜäá í@ äõíçè™ í@ óAò Bíáããåßëù ô{ Vñãïí 
ìáò ôåôåëåóìÝíïí. 

Åtðåôå ìïé ðáñáêáë™ ðï‡ êåqôáé ^ ‰ðüèåóåéò ô\ò ó÷ïë\ò; ôp óêÝðôåó-
èå ðåñp áˆô\ò; ðåñp ôï‡ ðñïãñÜììáôïò ôçò êáp ôï‡ ðñïóùðéêï‡ ô™í 
äéäáóêÜëùí; óêåðôüìåíïé ðåñp ô\ò ôï‡ B„…Ýíùí ó÷ïë\ò ì[í Bäéáöïñåqôå 
ô[í ô™í êïñáóßùí· } ôüðïò ìáò V÷åé BíÜãêçí ìåãÜëçí Bð{ ô[í ôåëåõôáß-
áí· äéüôé ðáñ<^ìqí ^ îåíéê[ äéáöèïñ@ äéáäßäåôáé äé@ ôï‡ ãõíáéêßïõ öýë-
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 LA QUESTION BULGARE // par // COPRICHTANSKI 
Constantinople // Imprimerie du Courrier d’Orient // 1868 

LA QUESTION BULGARE 

I. Valeur actuelle de la question bulgare. 

Il serait oiseux de démontrer ici les périls de la situation actuelle de 
l’Europe. Ces périls se révèlent à tout le monde, soit par l’examen de la 
période historique que nous traversons, soit par cet instinct qui épouvante 
les oiseaux à l’approche de l’orage. Nous respirons une atmosphère im-
prégnée de terreur. La mine remplie de poudre sur laquelle nous mar-
chons est tellement continue qu’une étincelle nous met dans l’attente 
d’une explosion générale. C’est au milieu de ces inquiétudes poignantes 
que nous élevons la voix au nom d’une race à laquelle le journalisme 
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ва [са] тези права? За това много добре да помислят онези от нас, 
които са обладани от жизнерадостния дух на критяните. 

Дано през идващата седмица да успея да Ви съобщя, че делото 
ни е приключено. 

Моля, кажете ми докъде стигна въпросът с училището? Какво 
мислите за него? За програмата му и за учителския персонал? Обмис-
лящи мъжко училище, не бъдете безразлични към девическо. Нашият 
край има голяма нужда от последното. Защото сред нас чуждата 
поквара се разпространява от женския пол, както и доброто от него. 
Следователно, придвижването му на по-висока степен ще бъде 
венеца на обществените добрини за делата ни. Но е и малко късно. 

Миналата седмица, когато ми писа, ми каза, че общината ми 
изпраща писмо, но не получих от нея писмо. Тази поща още не е при-
стигнала. 

Прегръщам Вас и всичките приятели.  
Изцяло Вам предан // Д-р Ст. Чомаков 

6 деке[мври] [1]867 // Ц[ари]град 

№ 157 

БЪЛГАРСКИЯТ ВЪПРОС //от // КОПРИЩАНСКИ  
Цариград // Печатница на Курие д’Ориан // 1868 

БЪЛГАРСКИЯТ ВЪПРОС 

I. Сегашното значение на Българския въпрос 

Би било излишно тук да доказваме рисковете на сегашното 
положение в Европа. Те са видни за всички, било в резултат на из-
следване на историческия период, който преживяваме, било благода-
рение на инстинкта, който плаши птиците при приближаването на бу-
ря. Ние дишаме въздух, напоен със страх. Пълната с барут мина, вър-
ху която стъпваме, е с такъв обсег на действие, че една искра ще ни 
накара да очакваме обща експлозия. Тъкмо по време на това мъчи-
телно безпокойство ние издигаме глас в името на един народ, когото 
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européen a oublié d’octroyer la popularité qu’il a donnée à des nations bien 
moins nombreuses, bien moins engagées dans le système général des 
intérêts de notre époque. Mais cet oubli même vient à l’appui de ce que 
nous aurons à dire: Y a-t-il, en effet, une preuve plus éloquente de 
l’enterrement auquel un peuple a été soumis, que cette nuit sombre jetée 
sur les griefs et les aspirations de six millions d’hommes? 

Et qu’est-ce donc que la Bulgarie? Est-ce une région jetée hors de 
l’Europe ou hors du siècle? Est-ce un Mexique ou une Cochinchine? Est-ce 
un désert dont la possession n’apporte aucun surcroît de force à celui qui 
l’aura? Loin de là: c’est le vaste promontoire qui donne à son possesseur 
l’empire de la Méditerranée orientale; c’est l’aile droite massive et 
puissante de cette Slavie dont la Russie ambitionne l’entière possession; 
c’est le terrain d’un peuple qui, slave, et orthodoxe, élève seul aujourd’hui 
une opposition au tzarisme sur le terrain même du slavisme et de l’ortho-
doxie. 

La Bulgarie, c’est le centre même de la question d’Orient. 
Nous ne craignons pas d’être taxé d’exagération en affirmant que la 

Turquie d’Europe n’est plus aujourd’hui que la Bulgarie. Retranchez la 
principauté roumaine qui ne tient plus au gouvernement turc que par un fil 
de l’épaisseur d’une formalité diplomatique; retranchez les Serbes qui 
armés jusqu’aux dents donnent rendez-vous à leur souverain dans Kosso-
vo-Polé; retranchez les provinces et les districts grecs où la conspiration 
contre l’autorité ottomane à l’état permanent; retranchez l’Albanie pauvre, 
indisciplinée, fort éloignée du théâtre où se décideront les destinées de 
l’Empire, que reste-t-il à la Turquie en Europe? La Bulgarie et rien que la 
Bulgarie. C’est la Bulgarie, qui est le principal grenier de l’Empire, et la 
source la plus abondante des revenus publics; c’est en Bulgarie que se 
trouve le centre où l’Empire attaqué devra faire converger ses forces; c’est 
là que se dressent les montagnes et les forêts qui serviront de citadelles 
aux défenseurs de la Turquie; c’est là aussi que s’étendent les riches 
plaines qui leur donneront du pain; c’est là surtout que vit une population 
fidèle au gouvernement turc, désireuse de développer sa vie modeste et 
laborieuse, de conserver ses traditions et son langage, de développer les 
facultés de son âme et les ressources de sa terre sous un sceptre dont elle 
a pris l’habitude. Race aussi robuste et féconde que fidèle, et dont 
malheureusement jusqu’aujourd’hui le gouvernement turc n’a pas su utiliser 
la force et la fidélité. 

Cependant, étrange et amer jeu du hasard, les autres nations 
soumises au sceptre ottoman ont obtenu, dans l’autonomie religieuse qui 
leur a été octroyée par le vainqueur, une part relativement large d’auto-
nomie civile: la nation bulgare, la plus nombreuse, la plus productive et la 
plus importante sous tous les rapports, a seule été privée de cet avantage.
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европейската журналистика е забравила да надари с известността, 
която тя е отредила на нации, значително по-малобройни и значи-
телно по-малко вплетени в общата съвременна система на интере-
сите. Но самата тази забрава идва да подкрепи онова, което ще ка-
жем: Има ли в действителност по-красноречиво доказателство за за-
копаването на един народ от непрогледната тъмнина, спусната над 
жалбите и стремежите на шест милиона души? 

Но какво е България? Нима тя е област, разположена вън от Евро-
па или вън от съвременността? Нима тя е нещо като Мексико или като 
Кохинхина1? Нима тя е пустиня, чието притежание не увеличава 
силата на онзи, който ще я има? Не, разбира се: това е обширният полу-
остров, който дава на своя притежател властта над Източното Среди-
земноморие; това е плътното и мощно дясно крило на онази Славия, 
която Русия иска да притежава изцяло; това е земята на един народ, 
който, сам славянски и православен, днес единствен се противопо-
ставя на царизма в самото лоно на славизма и на православието. 

България – това е самата сърцевина на Източния въпрос. 
Няма да ни обвинят в преувеличаване, ако заявим, че днес Евро-

пейска Турция не е нищо повече от България. Махнете румънското 
княжество, свързано с турското правителство само чрез тънката нишка 
на дипломатическата формалност; махнете сърбите, които, въоръже-
ни до зъби, уговарят среща на своя господар на Косово поле; махнете 
гръцките области, където заговорът срещу османската власт е 
перманентно състояние; махнете Албания, бедна, непокорна, силно 
отдалечена от сцената, върху която ще се решават съдбините на Им-
перията. Какво остава от Европейска Турция тогава? България, нищо 
друго освен България. Тъкмо България е главната житница на Импе-
рията и основен източник на държавни приходи; тъкмо в България се 
намира мястото, където застрашената Империя трябва да съсредо-
точи силите си; тъкмо там се издигат планините и горите, които ще 
послужат за крепост на защитниците на Турция; и тъкмо там се прос-
тират богатите равнини, които ще им дадат хляб; и най-вече тъкмо там 
живее население, вярно на турското правителство, желаещо да развие 
своя скромен и трудов живот, да запази своите традиции и своя език, 
да разработи възможностите на своята душа и богатствата на своята 
земя под властта, с която е свикнало. Народ, колкото твърд и 
плодовит, толкова и предан, чиито сила и преданост обаче до сега за 
нещастие турското правителство не е съумяло да използува. 

Но, странна и горчива игра на случая, другите подчинени на ос-
манската власт нации са придобили, в рамките на подарената им от 
победителя религиозна автономия, значителна гражданска автономия; 
българската нация, най-многобройна, най-производителна и най-важна 
във всяко отношение, единствена е била лишена от тази облага.

                                                 
1 Име, с което европейците наричали завладяната от Франция през 1867 южна 

част на днешен Виетнам.  
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Nous dirons plus loin comment cela est arrivé: constatons seulement 
ici que depuis prés de cinq siècles nous expions la faute d’un véritable 
lapsus calami. Les Grecs, les Arméniens, les Israélites, à l’abri de leurs 
constitutions particulières, ont pu jusqu’à un certain point ne se considérer 
que comme sujets d’un souverain d’une autre origine que la leur; ils ont pu 
s’amasser un trésor d’idées, d’expérience de la vie publique, de richesse 
matérielle qui les met à même, dans l’ère qui commence, de développer 
leur vie d’une façon utile pour eux et pour le gouvernement qui leur avait 
accordé des conditions si favorables. Nous, Bulgares, nous n’avons pas 
été simplement soumis à une dynastie étrangère, mais encore nous avons 
été assujettis à la domination spirituelle d’un peuple étranger; chacun de 
nous a reçu un maître, chacun de nos intérêts les plus intimes a été livré à 
un intérêt rival. Nous avons vécu jusqu’à ce jour, non pas en sujets 
immédiats du Sultan, mais en véritables raias, troupeau affermé par les 
Osmanlis aux seigneurs du Phanar. Certes, il nous a fallu une vitalité bien 
tenace pour traverser cinq siècles d’étouffement, et pouvoir relever la tête 
comme nous le faisons depuis quinze années. Puisse enfin le gouverne-
ment turc se réveiller comme nous; puisse-t-il reconnaître qu’il a autant 
perdu que nous-mêmes en nous livrant aux évêques grecs, et nous 
accorder enfin une demande si juste, et si souvent répétée qui devient 
touchante à force d’être modeste: que le peuple bulgare devienne, comme 
les autres peuples de l’Empire sujet immédiat du gouvernement ottoman: 
qu’il soit délivré du joug des évêques grecs et des grecs même: qu’il 
obtienne aujourd’hui ce que les autres peuples ont obtenu il y a cinq siècles 
des premiers sultans, une église à lui, une Eglise bulgare. 

Nous verrons plus loin quelle est la signification de cette demande: 
disons d’abord ce que sont la Bulgarie et les Bulgares: on les connaît si 
peu! 

II. La Bulgarie et le peuple bulgare 

Entre le Danube et la mer de l’Archipel, entre l’Albanie et la mer Noire, 
s’étend un vaste quadrilatère d’environ 240.000 kilomètres carrés: il 
correspond aux pays connus dans l’antiquité sous le nom de Mésie, de 
Thrace et de Macédoine, et aujourd’hui aux vilayet de Roustchouq, d’An-
drinople et de Salonique. 

Le littoral de cette région est surtout habité par les Grecs qui, de 
même que les Arméniens, ont aussi quelques représentants dans les 
villes commerçantes de l’intérieur: un certain nombre de métis gréco-
valaques, connus sous le nom de Tzinzares ou Koutzo-Valaques, trafi-
quent activement dans le vilayet de Salonique; quelques milliers de Tzin-
ganes errent partout; nombre d’entre eux se sont pliés à la vie sédentaire. 
La race juive, peu nombreuse, mais douée d’une ubiquité singulière, se 
trouve dans tous les endroits où la spéculation est possible. Par-ci par là 
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По-нататък ще кажем как е станало това; тук да отбележим само, 
че от близо пет века ние изкупваме вината на един истински lapsus 
calami1. Гърците, арменците, евреите, под закрилата на свои собст-
вени органически закони, са успели до известна степен да не се смя-
тат поданици на господар, различен по произход от тях; те са могли да 
натрупат съкровище от идеи, от опит в обществения живот, от ма-
териално богатство, което им позволява, в епохата, която започва, да 
разгърнат своя живот по начин, полезен за тях и за правителството, 
предоставило им толкова благоприятни условия. Ние, българите, не 
просто сме били подчинени на една чужда династия, но също така сме 
били подложени и на духовното владичество на един чужд народ; 
всеки от нас получи господар, всеки от най-съкровените ни интереси 
бе отдаден във вражеска полза. До днес ние живяхме не като преки 
поданици на султана, но като истинска рая, стадо, отдадено от ос-
манлиите под наем на господарите от Фенер. Беше ни потребна, раз-
бира се, много жилавост за да преживеем пет века потъпкване и за да 
можем, вече петнадесет години, да надигнем глава. Дано най-сетне и 
турското правителство се пробуди като нас; дано то признае, че е за-
губило толкова, колкото и ние самите, предавайки ни на гръцките 
епископи, и да удовлетвори най-сетне едно толкова справедливо и 
толкова често повтаряно искане, което затрогва със своята скромност; 
дано българският народ стане, подобно на другите народи в 
Империята, пряк поданик на османското правителство; дано той бъде 
освободен от робството на гръцките владици и на самите гърци; дано 
днес той получи това, което другите народи са получили преди пет 
века от първите султани – своя собствена Църква, българска Църква. 

Ще видим по-нататък какъв е смисълът на това искане; да кажем 
първо какво са България и българите – за тях се знае толкова малко! 

II. България и българският народ 

Между Дунав и Егейско море, между Албания и Черно море, се 
простира един обширен четириъгълник от около 240 000 км2: той об-
хваща земите, познати в Древността под имената Мизия, Тракия и 
Македония, а днес – като Русенски, Одрински и Солунски âèëàåòè. 

Крайбрежието на тази област се обитава предимно от гърците, 
които, подобно на арменците, са представени също в някаква степен 
из търговските градове на вътрешността; известен брой гръко-влашки 
метиси, познати под името цинцари или куцовласи, се занимават ак-
тивно с търговия в Солунския âèëàåò; няколко хиляди цигани бродят 
навред, някои от тях са се приучили на уседнал живот. Евреите, не-
многобройни, но притежаващи рядката дарба да са вездесъщи, се 
срещат навсякъде, където спекулата е възможна. Тук-таме има чер-

                                                 
1 (лат.) – грешка на перото. 
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des Circassiens importés du Caucase, tout effarouchés de la vie agricole à 
laquelle le gouvernement les invite. Les Osmanlis, maîtres politiques du 
pays, ont sur différents points, des districts et des villages, où ils s’occupent 
d’agriculture, de grands tchiftliks (fermes), propriétés des beys; mais la 
majeure partie de leur population habite les cités et remplit les emplois 
publics. 

Les représentants des diverses races que nous venons de mentionner, 
ne dépassent pas deux ou trois millions; les six ou sept millions d’habitants 
que contient encore le quadrilatère, appartiennent à la nation bulgare, 
branche de la grande famille slave* . 

Les Bulgares s’occupent de toute sorte d’industrie, de commerce local 
et d’exportation; ils sont surtout agriculteurs et pasteurs. Ils professent le 
christianisme du rite grec orthodoxe. On trouve cependant parmi eux quel-
ques milliers de catholiques et un nombre assez considérable de musul-
mans, surtout dans Moglin, Dospate et Lovtcha. La population purement 
orthodoxe peut être évaluée à six millions d’âmes. 

                                              
* Nous ne faisons pas ici une œuvre d’érudition; nous remarquons seulement qu’à la 

chute de l’Empire romain les peuples envahisseurs étaient certainement moins nombreux, 
moins civilisés que les peuples envahis et que par conséquent ils ont dû se perdre dans ces 
derniers comme des ruisseaux dans le sol. C’est ce qui est arrivé en France, en Espagne, 
en Italie, et cela a dû nécessairement arriver en Bulgarie. Quelle qu’ait donc été l’origine des 
Bulgares, il est évident qu’ils ont dû s’établir au sein d’une nationalité slave, puisque toute la 
Bulgarie est complètement slave aujourd’hui. Les preuves écrites ne manquent pas à l’appui 
de ce raisonnement irréfragable. Strabon établit l’unité nationale des Gètes et des Mysiens, 
et Théophylacte Symmocata qualifie formellement les premiers de Slaves. (Voy. Strabon, 
Lib. VII, chapitre 3, Nos 1 et 11 Théophylacte Symmocata disc. 3 No 4 et disc. 7 No 1). Il est 
donc hors de doute que le massif des Balkans a de temps immémorial appartenu à la race 
slave: la Macédoine même n’en doit pas être exclue. Les Grecs confondaient les 
Macédoniens avec les barbares; dans son livre intitulé Bible de l’Humanité, M. Michelet fait 
fort bien remarquer que les traits physiques et moraux d’Alexandre le Grand étaient tout-à-
fait étrangers à ceux de la race grecque. Un ancêtre de ce dernier, Alexandre Ier, avait reçu 
des Grecs le titre de Philhellène pour leur avoir révélé les plans du roi de Perse: un titre 
pareil ne pouvait être appliqué qu’à un étranger à l’Hellade. Cette péninsule balkanienne 
nous présente le spectacle d’une singulière immutabilité au milieu des révolutions qui ont 
parcouru l’Europe depuis les temps les plus reculés: alors comme aujourd’hui elle était tout 
entière slave frangée de Grèce [подчертано в оригинала]. 
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кези, преселени от Кавказ, които са ужасени от земеделския живот, 
към който правителството ги приканва. Османлиите, политически гос-
подари на страната, притежават – на различни места – околии и села, 
където се занимават със земеделие, с големите чифлици (ферми), 
които са собственост на бейовете; но най-голямата част от тяхното 
население обитава градовете и изпълнява държавните служби. 

Представителите на различните народи, които току-що споме-
нахме, не надвишават два-три милиона; останалите шест-седем ми-
лиона жители на четириъгълника принадлежат на българската нация, 
клон от голямото славянско семейство.  

Българите се занимават с всички видове занаяти, с вътрешна и 
износна търговия; те [обаче] са предимно земеделци и пастири. Из-
повядват християнството от гръко-православен обряд. Но сред тях 
има и няколко хиляди католици и доста значителен брой мюсюлмани, 
главно в [районите на] Мъглен, Доспат1 и Ловеч. Чисто православното 
население може да бъде пресметнато на шест милиона души. 

                                                 
 Тук не правим научно изследване; само отбелязваме, че след падането на 

Римската империя нахлулите в нея завоеватели със сигурност са били по-мало-
бройни, по-слабо цивилизовани от завоюваните народи и че, следователно, е тряб-
вало да се загубят сред последните подобно ручеи в почвата. Точно това е станало 
във Франция, в Испания, в Италия, това по необходимост е трябвало да стане и в 
България. Какъвто, прочее, и да е бил произходът на [пра]българите, очевидно е, че 
те е трябвало да се настанят сред една славянска народност, тъй като цяла България 
днес е напълно славянска. Не липсват писмени свидетелства в подкрепа на това 
необоримо умозаключение. Страбон установява, че гети и мизи са от една национал-
ност, а Теофилакт Симоката изрично определя първите като славяни. (вж. Страбон, 
[География,] кн. VII, гл. 3, № 1 и 11; Теофилакт Симоката, [История], кн. 3, § 4, и кн. 7, 
§ 1). Вън от съмнение е, следователно, че Балканите като цяло от незапомнени 
времена са принадлежали на славяните; дори Македония не прави изключение. [Тук 
Чомаков се придържа към теорията за автохтонност на балканските славяни, която 
господствува в българската книжнина до края на 60-те години на 19 век, когато М. 
Дринов доказва, че те са пришълци, и която в науката отдавна е изоставена; подробно 
за етногенезата на българската народност вж. напр. у Ангелов, Д. Образуване на 
българската народност; що се отнася до древните македонци – те наистина не са 
гърци, но не са и славяни; от 5 в. пр.Хр. те възприемат гръцкия език, но и днес техният 
етнически произход остава неизвестен (вж. пак там) – б. И.Т.] Гърците вземали 
Македония за варварска страна; в своята книга, озаглавена Библия на човечеството, 
Г-н Мишле специално отбелязва, че физическите и нравствени черти на Александър 
Велики били напълно чужди на гръцките. Един от предците на последния, Александър 
I, получил от гърците титлата Филелин задето им разкрил плановете на персийския 
цар – една подобна титла би била приложима само към чужденец спрямо Елада. 
Балканският полуостров ни представя спектакъл на забележителна неизменност сред 
коренните промени, които е преживявала Европа от най-древни времена: някога, както 
и сега, той бил изцяло славянски, поръбен с Гърция [подчертано в оригинала]. 

1 Това е едно от имената на Родопите през Възраждането. 
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Disons en passant que la population de la Bosnie est congénère 
de celle de la Bulgarie: elle en a le langage et les mœurs. Il faut 
cependant reconnaître que les Bosniaques se distinguent des Bulgares 
par un caractère plus fier et plus belliqueux; c’est qu’ils n’ont pas eu à 
subir le joug spirituel ci-dessus mentionné, qui a broyé les Bulgares, 
une grande partie d’entre eux, leur noblesse entière, s’étant des le 
principe mis sur la même ligne que les conquérants osmanlis, en em-
brassant l’islamisme. 

Des grandes masses de montagnes s’élèvent en Bulgarie: elles for-
ment un angle dont un côté se dirige du nord au sud, de la Serbie à la 
Grèce, en remplissant de ses hautes et larges ramifications toute la moitié 
occidentale de la Bulgarie. 

L’autre côté, connu sous le non de Balkan, se dirige de la Serbie vers 
la mer Noire, parallèlement au Danube, du bassin duquel, il forme de ce 
côté la limite méridionale. 

Le grand fleuve que nous venons de nommer est le principal et 
presque le seul cours d’eau navigable de la Bulgarie. Parsemé d’une 
foule d’îles et bordé de forteresses, il forme la première ligne militaire de 
la Turquie, du côté du nord; la seconde ligne est formée par le Balkan. 

La large et riche vallée comprise entre ces deux lignes s’évase près de 
la mer Noire en une vaste plaine appelée Dobroudja, et a formé au Moyen 
Âge le centre politique du royaume bulgare. 

A l’intérieur de l’angle montagneux dont nous avons parlé, nous 
trouvons la Maritza, l’Hèbre des anciens, et le plus grand fleuve de ceux 
qui appartiennent en entier à la Bulgarie. Il descend des monts Dospat, 
et forme un grand demi-cercle en coulant d’abord de l’ouest à l’est 
jusqu’à Andrinople, puis du nord au sud jusqu’au golfe d’Enos où il se 
perd. Le bassin de ce fleuve constitue le vilayet d’Andrinople et renferme 
les plus grandes et les plus fertiles plaines de la Bulgarie. Rendue 
navigable, la Maritza deviendrait pour le commerce du pays une artère 
vivifiante, mais c’est à peine si des radeaux peuvent en dеscendre 
aujourd’hui le cours. 

A l’ouest de la Maritza, descendent du nord au sud et se perdent dans 
la mer de l’Archipel, le Karasou (Nestus), le Strouma (Strymon) et le Vardar 
(Axius). Ils creusent d’étroites vallées dans le réseau montagneux qui fut 
jadis la Macédoine, et qui forme aujourd’hui le vilayet de Salonique. Les 
fleuves macédoniens ont un cours rapide et torrentueux qui les rend 
impropres à la navigation dans leur état naturel. 

Le sol de la Bulgarie a été richement doté par la nature. Les Montag-
nes abondent en bois de construction et leur sein est riche en minéraux 
utiles. Les plaines et les vallées sont d’une fertilité inépuisable; le froment, 
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Нека между другото кажем, че населението на Босна е сродно с 
това на България: тя има същия език и същите обичаи. Трябва обаче 
да се признае, че босненците се различават от българите по своя по-
горд и по-войнствен характер: това е защото те не е трябвало да пона-
сят по-горе споменатото и смляло българите духовно иго, тъй като го-
ляма част от тях, цялата им аристокрация, още от самото начало е за-
станала на страната на османските завоеватели, приемайки исляма. 

Големи планини се издигат в България: те образуват ъгъл, на 
който едното рамо е ориентирано в посока север-юг, от Сърбия към 
Гърция, заемайки със своите високи и широки разклонения западната 
половина на България. 

Другото рамо, познато под името Балкан, се насочва от Сърбия 
към Черно море, успоредно на Дунав, на чийто басейн то откъм тази 
страна образува южния предел. 

Голямата река, която току-що назовахме, е главната и почти 
единствена плавателна водна артерия на България. Осеяна с мно-
жество острови и поръбена с крепости, тя съставлява първата бойна 
линия на Турция откъм север; втората линия се образува от Балкана. 

Широката и богата долина, затворена между тези две линии, не-
далеч от Черно море се разширява в обширна равнина, наречена 
Добруджа, и в Средновековието е образувала политическия център на 
българското царство. 

В ъгъла от планини, който споменахме, намираме Марица, Хеброс 
на древните и най-голяма река измежду тези, които изцяло са в 
България. Тя взема началото си от Доспат1 и образува голям полу-
кръг, течейки най-напред от запад на изток до Одрин, после от север 
на юг до Еноския залив, където се губи в морето. Басейнът на тази 
река съставлява Одринския âèëàåò и вмества най-големите и най-пло-
дородните полета на България. Направена плавателна, Марица би 
станала за местната търговия животворна артерия, но засега само 
салове едва могат да слизат по нейното течение. 

На запад от Марица, от север на юг, текат за да се влеят в Егейско 
море Карасу (Нестус)2, Струма (Стримон) и Вардар (Аксиус). Те 
дълбаят тесни долини в планинската мрежа, която някога бе Македо-
ния и която днес образува Солунския âèëàåò. Македонските реки са 
бързи и поройни, което в естественото им състояние ги прави негодни 
за корабоплаване. 

Земята на България е щедро надарена от природата. Планините 
изобилстват с дървен строителен материал, а техните недра са бо-
гати на полезни изкопаеми. Равнините и долините са с неизчерпаемо 

                                                 
1 Всъщност, Марица извира не от Родопите, а от Рила. 
2 Места. 
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l’orge, le maïs, le riz, le tabac, le raisin, les graines aromatiques donnent 
des produits abondants: à l’ouest, le coton est cultivé avec succès; au midi 
et à l’ouest on cultive le mûrier pour le ver à soie sur une grande échelle. 
De vastes contrées du sandjak de Philibé s’occupent de la culture des roses 
destinées à la distillation d’une essence précieuse. 

De nombreux troupeaux de moutons, de chèvres, de bœufs, de 
porcs, de chevaux constituent un élément très important de la richesse 
du pays et des revenus du trésor public. Le gibier, le poisson, les 
abeilles abondent. 

Mais toute cette fécondité est encore plutôt virtuelle qu’effective. La 
nature a beaucoup fait pour la Bulgarie, mais elle a laissé beaucoup à 
faire à l’homme. Or, l’homme n’a encore fait que bien peu. Les routes, si 
nécessaires partout, mais particulièrement dans un pays accidenté et 
privé de voies fluviales comme la Bulgarie, n’existent pas. L’agriculture 
est complètement dans l’enfance, on ne sert que d’instruments primitifs, 
qui exigent une énorme dépense de forces pour ne tirer d’un sol 
admirable que des produits relativement très bornés: d’immenses 
espaces restent en friche. Quant aux richesses minérales enfouies dans 
le sein des montagnes, c’est à peine si elles sont touchées; et la science 
forestière est entièrement ignorée. L’élève du bétail est aussi arriéré que 
les autres branches de l’économie rurale. La production du vin, qui 
devrait faire un important article d’exportation, est à peu près bornée à 
la consommation locale, faute de routes et faute aussi de bons procédés 
de vinification. 

L’industrie se borne à la préparation des cuirs, à la fabrication du gros 
drap qu’on porte en général dans l’Asie-Mineure, des tapis bien solides, 
des fourrures très-riches et d’autres objets à l’usage du pays, et de 
l’essence de rose. 

Partout, une richesse qui est plutôt inerte et qui pour se mettre en 
mouvement demande un souffle vivifiant. Toute la Bulgarie, hommes et 
choses, est un corps magnifiquement organisé où le sang ne circule que 
très lentement. 

Qu’est-ce donc que ce peuple bulgare? Manque-t-il d’intelligence ou 
de muscles est-il impuissant à se marier à la riche nature qui lui sourit? 
Non, c’est un peuple opprimé par un clergé étranger. 

Dans cette réponse se trouve le résumé de toutes ses misères. 
Il suffit de voir un Bulgare pour dire: voilà un être créé pour travailler, 

tant la vigueur est évidente dans ses membres robustes. Les traits un peu 
pétrifiés de son visage dénotent ce calme des nerfs qui engendre le calcul 
froid et le travail opiniâtre. Le Bulgare est très-sobre. Il cultive avec amour 
la terre qui le nourrit, la quitte avec peine, y retourne avec joie, et Dieu sait 
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плодородие: пшеницата, ечемикът, царевицата, оризът, тютюнът, гроз-
дето, ароматичните семена дават изобилни добиви; на запад памукът 
се отглежда с успех; на юг и запад се отглежда в големи размери 
черницата за копринени буби. Обширни райони в Пловдивския ñàíäæàê 
са заети от розови насаждения, предназначени за дестилиране на 
ценно масло. 

Многобройните стада от овце, кози, говеда, свине, коне съставля-
ват твърде важна част от богатството на страната и от доходите на 
държавното съкровище. Дивечът, рибата, пчелите са в изобилие. 

Но цялата тази плодовитост е повече възможна отколкото дейст-
вителна. Природата много е направила за България, но тя много за пра-
вене е оставила и на човека. Обаче, той все още е направил твърде 
малко. Шосетата, толкова необходими навсякъде и особено в страна с 
неравна повърхност и лишена от речни пътища като България, не 
съществуват. Земеделието е изцяло в детската си възраст, използват 
се само примитивни сечива, които изискват огромен разход на сили за 
твърде ограничени, предвид чудесната почва, доходи; огромни 
пространства остават необработени. Що се отнася пък до минерални-
те богатства, скрити в недрата на планините, те са кажи-речи недо-
коснати; а лесотехниката е напълно пренебрегната. Отглеждането на 
добитък е също толкова изостанало, колкото и другите клонове на 
селското стопанство. Производството на вино, което би трябвало да 
съставлява важно перо в износа, поради отсъствието на пътища, а 
също така и поради отсъствието на добри методи за ферментация на 
гроздето, е ограничено почти до нуждите на местното потребление. 

Промишлеността се ограничава в преработката на кожи, в произ-
водството на дебел шаяк, който се изнася главно в Мала Азия, на 
плътни килими, на най-разнообразно кожухарство и на други изделия 
за употреба в страната, както и на розово масло. 

Навсякъде богатство, което е по-скоро в застой и което за да се 
приведе в движение изисква едно животворно дихание. Цяла Бълга-
рия, хора и неща, e едно великолепно устроено тяло, в което обаче 
кръвообращението е твърде бавно. 

Но какво е българският народ? Липсва ли му ум или мишци, не-
способен ли е той да влезе в брачен съюз с усмихващата му се при-
рода? Не, това е народ, потиснат от чуждо духовенство. 

Този отговор в обобщен вид съдържа всичките му теглила. 
Достатъчно е да погледнете един българин за да кажете: ето 

един човек, създаден за труд – толкова очевидна е енергията в яките 
му крайници. Чертите на неговото лице, не много подвижни, издават 
онова спокойствие на нервите, което поражда безстрастна сметка и 
упорит труд. Българинът е много трезв. Той обработва с любов зе-
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ce qu’il en ferait s’il était initié aux procédés de l’agriculture européenne. A 
ses qualités ajoutez un profond amour de la famille, et vous reconnaîtrez 
dans le Bulgare l’idéal du laboureur, l’homme qui plonge par toutes ses 
racines dans le sillon. 

Par l’ensemble de ses qualités sérieuses le peuple bulgare 
constitue non pas l’élément brillant, mais l’élément granitique de la race 
slave. Dans un congrès panslave il représenterait certainement l’idée de 
l’ordre et de la conservation. Il n’en est pas pour cela moins slave et 
purement slave. L’expression rêveuse et concentrée de son visage, la 
finesse qui jaillit de son œil nuageux, la mélancolie de sa chanson vous 
avertissent assez qu’il est le frère de ceux qui vivent sur les bords de la 
Vistule et du Dniéper. 

Le Bulgare honnête et sincère est excessivement économe: il ne se 
refuse qu’avec peine de métal qu’il cache quelque part avec soin; ce qui 
arrive chez tous les peuples où les moyens de gagner sont rares, et la 
conservation du gain incertaine. Mais vienne un hôte, et l’hospitalité, cette 
vieille vertu des Slaves, rendra le Bulgare plus généreux pour l’étranger qui 
pour lui-même. 

Les Bulgares, de nature sérieux et taciturnes, sont essentiellement 
pacifiques, vraiment les frères qui disaient jadis aux guerriers 
allemands: Il n’y a pas d’armes chez nous, nous n’avons que des guzla. 
Il suffit d’avoir habité quelque temps Constantinople pour remarquer que 
parmi tant de scènes de violence dont cette capitale est le théâtre, on ne 
voit presque jamais figurer de Bulgares: la police n’est jamais 
importunée par eux. Tout l’intérieur de la Bulgarie est dénué de 
garnisons: un vaste pays rempli de montagnes et de forêts privé de 
routes, entrecoupé de déserts, est suffisamment gardé par un couple de 
milliers de flegmatiques zaptiés turcs. 

Que dirons-nous maintenant de l’esprit religieux des Bulgares? Ce qui 
nous dirons de celui de tous les vrais Slaves: beaucoup de piété native, fort 
peu de dogmatisme, la religion à l’état d’aspiration vers un Dieu aimé mais 
inconnu, plutôt que la connaissance formelle de formules théologiques 
exclusives et rigoureusement déterminées; leur Dieu est adoré seulement 
dans les églises. Nulle part on ne voit chez eux une fontaine ou une forêt 
dédiée au Seigneur, comme chez les Grecs presque à chaque pas. 

L’instinct de liberté individuelle qui caractérise le Slave d’un sceau tout 
particulier, répugne aux cercles étroits, à l’obéissance passive au sein 
desquels le génie latin se sent à l’aise. A cette disposition naturelle ajoutez 
les circonstances au milieu desquelles les Bulgares ont vécu jusqu’-
aujourd’hui. De l’ignorance générale du Moyen-Âge, ils n’ont fait que 
passer à celle qui leur était imposée par la dure domination des beys et la 
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мята, която го храни, с мъка я напуска, при нея се завръща с радост и 
един Господ знае какво би направил от нея, ако беше посветен в мето-
дите на европейското земеделие. Към тези качества добавете дъл-
бока любов към семейството и вие ще разпознаете в българина идеал-
ния земеделец, човека, на когото всичките корени се спускат в браздите. 

Със сбора от съществените си черти българският народ състав-
лява не диаманта, а гранита на славянското племе. В едно всесла-
вянско представителство той сигурно би застъпвал идеята за ред и за 
съхраняване на съществуващото. Въпреки това той е не по-малко сла-
вянин и то – чист славянин. Мечтателното и съсредоточено изражение 
върху неговото лице, остроумието, което играе в мрачния му поглед, 
тъгата в неговите песни – всичко това недвусмислено ви говори, че 
той е брат на онези, които живеят по бреговете на Висла и Днепър. 

Честният и искрен българин е извънредно пестелив: той трудно се 
разделя с парите, които грижливо къта; така, впрочем, е при всички 
народи, у които средствата за добиване на блага са малко, а запазва-
нето на придобитото е несигурно. Но дойде ли гостенин, тогава гос-
топриемството, тази стара добродетел на славяните, прави българина 
по-щедър към странника отколкото към самия себе си. 

Българите, сериозни и мълчаливи по природа, са във висша сте-
пен миролюбиви, наистина братя [на онези], които казвали някога на 
войнствените германци: Няма оръжие у нас, имаме само гусли. Дос-
татъчно е човек да е живял известно време в Цариград за да забе-
лежи, че в многото сцени на насилие, на които тази столица е свиде-
тел, българи почти не участват: те никога не създават грижи на по-
лицията. В цяла България, с изключение на границите, няма нито един 
гарнизон: една обширна страна, изпълнена с планини и гори, лишена 
от пътища и осеяна с пустоши бива достатъчно добре охранява от 
няколко хиляди мързеливи турски заптиета. 

Какво да кажем тук за религиозността на българите? Това, което 
бихме казали за всички истински славяни: голямо и вродено благо-
честие, твърде малко догми, повече култ, насочен към един обичан, но 
непознат Бог, отколкото точно познаване на строго определени и 
нетърпящи възражение богословски правила; техният Бог е почитан 
само в църквите. Никъде у тях не се вижда чешма или гора, посветена 
на Господа, както на всяка крачка у гърците. 

Естественият нагон към лична свобода, който особено характери-
зира славянина, се отвращава от немноголюдните общности, в без-
дейното подчинение на които латинският дух се чувства удобно. Към 
това естествено разположение прибавете обстоятелствата, сред които 
българите са живели досега. От общото невежество на Сред-
новековието, те просто са преминали в невежеството, наложено им от 
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volonté de la théocratie phanariote. Ballottés par le vent des guerres du 
catholicisme à l’orthodoxie, de l’orthodoxie au mahométanisme, privés de 
cette science scolastique qui a érigé les Églises en sociétés à part, leurs 
prêtres n’ont pu établir un système de dogmes fixes ni par conséquent se 
réunir en une corporation bien distincte du reste de la nation. Aussi les 
prêtres bulgares sont intimement confondus avec le peuple. Chez les 
Bulgares donc tout concourt pour écarter l’exclusivisme religieux, et leur 
nature intime et les faits historiques, qui ont produit leur situation actuelle: il 
n’y a chez eux ni caste ayant pour intérêt d’imposer le fanatisme, ni peuple 
apte à le ressentir. 

Cependant les Bulgares sont très attachés à leurs formes religieuses 
extérieures, mais c’est surtout parce que ces dernières leur rappellent ce 
qu’ils ont de plus cher: leurs ancêtres et leur nationalité. 

Dans les premiers temps ils ont été parfois catholiques, mais jamais 
assez longtemps pour que le catholicisme se revêtît pour eux de la sainteté 
d’une tradition et leur apparût comme le lare du foyer des aïeux. 
Aujourd’hui ils sont attachés à l’orthodoxie, non qu’ils se rendent compte 
des différences dogmatiques entre elle et le catholicisme, ou qu’ils s’y 
intéressent; mais parce qu’elle est demeurée des siècles parmi eux, elle 
est devenue bulgare. 

D’ailleurs, il y a chez le Slave cette forte dose d’individualité qui lui fait 
chercher sa conviction dans son for intérieur plutôt qu’auprès d’une autorité 
en dehors de lui: de là dans les conceptions religieuses de cette race une 
disposition inconciliable avec le fanatisme: le fanatisme naît de la légion et 
non de l’individu isolé. 

Ainsi nulle part l’histoire ne signale moins de fanatisme religieux que 
chez les Bulgares. Ils détestent la jonglerie et la charlatanerie, aussi ils 
n’aiment pas ces professions, dans l’exercice desquelles il est indispensa-
ble d’avoir une certaine dose de mensonge et d’hypocrisie. 

Cet instinct de liberté individuelle se réfléchit dans la vie politique et 
sociale des Bulgares et en général de tous les Slaves. Aussi répugnent-
ils à ces centralisation qui font de l’homme l’instrument d’un despote ou 
la cheville d’un système. Ils aiment à se renfermer dans le cercle de leur 
famille ou de leur commune: chacun d’eux, très-jaloux d’être son propre 
maître, se soucie peu d’influer sur la volonté de ses voisins. 

Supposez ces Slaves libres de se gouverner par ces instincts, et vous 
ne verrez pas chez eux ces luttes d’ambition, ces encombrements autour 
du centre gouvernemental, ces guerres politiques et religieuses, ces 
dispositions qu’on voit apparaître partout où l’homme trouvant insuffisante 
la royauté qu’il tient de la nature sur lui-même, cherche à l’étendre sur la 
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суровата власт на бейовете и от волята на фенерската аристокрация. 
Люшкано от ветровете на войните от католицизъм към православие, 
от православие към ислям, лишено от онази схоластична наука, из-
дигнала Църквите в обособени общества, тяхното духовенство не е 
могло да установи система от постоянни догми, нито пък, вследствие 
на това, да се обедини в достатъчно различно от останалата част на 
нацията съсловие. Ето защо българското духовенство е най-тясно 
свързано с народа. У българите, прочее, всичко – и най-съкровената 
им същност, и историческите факти, поставили ги в днешното им по-
ложение – спомага за отстраняване на религиозната нетърпимост; 
сред тях не съществува нито каста, заинтересована да налага фана-
тизъм, нито народ, годен да изпитва такова чувство. 

Българите обаче са силно привързани към своите външни рели-
гиозни прояви; но то е само защото те им напомнят за онова, което им 
е най-скъпо: техните предци и тяхната народност. 

Първоначално, макар да са били от време на време католици, 
това никога не е бивало за толкова дълго, та католицизмът да придо-
бие за тях светостта на традиция и да им изглежда като закрилник на 
бащиното огнище. Днес те са привързани към православието, но не 
защото си дават сметка за догматическите разлики между него и ка-
толицизма или пък защото се интересуват от него; тъй като обаче ве-
кове е пребивавало сред тях, то е станало българско.  

Впрочем, има я у славянина онази силна доза индивидуализъм, 
която го кара да търси повече убежденията си вътре в своята душа, 
отколкото в някаква власт извън себе си; и поради това религиозните 
схващания на това племе демонстрират несъвместимост с фанатизма, 
който се ражда от множеството, не от отделната личност. 

И така, никъде историята не сочи по-малко религиозен фанатизъм 
отколкото у българите. Те мразят фокусничеството и измамата, ето 
защо не обичат онези занятия, за чийто упражняване е нужна известна 
доза лъжа и лицемерие. 

Този нагон към лична свобода се отразява в политическия и об-
ществен живот на българите и изобщо на славяните. Ето защо те се 
отвращават от онази централизация, която прави от човека оръдие на 
един деспот или винтче на един механизъм. Те обичат да се затварят 
в кръга на своето семейство или на своята община: всеки един тях, 
силно загрижен сам да си бъде господар, слабо се стреми да оказва 
въздействие върху волята на своите съседи. 

Представете си тези свободни славяни, управлявани от тези на-
гони, и вие не ще видите у тях тези борби от честолюбие, това стъл-
пяване около средоточията на власт, тези политически и религиозни 
войни, тези домогвания, които виждаме да се появяват навсякъде, 
където човекът, намирайки недостатъчно господството, дадено му от 
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pensée ou la conduite de ses pareils. Il est évident que cette bienheureuse 
disposition des Slaves à mesure que la civilisation, en se développant chez 
eux, agrandira le cercle propre à chaque individu, rendra chaque individu 
plus satisfait et plus occupé de lui-même. 

Le génie français se représente une société bien organisée sous la 
forme d’une pyramide où toutes les forces convergent de la base au 
sommet et se réfléchissent du sommet à la base: c’est l’idéal de l’autorité. 
Pour les Slaves, la société est un système de sphères roulant chacune 
dans son plan particulier: c’est l’idéal de la liberté. L’instinct de sociabilité, 
qui est dans le monde moral, ce que l’attraction est dans le monde phy-
sique, suffit pour maintenir ce système.*  

Nous appuyons sur cet individualisme propre aux Slaves, parcequ’il 
produit des résultats pratiques considérables. Il est la pierre du touche qui 
sert à reconnaître le Slave véritable. C’est lui qui de nos jours a fait exclure 
de la race slave les masses touraniennes qui ondoient de la rive droite du 
Dnieper vers les profondeurs de l’Asie. Grâce à lui, la famille slave a été 
réduite à des proportions normales, en harmonie avec celle des nations 
européennes ses sœurs, et n’est plus pour elles un fantôme hostile et 
effrayant. 

Ensuite, l’instinct de l’individualisme est un instinct essentiellement 
pacifique, il répugne aux conquêtes, aux tyrannies politiques, au prosély-
tisme religieux, aux conspirations, toutes choses qui demandent que 
l’homme sacrifie plus ou moins sa personnalité. 

Les traits que nous avons tracés de la liberté slave en général 
s’appliquent tous aux Bulgares. L’absence de l’idée de hiérarchie, l’instinct 
de l’égalité, le gouvernement par le peuple, toutes choses qui découlent 
naturellement des traits moraux que nous avons énoncés, se retrouvent 
dans la société bulgare. Nulle trace d’aristocratie, point de titres, le tutoie-
ment comme seule forme d’interpellation. 

Nous avons tenu à mettre en relief le caractère religieux et politique du 
Bulgare: il dénote un peuple dont l’autonomie ne peut effrayer le gou-
vernement turc. Ce n’est pas la Bulgarie qui élèvera contre le sceptre os-
manli une ambition d’Etat: elle n’est entraînée à cela par aucun exclusi-
visme religieux ou politique. Les Bulgares laissent volontiers à une dynastie 
conservée par les siècles le soin des intérêts généraux de l’Etat: pour eux 
ils ne demandent que cette liberté intérieure dont la Turque a été si géné-
reuse envers d’autres: leurs instincts sociables, leur bon sens, leur amour 
du travail feront le reste. 

                                              
* Ces considérations sur le libéralisme religieux et politique des Slaves sont tirées d’un 

article publié dans le Politecnico de Milan, année 1861. 
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природата върху самия него, се стреми да го разпростре върху мис-
лите или постъпките на себеподобните си. Очевидно е, че това бла-
горазположение на славяните ще увеличи, съразмерно с разширява-
нето на тяхната просветеност, личното пространство на всеки, ще на-
прави всеки по-задоволен и по-зает със самия себе си. 

Френският дух си представя добре организираното общество във 
вид на пирамида, където всички сили от основата се събират във 
върха и се отразяват от върха върху основата: това е идеалната 
власт. За славяните обществото е система от сфери, всяка от които се 
върти в своя собствена плоскост: това е идеалната свобода. Соци-
алният нагон, който в света на нравите е това, което е привличането в 
света на физиката, е достатъчен за да поддържа тази система.  

Наблягаме на този присъщ на славяните индивидуализъм, тъй като 
той дава значителни практически резултати. Той е пробен камък, служещ 
за разпознаване на истинския славянин. Тъкмо той кара да бъдат изклю-
чени от славянското племе туранските множества, заемащи простран-
ствата от десния бряг на Днепър до Средна Азия. Благодарение на него 
славянското семейство било сведено до естествените си пропорции, на-
миращи се в хармония с тези на останалите европейски нации, негови 
сестри, и за тях то повече не е враждебен и плашещ призрак. 

Освен това, нагонът към индивидуализъм е във висша степен ми-
ролюбив, той се отвращава от завоеванията, от политическата тира-
ния, от религиозния прозелитизъм, от заговорите, от всичко, което изис-
ква човек да жертва в по-голяма или по-малка степен своята личност. 

Характеристиката, която направихме на славянската свобода из-
общо, е изцяло приложима към българите. Отсъствието на каквото и 
да е понятие за йерархия, нагонът към равенство, управлението чрез 
народа, всички онези неща, които произтичат естествено от нрав-
ствената характеристика, която изложихме, се срещат в българското 
общество. Нито следа от аристокрация, никакви титли, ти като един-
ствен начин за обръщение към другия. 

Трябваше да представим религиозната и политическа природа на 
българина: тя разкрива народ, чиято автономия не може да плаши 
турското правителство. Не България ще е тази, която ще предяви на 
османския трон искане за отделна държава: никаква религиозна или 
политическа нетърпимост не я тласка към такова нещо. Българите ос-
тавят доброволно на една съхранена от вековете династия грижата за 
общите интереси на държавата; за себе си не искат повече от тази вът-
решна свобода, в която Турция е била така щедра към другите; тех-
ният социален нагон, техният здрав смисъл, тяхното трудолюбие ще 
свършат останалото. 

                                                 
 Тези мисли върху религиозното и политическото свободолюбие на славяните са 

извлечени от една статия, публикувана в миланското Politecnico, година 1861. 
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Nous avons parlé avec modestie des qualités du peuple bulgare: 
nous les considérons comme suffisantes pour démontrer le droit d’une 
nation à la vie, et nous n’avons pas voulu être accusés de chercher à 
éblouir le monde qui ne nous connaît pas encore. Cependant, la vérité 
nous force à dire que la civilisation a tout à attendre de notre peuple. 
Les qualités pacifiques des Bulgares n’excluent pas l’énergie nécessaire 
au moment du péril, ni les talents qui donnent à la civilisation sa douceur 
et son charme. Alors que notre royaume existait encore, nous avons 
continuellement prouvé que la main amie de la charrue sait tenir 
vigoureusement le fer des batailles. Soldats de la Turquie au temps de 
Mahomet II, nos corps ont été littéralement les héroïques fascines sur 
lesquelles l’étendard osmanli franchit les fossés de Constantinople. 
Certes, si le gouvernement turc avait eu plus de confiance en nous, il 
aurait eu dans la Bulgarie autre chose qu’une masse inerte à défendre, 
il y eût trouvé la source de nombreuses et fortes armées dévouées à 
son service. Certes, si le joug des Grecs n’avait pas pesé sur nous 
comme le couvercle d’un cercueil, si les facultés de nos hommes de 
talent avaient pu trouver leur récompense, les sciences et les arts 
n’auraient pas dédaigné notre terre. De l’aveu de ceux qui connaissent 
la Turquie, nous formons encore la population la plus industrieuse de 
l’Empire; dans les écoles que le gouvernement impérial ouvre au-
jourd’hui à nos jeunes gens, ceux-ci se distinguent autant par leur 
patiente application que par leur capacité. A propos de celle-ci, un des 
professeurs de l’école de Médecine nous affirmait un jour qu’à son 
étonnement la génie grec lui paraît s’être transvasé dans la jeunesse 
bulgare. Montrez un livre à un paysan bulgare et aussitôt vous verrez 
jaillir de son œil cette curiosité, qui est la vraie mère de la science. Non, 
notre pays ne manque pas d’intelligences qui pourraient avoir leur part 
au développement de l’humanité. Mais combien d’entre elles sont 
mortes infécondes et inconnues sous les pieds du prêtre grec! Ceux 
d’entre les nôtres qui ont eu la force de résister au souffle énervant de la 
théocratie phanariote, ont quitté leur patrie, ont changé leur nom, sont 
allés chercher hors de leur pays une plus large atmosphère. Voilà 
pourquoi la nation bulgare semble tout entière tombée sous le niveau de 
la même ignorance et de la même apathie. Mais vienne la liberté, vienne 
l’air dont nous sommes privés, et les germes puissants répandus parmi 
nous jetteront leurs fleurs et leurs fruits: L’arbre du génie s’élèvera du 
sein de nos champs de blé! 

III. Les Bulgares et le Phanar 

Devenus maîtres de la péninsule du Balkan, les Osmanlis ne 
songèrent point à transformer la constitution intérieure des pays conquis. 
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Не без скромност говорихме за качествата на българския народ; 
смятаме ги достатъчни за да докажат правото на една нация на живот, 
а и не искахме да бъдем обвинявани, че се опитваме да слисаме 
света, който още не ни познава. От друга страна, истината ни кара да 
заявим, че цивилизацията има какво да очаква от нашия народ. Ми-
ролюбието на българите не изключва енергията, необходима в миг на 
опасност, нито пък дарованията, които придават на цивилизацията 
присъщата £ сладост и очарование. Тогава, когато нашето царство 
още съществуваше, ние непрекъснато доказвахме, че ръката, която 
обича ралото, умее здраво да държи и меч. Войници на Турция по 
времето на Мехмед II, нашите тела бяха буквално онзи героичен мост, 
по който османското знаме прекоси крепостните ровове на Цариград. 
Без съмнение, ако турското правителство беше имало повече доверие 
в нас, то нямаше да разполага в България с едно нуждаещо се от 
защита бездейно множество, а щеше да намери там извора на много-
бройни, силни и предани на своята служба армии. Без съмнение, ако 
игото на гърците не бе тегнало над нас като капак на ковчег, ако спо-
собностите на надарените измежду нас можеха да намерят своето 
възнаграждение, науките и изкуствата нямаше да пренебрегват земята 
ни. Според признанието на тези, които познават Турция, ние сме и 
най-интелигентният народ в Империята; в училищата, които имперско-
то правителство днес отваря за нашата младеж, тя се отличава както 
със своето търпеливо прилежание, така и със своята способност. По 
повод на последната, един от професорите в Медицинското училище 
веднъж ни уверяваше, че за свое учудване намерил, че гръцкият гений 
се е прелял в българската младеж. Покажете книга на български 
селянин и вие веднага ще видите как бликва в неговия поглед онази 
любознателност, която е истинската майка на науката. Не, на нашата 
страна не липсват умствените способности, които могат да бъдат част 
от движещата сила на човечеството. Колко обаче от тях са били 
стъпкани от гръцкото духовенство за да погинат без да дадат плод и 
без да получат известност! Тези измежду нас, които са имали силата 
да противостоят на изнуряващото дихание на фанариотската 
аристокрация, са напускали родината си, сменяли са името си, отишли 
са да търсят повече простор извън своята страна. Ето защо цялата 
българска нация изглежда еднакво потънала в невежество и 
безразличие. Но нека дойде свободата, нека влезе въздухът, от който 
сме лишени, и съществуващите сред нас могъщи семена ще се покрият 
с цвят и с плод: дървото на гения ще се извиси сред нашите житни поля! 

III. Българите и Фенер 

Станали господари на Балканския полуостров, османлиите 
нямали никакво намерение да променят вътрешното устройство на 
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Ils se contentèrent de se superposer à ces derniers et d’en exiger des 
impôts. Après avoir désarmé les vaincus, ils ne se mirent pas en grands 
frais d’imagination pour les organiser. Dans ce temps de désolation et de 
ferveur chrétienne, ferveur redoublée, encore par la marche triomphante de 
l’islamisme, les peuples s’étaient réfugiés apurés des seules cimes qui se 
dressassent encore au sein de l’orage, auprès des églises. Leurs pontifes 
étaient devenus aussi leurs tuteurs temporels, comme cela s’était vu à 
Rome, lors de l’invasion des Huns. C’est avec ces tuteurs que les Turcs 
trouvèrent simple de s’arranger. Il était tout naturel qu’un peuple, pour qui 
l’autorité religieuse était l’autorité par excellence, considérât aussi les 
prêtres chrétiens comme les représentants légaux des populations 
chrétiennes: comme c’étaient d’ailleurs des représentants désarmés, leur 
autorité semblait pour les vainqueurs un garantie du calme et de la docilité 
des vaincus. Les Turcs donc traitèrent avec ces chefs religieux, et ceux-ci 
devinrent chacun dans sa communauté comme les lieutenants de la 
Sublime Porte. Le gouvernement les rendit responsables de la conduite de 
leurs administrés, et cette responsabilité dut nécessairement rendre leur 
autorité plus vigilante, et leur vigilance plus motivée aux yeux de ceux 
qu’elle surveillait. Investis de pleins pouvoirs pour diriger les affaires 
spirituelles de leur communauté, ils en dominèrent aussi les intérêts 
matériels. Instruction publique, état civil, justice de paix, censure des 
mœurs, répartition des impôts dus au Trésor impérial, taxation des fidèles 
pour subvenir aux besoins de l’église, tout ce qui constitue la vie intime et 
habituelle d’un peuple fut de leur ressort. Intermédiaires en titre entre leurs 
ouailles et la Porte, ils furent les maîtres de favoriser ou de couper les 
relations de leurs administrés avec le pouvoir suprême: entre le Padichah et 
les rayas ils furent à leur gré un canal ou un mur. 

Outre cela, il faut remarquer un fait très important et qui vint encore 
augmenter cette autorité des évêques. A l’exception des Bulgares, 
chaque confession religieux correspondait à une nationalité particulière. 
Ainsi le rite arménien représentait la nationalité arménienne, le rite grec, 
la nationalité grecque, le rite israélite, la nationalité israélite. Le peuple 
de chaque communauté se trouve donc attaché à son pasteur par le 
double lien de la religion et de la nationalité: résister à ce pasteur, 
l’accuser devant la Sublime Porte, aurait été à la fois trahir son Dieu et 
sa nation. 

Les Turcs donc, en accordant aux peuples conquis l’autonomie 
religieuse, leur octroyèrent par cela même une autonomie nationale 
réellement étendue. C’est là un titre à la sympathie de l’humanité, qui 
donne aujourd’hui à la cause turque une grande force morale, et un bienfait 
que les peuples soumis au gouvernement turc lui doivent payer en fidélité 
et en dévouement. 
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завладените страни. Те се задоволили да им се наложат и да събират 
данъци от тях. След като обезоръжили победените, те не вложили 
много въображение в тяхното организиране. В тези времена на отча-
яние и на християнска ревност, ревност, удвоена от победоносния ход 
на исляма, народите потърсили убежище край единствените върхове, 
които стояли прави посред бурята – църквите. Техните духовници им 
станали и светски настойници, което виждаме и в Римската империя, 
по време на хунското нашествие. Именно с тези настойници турците 
сметнали за по-просто да се спогодят. Било съвсем естествено щото 
един народ, за който истинската власт била духовната, да сметне и 
християнските свещеници за законни представители на християнското 
население; тъй като от друга страна те били невъоръжени, тяхната 
власт изглеждала на завоевателите като гаранция за спокойствието и 
покорството на победените. Прочее, турците влизали в споразумение 
с духовните началници, които станали, всеки в своята община, намес-
тници на Високата порта. Правителството ги направило отговорни за 
поведението на техните подчинени и тази отговорност трябвало по 
необходимост да направи тяхната власт по-бдителна, а тяхната бди-
телност – по-обоснована в очите на надзираваните. Облечени в пъл-
ната власт да управляват духовните дела на своята община, те ста-
нали господари и в онова, което е от материален интерес. Общест-
вено образование, гражданско състояние, мирово съдопроизводство, 
надзор върху нравите, разпределение на държавните тегоби, облагане 
вярващите с данък за покриване нуждите на Църквата, всичко, което 
се отнася до вътрешния и привичен живот на народа, било в тяхното 
ведомство. Официални посредници между своите пасоми и Портата, 
от тях зависело да насърчават или да прекъсват връзките на своите 
подчинени с върховната власт; в тяхна власт било да бъдат било път, 
било стена между падишаха и раите.  

Освен това, трябва да се отбележи един твърде важен факт, до-
шъл още повече да увеличи властта на епископите. С изключение на 
българите, всяко вероизповедание отговаряло на отделна народност. 
Така арменският обред представлявал арменската народност, гръц-
кият обред – гръцката, израилтянският обред – израилтянската. На-
селението на всяка общност, прочее, е прикрепено към своя пастир с 
двойната връзка на религията и на народността: да се противостои на 
този пастир, да бъде обвиняван той пред Високата порта – това би 
означавало да се предава едновременно своя Бог и своята нация. 

Турците, следователно, предоставяйки на покорените народи ре-
лигиозно самоуправление, им дарявали чрез него и действително на-
родностно самоуправление. Именно това е и основанието за симпатия 
от страна на света, която днес дава на турската кауза голяма 
нравствена сила, и благодеяние, което подвластните на турското пра-
вителство народи трябва да изплатят с вярност и преданост. 
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C’est ainsi que les nationalités conquises par les fils d’Ertogroul ont 
vécu jusqu’à nos jours préservées des injures du temps et des circon-
stances par l’idée religieuse, dont elles furent enveloppées. Les chefs 
religieux préposés à leur direction furent généralement des hommes qui 
surent s’identifier avec les intérêts et les aspirations de leurs peuples; ceux-
ci apparaissent à notre époque vivants, pleins d’avenir plus propres qu’on 
ne le croit à la vie publique. 

Il n’y a donc rien d’étonnant si les Bulgares manifestent aujourd’hui 
d’amers regrets d’avoir été exclus de ce bienfaisant ordre de choses, et 
s’ils bornent leur ambition à y être admis. 

Comment cette exclusion s’est-elle produite à l’égard du plus 
nombreux des peuples soumis aux Osmanlis, de celui qu’ils doivent 
ménager d’une façon toute spéciale à cause de sa race et de sa situation 
géographique? 

Nous avons vu comment l’autonomie religieuse se accordée par les 
conquérants aux vaincus Grecs, Arméniens et Juifs, est devenue à la fois 
une autonomie nationale, grâce à l’identité du nom religieux et du nom 
national de ces derniers. Mais pour les Bulgares, il n’en est point ainsi. Car 
Bulgares comme nation, ils appartiennent par la religion à l’orthodoxie 
grecque, qui a dû absorber leur nationalité séparée. Or, les chefs les plus 
habiles, les plus influents, les plus apparents de cette orthodoxie, étaient 
les évêques grecs de Constantinople, et ce fut avec eux que traitèrent les 
sultans. Nantis du bérat qui le mettait à la tête des orthodoxes sujets de 
l’Empire, ils s’arrogèrent peu à peu la suprématie religieuse, et par 
conséquent une grande part d’autorité politique sur les nations slaves 
comme sur les autres peuples de leur confession. 

Nous disons peu à peu, car il s’en faut bien que les Bulgares se soient 
laissé tout d’un coup englober sans résistance par les Hellènes. Les 
différences entre les deux nationalités étaient très nombreuses et très 
profondes. Jusqu’à l’arrivée des Turcs, Bulgares et Grecs ne s’étaient 
guère rencontrés que le fer à la main. 

D’ailleurs, les Bulgares trouvaient les titres de leur autonomie re-
ligieuse dans les lois qui jusqu’aujourd’hui sont reconnues par l’Eglise 
orthodoxe. Le 34me canon apostolique décrète que chaque nation devra 
avoir son chef religieux pris dans son propre sein. 

Le canon 8me du 3me concile œcuménique dit: Il est expressément 
défendu à tout évêque de s’immiscer dans les affaires d’une autre église; si 
un évêque a commis en se sens une usurpation ou un empiétement, il est 
forcé de s’en désister. 

C’est en vertu de ces principes que nous croyons encore aujourd’hui 
l’Église orthodoxe divisée en Églises n’ayant entre elle d’autre lien que la 
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Именно така завладените от синовете на Ертогрул1 народности са 
живели до наши дни, защитени срещу ударите на времето и на об-
стоятелствата от подслоняващата ги религиозна идея. Управляващите 
ги религиозни началници били, общо взето, хора, съумели да се 
отъждествят с интересите и домогванията на своите народи, които пък 
в наше време изглеждат жизнени, с голямо бъдеще, невероятно годни 
за обществен живот. 

Не е, следователно, учудващо, ако българите днес изразяват гор-
чиво съжаление, че са били изключени от този благотворен порядък, и 
ако ограничават своите стремежи до допускане в него. 

Как се е получило това изключване на най-многобройния от подчи-
нените на османлиите народи, на онзи от тях, към когото те би следвало 
да се отнасят по съвсем особен начин по силата на неговата племенна 
принадлежност и на географското му местоположение? 

Видяхме как предоставеното от завоевателите на победените 
гърци, арменци и евреи религиозно самоуправление в същото време е 
станало, благодарение тъждествеността на техните религиозни и 
национални имена, и национално самоуправление. Но за българите е 
съвсем различно. Защото, макар и българи по народност, по религия 
те принадлежат на гръцкото православие, което трябвало да погълне 
тяхната отделна народност. Прочее, най-ловките, най-влиятелните, най-
видните ръководители на това православие били гръцките епископи на 
Цариград и тъкмо с тях султаните влизали в споразумение. Снабдени с 
áåðàòà, поставящ ги начело на православните поданици на Империята, 
те полека-лека си присвоили религиозното върховенство и, по силата на 
това, голяма част от политическата власт върху славянските народи, 
както и върху другите народи от тяхното вероизповедание. 

Казваме полека-лека, защото не било никак лесно българите да 
бъдат изведнъж и без съпротива погълнати от елините. Разликите 
между двете народности били много на брой и много дълбоки. До ид-
ването на турците българи и гърци са се срещали само с меч в ръка. 

От друга страна, българите намериха основанията за своето религи-
озно самоуправление в законите, които и досега се признават от право-
славната Църква. 34-ото апостолско правило постановява, че всяка на-
ция трябва да си има взет от нейната среда религиозен началник.  

Правило 8-мо на III Вселенски събор казва: Изрично е забранено 
на кой да е епископ да се бърка в делата на друга Църква; ако някой 
епископ е извършил посегателство или заграбване в този смисъл, 
той е длъжен да отстъпи. 

Тъкмо по силата на тези начала, в които и днес вярваме, право-
славната Църква е разделена на Църкви, нямащи помежду си друга 

                                                 
1 Баща на Осман. 
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communauté du dogme. Au sein même de l’Empire vivent de la vie 
autonome qu’ils ont possédée dès leur naissance, les patriarcats d’Alexan-
drie, d’Antioche, de Jérusalem et de Chypre. De nos jours même nous 
avons vu le patriarche de Constantinople reconnaître l’indépendance de 
l’Église du royaume de Grèce. Et faisons observer ici que jamais le Phanar 
ne tenta de subjuguer les Églises indépendantes de nationalité grecque. 
C’est un des faits nombreux qui prouvent qu’en mettant la main sur les 
Églises bulgares, il agissait dans des vues de politique purement laïque et 
temporelle, et qu’il violait ainsi en connaissance de cause les canons et les 
traditions dont il se proclame le plus strict gardien. 

Cette organisation ecclésiastique était trop anciennement, trop 
solidement assise parmi les Bulgares, trop conforme à leur génie national, 
trop éloignée des visées ambitieuses du Phanar, pour que les patriarches 
grecs, encore vacillantes sous le souffle de la victoire mahométane, la 
pussent dénaturer sans une grande dépense d’intrigues et de temps. Les 
évêques bulgares conservèrent encore longtemps leur autonomie. Le 
patriarcat bulgare de Tarnova ne fut aboli qu’au XVIe siècle; celui d’Ipec et 
celui d’Ochrida ne furent renversés et abolis par le patriarche grec Samuel 
que sous le règne de Moustapha II en 1765 après avoir duré plus de douze 
siècles. 

Jusqu’à cette dernière époque, les Grecs n’avaient pas perdu leur 
temps. Habiles, insinuants riches, intrigants consommés, ils s’étaient 
rendus indispensables à leurs vainqueurs, et si leur nom ne figurait sur le 
fronton de l’Etat, leur influence secrète était grande. Le Phanar devint une 
puissance, un pépinière d’hospodars, de drogmans, de conseillers plus ou 
moins avoués de la Porte, et peu à peu, l’idée de reprendre aux Ottomans 
par la politique et la ruse ce dont ceux-ci s’étaient emparés par le glaive, 
s’établit parmi les chefs hellènes. Dans ce but ils résolurent d’incorporer 
l’Église bulgare à l’Église grecque, de faire disparaître complètement le 
peuple bulgare en l’amalgamant avec le peuple grec, et de rendre ainsi 
l’élément hellénique aussi massif qu’il est actif et entreprenant. Les 
Bulgares dispersés dans leur champs et leurs montagnes, opprimés par les 
beys, aveuglés par l’ignorance, atterrés par la misère, durent à la longue 
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връзка освен общите догми. В самата Империя, от самото си раждане 
живеят отделен живот Александрийската, Антиохийската, Йерусалим-
ската и Кипърската патриаршии. А в наши дни бяхме свидетели как 
Цариградската патриаршия призна независимостта на Еладската 
църква. Да отбележим тук, че Фенер никога не се е опитвал да под-
чини на себе си независимите Църкви на гръцката народност. Това е 
един от многото факти, доказващи, че, слагайки ръка върху българ-
ските Църкви, той в своята политика се е ръководел от чисто мирски и 
материални интереси и че по този начин съзнателно е нарушавал ка-
ноните и традициите, на които се провъзгласява за най-строг пазител. 

Тази църковна организация била твърде отдавна и твърде здраво 
установена сред българите, твърде съобразна с техния национален 
дух, твърде отдалечена от честолюбивите домогвания на Фенер за да 
могат гръцките патриарси, все още олюляващи се под диханието на 
мохамеданската победа, да я разтурят за кратко време и без много 
сплетни. Българските епископи запазили дълго време своята само-
стойност; Търновската българска патриаршия била премахната едва в 
16 век1; Ипекската и Охридската били разтурени и премахнати от 
гръцкия патриарх Самуил2 чак при царуването на Мустафа II3 през 
17654 след като били съществували повече от дванадесет века. 

И преди тази дата гърците не са си губили времето. Ловки, про-
бивни, богати, съвършени интриганти, те станали необходими за сво-
ите победители и ако тяхното име го нямало в официалното название 
на държавата, то тяхното тайно влияние било голямо. Фенер станал 
сила, разсадник за ãîñïîäàðè, за драгомани, за повече или по-малко 
доверени на Портата съветници и лека-полека мисълта с ловкост и 
хитрост да вземат от османлиите това, което последните завладели с 
меч, обзела елинските водачи. За тази цел те решили да включат 
Българската църква в Гръцката, напълно да премахнат българския 
народ смесвайки го с гръцкия, като по този начин направят елинския 
елемент толкова многоброен, колкото е той деен и предприемчив. 
Българите, разпръснати из своите планини и полета, потиснати от 
бейовете, ослепени от невежеството, смазани от нищетата, трябвало 

                                                 
1 Въпросът за премахването на Търновската патриаршия е сложен и, поради 

липса на исторически свидетелства – не много ясен. И преди падането на Втората 
българска държава Цариградската патриаршия не винаги признава Търновската си 
посестрима, за която се смята, че окончателно изчезва през първата половина на 15 
в. – вж. последно за това у Тодорова, О. Православната църква и българите, с. 40. 

2 Самуил I Ханджерли патриаршества дваж – през 1763-1768 и през 1773-1774. 
3 По-точно Мустафа III. 
4 По-точно първата през 1766, а втората – през 1767; вж. последно за това у 

Тодорова, О. Православната църква и българите, с. 74-75, и там цитираните заглавия 
– най-вече Снегаров, Ив. Унищожението на Охридската архиепископия. 
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courber la tête et devenir dans toute la force du terme des raïas affermés 
aux publicains du Phanar. Le patriarcat et les métropoles grecques 
devinrent des pompes aspirantes sans cesse occupées à épuiser la 
Bulgarie de tout ce qu’elle avait de noblesse, d’intelligence et de 
richesse. Une émigration permanente s’établit soustrayant à la nation 
non pas le peuple ignorant et pauvre, mais les individualités les mieux 
douées sous le rapport moral et physique, et les vivaces éléments de la 
Bulgarie allèrent enrichir l’hellénisme, le valachisme et le serbisme. Quel 
autre résultat pouvait avoir le déni de tous les droits humains infligés 
aux Bulgares? La France pleure encore d’avoir perdu cinq cent mille de 
ses meilleurs enfants par la révocation de l’édit de Nantes; quand la 
Bulgarie se consolera-t-elle d’avoir perdu en cinq siècles vingt fois 
autant que la France en un jour? Dieu le sait, mais la plaie faite à la 
nation par le long mépris de ses droits les plus élémentaires est 
aujourd’hui affreusement béante et le désert s’étend aussi bien sur sa 
vie morale que sur ses champs. 

Remarquez bien la date de cette victoire grecque, car c’est 
précisément de ce moment que les plans de la Russie se dessinent 
définitivement, que la Russie se trace la ligne qu’elle poursuit inflexiblement 
dans sa politique orientale. C’est l’époque des victoires des généraux de 
Catherine II. De cette date commence entre la Russie et l’élément grec une 
alliance dont les Turcs recueillent chaque jour plus abondamment les fruits. 

Il est étonnant de voir à combien d’usages les deux alliés ont fait servir 
la malheureuse Bulgarie. Un des premiers soins du patriarcat après sa 
victoire fut de condamner, poursuivre, arracher ou acheter et brûler les 
livres liturgiques et séculiers écrits en langue bulgare. Il fut décidé 
qu’orthodoxie et hellénisme n’étaient qu’une seule et même chose et que 
c’était être hérétique que de ne pas louer Dieu dans le dialecte phanariote. 
Les Bulgares cependant refusèrent là où ils le purent les livres grecs qu’on 
leur envoyait du patriarcat: c’était tout naturel, ils ne comprenaient pas le 
grec. Que firent alors les patriarches? Ils leur fournirent par des trafiquants 
grecs, des livres liturgiques imprimés en russe. En même temps qu’ils se 
faisoient de cet envoi un mérite auprès du gouvernement de Saint-
Pétersbourg, devant la Sublime Porte, ils accusaient les Bulgares d’in-
subordination et de velléités d’indépendance nationale. Il est à remarquer 
que, malgré sa soif de gain, le patriarcat ne fait jamais imprimer de livres 
liturgiques en bulgare, ce qui lui apporterait un revenu assez notable vu 
qu’il a son imprimerie à lui. Les Bulgares sont donc forcés d’acheter des 
livres russes: un bibliothèque ecclésiastique leur coûte quatre à cinq 
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за дълго да преклонят глава и да станат в пълния смисъл на думата 
рая, отдадена под наем на митарите от Фенер. Патриархът и гръцките 
митрополити станали истински смукала, заети непрестанно да 
изчерпват от България всичко, което притежавало благородство, ум и 
богатство. Започва постоянно изселване, отнемащо от нацията не 
бедните и невежите, а най-надарените в нравствено и физическо от-
ношение личности, като най-жизнеспособните чада на България оти-
вали да обогатяват елинизма, влашизма и сърбизма. Какъв друг ре-
зултат могъл да има наложеният на българите отказ от всякакви чо-
вешки права? Франция още лее сълзи, че загубила петстотин хиляди 
от най-добрите си чада поради отмяната на Нантския едикт1; кога 
България ще се утеши за загуба в пет века двадесет пъти по-голяма от 
онази, която Франция понася за един ден? Един Господ знае това, но 
раната, нанесена на нацията от дългото пренебрежение към нейните 
най-елементарни права, днес зее ужасяващо и пустота витае както 
над нейния духовен живот, така и над нейните поля. 

Забележете добре датата на тази гръцка победа, защото точно 
тогава плановете на Русия окончателно се очертават, тогава Русия 
обозначава пътя, който тя следва непоколебимо в своята източна по-
литика. Това е времето на победите на генералите на Екатерина II. В он-
зи момент между Русия и гръцкия елемент се поставя началото на съюз, 
от който турците с всеки изминал ден прибират все по-изобилни 
плодове. 

Учудващо е да се види за колко неща двамата съюзници са из-
ползували нещастната България. След победата една от първите 
грижи на Патриаршията била да осъди, да преследва, да отнема на-
сила или да купува и изгаря богослужебните и светски книги, написани 
на български език. Тя решила, че православие и елинизъм са едно и 
също нещо и че е ерес, ако Господ не се слави на фанариотското 
наречие. Българите, обаче, не приели, там, където било възможно, 
гръцките книги, които им изпращала Патриаршията; това било съвсем 
естествено, те не разбирали гръцки. Какво направили тогава пат-
риарсите? Доставили им, посредством гръцки търговци, богослужебни 
книги, печатани на руски. Пред правителството в Санкт-Петербург те 
представяли това като своя заслуга, като едновременно с това пред 
Високата порта обвинявали българите в непокорство и в домогвания 
към национална независимост. За отбелязване е, че въпреки жаждата 
си за печалба, Патриаршията никога не напечатала богослужебни 
книги на български – нещо, което, като се има предвид, че тя 
притежава собствена печатница, би £ донесло твърде значителни 
приходи. Българите, прочее, са принудени да купуват руски книги; 
един комплект църковни книги им струва, вместо хиляда, ако би бил 

                                                 
1 С този документ в 1598 Анри IV узаконява реформираната Църква във Франция; 

Нантският едикт е отменен от Луи XIV в 1685, което принуждава 200-300 хил. 
протестанти да се изселят в съседните Германия, Холандия и Швейцария. 
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mille piastres au lieu de mille piastres que coûterait celle qui serait 
imprimée au Phanar. Ce singulier désintéressement de la part du Patriarcat 
vérifie l’assertion de ceux qui disent qu’entre lui et le gouvernement russe 
un arrangement a été conclu en vertu duquel la religion ne doit être présen-
tée au peuple bulgare que dans des livres russes. Ce pauvre peuple 
s’accoutume ainsi à confondre l’idée du tzarat et celle de la religion. 

Les livres et les images portant des inscriptions qui annoncent que ce 
sont des cadeaux du tzar aux chrétiens de la Bulgarie, les prières pour le 
tzar qui se trouvent dans les livres pieux provenant de la Russie, tout cela 
est répandu dans les villes et les villages bulgares pour cultiver dans 
l’esprit du vulgaire la conviction d’une union intime entre la cause de la 
Russie et celle de foi orthodoxe. 

Ce sont les prêtres grecs qui se chargent du rôle de proxénètes entre 
le rêve ambitieux de la Russie et la conscience du peuple bulgare. En 
revanche, le patriarcat n’a jamais permis de prier dans les églises pour le 
Padichah, et a décrié comme hérétiques ceux qui s’aviseraient de prier 
pour un souverain hétérodoxe. Le gouvernement ne finira-t-il pas par 
s’apercevoir de tout cela et par trouver étrange de livrer ses maillures 
provinces à ses ennemis déclarés? 

De son côté, le gouvernement russe ne perd pas la Bulgarie de vue et 
la laisse exploiter par les Hellènes, car c’est surtout sur cette dure 
exploitation qu’il compte pour attirer les Bulgares vers lui. Il est bien 
convaincu que la Bulgarie ne s’hellénisera jamais, mais il est persuadé que 
tôt ou tard les Bulgares feront retomber sur la Sublime Porte la 
responsabilité des maux dont les Grecs les accablent, et c’est le moment 
qu’il ne cesse d’attendre. Jusque là il se contente de faire apparaître son 
image au milieu de l’encens des fêtes bulgares, comme l’image de 
l’espérance d’un avenir meilleur. Il est à remarquer que ce n’est que dans 
ces derniers temps, lorsque les Bulgares eurent soulevé eux-mêmes la 
question de leurs intérêts, que les émissaires russes ont prononcé le nom 
de nationalité bulgare, et qu’ils ont soldé quelques coupe-jarrets sous le 
prétexte du protéger cette nationalité. Auparavant, la politique russe 
semblait avoir pris à tâche de ne rien faire qui pût éveiller une individualité 
bulgare: elle craignait en effet que cette individualité ne se sentît un jour 
assez forte, assez tranchée pour refuser de s’annihiler en se confondant 
avec la Russie. Le gouvernement russe ne voulait chez les Bulgares 
d’autre sentiment que celui de l’orthodoxie et d’un vague slavisme qui 
devaient les jeter dans son giron des que les Grecs leur auraient rendu le 
sceptre des sultans assez odieux. 

Le réveil spontané et énergique du peuple bulgare force la Russie à 
modifier ou à remettre à plus tard son premier plan: nous en parlons ici 
pour montrer au gouvernement turc qu’en s’opposant à l’érection d’une 
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отпечатан във Фенер, четири-пет хиляди гроша. Тази странна безко-
ристност от страна на Патриаршията доказва истинността на твърде-
нието, че между нея и руското правителство било сключено споразу-
мение, по силата на което религията трябва да се представя на бъл-
гарите само чрез руски книги. Така този нещастен народ свиква да 
смята, че понятията царизъм и религия се покриват. 

Книгите и иконите с надписи, в които се чете, че са дарове от царя 
за християните на България, молитвите за царя, които се срещат в 
религиозните книги, издадени в Русия – всичко това е разпространено 
в българските градове и села за да създава в умовете на 
простолюдието убеждение за близко единство между каузата на Русия 
и каузата на православната вяра. 

Именно гръцкото духовенство се натоварва с ролята на посредник 
между честолюбивата мечта на Русия и съзнанието на българския 
народ. За сметка на това, Патриаршията никога не позволявала в 
църквите молитви за падишаха и е заклеймила като еретици онези, 
които е уловила да се молят за инославен владетел. Няма ли прави-
телството най-сетне да обърне внимание на всичко това и да се 
стресне от факта, че отдава най-хубавите си провинции на своите 
отявлени врагове? 

Руското правителство, от своя страна, не изпуска България от 
погледа си и оставя на елините да я експлоатират, тъй като точно на 
тази експлоатация разчита за да привлече българите към себе си. То 
добре знае, че те никога няма да се елинизират, но е убедено, че рано 
или късно ще хвърлят върху Високата порта отговорността за 
нещастията, с които гърците ги обсипват, и тъкмо този момент то не 
престава да очаква. Дотогава се задоволява неговият лик да се явява 
посред тамяна на българските празници като олицетворение на 
надеждата за по-добро бъдеще. Следва да се забележи, че едва на-
последък, след като българите повдигнаха въпроса за своите инте-
реси, руските дипломати произнесоха името на българската народност 
и, под предлог, че защищават тази народност, взеха на служба не-
колцина разбойници. Преди руската политика изглежда беше си 
поставила за цел да избягва всичко, което би могло да пробуди бъл-
гарската индивидуалност; тя се страхуваше в действителност, че тази 
индивидуалност ще се почувства един ден достатъчно силна и обо-
собена за да откаже да се самоунищожи, сливайки се с Русия. Руското 
правителство не искаше у българите да има други чувства освен 
православност и неясен славизъм, които трябваше да ги хвърлят в 
нейните обятия в момента, когато гърците направеха владичеството 
на султаните достатъчно омразно. 

Дейното и от само себе си дошло пробуждане на българския на-
род принуждава Русия да промени или да отложи за по-късно първо-
началния си план; тук говорим за това за да покажем на турското пра-
вителство, че, като се противопоставя на изграждането на една силна 
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forte individualité bulgare il ne fait que jouer le jeu de la politique russe, 
comme cela ne lui arrive que trop souvent. 

Depuis 1767 le clergé n’a pas manqué de répondre dignement à ce 
que la Russie demandait de lui. Comparant la subtilité hellénique à 
l’agreste naïveté des Bulgares, la retentissante histoire de la Grèce aux 
obscures annales de la Bulgarie, les Grecs se persuadèrent facilement 
que cette pauvre famille slave n’était digne que de servir de marche-
pied à leur fortune: ils résolurent donc de l’helléniser si c’était possible, 
ou bien d’en faire le prix de l’alliance apportée par la Russie à 
l’hellénisme en attendant, ils ne négligèrent rien pour retirer de la 
situation actuelle de la Bulgarie tous les avantages possibles en or, en 
influence et en dignités. 

Mais c’est surtout à partir de 1767, l’époque du patriarche Samuel et 
du premier Ypsilanti, l’époque ou la Grande idée hellénique se mit 
définitivement en campagne, que les Grecs firent peser plus lourdement 
leur joug su les Bulgares. Encouragés par l’Europe, alléchés par l’espoir 
d’un succès prochain, ils réunirent dès lors en une conspiration 
permanente, en une véritable franc-maçonnerie ayant chacun d’eux pour 
agent et le Phanar pour centre. Un individu agissant dans un but 
personnel recule parfois devant l’injustice, une association recule 
jamais: chacun de ceux qui la composent se considère dès l’abord 
absous par la grandeur du but poursuivi, par la solidarité qui le lie à ses 
associes, par les serments qu’il a prêtés. Aussi, à partir de la date que 
nous avons indiquée, la Bulgarie fût-elle considérée plus que jamais 
comme une victime dévouée à l’Idée hellénique, et ses souffrances ne 
furent même plus capables d’eveiller un remords dans l’âme de ceux qui 
les infligeaient. Souffrances enveloppées d’une nuit sourde, inconnues 
au monde, car le clairon des Grecs emplissait alors toutes les oreilles, et 
le nom de la Bulgarie n’était familier en Occident qu’à fort peu de 
personnes. 

Mais l’excès même du malheur fut salutaire pour les Bulgares, ils les 
réveilla et, dès qu’ils le purent, ils crièrent. 

Il y avait de quoi crier, car la désolation était infinie: sur les champs de 
la Bulgarie deux spectres étaient assis, le misère de l’âme et la misère du 
corps. 

De presque tous les sièges épiscopaux, de toutes les positions 
ecclésiastiques supérieures, les Bulgares avaient disparu: les Grecs trônai-
ent partout et mettaient tout en œuvre pour écraser la nation 
matériellement et moralement. Nous avons vu plus haut comment s’est 
étendu le pouvoir confié par les Turcs, aux chefs des diverses religions qui 
se partagent l’empire: il est facile d’apprécier combien ce pouvoir devient 
dur pour un peuple alors qu’il est exercé par un ennemi. 
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българска индивидуалност, то, както прекалено често му се случва, 
само подпомага руската политика. 

От 17671 насетне духовенството съумя достойно да отговори на 
това, което Русия очакваше от него. Сравнявайки елинската хитрост 
със селското простодушие на българите, широко известната история 
на Гърция с непознатата летопис на България, гърците лесно убедиха 
себе си, че този нещастен славянски народ не е достоен да бъде по-
вече от стълба към техния успех; те, прочее, решиха, ако е възможно, 
да го елинизират или пък да платят с него на Русия за съюза £ с ели-
низма; междувременно, те не пренебрегнаха нищо за да извлекат от 
днешното положение на България всички възможни изгоди в злато, 
във влияние и във високи служби. 

Но най-вече начиная от 1767, времето на патриарх Самуил и на 
първия Ипсиланти2, времето, в което Великата елинска идея бе при-
ведена окончателно в действие, гърците увеличиха бремето на своето 
иго над българите. Насърчени от Европа, подмамени от надеждата за 
скорошен успех, оттогава те се обединиха в един постоянен заговор, в 
едно истинско франк-масонство, имащо всеки един от тях за свой 
деец и Фенер за свой център. Понякога отделният човек, действащ в 
името на някаква лична цел, се стъписва пред неправдата, една 
организация никога не прави това: всеки от онези, които я съставят, се 
смята от началото оправдан от величието на преследваната цел, от 
взаимната обвързаност с останалите £ членове, от клетвите, които е 
дал. Ето защо, начиная от датата, която посочихме, България бе 
смятана повече от когато и да било за жертва, отредена на Елинската 
идея, и даже нейните страдания не бяха повече в състояние да 
събудят никакви угризения в душата на тези, които £ ги причиняваха. 
Страдания, обгърнати в непрогледен мрак, непознати за света, защото 
тогава гръцката тръба заглушаваше ушите на всички, а името на 
България се знаеше само от малцина на Запад. 

Но със самата си прекаленост нещастието се оказа спасително за 
българите, които се пробудиха и, щом можаха, нададоха вик на протест. 

И имаше за какво да протестират, тъй като огорчението беше 
безкрайно: из полята на България бродеха два призрака – духовна 
нищета и телесна немощ. 

На нито един епископски престол, на нито един от висшите цър-
ковни постове не бе останал българин: гърците господстваха нався-
къде и употребяваха всички средства за да сразят нацията матери-
ално и духовно. По-горе видяхме как се е разширила властта, повере-
на от турците на началниците на съставляващите Империята различ-
ни вероизповедания; лесно е да се прецени колко груба за един народ 
може да стане тази власт, когато е упражнявана от неприятел. 

                                                 
1 Тоест, от разтурянето на Охридската архиепископия. 
2 Александър Ипсиланти.  
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Assis sur son trône au Phanar, – l’aigle impérial à deux têtes 
déployé au dessus de lui comme une provocation à l’autorité des 
Padichahs, – le patriarche hellène exerce sur la Bulgarie une autorité 
plus profonde et plus continuelle que le Sublime Porte. Grecs comme 
lui, ses évêques le secondent et s’efforcent avec un zèle sans pareil 
d’étouffer l’élément bulgare, d’enrichir les veines de la Grèce de tout le 
sang de la Bulgarie. Ils sont impitoyables à lever les impôts, ingénieux à 
trouver les moyens d’appauvrir un peuple misérable. Toute nomination à 
une charge ecclésiastique doit être payée au patriarche par le nouveau 
dignitaire: un archevêque paye quatre à huit cent mille piastres, les 
autres en proportion; naturellement, c’est le peuple bulgare qui fournit 
l’argent. 

La dévotion coûte cher à ce peuple, et au gré du clergé grec il ne 
bâtit jamais d’églises assez grandes. Ce n’est pas assez qu’il ait payé 
les frais exorbitants de la construction de l’église dont le dimensions 
dépassent souvent les besoins des fidèles, les meubles, les ornements 
et les livres sacrés, il faut encore qu’il donne quatre à huit mille piastres 
pour le firman impérial qui lui permet d’ériger un sanctuaire. La Sublime 
Porte délivre ce firman pour rien au patriarche, mais celui-ci, toujours 
soigneux de faire oublier l’autorité impériale et de mettre en relief la 
sienne, délivre le firman comme de son autorité personnelle, et, sans 
doute pour mieux démontrer que la permission d’édifier l’église vient de 
lui, il se fait payer. Une fois le firman obtenu, les fidèles doivent encore à 
l’évêque les frais de consécration, cinq mille piastres au moins. 

Là ne se bornent pas les sacrifices pécuniaires que l’Eglise grecque 
impose aux Bulgares, il faut que ceux-ci rétribuent encore ceux qui les 
viennent helléniser et espionner. Les moines nationaux sont soigneu-
sement enfermés et surveillés dans leurs couvents, mais les moines 
grecs voyagent par la Bulgarie en qualité de missi dominici du Phanar. 
Ce sont eux qui discourent, qui prêchent et qui confessent, eux qui 
enseignent que le patriarche hellène est le prophète unique de 
l’orthodoxie et le tzar russe l’unique soutien des pauvres chrétiens 
contre le tyrannie des Turcs. Vous comprenez bien que ces révélations 
ne sont pas gratuites: armés d’un bérat patriarcal, ils imposent aux 
fidèles un impôt nouveau qu’ils appellent audacieusement miri comme 
si c’était un impôt décrété par le gouvernement. La quantité de cette 
extorsion est en raison composée de la volonté du percepteur et de la 
fortune du contribuable. 

Ailleurs le fidèle trouve dans les murs de son église, un allégement à 
ses douleurs, son âme peut se reposer quelques instants au pied de l’autel, 
– ici, rien de pareil. De tous les coins du sanctuaire sortent des voix 
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Седнал на трона си във Фенер, над който двуглавият византийски 
орел е разперил крила като истинска провокация към властта на па-
дишаха, гръцкият патриарх упражнява върху българите власт по-го-
ляма и по-постоянна от онази на Високата порта. Гърци като него, 
епископите му помагат и се мъчат с безподобно старание да задушат 
българския елемент, да прелеят в жилите на Гърция цялата кръв на 
България. Те са безпощадни в събирането на данъци, изкусни в на-
мирането на способи за увеличаване бедността на един нещастен 
народ. Всяко назначение в Църквата трябва да бъде платено на пат-
риарха от новия сановник: един архиепископ плаща четиристотин-
петстотин хиляди гроша, останалите – съразмерно с това; естествено, 
българският народ е този, от който идват парите. 

Благочестието му струва скъпо, той никога не гради църкви, дос-
татъчно големи за да се понравят на гръцкото духовенство. Не е дос-
татъчно, че е платил прекомерните разноски за строежа на църквата, 
чиито размери често надхвърлят нуждите на вярващите, за обзавеж-
дането, за украсата и за свещените книги; той трябва да даде още че-
тири-пет хиляди гроша за султански ферман, позволяващ му да издига 
храм. Високата порта издава този ферман безплатно на патриарха, 
който обаче, всякога загрижен да обезличи султанската власт и да 
подчертае своята, се стреми да го представи като акт на своята лична 
власт и, несъмнено за да покаже по-добре, че разрешението за 
издигане на църквата произхожда от него, изисква да му се плати. 
Получили фермана, вярващите дължат на епископа си разноските за 
освещаването – най-малко пет хиляди гроша. 

С това не се ограничават паричните жертви, които Гръцката цър-
ква налага на българите, трябва те още и да плащат на тези, които 
идват да ги елинизират и шпионират. Българските монаси са грижливо 
затваряни и надзиравани в своите манастири, но гръцките монаси 
пътуват из България като missi dominici1 на Фенер. Те са онези, които 
държат речи, които проповядват и изповядват, които учат, че гръцкият 
патриарх е единственият пророк на православието, а руският цар – 
единствената опора на нещастните християни против потисничеството 
на турците. Разбирате добре, че тези разкрития не са безплатни: 
въоръжени с патриаршески áåðàò, те налагат на вярващите нов данък, 
който наричат ìèðèÿ2, сякаш това е данък, постановен от правител-
ството. Размерът на това изнудване се определя от волята на 
бирника, умножена по имуществото на данъкоплатеца. 

Другаде вярващият намира между стените на своята църква об-
лекчение за своите страдания, неговата душа си отпочива пред ол-
тара; тук няма нищо подобно. Гласове от всички кътове на храма 

                                                 
1 (лат.) – кралски пратеници, натоварени с надзора над провинциите и графст-

вата, по времето на Карл Велики и на първите Каролинги. 
2 Точното име на тази тегоба е mirî rüsumu (букв. държавни данъци) – смята се, 

че това е общата сума от плащания, които патриархът дължи на държавното съкрови-
ще и които той събира чрез митрополитите от своите пасоми. 
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qui crient au pâle travailleur: Dépêche-toi de vendre ce qui te reste encore 
de sueur, l’Eglise a besoin d’argent! 

Au sortir de cette enceinte sinistre, le Bulgare rencontre une autre 
demande d’argent. Cette fois, c’est le gouvernement impérial qui réclame 
ce qui lui est dû. Cette exigence est légitime sans doute et seule elle ne 
ruinerait pas le contribuable. Mais qui est le répartiteur de l’impôt 
gouvernemental? C’est encore l’évêque avec les seins qui trouvera dans 
cette fonction un nouveau moyen d’appauvrir le Bulgare: l’impôt ne passera 
pas sur les villes habitées par les Grecs ou les Slaves hellénisés, il 
tombera plutôt sur la campagne où vit le Bulgare. Celui-ci donc paye pour 
lui-même et pour d’autres: il a payé hier, il payera demain, il payera jusqu’à 
l’extinction de sa chaleur vitale. Rien ne lui est accordé gratuitement ni sa 
naissance ni son mariage ni sa mort. 

A plus forte raison il n’obtiendra pas gratuitement la justice, et dans les 
causes civiles c’est encore l’évêque grec qui le juge. Et malheur au Bulgare 
si c’est contre un Grec qu’il doit défendre son droit, il ne dépensera son 
argent que pour obtenir un verdict qui le condamne. Nous pouvons dire que 
c’est chose à peu près inouïe qu’une cause gagnée par un Bulgare contre 
un Grec. 

Etonnez-vous maintenant si cet homme robuste ne féconde pas sa 
terre fertile. Dans quel pays voit-on travailler efficacement l’homme qui 
n’est pas certain de conserver le fruit de son labeur? Certes, il est fort et 
intelligent ce Bulgare, il est non seulement laborieux, mais désireux aussi 
de s’enrichir. Il a une famille qu’il voudrait faire prospérer. Aussi sa sueur 
se changerait en gouttes d’or, si cet or devait tomber dans la main de ses 
enfants. Mais en rentrant dans sa sombre cabane, sont-ce ses enfants qu’il 
aperçoit d’abord? Non, sur le seuil attend le miri[dji] qui arrive du Phanar et 
qui a hâte d’y retourner. 

Ce n’est pas seulement pour s’enrichir que le clergé grec épuise la 
bourse des Bulgares, c’est encore pour tuer leur âme par le désastre du 
corps, pour changer ce peuple en un troupeau stupide et passif. Par 
conséquent il se garde bien d’ouvrir à ses esclaves ses régions 
intellectuelles où l’homme acquiert le sentiment de sa force et de sa 
dignité, il se garde plus encore d’éveiller en eux la fibre nationale et le 
sentiment des ancêtres. La langue bulgare est chassés du sanctuaire et 
autant que possible expulsée des écoles, le Phanar ayant décrété qu’il 
suffit de cinq familles grecques dans une commune pour que l’instruction 
s’y donne en grec: or les Bulgares ne comprennent pas cette langue. Bien 
entendu ce sont eux qui payeront l’entretien de ces institutions qui leur sont 
aussi inutiles qu’odieuses. 

Au reste, quel enseignement iraient chercher les Bulgares dans ces 
écoles? Ils n’y entendraient qu’abaisser leur patrie, exalter l’hellénisme. 
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крещят към уморения труженик: Побързай да продадеш това, което 
ти е останало от [плодовете на] твоята пот, Църквата има нужда 
от пари! 

Излязъл от тази злокобна сграда, българинът се сблъсква с ново 
искане на пари. Този път правителството е, което настоява за дължи-
мото си. Без съмнение, неговото искане е законно и само по себе си 
не би опропастило данъкоплатеца. Но кой разпределя правителстве-
ния данък? Това пак са епископът и неговите хора, които намират в 
тази длъжност нов начин да увеличават бедността на българина: с 
данъка няма да бъдат натоварени градовете, обитавани от гърците 
или от елинизираните славяни, той ще падне главно върху селото, 
където живее българинът. Той, следователно, плаща за себе си, пла-
ща и за други; плащал е вчера, ще плаща и утре, ще плаща докато и 
сетната топлина не напусне неговото тяло. Нищо не му се дава даром 
– нито раждането, нито женитбата, нито смъртта. 

Още по-малко той ще получи безплатно правосъдие – в граждан-
ските дела епископът отново е този, който го съди. И горко на бълга-
рина, ако трябва да защищава правото си срещу грък – той ще по-
харчи пари само за да загуби делото. Можем да кажем, че не се е чуло 
българин да е спечелил дело срещу грък. 

Учудвате ли се сега, че този як човек не обработва своята плодо-
родна земя. В коя страна работи ползотворно човек, който не е сигу-
рен, че ще запази плодовете на своя труд? Разбира се, българинът, 
бидейки силен и умен, е не само трудолюбив, но иска и да се обогати. 
Той има семейство и иска то да преуспява. Ето защо неговата пот би 
се превърнала в капчици злато, ако това злато би попаднало в ръцете 
на неговите деца. Но дали, връщайки се в мрачната си колиба, него-
вите деца са тези, които ще го посрещнат. Не, на прага го чака 
ìèðè[äæè]ÿòà, който идва от Фенер и който бърза пак там да се върне. 

Не само за да се обогатява гръцкото духовенство изпразва кеси-
ята на българина, но и за да убие неговата душа като опропасти тя-
лото му, за да превърне този народ в тъпо и бездейно стадо. Сле-
дователно, то се пази да не открие пред своите роби онези духовни 
пространства, в които човек може да почувства своята сила и своето 
достойнство; още повече се пази да не пробуди у тях националното 
чувство и споменът за предците. Българският език е прогонен от 
храма и доколкото е възможно изхвърлен от училището, тъй като 
Фенер е постановил, че в една община са достатъчни и пет гръцки 
семейства за да бъде там просветата на гръцки – но българите не 
разбират този език. Разбира се, обаче, че те са онези, които ще платят 
за поддържането на тези учреждения, които са им толкова безполезни, 
колкото и омразни. 

Впрочем, какво образование биха намерили българите в тези 
училища? Там не ще чуят друго освен обиди за родината си и въз-
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Permis à un professeur de vitupérer la Turquie, mais malheur au maître qui 
hasarderait une critique contre la Grèce ou la Phanar ou un sympathique 
retour vers les anciennes annales de la Bulgarie. Il n’est quelque peu toléré 
et faiblement rétribué que pour présenter le passé sous l’image des vieux 
Grecs et pour mettre l’avenir sous la tutelle d’une trinité composée de Dieu, 
du tzar et de la grande Hellade. Point d’avenir, point d’air pour le Bulgare à 
moins de suivre cette ligne aussi inflexiblement que le bœuf suit son sillon. 
Il doit parler, penser, sentir en grec, il doit même changer son nom en un 
nom grec: alors à force d’oubli de soi même et des siens, à force d’humilité 
et d’abaissement, il lui sera permis de s’élever de la caste damnée à la 
caste élue. Il pourra même devenir corbeau au service de l’aigle phanariote 
et arracher sa part de proie des entrailles de son peuple. Et voilà ce que 
deviennent réellement les Bulgares qui se livrent aux caresses de l’Idée 
hellénique, les pires oppresseurs de leurs anciens frères. En pareil cas, il 
en arrive partout ainsi, car tous les transfuges se ressemblent. 

Nous avons vu que toutes les positions influentes de l’Eglise en 
Bulgarie sont occupées par des Grecs ou par des indigènes qui leur sont 
rendus. Les Bulgares sont admis à remplir les fonctions inférieures du 
sacerdoce, ils constituent le bas clergé. Sans doute, direz-vous, ce sont là 
les anges gardiens de cette terre de malheur, c’est dans leur sein que le 
paysan opprimé entendra battre un cœur fraternel, c’est sur leurs livres 
qu’il entendra Dieu lui parler en un langage connu: près d’eux il pourra un 
moment oublier l’étranger… Hélas, ces hommes ont été choisis par 
l’étranger, ils ont été choisis parmi les obséquieux et les imbéciles. Leur for 
intime ne vaut pas mieux que leur extérieur: leurs yeux hagards, leur air 
effaré, leurs vêtements en haillons sont les enseignes fidèles de leur être 
moral. Systématiquement laissés à l’ignorance, espionnés, effrayés et avilis 
par leur chefs, ils n’apporteront pas une parole divine qui console la 
douleur et ennoblisse l’abaissement de leurs compatriotes: tout au plus 
apporteront-ils dans les cabanes ces amulettes, ces simagrées ses 
superstitions que l’Eglise orthodoxe a empruntées à ses ancêtres idolâtres 
pour abêtir ses sujets. Eux non plus, ces parias du sacerdoce, ne voudront 
sortir les mains vides de l’ergastule des ilotes leurs frères: ils réclameront 
les miettes oubliées par l’avidité grecque, si bien qu’aux yeux obscurcis des 
opprimés, le Dieu bulgare lui-même finit par prendre les traits d’un 
archange du Miri. 

Aussi remarque-t-on une dépression religieuse très-marquée dans les 
populations bulgares soumises à l’autorité grecque: ce qui ne se voit pas 
dans les localités dont celle-ci a été écartée. 
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хвали за елинизма. На преподавателите е разрешено да укоряват 
Турция, но горко на онзи учител който би дръзнал да упреква Гърция 
или Фенер или пък да представя в добра светлина старата летопис на 
България. Срещу несигурното си положение и лошата си заплата той е 
длъжен да представя миналото според понятията на старите гърци, а 
бъдещето да поставя под опеката на троицата, съставена от Бога, 
царя [на Русия] и Велика Гърция. Никакво бъдеще, никакъв простор за 
българина, ако той не следва този път толкова неизменно, колкото 
волът следва своята бразда. Той трябва да говори, мисли, чувства на 
гръцки, даже трябва да смени името си с гръцко: едва тогава, забравяйки 
себе си и своите сънародници, с цената на смирение и самоунижение, 
нему ще бъде позволено да се издигне от кастата на прокълнатите, до 
кастата на избраниците. Дори ще може да стане гарван на служба при 
фенерския орел и ще му бъде позволено да ръфа червата на своя народ 
за да получи своята част от плячката. Ето какво в действителност ще 
станат българите, които се поддават на ласкателствата на Елинската 
идея – най-злите потисници на своите някогашни братя. В подобни слу-
чаи винаги става така, защото всички изменници си приличат. 

Видяхме, че всички висши църковни постове в България са обсе-
бени изключително или от гърци, или от продали им се българи. Бъл-
гарите биват допускани да изпълняват долните религиозни служби, от 
тях се попълват редиците на низшето духовенство. Без съмнение, 
бихте казали вие, тъкмо това са ангелите-пазители на тази нещастна 
земя, тъкмо в техните гърди потиснатият селянин ще почувства да бие 
братско сърце, тъкмо от техните книги той ще чуе Господ да му говори 
на познат език: при тях той ще може поне за миг да забрави 
чужденците… Уви, тези хора са избрани от чужденците, те са взети 
измежду угодниците и слабоумните. Техният вътрешен мир е достоен 
за тяхната външност: опулените им очи, изплашеният им вид, дрипавите 
им дрехи са вярно отражение на тяхната нравствена същност. Последо-
вателно оставяни в невежество, шпионирани, плашени и унизявани от 
своите началници, те няма да отнесат на своите сънародници дори една 
Божия дума, която да облекчи мъката и да облагороди душите им; в ко-
либите най-много да занесат онези муски, онези преструвки, онова лице-
мерие, които православната Църква е заимствала от своите идолопо-
клоннически предци за да затъпява своите пасоми. Но и самите свеще-
ници, тези парии на духовенството, не искат да излязат с празни ръце от 
тъмницата на своите братя-илоти: те изискват трохите, забравени от 
гръцката алчност, така че в замъгления поглед на потиснатите сам Бог 
накрая приема чертите на архангел на Ìèðèÿòà. 

Ето защо у българското население под гръцка власт се забелязва 
много видим упадък на религията – нещо, което не се наблюдава в 
местата, където тя е отстранена. 
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IV. Etat actuel de la question bulgare. 

Comme nous l’avons dit, excès de l’oppression réveilla les 
Bulgares: au grand étonnement de ses maîtres grecs, cette race fit 
preuve d’une vitalité persistante et énergique. Les Bulgares avaient fini 
par jeter les yeux sur un plus large horizon et par se compter: ils se 
virent six millions de créatures robustes et intelligentes, opprimées par 
une poignée de moines étrangers. De là à revendiquer leurs droits la 
transition était inévitable: mais, toujours fidèles à leur caractère 
pacifique et conservateur, c’est à leur gouvernement légitime qu’ils 
portèrent leurs réclamations. Les Grecs parvinrent d’abord à tromper la 
Sublime Porte en représentant ces réclamations comme des révoltes 
contre l’autorité suprême: plusieurs Bulgares tombèrent victimes du 
mensonge grec et de la crédulité turque. Dès lors, vivifiée par le 
martyre, la résistance bulgare entra dans la phase où elle en est 
aujourd’hui. Les Bulgares se roidirent contre la persécution, et le 
gouvernement turc commença à les regarder d’un œil plus attentif: il 
soupçonna que dans les réclamations qui lui arrivaient de toutes parts il 
pouvait y en avoir de fondées, et il faut avouer que l’idée de l’équité 
exerce toujours une grande influence sur les sentiments de la Sublime 
Porte. D’autre part, le danger toujours croissant de l’idée russo-grecque 
faisait entrevoir aux hommes d’Etat ottomans l’avantage qu’ils 
obtiendraient à affaiblir les ressources du patriarcat en protégeant les 
Bulgares. Les pétitions présentées par ces derniers contre le Phanar en 
1856 aboutirent à deux conférences entre les délégués clercs et laïques 
des deux parties en 1861. 

Nous ne pouvons mieux donner une idée de l’objet et du résultat de 
ces conférences qu’en reproduisant en entier un article inséré dans le 
Courrier d’Orient du 4 mai 1867: 

Pourquoi ne dirions-nous pas hautement que nous réclamons 
aujourd’hui sous le non d’Eglise indépendante bulgare, l’ensemble de ces 
droits individuels et nationaux dont jouissent les autres peuples soumis aux 
sceptre ottoman? Le gouvernement impérial a eu assez de preuves de 
notre fidélité pour être convaincu qu’en satisfaisant à nos vœux légitimes, 
en nous mettant au niveau des Grecs, des Arméniens et des Israélites, il 
ne fera que fortifier les liens qui nous unissent à lui, que rendre 
impuissantes les intrigues étrangères qui cherchent à nous détacher de la 
S[ublime] Porte. Il sait qu’en demandant notre émancipation du joug des 
Grecs, nous voulons nous rapprocher et non pas nous éloigner des 
Osmanlis. 

L’attitude que les Grecs ont prise aujourd’hui dans l’empire, nous 
rendrait incompréhensibles les efforts que ferait le gouvernement pour 
nous rallier aux Grecs. Cette alliance, nous l’avons cherchée, nous l’avons 
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IV. Съвременно състояние на Българския въпрос 
Както вече отбелязахме, прекаленото потисничество пробуди 

българите: за голямо изумление на своите гръцки господари този на-
род даде доказателства за жилава и дейна жизненост. Най-сетне бъл-
гарите вдигнаха поглед и се преброиха: те се намериха шест милиона 
яки и умни създания, потиснати от шепа чужди монаси. Да потърсят 
своите права беше неизбежната следваща стъпка; но все така верни 
на своя миролюбив и консервативен нрав, те се обърнаха със своите 
искания към законното си правителство. Гърците първоначално успяха 
да измамят Високата порта, представяйки оплакванията като бунт 
срещу върховната власт: много българи станаха жертва на гръцката 
лъжа и на турското лековерие. От тогава, въодушевена от мъче-
ничеството, българската съпротива навлезе в днешната си фаза. 
Българите устояха на преследванията, а турското правителство за-
почна да им обръща повече внимание: то допусна, че сред оплаква-
нията, които му идваха от всички страни, може да има и основателни, 
като следва да се признае, че понятието за справедливост винаги е 
имало голямо влияние върху разбиранията на Високата порта. От 
друга страна, все по-нарастващата опасност на руско-гръцката идея 
даваше на османските държавници представа за предимството, което 
биха добили, ако отслабят възможностите на Патриаршията чрез зак-
рила на българите. Колективните прошения, представени от послед-
ните срещу Фенер в 1856 имаха за следствие две събрания през 1861 
на църковни и мирски представители от двете страни. 

Не можем да дадем по-добра представа за предмета и сетнините 
на тези събрания от една статия, обнародвана в Курие д’Ориан от 4 
май 18671, която тук възпроизвеждаме изцяло: 

Защо високо не кажем днес, че ние искаме, под името Íåçàâèñèìà 
áúëãàðñêà öúðêâà, всички онези лични и национални права, на които се 
радват другите народи под османско владичество? Имперското 
правителство има достатъчно доказателства за нашата вярност 
за да е убедено, че, задоволявайки нашите законни желания, поста-
вяйки ни наравно с гърците, арменците и израилтяните, то само 
ще засили връзките, които ни съединяват с него, само ще направи 
невъзможни чуждите сплетни, които търсят да ни отделят от 
В[исоката] порта. То знае, че искайки освобождение от игото на 
гърците, ние желаем да се приближим, а не да се отдалечим от 
османлиите. 

Поведението, което гърците в Империята днес възприеха, ни 
правят непонятни усилията, които правителството положи за да ни 
съедини с гърците. Ние самите се стремяхме към такъв съюз, ние го 

                                                 
1 Това е само втората част от материал, обнародван в два броя (№ 1534-1535) на 

този франкоезичен цариградски вестник и препечатан в паралелен двуезичен (бъл-
гарски и гръцки) превод в Славейковата Македония (I, № 22, 29 апр. 1868, с. 1-3). 
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offerte à deux reprises différentes, et à deux reprises les Grecs ont 
repoussé nos propositions. 

Ces propositions quelles étaient-elles cependant? 
Qu’on en juge. 
En 1861 nous demandions: 
1. Que dans les éparchies purement bulgares, le peuple nommât un 

évêque bulgare, et dans les éparchies mixtes, un évêque appartenant à la 
nationalité supérieure en nombre. 

2. Usage de la langue bulgare dans les églises et les écoles bulgares. 
3. Le synode central composé moitié de Grecs, moitié de Bulgares. 
4. Nous voulions avoir, à l’instar des Grecs, auprès du Patriarcat, un 

conseil composé de membres laïques et ecclésiastiques et chargé de 
représenter nos intérêts temporels. Nous voulions que ces membres 
fussent au nombre de quatre, dont un pour les Bulgares de la capitale, 
les autres élus par trois vilayets et salariés par leurs éparchies 
respectives. Le conseil devait élire pour son président un de ses 
membres ecclésiastiques. Ce dernier aurait été l’intermédiaire entre le 
peuple bulgare et le gouvernement; il aurait sacré les évêques bulgares 
nommés par le éparchies, et le patriarche n’aurait fait que donner son 
approbation à cette consécration. Tous les procès entre Bulgares non 
réservés au gouvernement impérial, auraient été du ressort de ce 
conseil. Une commission mixte gréco-bulgare aurait jugé les procès 
entre Grecs et Bulgares. 

Tel était le maximum de nos demandes, que nous reduisîmes ensuite 
dans une seconde conférence tenue avec les notables grecs. Dans cette 
dernière, nous consentions que les évêques fussent choisis à la simple 
majorité des Grecs ou des Bulgares: nous laissions ainsi les Grecs user de 
leur influence, de leur richesse et de leur habileté. Notre système 
ecclésiastique devait se composer de 30 éparchies bulgares et 55 
éparchies grecques. 

Remarquez qu’un seule éparchie bulgare est trente fois plus peuplée 
qu’une éparchie grecque. Rien d’étonnant dès lors si nous demandions que 
le synode central fût composé de six membres grecs et six membres 
bulgares. Ces douze membres devaient être changés par moitié chaque 
année (trois Grecs et trois Bulgares): mais en attendant que nos éparchies 
eussent leurs évêques nationaux, nous exigions que les six premiers mem-
bres bulgares du synode siégeassent continuellement pendant les trois 
premières périodes. Cette exception relativement aux Bulgares n’était que 
la conséquence de l’état dans lequel nous avons été maintenus pendant 
des siècles. En nommant six évêques bulgares, nous donnions à peu près 
tout le personnel qui nous avait été accorde dans le corps épiscopal 
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предложихме два пъти под различна форма, но и двата пъти 
гърците отблъснаха нашите предложения. 

Какви бяха, прочее, тези предложения? 
Нека по тях се съди. 
Â 1861 íèå èñêàõìå: 
1. Â ÷èñòî áúëãàðñêèòå åïàðõèè íàðîäúò äà îïðåäåëÿ áúëãàðèí çà 

âëàäèêà, à â ñìåñåíèòå åïàðõèè – âëàäèêà îò ïî-ìíîãîëþäíàòà íàðîä-
íîñò. 

2. Óïîòðåáà íà áúëãàðñêè åçèê â áúëãàðñêèòå öúðêâè è ó÷èëèùà. 
3. Ñèíîä, ñúñòàâåí ïîëîâèíàòà îò ãúðöè, ïîëîâèíàòà îò áúëãàðè. 
4. Ïðè Ïàòðèàðøèÿòà èñêàõìå äà èìàìå, ïîäîáíî ãúðöèòå, åäèí 

ñúâåò, ñúñòàâåí îò ìèðñêè è äóõîâíè ÷ëåíîâå è íàòîâàðåí äà ïðåä-
ñòàâëÿâà ñâåòñêèòå íè èíòåðåñè. Èñêàõìå íåãîâèòå ÷ëåíîâå äà áúäàò 
÷åòèðèìà íà áðîé, îò êîèòî åäèí çà áúëãàðèòå îò ñòîëèöàòà, à äðóãèòå 
òðèìà äà ñà èçáðàíè îò òðèòå âèëàåòà1 è äà ïîëó÷àâàò çàïëàòà îò ñú-
îòâåòíèòå èì åïàðõèè. Ñúâåòúò äà èçáèðà èçìåæäó äóõîâíèòå ñè ÷ëå-
íîâå ñâîÿ ïðåäñåäàòåë. Ïîñëåäíèÿò äà áúäå ïîñðåäíèêúò ìåæäó áúëãàðñêèÿ 
íàðîä è ïðàâèòåëñòâîòî; òîé äà ðúêîïîëàãà ïîñî÷åíèòå îò åïàðõèèòå 
áúëãàðñêè âëàäèöè, à ïàòðèàðõúò ñàìî äà îäîáðÿâà òîâà ðúêîïîëàãàíå. 
Âñè÷êè íåïîäñúäíè íà èìïåðñêîòî ïðàâèòåëñòâî äåëà ìåæäó áúëãàðè äà 
áúäàò âúâ âåäîìñòâîòî íà òîçè ñúâåò. Åäíà ñìåñåíà áúëãàðî-ãðúöêà 
êîìèñèÿ äà ðàçãëåæäà ñïîðîâåòå ìåæäó ãúðöè è áúëãàðè. 

Òîâà áÿõà íàøèòå íàé-ãîëåìè èñêàíèÿ, êîèòî ïîñëå, â åäíî âòîðî 
ñúáðàíèå, ïðîâåäåíî ñúâìåñòíî ñ ãðúöêèòå ïúðâåíöè, íèå íàìàëèõìå. Â 
íåãî íèå ñå ñúãëàñÿâàõìå âëàäèöèòå äà ñå èçáèðàò ñ ïðîñòî ìíîçèíñòâî 
èçìåæäó ãúðöèòå èëè èçìåæäó áúëãàðèòå: ïî òîçè íà÷èí ïîçâîëÿâàõìå íà 
ãúðöèòå äà èçïîëçóâàò ñâîåòî âëèÿíèå, ñâîåòî áîãàòñòâî è ñâîÿòà 
ëîâêîñò. Öúðêîâíî-àäìèíèñòðàòèâíàòà ñòðóêòóðà òðÿáâàøå äà áúäå 
ñúñòàâåíà îò 30 áúëãàðñêè è 55 ãðúöêè åïàðõèè. 

Îáúðíåòå âíèìàíèå, ÷å åäíà-åäèíñòâåíà áúëãàðñêà åïàðõèÿ èìà 
íàñåëåíèå òðèäåñåò ïúòè ïî-ìíîãîáðîéíî îò åäíà ãðúöêà åïàðõèÿ. Íå 
áåøå â òàêúâ ñëó÷àé çà ÷óäåíå, ÷å èñêàõìå Ñèíîäúò äà ñå ñúñòîè îò 
øåñòèìà ãúðöè è øåñòèìà áúëãàðè. Îò òåçè äâàíàäåñåò ÷ëåíîâå ïî-
ëîâèíàòà (òðèìà ãúðöè è òðèìà áúëãàðè) òðÿáâàøå äà ñå ñìåíÿò 
âñÿêà ãîäèíà; íî äîêàòî ÷àêàõìå íàøèòå åïàðõèè äà ïîëó÷àò ñâîèòå 
ðîäíè âëàäèöè, íèå æåëàåõìå ïúðâèòå øåñòèìà áúëãàðñêè ÷ëåíîâå íà 
Ñèíîäà äà çàñåäàâàò íåïðåêúñíàòî ïðåç ïúðâèòå òðè ïåðèîäà. Òîâà 
èçêëþ÷åíèå çà áúëãàðèòå áåøå ñàìî ñëåäñòâèå îò ñúñòîÿíèåòî, â 
êîåòî ñìå áèëè äúðæàíè â ïðîäúëæåíèå íà ñòîëåòèÿ. Îïðåäåëÿéêè 
øåñòèìà áúëãàðñêè âëàäèöè [çà Ñèíîäà], íèå äàâàõìå ïî÷òè öåëèÿ 
ëè÷åí ñúñòàâ, êîéòî íè áå ïðåäîñòàâåí â ïðàâîñëàâíîòî âëàäèøêî 

                                                 
1 Дунавски, Одрински и Солунски – тоест Мизия, Тракия и Македония. 
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orthodoxe, et leur sortie nous aurait forcés de porter nos votes sur des 
Grecs. 

Nous demandions comme dans le précédent projet, l’établissement 
d’un conseil pour représenter nos intérêts temporels, et de plus, la révision 
du règlement administratif du patriarcat et du mode d’élection des évêques, 
par une commission mi-partie bulgare et grecque. 

Un peuple pouvait-il demander une plus modeste réparation d’une 
injustice de quatre siècles? L’esclave qui brise ses chaînes, le fait-il ainsi 
sans se laisser entraîner aux colères du passé et aux illusions de l’avenir? 
Nous étions cependant six millions de Bulgares qui revendiquions nos 
droits contre un million de Grecs! Notre modération croissait avec la 
résistance que nous rencontrions: n’y a-t-il pas là une garantie pour le 
gouvernement, pour toute l’Europe, du calme, de la modération avec 
laquelle nous tiendrons notre place alors qu’on nous aura admis parmi les 
convives du droit commun? Nous avons poussé l’humilité jusqu’à admettre, 
au moins implicitement, que le patriarche serait toujours un Grec, d’après le 
règlement élaboré par la commission qui a tenu ses séances à la S[ublime] 
Porte. 

Les notables grecs acceptèrent notre second projet: le synode le 
rejeta. 

Le fait est significatif. 
Mais de ce refus nous avons recueilli des avantages dont nous 

étendons nous prévaloir aujourd’hui. Nous avons prouvé notre 
modération, le clergé grec a prouvé son esprit exclusif et despotique. 
Maintenant, libres de tout reproche et de tout engagement nous 
pouvons poursuivre un but définitif au lieu de mendier des transactions 
insuffisantes. 

Et vraiment, où en serions-nous aujourd’hui si nos offres avaient été 
acceptées? Nous nous trouverions forcés de recommencer la même lutte. 
En effet, le patriarche étant toujours grec, et sa voix se joignant à la moitié 
grecque du synode, nous aurions été en minorité pour les cas les plus 
graves. Une assemblée ainsi composée consacrerait-elle son temps, 
travaillerait-elle avec une zèle sincère à l’œuvre de notre renaissance? Je 
dis renaissance, car en ce moment, nous sommes dans le néant. Nous 
sommes privés de tout: nous n’avons ni école, ni églises, ni livres 
ecclésiastiques. Ah! pour déblayer les cendres amassées sur nos têtes, 
pour animer le désert que quatre siècles d’oppression ont étendu autour de 
nous, il faut des hommes sortis de notre sein, saignant de nos blessures, et 
animés de nos espérances! 

Puis, les pouvoirs personnels du patriarche auraient été seuls 
suffisants pour neutraliser les efforts des membres bulgares. L’initiative est 
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òÿëî, è òÿõíîòî èçëèçàíå [îò Ñèíîäà] áè íè çàñòàâèëî äà ñïèðàìå èçáîðà 
ñè âúðõó ãúðöè. 

Êàêòî è â ïðåäèøíèÿ ñè ïðîåêò, ïðåäâèæäàõìå ó÷ðåæäàâàíåòî íà 
ñúâåò, êîéòî äà ïðåäñòàâëÿâà ìèðñêèòå íè èíòåðåñè, è, îñâåí òîâà, 
ïðîìåíè, îò ñòðàíà íà åäíà íàïîëîâèíà áúëãàðñêà, íàïîëîâèíà ãðúöêà 
êîìèñèÿ, â àäìèíèñòðàòèâíèÿ ïðàâèëíèê íà Ïàòðèàðøèÿòà è â íà÷èíà çà 
èçáèðàíå íà âëàäèöèòå. 

Áè ëè ìîãúë åäèí íàðîä äà ïîèñêà ïî-ñêðîìíî óäîâëåòâîðåíèå çà 
÷åòèðè âåêà íåñïðàâåäëèâîñò? Êîãàòî ðîáúò ðàçêúñâà âåðèãèòå ñè, òîé 
íå ñå ëè ïîääàâà íà ãíÿâ çà ìèíàëîòî è íà ìå÷òè çà áúäåùåòî? Ïðè òîâà 
áÿõìå øåñò ìèëèîíà áúëãàðè, òúðñåùè îòíåòèòå ñè ïðàâà ñðåùó åäèí 
ìèëèîí ãúðöè! Íàøàòà óìåðåíîñò ðàñòåøå ñúðàçìåðíî ñúñ ñúïðîòèâàòà, 
êîÿòî ñðåùàõìå: íå å ëè òîâà ïîðú÷èòåëñòâî ïðåä ïðàâèòåëñòâîòî, 
ïðåä öÿëà Åâðîïà, çà ñïîêîéñòâèåòî, çà óìåðåíîñòòà, ñ êîÿòî ùå 
çàåìàìå ìÿñòîòî ñè, êîãàòî áúäåì äîïóñíàòè ñðåä îíåçè, êîèòî ñå 
ïîëçóâàò îò îáùîòî ïðàâî. Óíèæèõìå ñå äî òàì, ùîòî äà äîïóñíåì, íàé-
ìàëêîòî ïîäðàçáèðàùî ñå, ÷å ïàòðèàðõúò âèíàãè ùå áúäå ãðúê, ñïîðåä 
ïðàâèëíèêà, èçðàáîòåí îò êîìèñèÿòà, êîÿòî äúðæà çàñåäàíèÿòà ñè âúâ 
Â[èñîêîòà] ïîðòà. 

Ãðúöêèòå ïúðâåíöè ïðèåõà âòîðèÿ íè ïðîåêò; Ñèíîäúò ãî îòõâúðëè. 
Òîçè ôàêò å ìíîãîçíà÷èòåëåí. 
Îò îòêàçà, îáà÷å, èçâëÿêîõìå èçãîäè, ñ êîèòî äíåñ âúçíàìåðÿâàìå äà 

âçåìåì âðúõ. Äîêàçàõìå, ÷å ñìå óìåðåíè, ãðúöêîòî äóõîâåíñòâî äîêàçà, 
÷å å îáçåòî îò äóõ íà íåòúðïèìîñò è ïîòèñíè÷åñòâî. Ñåãà, íåóÿçâèìè çà 
êàêâèòî è äà áèëî óêîðè è ñâîáîäíè îò êàêâèòî è äà áèëî çàäúëæåíèÿ, íèå 
ìîæåì äà ïðåñëåäâàìå åäíà îêîí÷àòåëíà öåë âìåñòî äà ïðîñèì 
ñïîðàçóìåíèÿ, êîèòî íå áèõà íè çàäîâîëèëè. 

È íàèñòèíà, êúäå áèõìå áèëè äíåñ, àêî íàøèòå ïðåäëîæåíèÿ áÿõà 
ïðèåòè? Ùÿõìå äà áúäåì ïðèíóäåíè äà çàïî÷íåì îòíîâî ñúùàòà áîðáà. Â 
äåéñòâèòåëíîñò, òúé êàòî ïàòðèàðõúò âèíàãè áè áèë ãðúê è òúé êàòî 
íåãîâèÿò ãëàñ âèíàãè áè áèë ñ ãðúöêàòà ïîëîâèíà íà Ñèíîäà, íèå ùÿõìå äà 
áúäåì â ìàëöèíñòâî ïî íàé-âàæíèòå âúïðîñè. Åäíî ïî òîçè íà÷èí 
ñúñòàâåíî ñúáðàíèå áè ëè ïîñâåòèëî ñâîåòî âðåìå, áè ëè ðàáîòèëî ñ 
ðåâíîñò çà äåëîòî íà íàøåòî âúçðàæäàíå? Êàçâàì âúçðàæäàíå, çàùîòî 
äíåñ íèå ñìå â íåáèòèåòî. Ëèøåíè ñìå îò âñè÷êî: íÿìàìå íèòî ó÷èëèùà, 
íèòî öúðêâè, íèòî öúðêîâíè êíèãè. Àõ! Çà äà ðàç÷èñòèì âñè÷êèòå 
íàòðóïàíè âúðõó ãëàâèòå íè òëåííè îñòàíêè, çà äà îæèâèì ïóñòèíÿòà, 
êîÿòî ÷åòèðèòå âåêà ïîòèñíè÷åñòâî ñà ðàçñòëàëè îêîëî íàñ, ñà 
íåîáõîäèìè õîðà, èçëåçëè îò íàøàòà ñðåäà, íîñåùè ñúùèòå æèâè ðàíè è 
âúîäóøåâÿâàíè îò ñúùèòå íàäåæäè! 

Îñâåí òîâà, ëè÷íàòà âëàñò íà ïàòðèàðõà áè áèëà äîñòàòú÷íà çà 
äà îáåçñèëè ñòàðàíèÿòà íà áúëãàðñêèòå ÷ëåíîâå. Ïðàâîòî íà çàêîíî-
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à lui, le pouvoir exécutif à lui, lui seul peut communiquer avec les ministres 
ottomans. Or, est-ce un patriarche grec qui prendrait sincèrement notre 
cause en main? 

Oui, nous sommes heureux d’avoir été repoussés. 
C’est contre ces dédains que nous cherchons à réagir; c’est notre 

dignité de peuple que nous cherchons à relever. Nous voulons nous 
déterrer du sein de l’hellénisme et contempler le soleil. Parce que nous ne 
cherchons pas à déplacer le centre autour duquel gravitent les populations 
de l’empire ottoman, parce que nous trouvons dans le maintien de la 
dynastie ottomane le gage de notre existence nationale, et que nous nous 
trouvons ainsi d’accord avec l’intérêt général des l’Europe; parce que nous 
ne voulons pas courir les aventures de l’inconnu et nous ébattre dans le flot 
de folles ambitions, cela ne veut pas dire que nous voulons renoncer à ce 
qui constitue la dignité des individus et des peuples. 

Nous voulons le maintien de notre religion et de notre nationalité, la 
libre jouissance des fruits de notre travail, le développement de notre 
intelligence et de nos ressources matérielles. Ce sont des vœux dont nul 
ne peut contester la légitimité. Mais pour y parvenir, il faut que ce soient 
les Bulgares et non les Grecs qui fassent les affaires des Bulgares. 
Toute espérance de transaction avec les Grecs est chimérique: leur 
intention a toujours été d’annihiler jusqu’à notre langue. C’est ainsi que, 
dans l’état actuel des choses, la langue grecque doit être employée à 
l’école et à l’église dans toute paroisse mixte, dès que celle-ci compte 
cinq familles grecques, C’est ainsi que l’élément grec, quoiqu’infiniment 
inférieur en nombre, déguise de plus en plus aux yeux du monde les 
masses bulgares, comme ces brouillards qui, si légers qu’ils soient, 
dérobent à la vue montagnes et forêts. Le gouvernement impérial peut il 
consentir à cette conquête de ses possessions slaves par l’hellénisme, 
et nous, pouvons-nous souffrir plus longtemps de rôle de parais? Nous 
serons forcés de le souffrir tant que notre soumission à un patriarche 
grec laissera nos destinées à la disposition des Grecs et consacrera 
notre infériorité. 

Nous voulons notre patriarche bulgare, notre synode bulgare, notre 
Conseil représentant nos intérêts temporels, tous siégeant à 
Constantinople, sous la surveillance et la protection de S[a] M[ajesté] 
I[mpériale] le Sultan, au centre d’où la vie se répand sur le reste du 
pays. Nous demandons toutes ces choses au nom de notre avenir moral 
et matériel, au nom de notre dignité nationale aussi sacrée que celle de 
tout autre peuple. 

Il est de l’intérêt du gouvernement impérial de nous laisser participer à 
la vie publique dans la mesure qu’il accorde aux autres peuples qu’il régit. 
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äàòåëíà èíèöèàòèâà å íåãîâî, èçïúëíèòåëíàòà âëàñò å ó íåãî, ñàìî òîé 
ìîæå äà ñå ñúîáùàâà ñ îñìàíñêèòå ìèíèñòðè. Îáà÷å, å ëè åäèí ïàòðèàðõ-
ãðúê îíçè, êîéòî èñêðåíî áè ïðåãúðíàë íàøàòà êàóçà? 

Äà, äîâîëíè ñìå, ÷å áÿõìå îòáëúñíàòè. 
Èìåííî íà âñè÷êè òåçè íåçà÷èòàíèÿ ñå ñòðåìÿõìå äà ïðîòèâî-

äåéñòâàìå; èìåííî íàøåòî ÷îâåøêî äîñòîéíñòâî èñêàõìå äà ïîâäèãíåì. 
Íèå æåëàåì äà ñå îòêîïàåì îò ëîíîòî íà åëèíèçìà è äà âèäèì ñëúíöåòî. 
Íî òîâà, ÷å íå ñå ñòðåìèì äà èçìåñòâàìå ñðåäèùåòî, êúì êîåòî òåãíàò 
íàðîäèòå â Îñìàíñêàòà èìïåðèÿ, òîâà, ÷å íàìèðàìå â ïîääúðæàíåòî íà 
îñìàíñêàòà äèíàñòèÿ çàëîãà çà íàøåòî íàöèîíàëíî ñúùåñòâóâàíå è ÷å 
ñìÿòàìå, ÷å òî å â ñúãëàñèå ñ îáùîåâðîïåéñêèÿ èíòåðåñ; òîâà, ÷å íå 
èñêàìå äà ñå èçëàãàìå íà ðèñêîâåòå íà íåèçâåñòíîñòòà è äà ëóäóâàìå èç 
âúëíèòå íà áåçóìíè ÷åñòîëþáèÿ, òîâà íå ùå ðå÷å, ÷å ñå îòêàçâàìå îò 
îíîâà, êîåòî ñúñòàâëÿâà äîñòîéíñòâîòî íà ÷îâåöèòå è íà íàðîäèòå. 

Èñêàìå äà çàïàçèì íàøàòà ðåëèãèÿ è íàøàòà íàðîäíîñò, ñâîáîäíî äà 
ñå íàñëàæäàâàìå íà ïëîäîâåòå íà ñâîÿ òðóä, äà ðàçâèåì ñâîÿ óì è ñâîèòå 
ìàòåðèàëíè âúçìîæíîñòè. Òîâà ñà æåëàíèÿ, ÷èÿòî çàêîííîñò íèêîé íå 
ìîæå äà îñïîðè. Íî çà äà óñïååì, òðÿáâà áúëãàðè, à íå ãúðöè äà 
ðúêîâîäÿò äåëàòà íà áúëãàðèòå. Âñÿêà íàäåæäà çà ñïîðàçóìåíèå ñ 
ãúðöèòå å õèìåðè÷íà: òÿõíîòî íàìåðåíèå âèíàãè å áèëî äà óíèùîæàò 
íàøèÿ åçèê. Çàðàäè òîâà, ïðè äíåøíîòî ïîëîæåíèå íà íåùàòà, â 
ó÷èëèùàòà è öúðêâèòå íà âñÿêà ñìåñåíà åíîðèÿ, àêî òÿ èìà ïîíå ïåò 
ãðúöêè ñåìåéñòâà, ãðúöêèÿò åçèê å îáÿâåí çà çàäúëæèòåëåí. Çàðàäè òîâà 
ãðúöêèÿò åëåìåíò, ìàêàð è áåçêðàéíî ïî-ìàëúê íà áðîé, ïðåäðåøâà âñå 
ïîâå÷å è ïîâå÷å â î÷èòå íà ñâåòà áúëãàðñêèòå ìíîæåñòâà – ïîäîáíî íà 
ìúãëà, êîÿòî, êîëêîòî è ìàëêî äà òåæè, ñêðèâà îò ïîãëåäà öåëè ïëàíèíè. 
Ìîæå ëè èìïåðàòîðñêîòî ïðàâèòåëñòâî äà ïðèåìå, ÷å íåãîâèòå 
ñëàâÿíñêè âëàäåíèÿ ùå áúäàò çàâîþâàíè îò åëèíèçìà, à íèå, ìîæåì ëè íèå 
äà òúðïèì îùå ðîëÿòà íà ïàðèè? Íèå ùå áúäåì ïðèíóäåíè äà ÿ òúðïèì 
äîòîãàâà, äîêîãàòî íàøåòî ïîä÷èíåíèå íà åäèí ïàòðèàðõ-ãðúê ùå 
îñòàâÿ ñúäáèíèòå íè â ðàçïîëîæåíèå íà ãúðöèòå è ùå óçàêîíÿâà íàøàòà 
ïðèíèçåíîñò  

Íèå èñêàìå íàø áúëãàðñêè ïàòðèàðõ, íàø áúëãàðñêè ñèíîä, íàø, 
ïðåäñòàâëÿâàù ìèðñêèòå íè èíòåðåñè, ñúâåò – è âñè÷êè òå ñúñ ñåäà-
ëèùå â Öàðèãðàä, â ñðåäèùåòî, îòêúäåòî æèâîòúò ñå ðàçïðîñòðàíÿâà 
èç îñòàíàëàòà ÷àñò íà ñòðàíàòà, è ïîä íàäçîðà è ïîêðîâèòåëñòâîòî íà 
Í[åãîâî] È[ìïåðàòîðñêî] Â[åëè÷åñòâî] Ñóëòàíà. Èñêàìå âñè÷êè òåçè íåùà 
â èìåòî íà íàøåòî äóõîâíî è ìàòåðèàëíî áúäåùå, â èìåòî íà íàøåòî 
íàöèîíàëíî äîñòîéíñòâî, êîåòî å ñúùî òîëêîâà ñâÿòî, êîëêîòî è îíîâà 
íà âñåêè äðóã íàðîä. 

Â èíòåðåñ íà ñóëòàíñêîòî ïðàâèòåëñòâî å äà íè îñòàâè äà ó÷àñò-
âàìå â îáùåñòâåíèÿ æèâîò íàðàâíî ñ äðóãèòå óïðàâëÿâàíè îò íåãî 
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Un peuple n’est réellement fécond, réellement utile à l’Etat que lorsqu’il 
peut exercer ses facultés dans toute leur plénitude; un opprimé ne 
s’entend pas mieux à manier la charrue que l’épée. Lorsque délivrés du 
joug qui pèse sur nous, nous serons arrivés à la sûre possession de 
nous-mêmes, l’Etat trouvera en nous des soldats, des négociants, des 
agriculteurs, des lettrés, des hommes riches: il prélèvera sur les champs 
de la Bulgarie des dîmes bien plus importantes que celles qu’il arrache 
aujourd’hui d’une terre qu’un peuple attristé ne laboure qu’avec dégoût. 

Les voix qui retentissent dans le monde arrivent chaque jour plus 
sonores à l’oreille de notre jeunesse et invitent celle-ci à une vie plus large 
et plus fière. Il faut que le gouvernement impérial comprenne que, malgré 
notre calme, nous comptons aussi parmi nous des esprits vigoureux, des 
âmes énergiques, des ambitions légitimes. Ce sont là précisément les 
éléments vitaux de toute nation, ceux qui entraînent les autres à leur suite. 
Un État n’est réellement bien organisé que lorsqu’il ouvre à ces activités 
des espaces suffisamment larges. Nous supplions donc le gouvernement 
d’agrandir le champ de notre vie. 

Nous terminons par une observation frappante bien capable d’attirer 
l’attention du gouvernement ottoman. Les Grecs sont admis à tous les 
bénéfices de l’autorité turque: ils sont dans tous les bureaux et dans 
tous les conaqs. Pendant de longues années ils ont été en possession 
de l’hospodorat des provinces roumaines: aujourd’hui ils occupent la 
plupart des ambassades ottomanes. Cependant ce sont des Grecs qui 
se révoltent contre une autorité qui, suivant eux, les annihile. Nous 
Bulgares, nous ne faisons au gouvernement ottoman que des 
représentations filiales. Et cependant c’est nous qui sommes les 
véritables rayas, les seuls rayas parmi les peuples soumis au sceptre 
d’Othoman. Nous n’avons pas même le droit de choisir celui qui doit 
guider notre âme vers Dieu; nous n’avons pas le pouvoir de choisir ceux 
dont l’influence s’étend sur notre foyer domestique, sur notre travail, sur 
notre pensée. Qui nous réduit à cet esclavage? Ce sont ces mêmes 
Grecs qui pénètrent l’Empire de leurs conspirations et trouent de leurs 
balles le drapeau osmanlis. 

Pour compléter ces considérations de l’écrivain bulgare rappelons ici 
ce que nous avons signalé au second chapitre du présent écrit. On ne voit 
pas en Bulgarie un clergé formant une caste à part, une Eglise dont les 
intérêts immuables et les dogmes inflexibles se mettent en travers des 
intérêts généraux et des vicissitudes du progrès. Jusqu’à ce jour le clergé 
bulgare est empreint d’un caractère civique et populaire, caractère 
assurément odieux au pape phanariote. Aussi nulle part la séparation entre 
le pouvoir religieux et politique, séparation si vainement poursuivie par plu-
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íàðîäè. Åäèí íàðîä ïðèíàñÿ èñòèíñêè ïëîä, èñòèíñêà ïîëçà íà äúðæàâàòà 
ñàìî òîãàâà, êîãàòî ìîæå äà óïðàæíÿâà ñâîèòå ñïîñîáíîñòè â òÿõíàòà 
ïúëíîòà; ïîòèñíàòèÿò ÷îâåê ñå îïðàâÿ åäíàêâî ëîøî è ñ ðàëîòî, è ñ 
ìå÷à. Êîãàòî, èçáàâåíè îò ñìàçâàùîòî èãî, ñòàíåì ãîñïîäàðè íà ñàìèòå 
ñåáå ñè, ó íàñ äúðæàâàòà ùå íàìåðè âîéíèöè, òúðãîâöè, çåìåäåëöè, 
èíòåëåêòóàëöè, áîãàòàøè; áúëãàðñêèòå ïîëÿ ùå £ äàâàò ìíîãî ïîâå÷å 
äàíúê îòêîëêîòî ñåãà òÿ èçòðúãâà îò çåìÿòà, êîÿòî óãíåòåíèÿò íàðîä 
îáðàáîòâà ñ îòâðàùåíèå. 

Ãëàñîâåòå, êîèòî ñå ðàçíàñÿò èç öåëèÿ ñâÿò, ñ âñåêè èçìèíàë äåí 
çâó÷àò âñå ïî-ñèëíî â óøèòå íà íàøàòà ìëàäåæ è ÿ ïðèêàíâàò êúì åäèí 
ïî-ñâîáîäåí è ïî-ãîðä æèâîò. Òðÿáâà èìïåðàòîðñêîòî ïðàâèòåëñòâî äà 
ðàçáåðå, ÷å, âúïðåêè ñâîåòî ñïîêîéñòâèå, íèå áðîèì ñðåä ñåáå ñè ëþäå 
ñúñ ìîãúù äóõ, ñúñ ñèëíà äóøà è ñúñ çàêîííè äîìîãâàíèÿ. Òúêìî òîâà ñà 
æèçíåñïîñîáíèòå åëåìåíòè íà âñÿêà íàöèÿ, òåçè, êîèòî óâëè÷àò ñëåä 
ñåáå ñè îñòàíàëèòå. Åäíà äúðæàâà å ñàìî òîãàâà äîáðå îðãàíèçèðàíà, 
êîãàòî èì îòâàðÿ äîñòàòú÷íî îáøèðíè ïðîñòðàíñòâà. Ñëåäîâàòåëíî, 
íèå óìîëÿâàìå ïðàâèòåëñòâîòî äà äàäå ïîâå÷å ïðîñòîð íà íàøàòà 
æèçíåíîñò. 

Çàâúðøâàìå ñ åäíà íàáëþäåíèå, êîåòî å î÷åâèäíî è å â ñúñòîÿíèå äà 
ïðèâëå÷å âíèìàíèåòî íà îñìàíñêîòî ïðàâèòåëñòâî. Ãúðöèòå áèâàò 
äîïóñêàíè äî âñè÷êè ñëóæáè íà òóðñêàòà âëàñò: òå ñà âúâ âñè÷êè 
êàíöåëàðèè è âúâ âñè÷êè êîíàöè. Â ïðîäúëæåíèå íà äúëãè ãîäèíè òå 
âëàäååõà êíÿæåñêèòå ïîñòîâå â ðóìúíñêèòå ïðîâèíöèè: äíåñ çàåìàò 
ïîâå÷åòî îò îñìàíñêèòå ïîñîëñòâà. È â ñúùîòî âðåìå ïàê ãúðöèòå ñà 
îíåçè, êîèòî ñå áóíòóâàò ñðåùó åäíà âëàñò, êîÿòî, ñïîðåä òÿõ, ãè áèëà 
óíèùîæàâàëà. Íèå, áúëãàðèòå, êúì îñìàíñêîòî ïðàâèòåëñòâî äúðæèì 
åäèíñòâåíî ñèíîâíî ïîâåäåíèå. È â ñúùîòî âðåìå íèå ñìå îíåçè, êîèòî ñà 
èñòèíñêèòå ðàè, åäèíñòâåíèòå ðàè ñðåä ïîä÷èíåíèòå íà îñìàíñêîòî 
âëàäè÷åñòâî íàðîäè. Íèå íÿìàìå äàæå ïðàâîòî äà èçáèðàìå îíçè, êîèòî 
ùå âîäè äóøèòå íè êúì Áîãà; íèå íÿìàìå âúçìîæíîñòòà äà èçáèðàìå 
îíåçè, ÷èÿòî âëàñò òåãíå íàä íàøåòî äîìàøíî îãíèùå, íàä íàøèÿ òðóä, 
íàä íàøèòå ìèñëè. Êîé íè å ñâåë äî òîâà ðîáñòâî? Òîâà ñà ñúùèòå îíåçè 
ãúðöè, êîèòî ïðîíèçâàò Èìïåðèÿòà ñúñ ñâîèòå çàãîâîðè è äóï÷àò ñúñ 
ñâîèòå êóðøóìè îñìàíñêîòî çíàìå.  

За да допълним разсъждения на българския автор, нека тук при-
помним това, което само набелязахме във втората глава на настоя-
щото изложение. В България не се наблюдава обособено в отделна 
каста духовенство, не се наблюдава Църква, чиито неизменни инте-
реси и непоколебими догми да противостоят на общите интереси и на 
превратностите на напредъка. До днес българското духовенство се е 
отличавало с граждански и народен характер, характер, който със си-
гурност е омразен на фанариотския папа. Ето защо никъде така без-
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sieurs États de l’Europe, ne s’établira avec plus de facilité que parmi les 
Bulgares. C’est ce qui se voit par les projets d’éducation publique que les 
promoteurs du mouvement actuel soumettent à la Porte. L’Occident devrait 
s’intéresser vivement à un peuple dont les instincts sont si bien d’accord 
avec les errements de la civilisation moderne. La Porte de son côte, devrait 
regarder avec satisfaction cette nation sujette qui, en réclamant sa part de 
liberté, ne songe point à dresser ce formidable engin de révolte qui résulte 
de l’union des intérêts matériels et du fanatisme religieux. 

Cette liberté au reste, comme cela ressort de l’article que nous venons 
de citer, cette liberté réclamée par les Bulgares ne dépasse par les limites 
des privilèges octroyés dès le principe de la conquête par le gouvernement 
osmanli aux nations non-musulmanes. Les tendances des Bulgares se 
montraient essentiellement conservatrices, elles concordaient évidemment 
avec les intérêts du gouvernement osmanli. Cependant, jusqu’aujourd’hui 
celui-ci se maintient dans un état d’abstention singulier: il invite les deux 
parties à la concorde et contemple d’un œil froid la lutte incessante qu’elles 
se livrent et qui s’exalte souvent jusqu’à de véritables voies de fait. Ainsi 
beaucoup de communautés bulgares out chassé leurs évêques grecs, et 
dans le vilayet du Danube ceux-ci n’exercent plus aucune autorité. Certes, 
le gouvernement turc n’a pas à se plaindre de ce principe de notre 
émancipation, et s’il nous trouve attachés à notre nationalité, il doit en 
même temps reconnaître que nous ne faisons point obstacle à ses projets 
de réunir en un seul faisceau les différentes races qui peuplent l’Empire. 

Fusion dans les sphères cosmopolites de l’activité humaine, science, 
commerce, industrie, intérêts généraux de l’Etat, – mais en même temps 
respect de l’individualité nationale dans ce qu’elle a d’intime et de 
caractéristique, religion, langage, vie de la famille. Voilà le type de fusion 
que nous voudrions voir se réaliser en grand entre les diverses parties de 
l’Empire et que nous croyons pouvoir exprimer par cette maxime célèbre 
d’un philosophe allemand: Variété au sein de l’unité, liberté au sein de 
l’ordre. 

Mais si un éclair d’amélioration a lui sur le vilayet du Danube où la 
population turque est exclusivement bulgare, l’oppression des Bulgares 
continue dans les deux autres vilayets. Là les Grecs sont assez nom-
breux à cause des Slaves qu’ils sont parvenus à gréciser et à enchaîner à 
leurs intérêts. Riches, maîtres du commerce du pays, influents dans les 
conaqs des pachas, ils exercent sur les populations bulgares une oppres-
sion que rend plus dure encore l’irritation causée au Phanar par notre 
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успешно преследваното от много държави в Европа разделение на 
религиозната от политическата власт не ще се установи с по-голяма 
лекота отколкото сред българите. Точно това личи в проектите за 
развитие на общественото образование, които водачите на днешното 
движение поднасят на Портата. Западът би следвало живо да се инте-
ресува от един народ, чиито нагони са в такова добро съгласие с нрава 
на съвременната цивилизация. Портата, от своя страна, би следвало 
да възприема с удовлетворение тази подвластна нация, която, искайки 
своята част от свободата, никак не мисли да насочи срещу нея онова 
страшно бунтовническо оръжие, което се образува от съединението на 
материалните интереси с религиозния фанатизъм. 

И така, тази свобода, както това личи от статията, която току-що 
приведохме, свободата, която искат българите, не прекрачва грани-
ците на преимуществата, които още от завоеванието османското пра-
вителство е отстъпило на немюсюлманските народи. В същността си 
домогванията на българите са консервативни, те очевидно се съгла-
суват с интересите на османското правителство. Въпреки това, до 
днес то показва странна въздържаност: кани двете страни да се спо-
годят и гледа неодобрително на непрекъсната борба, в която те са 
вплетени и която често избива в истинско насилие. Така, много бъл-
гарски общини прогониха своите гръцки владици, а пък в Дунавския 
âèëàåò последните вече не упражняват никаква власт. Без съмнение, 
турското правителство не може да се оплаче от началото на нашето 
освобождение, а ако ни намира привързани към нашата собствената 
народност, то в същото време следва да признае, че ние не пред-
ставляваме никаква пречка за неговите планове да свърже в единно 
цяло различните народи, които населяват Империята.  

Сливане в космополитните сфери на човешката дейност, в нау-
ката, търговията, индустрията, общите държавни интереси – но в съ-
щото време зачитане на националната самобитност във всичко онова, 
което £ е присъщо и засяга нейната най-съкровена същност – религия, 
език, бит. Ето сливането, което бихме искали да се осъществи в много 
отношения между различните части на Империята и което смятаме, че 
може да се изрази със следната известна максима на един немски 
философ: Ðàçíîîáðàçèå â åäèíñòâîòî, ñâîáîäà â ïîðÿäúêà. 

Но ако проблясък на подобрение се е мярнал над Дунавския âè-
ëàåò, където турското население е изключително българско, потисни-
чеството над българите продължава в другите два âèëàåòà1. Там гър-
ците са доста многобройни по причина на славяните, които са успели 
да погърчат и да привържат към своите интереси. Богати, господари 
на местната търговия, влиятелни в конаците на пашите, те упражня-
ват върху българското население потисничество, утежнено още по-

                                                 
1 Одрински и Солунски. 
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révolte contre lui. Là où la violence ne leur est pas possible ils emploient 
contre nous les manœuvres d’une ligue jésuitique. Grâce à cette ligue 
d’autant plus puissante que ses membres ont une influence prédominante 
auprès des autorités civiles et judiciaires, les commerçants bulgares voient 
leurs affaires déchoir de jour en jour, le découragement et l’inaction se 
répandent parmi nos paysans, la moralité même du peuple fléchit. 

C’est un état étrange et intolérable que celui dans lequel nous 
sommes plongés. Nous avons répudié notre situation ancienne, mais 
nous n’avons encore trouvé aucun point d’appui. Nous avons bien 
chassé nos anciens maîtres grecs de plusieurs endroits, mais jusqu’à 
présent ils sont nos souverains légaux quoique illégitimes: un mot peut 
nous remettre en leur pouvoir et nous livrer à leur vengeance. Nous 
vivons entre deux effrois: celui d’un passé que nous connaissons trop et 
celui d’un avenir inconnu. Nous nous sentons l’objet de la haine des uns 
et de l’appétit des autres; le Phanar nous a excommuniés, les 
missionnaires du panslavisme, du catholicisme, du protestantisme nous 
tirent chacun de leur côte. Dans ce tohu-bohu nos idées se confondent, 
nos yeux s’obscurcissent. Nos protecteurs se disputant l’un à l’autre le 
privilège exclusif de nous protéger, voient avec plaisir la prolongation de 
nos souffrances, chacun espérant que ces souffrances nous jetteront 
dans ses bras. Mais nulle part nous ne trouvons un ami désintéressé 
capable de nous procurer la seule chose que nous demandions: devenir 
nous mêmes. 

Une seule puissance au monde pourrait accomplir notre vœu, parce 
que notre intérêt est le sein: c’est notre gouvernement à nous, le 
gouvernement turc. 

Mais depuis des années nous avons beau tourner nos regards vers la 
Sublime Porte: nous y trouvons des sympathies dont nous sommes 
reconnaissants, mais en même temps une réserve bien propre à nous 
décourager. 

Quel peut être le calcul de la politique ottomane en prolongeant ces 
état de crise? Croit-elle se procurer de la sécurité en mettant aux prises 
Grecs et Bulgares? La vraie sécurité pour elle se trouverait dans la 
satisfaction des vœux aussi légitimes que modérés d’un peuple qui ne veut 
pas se séparer d’elle et dans l’affaiblissement de ceux dont le but avoué 
est l’expulsion des Osmanlis de l’Europe. Peut-être encore comprendri-
ons-nous cette application du Divide et impera si les circonstances 
extérieures étaient autres, si l’Empire n’avait rien à redouter de ses voisins. 
Mais mieux que nous les ministres ottomans savent que sur leurs 
frontières, sur les frontières de la Bulgarie, un ennemi vigilant épie chaque 
motif, chaque signe de mécontentement des peuples slaves soumis au 
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вече от раздразнението, което нашият бунт причинява на Фенер. Там, 
където не им е възможно да прилагат насилие, те си служат срещу нас 
с хитрините на един съюз от типа на йезуитите. По вина на този съюз, 
чиято сила се увеличава от факта, че неговите членове имат 
преобладаващо влияние над административните и съдебните власти, 
българските търговци виждат търговията им от ден на ден да запада 
все повече, обезсърчението и бездействието се ширят сред нашите 
селяни, даже нравствеността на народа се огъва. 

Състоянието, в което сме поставени, е неестествено и нетърпимо. 
Ние отхвърлихме старото си положение, но още не сме намерили 
никаква опорна точка. Наистина, от много места изгонихме старите си 
гръцки господари, но по закон, макар това да е несправедливо, си 
оставаме в пълна зависимост от тях: едно дума може отново да ни 
постави под тяхната власт и да ни изложи на тяхната мъст. Поставени 
сме между два огъня: минало, което прекалено добре познаваме, и 
бъдеще, което ни е напълно непознато. Чувстваме, че у едни съ-
буждаме омразата, у други – апетита; Фенер ни афореса, пан-
славистките, католическите и протестантските мисионери ни дърпат 
всеки към себе си. В тази неразбория нашите понятия се объркват, 
погледът ни се замъглява. Тъй като нашите покровители си оспорват 
един на друг изключителното право да ни покровителстват, те гледат 
със задоволство как продължаваме да страдаме, като всеки от тях се 
надява, че тези страдания ще ни хвърлят точно в неговите обятия. Но 
никъде не намираме безкористен приятел, способен да ни даде 
единственото нещо, което искаме, а то е: äà ñòàíåì ñàìèòå ñåáå ñè. 

Само една от Великите сили би могла да изпълни нашето жела-
ние, тъй като нашият интерес е и неин: това е собственото ни прави-
телство, правителството на Турция. 

Напразно, обаче, от години обръщаме поглед към Високата порта: 
у нея намирахме съчувствие, за което сме благодарни, но в същото 
време и твърде много обезсърчителна въздържаност. 

Каква сметка би могла да има османската политика в продължа-
ването на това кризисно състояние? Смята ли да придобие сигурност, 
вкарвайки в борба гърци и българи? Истинската сигурност за нея би 
била в задоволяването на колкото справедливите, толкова и умерени 
искания на един народ, който не иска да се отделя от нея, и в отслаб-
ването на тези, чиято неприкривана цел е изгонването на османците 
от Европа. Може би бихме разбрали това прилагане на Divide et im-
pera1, ако външните обстоятелства бяха други, ако Империята нямаше 
за какво да се опасява от своите съседи. Но османските министри 
знаят по-добре от нас, че по неговите граници, по границите на 
България един бдителен враг дебне всеки повод, всеки признак на 
недоволство от страна на славянските народи под владичеството на 

                                                 
1 (лат.) – разделяй и владей. 
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sceptre des Padichahs. De notre côté, nous savons mieux que les 
ministres ce qui se passe dans l’âme du peuple bulgare. Convaincu de la 
justice évidente de sa cause, fort de ses intentions amicales envers la 
Turquie, il c’est jeté dans les bras du gouvernement turc avec une 
confiance aveugle… 

Nous supplions le gouvernement d’apprécier le désenchantement, 
l’amertume, la colère que tout être, une nation aussi bien qu’un homme, 
éprouve à la vue de sa confiance jouée et de son amitié dédaignée. Et il 
est là, il est à vos portes le prophète couronné et armé du panslavisme! Il 
attend avec impatience cette désillusion de tout un peuple, et ses bras sont 
prêts à s’ouvrir à ceux que vous aurez repoussés! Nous qui écrivons ces 
lignes, nous qui sommes persuadés de la solidarité qui existé entre les 
intérêts de la Turquie et ceux de la Bulgarie, nous persisterons jusqu’au 
bout dans notre conviction: nous ne cesserons de nous exposer aux 
froideurs du gouvernement turc, nous nous résignerons aux paroles de 
réprobation qui commencent déjà à monter vers nous de la part de nos 
compatriotes, – car parmi eux il en est déjà qui nous accusent de les avoir 
trahis en les attelant au char de la politique turque. Nous souffrirons tout, 
priant seulement Dieu de ne pas faire luire le jours ou le désespoir 
précipitera la Bulgarie dans les noires profondeurs du panslavisme russe. 

V. Le bérat de Mahomet II. 

Nous croyons qu’il y a quelque chose de supérieur à tous les traités, 
ce sont les droits naturels d’une nation. C’est à démontrer les lésions que 
ces droits ont souffertes que nous avons consacré ces pages. Cependant, 
pour couper court aux objections, terminons par quelques mots à propos 
du bérat dont les Grecs s’arment contre nous. 

Qu’est-ce que ce bérat de Mahomet II? Il a été donné dans un 
temps où les Osmanlis, nouvellement arrivés, ne pouvaient distinguer 
les populations conquises autrement que par la religion qu’elles 
professaient; plus tard il a été confirmé par des souverains qui ne 
pouvaient voir la Bulgarie qu’à travers la couche hellène que la politique 
phanariote avait traîtreusement étendue sur ce pays. Mais aujourd’hui la 
lumière s’est faite. Or est-il possible, est-il permis que la destinée d’un 
pays dépende éternellement d’une première erreur? Ou seraient les 
progrès, les améliorations, la justice dont le gouvernement turc s’est fait 
aujourd’hui le promoteur s’il ne pouvait pas revenir sur une erreur 
palpable, sur une iniquité flagrante? 

Les Grecs qui élèvent si haut leurs prétentions nationales nous disent 
encore que les sultans n’ont entendu établir que des communautés 
religieuses et non pas des autonomies nationales. D’accord, mais nous 
avons démontré comment l’autonomie religieuse est devenue pour tous, 
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падишасите. Ние, от наша страна, знаем по-добре от османските ми-
нистри онова, което става в душата на българския народ. Убеден в 
очевидната справедливост на своята кауза, силен със своите прия-
телски намерения към Турция, той се хвърли в обятията на турското 
правителство със сляпо доверие… 

Ние умоляваме правителството да прецени разочарованието, 
огорчението, гневът, които всяко същество, било то нация или човек, 
изпитват, виждайки своето доверие измамено и своето приятелство 
пренебрегнато. А пророкът, коронован и въоръжен, на панславизма е 
тук, пред вашите врати! Той очаква с нетърпение това разочарование 
на цял един народ, а неговите обятия са готови да се разтворят за 
тези, които вие ще отблъснете! Ние, пишещите тези редове, сме убе-
дени, че съществува взаимна обвързаност между интересите на Тур-
ция и България и ще постоянстваме докрай в нашето убеждение; не 
ще престанем да се излагаме на неодобрението на турското прави-
телство, ще се примирим с укорите, които започват да ни отправят 
наши сънародници – защото сред нас има и такива, които вече ни об-
виняват, 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. 

V. Áåðàòúò на Мехмед II 

Смятаме, че има нещо, което стои над всички договори – това са 
естествените права на нацията. Да покажем накърненията, които тези 
права са понесли, беше именно целта на тези страници. Все пак, за да 
пресечем възраженията, нека свършим с няколко думи за áåðàòà, който 
гърците вземат на въоръжение срещу нас.  

Какво представлява áåðàòúò на Мехмед II? Той е бил даден във 
време, когато новодошлите османци били в състояние да различават 
покореното население само на основата на религията, което то изпо-
вядвало; по-късно е бил препотвърден от владетелите, които гледали 
България единствено през елинския слой, с който фенерската поли-
тика предателски застлала тази страна. Но сега истината излезе на-
яве. Възможно – и допустимо – ли е съдбините на една страна да за-
висят вечно от една първоначална грешка? Къде биха били успехите, 
подобренията, правосъдието, които днес турското правителство въ-
вежда, ако то не съумее да поправи една очевидна грешка, една 
крещяща несправедливост? 

Гърците, които имат толкова големи национални домогвания, ни 
казват още, че султаните възнамерявали да установят не национални 
самоуправления, а само религиозни общини. Добре, но ние пока-
захме как религиозното самоуправление е станало за всички, с из-
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excepté pour nous, une autonomie civile, et il serait bien injuste que notre 
nom confessionnel causât notre exclusion du plus précieux avantage 
accordé aux vaincus par la générosité du vainqueur. 

D’ailleurs, si les sultans n’avaient en vue que des groupes religieux et 
non pas nationaux, ils entendaient nécessairement que tous les membres 
d’une même confession, quelle que fut leur nationalité, jouissent des 
mêmes droits. Or, ces droits les avez vous respectés, évêques du Phanar? 
Vous avez transformé l’idée religieuse en idée hellénique; au nom de cette 
dernière vous avez immolé l’immense majorité de vos ouailles à une 
minorité infime. Vous avez été les premiers à introduire dans le bérat un 
principe que vous affirmez en avoir été exclus: donc le bérat est annulé de 
votre fait! Les sultans ont d’autant plus le droit de le modifier, qu’ils ne vous 
l’ont pas accordé d’une manière irrévocable, vu que chaque souverain à 
son avènement, juge à propos de le renouveler. Nous avons donc plein 
droit de nous élever contre vos prétentions, non seulement au nom de nos 
droits violés, mais encore au nom du droit impérial que vous voulez 
enchaîner. 

Nous ne prolongerons pas cette discussion juridique. Au dessus de 
tout ce qu’on pourrait nous dire, plane la justice imprescriptible de notre 
cause, et nous espérons que c’est elle qui inspirera le gouvernement turc 
dans l’œuvre de rénovation et de réparation qu’il a entreprise. // Coprich-
tanski 

БИА-НБКМ. 

№ 158 

1868, януари 23, Одрин. – Доклад на Шарл-Едуар Гис, френски 
вице-консул в Одрин, до маркиз дьо Мустие, министър на 
външните работи на Франция: в Пловдив е създаден български 
комитет, чийто ръководител бил Георгаки Стоянович, а най-деен 
член – д-р Чомаков 

 1 Andrinople, le 23 janvier 1868 
Monsieur le Marquis2 
Quoique les questions politiques ou autres qui se rattachent au 

Sandjak de Philippopoli ne soient pas de mon ressort, j’ai cru devoir, sans 

                                              
1 [горе вляво щемпел:] Vice-Consulat de France à Andrinople // [под него бележка:] 

Direction politique // № 8 // Comité politique Bulgare // Philippopoli. Informations 
2 [в долната част на страницата адрес:] Son Excellence // Monsieur le Marquis de 

Moustier // Ministre des Affaires Etrangères 
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ключение на нас, гражданско самоуправление; а е твърде несправед-
ливо нашето вероизповедно име да бъде причина за изключването ни 
от най-важното предимство, дарено на победените от великодушието 
на победителя. 

Прочее, ако султаните са имали пред вид само религиозните, но 
не и националните общности, те по необходимост са смятали, че 
всички членове на едно вероизповедание, каквато и да е тяхната на-
родност, трябва да се радват на едни и същи права. Но, вие, фанари-
отски владици, зачитате ли тези права? Вие превърнахте религиоз-
ната идея в ãðúöêà èäåÿ и в нейно име принесохте грамадното бол-
шинство на вашите пасоми в жертва на едно незначително малцин-
ство. Вие първи въведохте в áåðàòà един принцип, от който твърдите, 
че сте изключени – следователно, вие, чрез вашата постъпка, анули-
рахте áåðàòà. Султаните имат още по-голямо право да го променят 
поради факта, че той не ви е бил даден веднъж завинаги, предвид на 
това, че всеки нов владетел при своето възшествие решава дали да го 
поднови. Ние, следователно, имаме пълното право да се вдигнем 
срещу вашите домогвания – не само в името на нашите накърнени 
права, но също така в името на общото право на Империята, което вие 
искате да обезсилите. 

Няма да продължаваме този правен спор. Неотемлимата спра-
ведливост на нашата кауза стои по-високо от всичко онова, което би 
могло да ни се възрази, и ние се надяваме, че тъкмо от нея ще се 
вдъхновява турското правителство в обновителното и поправително 
дело, с което то се е нагърбило. // Коприщански 

№ 158 

1 Одрин, 23 януари 1868 
Господин Маркиз2, 
Макар политическите или другите въпроси, които се отнасят до 

Пловдивския ñàíäæàê, да не са в моето ведомство, аз сметнах за свое 

                                                 
1 [горе вляво щемпел:] Френско вице-консулство в Одрин // [под него:] Политичес-

ка дирекция // № 8 // Български политически комитет // Пловдив. Сведения. 
2 [отдолу на страницата адрес:] Негово Превъзходителство // Господин Маркиз 

дьо Мустие // Министър на Външните работи 
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empiéter sur les attributions de mon collègue, Mr. Dozon, transmettre à 
Votre Excellence certains informations que je tiens d’un Polonais employé 
au service du Gouvernement turc résidant dans cette ville. 

Un Comité bulgare s’est formé il y a quelques mois à Philippopoli dont 
le but est à la fois patriotique et politique. 

Il se compose de cinq membres choisis parmi les plus influents de 
la nation. Leur chef, le bras droit du Comité, est Gueorguaki bey Sto-
yanovitch, membre aussi du Medjlis chargé de l’inspection des routes, 
et qui, par ses fonctions, a une certaine influence auprès de l’admi-
nistration et exerce une forte pression sur Atta Pacha, gouverneur du 
Sandjak. 

Quelques mots sur le personnage dont le caractère, les tendances 
politiques et l’action donneront une idée des moyens dont dispose le 
Comité et du but qu’il se propose d’atteindre. 

Ce personnage a fait ses études à l’étranger, en France, en 
Allemagne, ne manque ni d’instruction, ni de sagacité. Il est très opposé 
aux idées Françaises et par suite de cette opposition entretient des 
relations très intimes avec les agents Anglais. 

Sa réputation est bien établie dans le pays, et jouit de beaucoup 
d’estime auprès de Bulgares. Ses tendances ne sont pas révolutionnaires, 
il appartient à ce parti qui voudrait voir la nation délivrée de l’oppression 
Ottomane, indépendante et libre, mais les moyens violents lui répugnent. Il 
est de reste persuadé que la masse de la nation Bulgare opposera toujours 
le plus grand calme à toute excitation intérieure, qu’elle est loin d’être prête 
à se soulever aux seuls noms de patrie et de liberté. Sans une intervention 
armée, il ne croit pas qu’elle se jette même partiellement dans les hasards 
d’une insurrection. 

L’insuccès du brigandage organisé l’an dernier par les agents Russes 
donne raison à cette opinion. 

Son plan politique. qu’il a fait partager à ses collègues est d’affaiblir 
insensiblement tous les liens qui rattachent la Bulgarie au gouvernement 
Ottoman et d’inculquer peu à peu dans l’esprit des masses, le désir de 
l’autonomie et l’amour de l’indépendance. 

Convaincu que pour un bon patriote Bulgare le premier résultat auquel 
il doit viser est la séparation d’avec la domination turque, il favorise tant 
qu’il peut, sans aller toutefois jusqu’à se compromettre, les propagandes 
Russes et Serbo-Bulgares. 

Toujours dans le même dessein il s’oppose, autant qu’il est en son 
pouvoir, à l’enrôlement des Bulgares dans le régiment des Cosaques et 
Dragons de la Garde prouvant ainsi sa clairvoyance car certainement un 
des plus puissants moyens que pourrait employer la Turquie pour retenir 
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задължение, зачитайки компетенциите на моя колега, г-н Дозон, да 
препратя на Ваше Превъзходителство някои сведения, които получих 
от един поляк, служащ в турската администрация на нашия град.  

Един Български комитет, чиято цел е едновременно патриотична и 
политическа, е бил създаден преди няколко месеца в Пловдив. 

Той се състои от пет души, избрани измежду най-влиятелните 
сред народа. Техният началник, дясната ръка на Комитета, е Георгаки 
бей Стоянович, член и на Ìåäæëèñà, натоварен с инспекцията на пъ-
тищата, който, поради своята служба, има известно влияние пред ад-
министрацията и чиято дума много тежи пред Ата бей, управител на 
ñàíäæàêà. 

Няколко думи за личността, чиито характер, политически стре-
межи и действия ще дадат представа за средствата, с които разполага 
Комитетът, и за целта, която си поставя. 

Този човек е следвал в чужбина, във Франция, в Германия, не му 
липсват нито образование, нито прозорливост. Противопоставя се 
силно на френските идеи и вследствие на това поддържа много тесни 
връзки с английските агенти.  

Има стабилна репутация в страната и се радва на голямо уваже-
ние сред българите. Неговите тежнения не са революционни; при-
надлежи на партията, която би искала да види нацията избавена от 
отоманския гнет, независима и свободна, но насилствените средства 
го отвращават. Впрочем, убеден е, че българският народ като цяло ще 
посрещне с най-голямо равнодушие всяко вътрешно подстрекател-
ство, че масата е далеч от готовност да се вдигне на бунт единствено 
в името на родината и свободата. Без въоръжена интервенция той не 
смята, че тя би се хвърлила дори частично в рисковете на едно 
въстание. 

Неуспехът на разбойничеството, организирано миналата година от 
руските агенти, дава основание на това мнение. 

Неговият политически план, който се споделя от другарите му, е 
да отслаби неусетно всички връзки, които свързват българите с ото-
манското правителство и да втълпи лека-полека в съзнанието на ма-
сите желание за автономия и любов към независимостта. 

Убеден, че един добър български патриот трябва да се стреми 
най-напред към отхвърляне на отоманското владичество, той насър-
чава, доколкото може, но без да се компрометира, руските и сръбско-
българските пропаганди. 

Все със същото намерение се противопоставя, доколкото това за-
виси от него, на записванията на българите в полка на гвардейските 
казаци и драгуни1, доказвайки по този начин своята прозорливост, 
защото без съмнение едно от най-могъщите средства, което би могла 

                                                 
1 Това военно формирование в българската книжнина е по-известно с названието 

Êàçàê-àëàÿò (на Чайковски) – вж. за него Стойчев, Ив. Кр. Êàçàê-àëàÿò на Чайковски. 
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les sympathies du peuple Bulgare serait de favoriser l’assimilation des 
Bulgares aux Musulmans par le service militaire. 

Aussi vante-t-il la formation d’une milice nationale composée 
exclusivement de Bulgares-soldats, commandée par des officiers 
Ottomans. 

Mr. Stoyanovitch est en relations avec Mr. Goubastoff, le gérant du 
Consulat de Russie à Andrinople et a un agent très actif et très capable à 
Constantinople, Mr. Tchoumakoff, médecin qui se trouve le principal chef 
du parti politique et religieuse dans cette capitale. 

Quelle que soit l’influence de Mr. Tchoumakoff il dépend entièrement 
de la direction de Stoyanovitch. 

Comme Tchoumakoff est un homme précieux, tant à cause de son 
activité que de la connaissance de l’esprit et du caractère Bulgares, 
l’Ambassade Russe a cherché à le détacher de Mr. Stoyanovitch pour se 
l’approprier et en faire un de ses agents secrets. 

Il paraîtrait qu’il a résisté aux plus belles promesses. 
En résumé le programme du Comité Bulgare de Philippopoli est des 

servir la politique Russe autant qu’elle sera utile à leur intérêt, autant 
qu’elle les aidera à détacher la nation du Suzerain. 

Il est dans cette illusion, partagée par les patriotes sincères et 
intelligents, que la nation une fois soustraite à la domination des turcs, 
saura à son tour se débarrasser de l’action panslaviste. 

Comme il est facile de le supposer, le Comité a des agents secrets 
et secondaires qui ont pour mission de propager ses vues et son action. 

Quels que soient les résultats qu’il obtienne’ qu’il persévère, se rebute 
ou se dissolve, il n’en est pas moins vrai que sa création seule, laisse voir 
clairement chez cette nation, à peine réveillée d’une longue torpeur, les 
symptômes d’une sorte de résurrection politique et sociale, des tendances 
vers une organisation propre, l’espérance de vivre dans un temps prochain 
de sa vie personnelle. 

Pour qu’un Comité politique reçoive une organisation et une direction 
intelligentes, je dis plus, pour que l’idée de sa formation prenne naissance, 
il ne faut pas seulement des hommes capables d’en être les membres, 
mais il faut surtout qu’il soit l’expression des opinions et des tendances 
d’un parti important, qu’il répond en quelque sorte à une nécessité, qu’il soit 
persuadé enfin de trouver de bonnes disposition autour de lui et une 
portion de la population assez éclairée pour comprendre et accepter une 
impulsion morale, religieuse ou politique. 

Philippopoli plus que tout autre point de la Bulgarie devait être choisi 
pour centre d’un Comité rénovateur et politique. 
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да използува Турция за да спечели симпатиите на българския народ, е 
да поощрява претопяването на българите в мюсюлмани чрез военната 
служба. 

Ето защо той препоръчва формирането на национална милиция, 
съставена изключително от войници-българи, командувани от осман-
ски офицери. 

Г-н Стоянович поддържа връзка с г-н Губастов, управляващ рус-
кото консулство в Одрин, и има един твърде деен и способен агент в 
Цариград, г-н Чумаков, лекар, който е главният шеф на българската 
политическа и религиозна партия в тази столица. 

Каквото и да е влиянието на г-н Чумаков, той зависи изцяло от 
ръководството на Стоянович. 

Тъй като, както поради своята дейност, така и поради това, че по-
знава духа и характера на българите, Чумаков е ценен, руското по-
солство се е опитало да го откъсне от Г-н Стоянович за да го привлече 
на своя страна и да го направи един от своите тайни агенти.  

Изглежда той е устоял на най-съблазнителни обещания. 
Накратко, програмата на Българския комитет в Пловдив е да под-

помага руската политика доколкото тя ще бъде полезна за техния ин-
терес, доколкото ще им помогне да откъснат нацията от сюзерена. 

Комитетът си въобразява, заедно с искрените и интелигентни пат-
риоти, че веднъж отскубнала се от турското владичество, нацията ще 
съумее на свой ред да се избави и от панслависткото въздействие. 

Както лесно може да се предположи, Комитетът има своите тайни 
второстепенни дейци, които са натоварени да разпространяват него-
вите възгледи и действие. 

Каквито и резултати да постигне той, и да продължи да същест-
вува, и да се обезкуражи или да се разтури, истината е, че самото му 
създаване ясно сочи у тази едва опомнила се след дълго вцепенение 
нация симптомите на един вид политическо и социално възкресяване, 
тежнения към собствена организация, надежда да живее в близко 
време свой собствен живот. 

За да получи един политически комитет добра организация и инте-
лигентно ръководство, нещо повече – за да се роди самата идея за 
неговото създаване, са необходими не само хора, годни да бъдат не-
гови членове, но най-вече той трябва да е израз на мненията и теж-
ненията на една важна партия, да отговаря по някакъв начин на една 
нужда, накрая – да бъде убеден, че ще срещне разбиране около себе 
си, че сред населението ще се намерят люде достатъчно просветени, 
за да разберат и откликнат на един нравствен, религиозен или поли-
тически, подтик. 

Пловдив повече от всяко друго място в България трябваше да 
бъде избран за седалище на един обновителен политически комитет.
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La bourgeoisie, la partie la plus éclairée de la nation Bulgare, celle qui 
a puisé quelque instruction à l’étranger est réunie autour de cette ville et 
devient chaque jour plus hostile du gouvernement Ottoman. 

Heureusement que pour ce dernier le parti politique Russo-Bulgare de 
Philippopoli n’exerce qu’une faible action sur la masse de la nation 
concentrée dans les Balkans où les Bulgares de cette ville sont désignés 
sous la dénomination méprisante de Tsintsars (métis Gréco-Bulgares). 

Agréez, Monsieur le Marquis, l’hommage du profond respect avec le 
quel j’ai l’honneur d’être de Votre Excellence le très humble et obéissant 
serviteur […]1  

AMAE, Turquie-Andrinople, Correspondance politique, vol. II, ff. 115-118 (копие 
СИБАЛ). 

№ 159 

1868, февруари 19, Цариград. – Статия на д-р Чомаков2 в лондон-
ския в. Pall Mall Gazette: излага в сбита форма разбиранията си по 
българския национален въпрос 

 THE BULGARIAN QUESTION STATED 
June 1, 1868 

The interesting and remarkable letter which we publish below is 
from the pen of one of the leading Bulgarians at Constantinople, 
and was originally sent to us in French. With the exception of a 
very brief letter in our columns two years ago, we believe this is the 
first time that any Bulgarian has addressed an independent Euro-
pean public in person. In such remarks as we have found occasion 
to make from time to time, notably before and during the hypo-
thetical Bulgarian insurrection of last autumn, upon a question 
which is in reality the heart and core of the whole nationalistic and 
political case in European Turkey – little though that may be un-
derstood by Palmerstonian Philo-Turks or doctrinary Anti-Turks – 

                                              
1 Следва нечетлив подпис – най-вероятно принадлежащ на Charles-Edouard 

Guys, френски вице-консул в Одрин (1865 – апр. 1867). 
2 Авторството на Чомаков върху тази статия личи от идентичността на нейните 

идеи с онези, развити в брошурата La Question Bulgare на Коприщански; и сега, както 
по време на ученичеството си при Каирис, той се подписва не с фамилното, а с 
бащиното си име – само че не в гръцка (Йоаниди), а в сръбска форма: Иванович; по 
този начин е изписвал това име и брат му – напр., в писмо от февр. 1861 се подписва: 
Салчо Иованович Чомаков (Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков, с. 596, д. 536); с това ние 
само потвърждаваме предположението на М. Стоянов от неговата Българска 
възрожденска книжнина-2, № 1429. 



Чуждоезични документи 

 

433 

 
 

Буржоазията, най-просветената част от българската нация, полу-
чила някакво образование в чужбина, е обединена около този град и с 
всеки изминал ден става все по-враждебна на османската власт.  

За щастие на последната, Пловдивската българо-руска полити-
ческа партия няма голямо влияние върху съсредоточеното в плани-
ните болшинство от нацията, където българите от този град са назо-
вавани с презрителното име цинцари (гръко-български мелези). 

Приемете, Г-н Маркиз, уверението за дълбоката ми почит, с която 
имам чест да съм на Ваше Превъзходителство най-смирен и предан 
слуга 

Шарл-Едуар Гис 

№ 159 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ВЪПРОС 

1 þíè 1868 
Èíòåðåñíîòî è íåîáèêíîâåíî ïèñìî, êîåòî ïóáëèêóâàìå ïî-äîëó, å îò 

ïåðîòî íà åäèí îò áúëãàðñêèòå âîäà÷è â Öàðèãðàä; ïúðâîíà÷àëíî òî íè 
áåøå èçïðàòåíî íà ôðåíñêè. Ñ èçêëþ÷åíèå íà ñúâñåì êðàòêîòî ïèñìî, 
ïîìåñòåíî â íàøèÿ âåñòíèê ïðåäè äâå ãîäèíè1, ñìÿòàìå, ÷å ñåãà çà ïðúâ ïúò 
áúëãàðèí ñå îáðúùà ëè÷íî êúì íåçàâèñèìà åâðîïåéñêà ïóáëèêà. Â áåëåæêèòå, 
êîèòî íàìèðàìå ïîâîä äà ïðàâèì îò âðåìå íà âðåìå, îñîáåíî, ïðåäè è ïî 
âðåìå íà ïðåäïîëàãàåìîòî áúëãàðñêî âúñòàíèå îò ìèíàëàòà åñåí, îòíîñíî 
âúïðîñ, êîéòî å â äåéñòâèòåëíîñò ñàìàòà ñúùíîñò íà öåëèÿ íàöèîíàëåí è 
ïîëèòè÷åñêè âúïðîñ â Åâðîïåéñêà Òóðöèÿ  êîëêîòî è ìàëêî äà ñå ðàçáèðà 
òîâà îò ïàëìåðñòîíîâèòå òóðêîôèëè èëè îò òåñíîãðúäèòå òóðêîôîáè,  
íèå âå÷å èçòúêíàõìå ìàêñèìàëíî îñíîâíèòå ôàêòè è àðãóìåíòè, òàêà ÿñíî 
èçëîæåíè îò íàøèÿ ñåãàøåí äîïèñíèê. Ïî ïðåçóìïöèÿ å î÷åâèäíî îáà÷å, ÷å òå ùå 

                                                 
1 Тук най-вероятно се има предвид писмото, което с дата 18 септ. 1866 от Ман-

честър на Pall Mall Gazette изпраща Ив. Евст. Гешов и което е дадено непосредствено 
преди настоящото в тома с избрани съчинения на лорд Странгфорд (Strangford, 
Viscount. A Selection-1, p. 218-221); на български, в превод на самия Гешов, вж. това 
писмо в: Гешов, Ив. Евст. Лична кореспонденция, с. 17-18; срв. и Стателова, Ел. 
Иван Евстратиев Гешов, с. 14. 
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we have already given as much prominence as we could to the chief 
facts and arguments so clearly stated by our present correspondent. 
But it is manifest that these must be far more calculated to make a 
due impression when coming by a native Bulgarian, writing in his 
own individuality, and therefore admitted to speak with authority, 
than when taking their chance as mere English exposition. We 
prefer to let the writer speak altogether for himself in the present 
case, unaccompanied with comment, which we reserve. It is fair to 
state that we have altered an expression or two in order to ensure 
immediate and distinct comprehension of the writer’s meaning; 
thus, when he says that Russia just lent Bulgaria to Greece, it 
becomes necessary to substitute the expression the Greeks for that 
of Greece. This last term would otherwise run the risk, nay, 
undergo the certainty, of being understood in English as referring 
to the new Hellenic kingdom, which, in reality, represents a 
transmuted and not an original type of Greek nationalism; resting 
its claims and basing its political action on modern Hellenism 
alone, altogether a new force, and having little to do directly, 
however ready to profit by their policy, with the extra-Hellenic or 
Romaic Greeks who act in Turkey as chief depositories of 
orthodoxy and Byzantinism, and who traditionally exercise after a 
fashion an Imperial influence of their own under and within the 
Turkish Empire – the old Fanar, in a word. In conclusion, and 
most of all, we would beg our readers not to understand the 
writer’s Bulgaria as restricted to the country conventionally so 
called in Europe, but as comprising the whole country, with 
slight deduction, between the Danube and the sea of Marmora, 
where Bulgarians are the exclusive or the numerically 
predominant Christian inhabitants; the chief seat, indeed, of the 
opposition to the fewer but dominant Greeks, as here described 
by our correspondent, being the great towns of Adrianople, Philip-
popoli, and the like, which are situated out of our conventional 
Bulgaria, and in our conventional Rumelia, which last, taken as 
it stands on our maps, is a fiction, and means anything or 
nothing as the case may be. 

[Lord Strangford] 

Constantinople, Feb. 19, 1868 
Your readers may not be unwilling to see a succinct statement of the 

Bulgarian part of the Eastern Question presented them by a native 
Bulgarian, at this time of revived interest in that important problem. No one 
can possibly fail to recognize the importance of the Bulgarian element in 
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ñúçäàäàò ìíîãî ïî-âÿðíî âïå÷àòëåíèå, êîãàòî ñà ïðåäñòàâåíè îò 
áúëãàðèí ïî ðîæäåíèå, êîéòî ãîâîðè çà ñåáå ñè, è, ñëåäîâàòåëíî, ïðèòå-
æàâà ñèëàòà íà àâòîðèòåò ïî âúïðîñà, îòêîëêîòî àêî áúäàò ïðîñòî 
ñúîáùåíè îò àíãëè÷àíèí. Çàñåãà ïðåäïî÷èòàìå äà îñòàâèì àâòîðà äà 
ãîâîðè ñúâñåì ñàì, áåç ñúïðîâîäèòåëåí êîìåíòàð, ïðàâîòî íà êîéòî ñè 
çàïàçâàìå çà äðóã ñëó÷àé. Ðåäíî å äà ïðèçíàåì, ÷å ïðîìåíèõìå åäèí-äâà 
èçðàçà çà äà ñìå ñèãóðíè, ÷å ÿñíî è íåçàáàâíî ùå áúäå ðàçáðàíî îíîâà, 
êîåòî àâòîðúò å èñêàë äà êàæå; òàêà, êîãàòî êàçâà, ÷å Ðóñèÿ ïðîñòî 
îòäàëà Áúëãàðèÿ ïîä íàåì íà Ãúðöèÿ, å íåîáõîäèìî ïîñëåäíàòà äà ñå 
çàìåñòè ñ ãúðöèòå. Èíàê òåðìèíúò Ãúðöèÿ ðèñêóâà  äàæå å ñèãóðíî  äà 
áúäå ñõâàíàò â Àíãëèÿ êàòî îòíàñÿù ñå äî íîâîòî Ãðúöêî êðàëñòâî, 
êîåòî â äåéñòâèòåëíîñò ïðåäñòàâëÿâà ïðåâúðíàòà, à íå ïúðâîíà÷àëíà 
ôîðìà íà ãðúöêèÿ íàöèîíàëèçúì; âúçëàãàéêè ñâîèòå äîìîãâàíèÿ è 
áàçèðàéêè ïîëèòè÷åñêîòî ñè äåéñòâèå åäèíñòâåíî âúðõó ñúâðåìåííèÿ 
åëèíèçúì, òÿ å èçöÿëî íåùî íîâî, êîåòî, ìàêàð äà íå ñå îòêàçâà äà ñå 
âúçïîëçóâà îò òÿõíàòà ïîëèòèêà, ïðÿêî íÿìà ìíîãî îáùî ñ ãúðöèòå 
èçâúí Êðàëñòâîòî èëè, äðóãîÿ÷å ðå÷åíî, ñ ðîìåèòå, êîèòî â Òóðöèÿ 
èãðàÿò ðîëÿòà íà ãëàâíè ïàçèòåëè íà ïðàâîñëàâèåòî è íà âèçàíòèçìà è 
êîèòî ïî òðàäèöèÿ óïðàæíÿâàò äî èçâåñòíà ñòåïåí ñîáñòâåíî èìïåðñêî 
âëèÿíèå ïîä è âúòðå â Òóðñêàòà èìïåðèÿ  ñúñ ñòàðèÿ Ôåíåð, íàêðàòêî 
êàçàíî. Íàé-íàêðàÿ è íàé-âå÷å ìîëèì íàøèòå ÷èòàòåëè äà ðàçáèðàò 
àâòîðîâîòî Áúëãàðèÿ íå êàòî îãðàíè÷åíî äî ñòðàíàòà1, êîÿòî 
îáèêíîâåíî å òàêà íàðè÷àíà â Åâðîïà, íî êàòî îáåìàùî, ñ íÿêîè èç-
êëþ÷åíèÿ, âñè÷êîòî ïðîñòðàíñòâî ìåæäó Äóíàâ è Ìðàìîðíî ìîðå, íà 
êîåòî áúëãàðèòå ñà öÿëîòî, èëè íàé-ìíîãîáðîéíîòî, õðèñòèÿíñêî íàñå-
ëåíèå; òúé êàòî, â äåéñòâèòåëíîñò, ñðåäèùåòî íà ïðîòèâíèöèòå íà ïî-
ìàëîáðîéíèòå, íî ãîñïîäñòâàùè ãúðöè, êàêòî òóê å ïðåäñòàâåíî îò 
íàøèÿ äîïèñíèê, ñà ãîëåìèòå ãðàäîâå Îäðèí, Ïëîâäèâ è òÿì ïîäîáíèòå, 
êîèòî ñà ðàçïîëîæåíè èçâúí òîâà, êîåòî îáèêíîâåíî íàðè÷àìå Áúëãàðèÿ, 
è â ðàìêèòå íà îíîâà, êîåòî ñìå ñâèêíàëè äà íàçîâàâàìå Ðóìåëèÿ è êîåòî, 
âçåìàíî âúâ âèäà, â êîéòî òî ñòîè âúðõó íàøèòå êàðòè, å èçìèñëèöà, 
ìàëêî èëè ìîæå áè íèùî íå çíà÷åùà. 

[лорд Странгфорд] 

Цариград, 19 февр. 1868. 
Предполагам, в днешното време на съживен интерес към Източ-

ния въпрос, Вашите читатели охотно ще приемат сбито изложение на 
българската част – и представено от българин по народност – от този 
важен проблем. Вероятно никой не ще оспори значението на българ-

                                                 
1 Земите между Дунав и Балкана. 
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the great question now agitated on the Bosphorus. Bulgaria is not only the 
vastest and the most abundant in resources among the districts of 
European Turkey; it also happens to be the only one in which there is no 
idea of revolt against the Porte; the only one in which a quiet, industrious, 
and sturdy population needs nothing but a regard for certain elementary 
rights to make it fully satisfied with a Government to which it has been 
accustomed for four centuries, even though it be more exposed than any 
other to the intrigues and invitations of Russian Panslavism by reason of its 
Slavonic origin. These few words are enough to show how great should be 
the prudence and how conciliatory the attitude observed by the Porte in 
dealing with us Bulgarians. 

You are aware of the position imposed upon Christians by the Ottoman 
conquest. Their religious chiefs thereby became charged, not only with the 
spiritual administration of their respective flocks, but also with a large share 
of their temporal affairs as well, such as public education, moral 
censorship, civil suits, contracts, wills, and the like. Turkey, in fact, may 
thus be called, up to a certain point, a federation of theocracies under the 
sceptre of the sultan. The ethnic name of these various communities 
happening to coincide, as a general rule, with the denominational or 
sectarian name in each case, the populations under Ottoman rule have 
been able to retain their lay nationality intact under shelter of their religious 
privileges, and thus to enjoy more activity in public life than would be 
imagined at first sight. To explain this it is enough to remember that in 
Oriental Churches the choice of the Patriarchs and their councils lies with 
the body of the people. 

Little by little, however, the Bulgarians, though the most numerous 
single race submitted to the Crescent, came to be excluded from the 
advantages of this organisation. The supple Fanariote Greeks managed in 
no long time to make the Porte believe that the Bulgarians, being Greek by 
religion, should therefore be under the direct authority of the Greek 
Patriarch of Constantinople. A rural population dwelling in the fields and 
mountains, oppressed by the Mahometan Beys, sunk in ignorance, directed 
by unskilled or irresolute bishops, the Bulgarians were unable to struggle 
against the cunning townsmen of Greek race. Ultimately, their last national 
episcopal see, Ochrida, was lost to them last century through the intrigues 
of the Greek Patriarch Samuel. 

By obtaining the jurisdiction of Bulgaria from Turks the Greeks made a 
virtual conquest of that country. They felt the inadequacy of their own small 
and scattered race to carry out their ambitious views single-handed, and 
they resolved to assimilate and incorporate the numerous and sturdy 
people dwelling by the Balkan. It was then that the work of denationalisa-
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ския елемент в големия въпрос, който сега остро се поставя на Бос-
фора. България е не само най-обширната и най-богата на ресурси про-
винция на Европейска Турция; тя освен това е и единствената, в която 
няма дори помисъл за бунт срещу Портата; единствената, в която мирно, 
трудолюбиво и издръжливо население има нужда само от зачитане на 
някои елементарни права за да бъде напълно доволно от управление, с 
което от четири века е свикнало, макар то, по силата на своя славянски 
произход, да е в по-голяма степен от кой да е друг изложено на сплет-
ните и призивите на руския панславизъм. Тези няколко думи са доста-
тъчни да покажат колко много благоразумие и отстъпчивост Портата 
трябва да вложи във взаимоотношенията си с нас, българите. 

Вие познавате положението, в което османското завоевание е 
поставило християните. В резултат на него техните религиозни на-
чалници били натоварени не само с духовното управление на съот-
ветните им паства, но също така и с голяма част от техните мирски 
работи, като обществено образование, надзор над морала, съдебно-
граждански дела, договори, завещания и т.н. За това всъщност Турция 
до известна степен би могла да бъде наречена федерация от те-
окрации под скиптъра на султана. Тъй като се случило етническите 
имена на тези различни общности да съвпаднат, общо взето, с тех-
ните вероизповедни или сектантски названия, народите под османска 
власт успели да запазят непокътнати своите мирски самоличности под 
закрилата на религиозните си привилегии и така да се наслаждават на 
по-голямо участие в обществения живот, отколкото би могло да се 
допусне от пръв поглед. За да се поясни това, достатъчно е да се 
припомни, че в източните Църкви правото за избор на патриарсите и 
на техните съвети принадлежи на народа. 

Лека-полека, обаче, българите, макар и най-многоброен сред под-
чинените на полумесеца народи, били изключени от предимствата на 
тази организация. Хитрите фанариотски гърци за кратко време успели 
да внушат на Портата, че българите, тъй като са гърци по религия, 
трябва следователно да бъдат под пряката власт на Цариградския 
гръцки патриарх. Селско население, обитаващо поля и планини, по-
тиснато от мюсюлманските бейове, потънало в невежество, водено от 
неопитни или нерешителни епископи, българите не били в състояние 
да противостоят на лукавите граждани от гръцка народност. В крайна 
сметка, те загубили последната си епископска катедра, Охридската, 
миналия век по вина на сплетните на гръцкия патриарх Самуил. 

Получавайки от турците властта над България, гърците завладели 
в пълния смисъл на думата тази страна. Малобройни и разпръснати, 
те осъзнали неспособността си сами да осъществят своите чес-
толюбиви замисли и решили да си уподобят и присъединят много-
людния и издръжлив народ, обитаващ Балканите. Именно тогава за-
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tion commenced for the Bulgarians. Greeks were everywhere placed at the 
head of Slavonic bishoprics; in the churches and schools the Slavonic 
tongue was displaced by Greek, and such establishments were viewed as 
the actual property of the Fanariote Government. That word is not too 
strong, for what I have written above will show how large a share of 
temporal authority really devolves in Turkey on the spiritual head of a 
denomination. This authority was not idle in Fanariote hands, what between 
Turkish apathy and Bulgarian torpor. As agents of the pashas resident in 
their palaces, as assessors of taxes, as schoolmasters, priests, judges, 
these Greeks benumbed Bulgaria and made it a passive instrument at the 
will of the Fanariote Pope. It is hard to bear the yoke of a dynasty against 
the will; but it is far harder to be enslaved to an entire people where a new 
tyrant is found at every step. Imagine such a tyranny whetted by the esprit 
sacerdotal, by Creek avidity, and by the ambition of the Hellenic grand idea, 
and you may conceive what we Bulgarians had to suffer. Our very name at 
length disappeared and became lost to the world. It was necessary to turn 
Greek, and to make a Greek himself even to his name, for any Bulgarian to 
obtain any of the advantages reserved for the dominant race. Thence the 
worst tyranny to us of all – that of the apostates. Those who did not 
become Greeks became helots, and were ground down to the earth 
between the taxation of the Government and the countless vexations of the 
Greek clergy. 

What did Russia, the patron of Slavism, say at this sight of a Slavonic 
people at the mercy of Greek vanity and rapacity? 

Russia let matters alone for a very good reason. Russia just lent 
Bulgaria to the Greeks until the fall of the empire might enable her to 
reckon in turn with her associates. She expected that it was the Turkish 
Government that the Bulgarians would hold responsible for Greek 
oppressions. She let the Greeks sow the seed of misery in the hope that 
some day the Turks might reap the harvest of revolt. 

Bulgarian vitality, however, proved stronger than all the evils of tyranny 
and ignorance. The stir in the East during the Crimean war broke the 
gloomy coping of our prison house, and let the light of day in upon its 
captives. The Bulgarians asked themselves why they were deprived of the 
autonomy systematically accorded by the Porte to Greeks, Armenians, 
Jews, Maronites, Druses – why they, six million of men, were the helots of 
a million of Greeks? Why a Slavonic race, devout by nature, and largely 
tolerant and broad in its spiritual conceptions, should be kept down grove-
lling at the feet of Greek superstitious idolatry? It is not a futile question of 
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почнала работата по обезродяване на българите. Гърци били поста-
вени навсякъде начело на славянските епископии; в църквите и учи-
лищата славянският език бил заменен с гръцки, като тези учреждения 
били смятани за истинска собственост на фанариотското правител-
ство. Думата не е прекалено силна, тъй като това, което споменах по-
горе, ще покаже колко голяма част от светската власт в Турция пре-
минава върху духовния глава на дадено вероизповедание. Във ръцете 
на фанариотите тази власт не останала бездейна, предвид турското 
равнодушие и българското вцепенение. Като пълномощници на 
живеещите в своите дворци паши, като разпределители на данъците, 
като учители, свещеници, съдии тези гърци парализирали България и я 
направили напълно послушна на волята на фанариотския папа. Трудно 
се търпи игото на династия, наложила се със сила; но е много по-тежко 
робството под един цял народ, когато на всяка крачка се срещат нови 
потисници. Представете си подобно потисничество, заострено от l’esprit 
sacerdotal1, от гръцката алчност и от амбициите на елинската велика 
идея и вие ще разберете какво ние, българите, трябва да понасяме. На-
края и нашето име изчезна и стана непознато за света. Българинът беше 
длъжен да направи от себе си грък, да се погърчи чак до името си за да 
получи коя да е от привилегиите, запазени за господстващия народ. От-
там за нас и най-лошото от всички потисничества – потисничеството на 
изменниците. Тези, които не се превърнали в гърци, станали илоти и би-
ли смлени между данъчното облагане на правителството и безчислените 
притеснения на гръцкото духовенство. 

Какво каза Русия, покровител на славянството, при вида на един 
славянски народ, изложен на произвола на гръцката суета и алчност? 

Русия не се намеси по много основателна причина. Тя просто от-
даде България под наем на гърците докато падането на Империята £ 
даде възможност на свой ред да си разчисти сметките със своите 
единоплеменници. Русия очакваше, че от турското правителство бъл-
гарите ще подирят сметка за гръцкия гнет. Тя позволи на гърците да 
посеят семето на нищетата с надежда, че един ден турците ще пожъ-
нат жътвата на бунта. 

Българската жизнеспособност, обаче, излезе по-силна от всички 
злини на потисничеството и невежеството. Възбуждението на Изток 
по време на Кримската война проби мрачната стряха на нашия зан-
дан и зората влезе при неговите затворници. Българите се попитаха 
защо са лишени от самоуправлението, което последователно Пор-
тата предоставя на гърците, арменците, евреите, маронитите, дру-
зите – защо те, шест милиона души, са илоти на един милион гърци? 
Защо един славянски народ, набожен по природа, много толерантен 
и с широки духовни понятия, трябва да бъде тъпкан от суеверното 
гръцко идолопоклонство? Не безполезен въпрос от чисто догмати-

                                                 
1 (фр.) – свещенически дух (= съсловна солидарност, кастов дух). 
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mere dogma which is to be sought for in this Bulgarian revolt against the 
Greeks. It is the sentiment of injured nationality joined to the aspiration of a 
people to participate in a life from which it has been long severed; yet to do 
so calmly, and without seeking to plunge in the abyss of senseless am-
bition. We do not desire anything beyond that amount of temporal 
autonomy which is necessarily involved in such religious autonomy as the 
Porte accords to each community. Deliverance from the Greeks, direct 
communication with the central Government, the right of electing our 
national clergy by our own people, the use of our own language in the 
Church services, and its cultivation in schools, constitute the whole amount 
of the Bulgarian demand. As for the rest, we are content to rely on the 
interest which the Porte itself finds in the gradual introduction of reforms. 
Fidelity to the Government seems to us only the just return for the 
preservation and guardianship of our nationality, for the Bulgarians fully 
comprehend that the wreck of the empire would simply throw them 
headlong into the gulf of Russism. 

Thus it is that Russia manifests no sympathy for the revival of a Slav 
nationality which seeks nothing from her. In none of her treaties with Turkey 
has she ever mentioned Bulgaria. The reason of this is clearly enough. 
Russia has no desire to see a numerous Slavonic community rise into a 
nation at her side, stamped with feature and character other than those of 
Czarism; in that she sees a danger to her beloved Panslavism. She would 
fain see Bulgaria lulled to sleep in the lap of Grecism till the day of the final 
triumph of Greco-Russian policy in the East; biding that opportunity for 
sweeping up Bulgaria as her own property, a Slavonic waif and stray due, 
as matter of course, to the god of Panslavism. 

Unfortunately, Bulgaria, though at length awakened, stands 
unnoticed and alone; and Russia has been, therefore, striving to turn 
that awakening to her account on another tack. To a people whom she 
was hitherto content to sacrifice to a handful of Greeks she is proposing 
to become a full-blown Bulgarian kingdom – nay, a constitutional one. In 
support of this object she recently dispatched bands of ruffians into the 
interior, who were arrested by the Bulgarian peasantry themselves. 
Seeing how useless it is to try and make them revolt against the Porte, 
she has now resumed her old policy of lulling them to repose on the 
bosom of the Fanar as before. 

It is easy to see why Russia dreads the existence of our nationality, 
and wants to combine Greek and Bulgarian elements together in one 
Church; but it is by no means so easy to see why the Turks should enter-
tain or affect any similar fear or desire. It is now ten years that the Bulgari-
ans secession from the Fanariote Church-establishment has been a virtual 
fact, but our separate status is not yet legally recognised; and, however 
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ческо естество трябва да се търси в този български бунт срещу гър-
ците. Това е чувството за накърнена национална самоличност, съ-
единено със стремежа на един народ да участва в живот, от който 
дълго е бил лишен; и да направи това спокойно и без да иска да се 
хвърля в бездната на безсмислени домогвания. Ние не искаме нищо 
повече от онзи обем мирско самоуправление, който по необходимост 
влече след себе си религиозното самоуправление, което Портата 
предоставя на всяка общност. Освобождаване от гърците, пряко об-
щение с централното правителство, право за нашия народ да си из-
бира свое национално духовенство, нашият собствен език да се упо-
требява в църковните служби и да се изучава в училищата – това е 
всичко, което българите искат. Що се отнася до останалото, ние се 
задоволяваме да се осланяме на интереса, който самата Порта на-
мира в постепенното въвеждане на реформи. Верността към прави-
телството ни изглежда просто като справедлива отплата за запазва-
нето и закрилата на нашата народност, тъй като българите напълно 
разбират, че гибелта на Империята просто веднага ще ги хвърли в 
бездната на русизма. 

По този начин Русия не показва никакво съчувствие към възраж-
дането на една славянска народност, която нищо не иска от нея. В ни-
то един от своите договори с Турция тя не споменава България. При-
чината за това е достатъчно ясна. Русия не желае да види как много-
числена славянска общност израства в нация, различна от нея, прите-
жаваща лице и характер, други освен онези на царизма; в това тя виж-
да заплаха за своя любим панславизъм. Тя с радост би гледала как 
България притихнала спи в скута на гърцизма до деня на оконча-
телното тържество на гръко-руската политика на Изток; и очаква този 
случай за да вземе България като своя собственост, като безпризорни 
славяни, принадлежащи, разбира се, на бога на панславизма. 

За нещастие, България, макар и най-сетне пробудила се, стои не-
забелязана и самотна; Русия пък, сменяйки политиката си, се бори да 
обърне това пробуждане в своя изгода. На народа, когото тя до този 
момент се задоволяваше да жертва в полза на шепа гърци, сега 
предлага да състави самостоятелно княжество, дори – конституционно 
княжество. За тази цел неотдавна изпрати в страната разбойнически 
банди, които бяха задържани от самите български селяни. Виждайки 
колко безполезно е да се опитва да ги разбунтува срещу Портата, сега 
тя възобнови старата си политика да ги приспива та да останат те, 
както преди, в лоното на Фенер. 

Лесно е да се разбере защо Русия се страхува от съществуването 
на нашата народност и защо иска да съедини гърци и българи в една 
и съща Църква; но пък никак не е лесно да се разбере защо турците 
питаят, искрено или не, подобен страх или желание. Стават десет го-
дини откак българското отцепване от господстващата фанариотска 
Църква е реален факт, но самостоятелното ни положение още не е 
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well disposed may be the Government, its real intentions still remain a 
mystery. From this cause there exists among us a certain feeling of 
discomfort and disquietude, almost a disorganisation which may even lead 
to very serious consequences for Turkey itself. Yet in its separation from 
Hellenism, and in turning a deaf ear to Russian incitations to revolt, has not 
Bulgaria weakened the most immediate enemies of the Turks? Has she not 
signally vindicated Turkey against the ceaseless calumnies of Russia? It 
may be said that the fidelity of to-day is no guarantee for the fidelity of 
tomorrow; but what can there be for the Government to fear in the modicum 
of autonomy we claim? Moreover, the greater the amount of national 
consciousness the Bulgarians acquired the more they will dread being 
merged in Russian unity, and the more will they cling to Turkey. Let it also 
be remembered, that the increase in means of communications, and the 
progressive equalization before the law now at work in the empire, will tend 
to deprive this autonomy of all separatist character. It is common to flatter 
the Turks with the prospect of a fusion among the races of their empire; 
well, the way, the only possible way, to bring about such fusion is to satisfy 
the legitimate desires of each race. Individuals will only consent to unite in 
a common centre under the condition of there finding free room to exist. 
Meanwhile, if there be one thing more than another that Russia fears and 
that Turkey should desire, it is the existence, under the Ottoman sceptre, of 
a great Slavonic race, well governed, free, and content with its lot. The 
Turkish Government, if it chooses, can thus destroy the pretensions of 
Russia to the monopoly of Slavism. 

Ivanovitz. 

Strangford, Viscount. A Selection from the Writings of …, Vol. 1, pp. 223-228. 

№ 160 

1868, март 26, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Георгаки 
Стоянович в Пловдив: изложение по повод обвиненията срещу 
Ата бей; праща френската си брошура по Църковния въпрос; 
Георгаки Стоянович ще жени дъщеря си 

 ôi 26 Ìáñô[ßïõ 1]868 // Ê[ùíóôáíôéíïý]ðïëåé 
Ößëôáôå TîÜäåëöå, 
Ô{ ãñÜììá óáò ìS ô[í áˆóôñéáê[í ðüóôáí Vëáâïí ì<åˆ÷áñßóôçóçí 

ìïõ· 
Ô[í Vêèåóéí äé@ ô[í êáôçãïñßáí êáô@ ôï‡ <Ááô@ ìðåq åxäïí· êáp 

áЉñéïí èÝëù ðáñáäþóåé årò ô[í Uöçìåñßäá· _äç ›ìßëçóá ô© ê. óõíôáêôi· 
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получило санкцията на закона; а колкото и благоразположено да е 
правителството, неговите действителни намерения все още остават 
загадка. Поради тази причина ние сме хвърлени в смут и тревога, в 
почти пълно объркване, което може да доведе дори до много сериозни 
последствия за самата Турция. България, още със самото си отделяне 
от елинизма и не давайки ухо на руските подстрекателства към бунт, 
не отслаби ли най-непосредствените врагове на турците? Не 
защищава ли тя велегласно Турция срещу непрекъснатите клевети на 
Русия? Може да се каже, че днешната вярност не е гаранция за 
утрешна вярност; но с какво минималното самоуправление, което 
искаме, може да уплаши правителството? Освен това, колкото повече 
българите развиват националното си самосъзнание, толкова повече 
ще се страхуват да не бъдат погълнати от русите и толкова повече ще 
искат да бъдат с Турция. Нека също така не се забравя, че увели-
чаването на съобщенията и напредващото изравняване пред закона, 
които сега се въвеждат в Империята, ще допринасят самоуправлени-
ето да не придобива какъвто и да било отцепнически характер. Обик-
новено ласкаят турците с изгледи за сливане между народите на тях-
ната империя; добре, пътят, единственият път да се постигне такова 
сливане е да се задоволят законните желания на всеки народ. Лич-
ностите ще приемат да се обединят около общ център само при усло-
вие, че намерят там простор за съществуване. Между другото, ако има 
нещо, от което Русия да се страхува повече от всичко, а пък Турция да 
го желае, това е съществуването, под османска власт, на голям 
славянски народ, добре управляван, свободен и доволен от съдбата 
си. Турското правителство, ако реши, може по този начин да обезсили 
домогванията на Русия към изключително право над славизма. 

Иванович 

№ 160 

26 март [1]868 // Ц[ари]град 
Предраги братовчеде, 
С радост получих писмото Ви по австрийската поща. 
Видях изложението за обвиненията срещу Ата бей и утре ще [го] 

предам във вестника1; говорих вече на г-н редактора2. Това обвине-

                                                 
1 Най-вероятно Courrier d’Orient. 
2 Жан Пиетри. 
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ô[í êáôçãïñßáí ôáýôçí Vãñáøå ôéò Tê ô\ò ðüëåùò ìáò ãáëëéóôp öéëïâïýë-
ãáñïò …ùóóïìÜ÷ïò Bëë’ïˆ÷p Âïýëãáñïò, ‰ðïèÝôù Ѓôé è@ åxíáé ô™í ðñü-
îåíùí Wíáò· åˆíïqôå ôéò· 

Ô[í Ðáñáóêåõ[í BðÝäùêáí ïs <Áñ÷éåñåqò ìáò årò ô{í >Õø[çëüôáôïí] 
Öïõ@ô ðáó@í ìßáí Vãñáöïí ãíùìïäüôçóéí Tðp ôéí™í æçôçìÜôùí ô@ }ðïqá 
ìáò êáèõðÝâáëåí } Ѓóéïò ðáó@ò ðñ{ò BóöÜëåéáí êáp ðåðïßèçóéí ôïõ· 
áˆô{ò åˆ÷áñéóôÞèç. 

>Ï Óáäñáæ@ì TöÝíäçò ìáò åräïðïßçóå áЉñéïí í@ ‰ðÜãùìåí öáßíåôáé Ѓôé 
è@ ìáò TñùôA Tðp ô™í räßùí b Dëëùí äéüôé åxíáé årò ô[í óýíôáîéí Bíáãêáqá. 

ÓAò óôÝëíù Yí öõëëÜäéïí Tðp ôï‡ æçôÞìáôïò ìáò, Ѓðåñ Bíáãêáqïí 
Vêñéíá äé@ ô[í ðåñßóôáóéí êáp Tê ôáýôçò äé@ í@ ãíùñßóùìåí årò ô[í 
Äõôéê[í Åˆñþðçí ô{ Vèíïò ìáò ‰ð{ ìßáí Têüíá ðëÝïí óýìöùíïí ìS ô@ 
óõìöÝñïíôá ìáò· óôÝëíù äé’Ѓëïõò ôï†ò ðñïîÝíïõò. 

Ô@ ðñÜãìáôá óáò ]ãüñáóá êáp Töñüíôçóá ôá‡ôá í@ åxíáé ›ò ô{ äõ-
íáô{í êáëgôåñá· Bëë@ äSí TäõíÞèçí í@ óAò ô@ óôÝëíù êáp ìS ðñþôçí 
åˆêáéñßáí óAò ô@ óôÝëíù ìS ô[í óçìåßùóéí êáp ô™í ôéì™í. 

Ô@ Bããåqá äé@ ô@ ÷ïõëïéÜñéá åxíáé Tîáßóéá ›ò ðñÝðåé äé@ ðñïqêá· 
êáp ô@ ëïéð@· åxíáé ›ò ô@ Tðéèõìåqôå. 

Ô{ rëé@ì Bêüìé äSí Vëáâïí ïЉôå äýíáìáé í@ óáò årð™ ô{ ðåñéå÷üìåí{ 
ôïõ· Bëë@ è@ ô{ V÷ïìåí óÞìåñïí áˆôü. 

Óáò åЉ÷ïìáé í@ UïñôÜóåôå ô{ Eãéïí ÐÜó÷á ìS ‰ãåßáí êáp ÷áñ@í årò 
Vôç ðïëëÜ· }ìïßùò Óáò åЉ÷ïìáé í@ [...]1 ô[í BãáðçìÝíçí óáò Êüñçí Tí 
÷áñìïóýíf êáp í@ V÷åôå ‰ãåßáí í@ BðïêáôáóôÞóçôå }ìßùò êáp ô@ Dëëá 
óáò ôÝêíá. 

Óáò BóðÜæïìáé  
>Ï Ѓëïò ‰ìqí BöïóéùìÝíïò // Ä-ñ Óô. É. ÔæïìÜêïö 

[P.S.] >Ï ê. Ãñïýåâ äSí ì’Vóôáëåí êáp ôá†ôçí ô[í öïñ@í Díôéãñáöïí 
ô\ò äéáìáñôõñÞóåùò óáò· 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 664. Оригинал. 

№ 161 

1868, май 1, Цариград. – Писмо от д-р Чомаков до Георгаки 
Стоянович в Пловдив: от Фуад паша му издействал да стане член 
на Държавния съвет; работи за създаване на български елит в 
Цариград; среща се с Али паша и с Фуад паша и очаква Въпросът 
да се реши до няколко дни; пратил свои статии в Англия и 
Франция 

1 Ìáßïõ [1]868 // Ê[ùíóôáíôéíïý]ðïëåé 
Ößëôáôå TîÜäåëöå, 
Ô{ Bð{ 27 ëÞîáíôïò ãñÜììá óáò Vëáâïí åˆ÷áñßóôùò êáp Tí áˆô© åxäïí·

                                              
1 Една неразчетена дума. 
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ние е написано от някой от нашия град на френски, българофил, ру-
софоб, но не българин, предполагам някой от консулите; подраз-
бира се. 

В петък нашите архиереи1 предадоха на [Негово] Превъзходител-
ство Фуад паша писмен отзив по някои от въпросите2, които ни пос-
тавя самият паша за своя сигурност и твърда убеденост; той е благо-
дарен. 

Ñàäðàçàì åôåíäè3 ни уведоми утре да отидем, явно ще ни пита за 
това-онова, необходимо за съставянето.  

Изпращам Ви брошура4 по нашия Въпрос, която именно сметнах 
за необходима предвид обстоятелствата и за да опознаят от нея в 
Западна Европа народа ни в един образ, повече в съгласие с интере-
сите ни. Изпращам за всички консули. 

Купих нещата Ви и се погрижих да са колкото се може по-добри, 
но не успях да Ви ги изпратя, ала при първия удобен случай ще Ви ги 
пратя с бележката и цените. 

Съдовете с черпаците са превъзходни, както трябва за зестра. И 
другите са както ги искате. 

Още не съм получил èëÿìà, нито мога да Ви кажа съдържанието 
му; ще го имаме днес. 

Пожелавам Ви да празнувате Светия Великден дълги години в 
здраве и радост. Също ви пожелавам да […]5 обичната си дъщеря6 в 
радост и да сте здрав и да задомите така също и другите си рожби. 

Прегръщам Ви 
Изцяло Вам предан // Д-р. Ст. Чомаков 

[П.П.] Г-н Груев и този път не изпрати копие от Вашето възражение.  

№ 161 

1 май [1]868 // Ц[ари]град 
Предраги братовчеде, 
С радост получих писмото Ви от 27 миналия [месец] и видях [напи-

саното] в него. 
                                                 
1 Иларион Макариополски и Панарет Пловдивски. 
2 Вж. тук, част 1, с. 302. 
3 Али паша. 
4 Вж. тук по-горе, д. 157. 
5 Една нечетлива дума; вероятно в смисъл да задомите. 
6 Става дума за най-голямата дъщеря на Георгаки, Елена, която през май 1868 се 

омъжва за д-р Георги Вълкович; сключил брак по фотография, той две седмици след 
сватбата я изоставя, тъй като тя се оказва умопобъркана, без да успее да получи 
развод. 
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Äßêáéá åxíáé ô@ ðáñÜðïíá óáò ›ò ðñ{ò ô[í |ëéãïñßáí ô\ò 
ÊõâåñíÞóåùò årò ô{ Vèíïò ìáò Tðp ôï‡ ó÷çìáôéóìï‡ ôï‡ óõìâïõëßïõ ôï‡ 
êñÜôïõò· ô[í täéáí ëýðçí ]óèÜíèçìåí êáp ^ìåqò Tíôá‡èá êáp ô@ täéá 
ðáñÜðïíá Vêáìá Tí ðïëë@ ìÝñç Tðßóçìá räßùò äS ô[í ÄåõôÝñáí årò 
Á[ˆôï‡] >Õø[çëüôçôáí] ô{í Öïéáô ðáóA, Ѓóôéò Tí ôi ãåííáéïøõ÷ßJ ôïõ 
áˆèùñåp ì’TæÞôçóå í@ ô© äåßîù Wí ‰ðïêåßìåíïí Bð{ ô{ âåëéáÝôé ìáò Dîéïí 
êáô@ ô{ ìAëëïí êáp eôôïí äé@ ôáýôçí èÝóçí, êáp Tã˜ Tóýóôçóá ‰ìAò 
ðáñáóôÞóáò Ѓôé V÷åôå Ѓëá ô@ ðñïóüíôá· óáò Tð\ñå årò óçìåßùóéí êáp 
ì<åˆ÷áñßóôçóå Böï‡ ì<Tñþôçóå· TÜí Bößíçôå ô[í ðáôñßäá í@ Tëè\ôå Täþ· 
årò ô{ }ðïßïí Bðåêñßèçí Ѓôé áˆô{ TîáñôAôáé Bð{ ô[í èÝóéí êáp ô{í 
ìõóè{í }ðï‡ è@ ô¥ ðñïóäéïñßóçôå· 

$Ïèåí, TîÜäåëöå, Tã˜ äýíáìáé äéáêïéíüíåé årò ‰ìAò áˆô[í ô[í åˆ÷Ü-
ñéóôïí Bããåëßáí Tìðéóôåõôéê™ò êáp í@ óáò óõã÷áñ™ Bð{ óÞìåñïí Bêüìé 
äé@ ô{í ìÝëëïíôá äéïñéóì{í óáò årò ôïéáýôçí ‰øçë[í èÝóéí· 

<Åã˜ åЉ÷ïìáé í@ äéïñéóèi Wíáò }ìïãåí[ò êáp Bð{ ô{ âåëéáÝô ô\ò 
Èåóóáëïíßêçò ›ò êáp Bð{ ô{ ô\ò Ìðüóíáò Wôåñïò, њóôå í@ ó÷çìáôéóèi 
Tí ôi Ðñùôåõïýóf ìéêñ@ Bñéóôïêñáôßá årò Bíáêïýöéóéí ô\ò ðïëõåéä™í 
BíÜãêùí ô™í }ìïãåí™í ìáò· 

Äé@ áˆô{ TñãÜæïìáé êáp è@ Tñãáóè™· 
Óáò åx÷á ãñÜøç ô[í BðåñáóìÝíçí UâäïìÜäá Ѓôé ^ Á[ˆôï‡] >Õø[çëü-

ôçôá] } Óáäñáæ@ì TöÝíäçò ì’Tâåâáßùóåí, Ѓôé Eìá BíáëÜâåé Bð{ ô[í 
BóèÝíåéáí } Öïéáô ðáó@ò è@ Tðéëçöèþóç ô\ò ‰ðïèÝóåùò ìáò· ô[í ÄåõôÝ-
ñáí ëïéð{í Eìá Tðáñïõóéáóè[í årò ô{ ôåëåõôáqïí ôï‡ôïí êáp ôï‡ 
óõíå÷Üñçí äé@ ô[í BíÜ„…ùóéí ôïõ ì’Vêáìåí ô[í täéáí äéáâåâáßùóéí ôï‡ 
ðñþôïõ ëÝãùí Ѓôé· ôüñá è@ Tðéëçöè™óé ôï‡ Vñãïõ ìáò1· ô’áЉôïí, óáò 
åxðïí, ì’åx÷å årðåq êáp } Ìçêô@ô ðáó@ò ÷ùñpò í@ ðñïóèÝóf ›ò Ѓñïí 
Bíáãêáßïí ô[í BíÜ„…ùóéí ôï‡ ‰ðïõñãï‡ ô™í Tîùôåñéê™í, Bëë’Ѓôé, ôüñá 
}ðï‡ Tôåëåéþóáìåí ô[í ‰ðüèåóéí ô™í óõìâïõëßùí è@ ôåëåéþóùìåí êáp 
ô[í Täéê[í ‰ðüèåóéí2. Ðë[í ô{ èÝëçìá ôï‡ ðñùèõðïõñãï‡ dí í@ åxíáé årò 
Tñãáóßáí êáp } Cñìüäéïò ‰ðïõñãüò· 

×èSò TðÝñáóá Bð{ ô{í ðñùèõðïõñã{í, êáp Ѓôáí ì’Väùêáí êáéñ{í í@ 
Tìâ™ êáp Tìâ\êá Bíôp í@ êáèÞóù ›ò óýíçèùò årò ô{ ðïäp ô© Bíåèýìéóá 
ô[í ‰ðüó÷åóéí ô\ò BðåñáóìÝíçò UâäïìÜäïò êáp Eìá ì’Tâåâáßùóå ô{ 
átóèçìá ôïõ Bðåóýñèçí· ќóôå Bð<áˆô@ êáp Dëëá Bð’Dëëïõò TîÜãù äé@ 
âÝâáéïí Ѓôé ôáýôçí ô[í UâäïìÜäáí è@ äþóùóé ðÝñáò· ä¦ïé Êýñéïò! 

$Ï ê. Ã. ×ñÞóôïâéôæ åxíáé ìÝëïò ôï‡ BíùôÜôïõ óõìâïõëßïõ ìåôáî† 
ô™í íåïäéïñéóìÝíùí årò ô{ íïìïèåôéê{í ôì\ìá Ѓðåñ Wðåôáé êáp ô{ ‰ðÝñôá-
ôïí äéêáóôÞñéïí, årò áˆô{ Täéïñßóèç êáp } <ÁëÝêï ÌðåãéæáäSò3 Bëë’ïЏ-

                                              
1 Подчертано в оригинала. 
2 Подчертано в оригинала. 
3 Думата е с несигурно четене. 
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Справедливи са оплаквания Ви що се отнася до безразличието на 
Правителството към нацията ни при сформирането на Държавния 
съвет. Същата болка изпитваме и ние тук и същите оплаквания напра-
вих официално на много места, най-вече във вторник на Н[егово] 
Пр[евъзходителство] Фуад паша, който с присъщата си решителност 
веднага ми поиска да му посоча от нашия âèëàåò човек, повече или по-
малко достоен за тази длъжност и аз препоръчах Вас, като обладаващ 
всички качества. Отбеляза Ви в бележка и след това ми благодари; 
попита ме дали ще оставите родината си, за да дойдете тук. На което 
отвърнах, че това зависи от длъжността и заплатата, която ще му 
определите. 

Следователно, братовчеде, мога поверително да Ви съобщя ра-
достната вест и още от днес да Ви поздравя за предстоящото назначе-
ние на този висок пост. 

Аз се моля да бъде назначен наш единородец и от Солунския âè-
ëàåò и друг от Босна, така че в столицата да се сформира малка арис-
токрация в помощ на разнообразните нужди на единородците ни. 

За това работя и ще работя. 
Писах Ви миналата седмица, че Н[егово] Пре[възходителство] ñàä-

ðàçàì ефенди1 ми потвърди, че Фуад паша, щом се съвземе от болест-
та, ще се заеме с нашия Въпрос. Впрочем, във вторник щом му се 
представих на последния и го поздравих за оздравяването му, той ми 
даде същото уверение, както първия, казвайки, че: сега ще захванат 
делото ни. Същото, казах Ви, ми беше казал и Миктат паша2, без да 
постави като необходимо условие оздравяването на министъра на 
външните работи, но че сега, след като приключихме въпроса за съве-
тите, ще приключим и вашия Въпрос3. Освен това, министър-предсе-
дателят иска да е на работа и компетентният министър. 

Вчера минах и през министър-председателя, а когато ми дадоха 
време да вляза, след като влязох вместо, както обикновено, да падна 
в краката му, аз му припомних обещанието му от миналата седмица, а 
[той], след като ми потвърди намерението си, аз се оттеглих. Така от 
едно-друго и т.н. смятам за сигурно, че тази седмица със сигурност ще 
се приключи. Дай Боже! 

Г-н Г. Христович4 е член на Висшия съвет сред назначените в за-
конодателния отдел, който ще бъде и Върховен съд, където е назна-
чен и Алеко Беязадес [?], но той си подаде оставката, защото не е 

                                                 
1 Али паша. 
2 Мидхат паша. 
3 Всички подчертавания в параграфа са от Чомаков. 
4 Всъщност, Гаврил Кръстевич. 
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ôïò Väùêå ô[í ðáñáßôçó[í ôïõ äéüôé äSí Täéïñßóèç årò ô{ Dëëï ô{ }ðïqïí 
öáßíåôáé ðåñéóôïé÷éæüìåíïí Bð{ ëÜìøçí îùúñïôÝñáí êáp ìçíéáßïí ìåãá-
ëÞôåñïí· 

Äé@ ô@ò óåóçìåéùìÝíáò êáôá÷ñÞóåéò ôï‡ ößëïõ äSí äýíáìáé í@ êÜìù 
÷ñÞóéí ðñpí b ôåëåéþóåé } äéïñéóì{ò óáò, äéüôé äýíáôáé í@ ìáò ÷áëÜóf ô{ 
Vñãïí· Ѓóðåñ Bðáéôåq í@ åtìåèá ðïëë@ ðåñéðïéçôéêïp ðñ{ò áˆô{í, ìÜëéó-
ôá êáp ‰ðï÷ñåùôéêïß· êáp T@í äSí ôï‡ TêÜìåôå ôñÜðåæáí årò ôï†ò ãÜìïõò 
ô\ò êüñçò óáò êÜìåôå ô© ôüñá· êÜìåôå Ѓôé åxíáé äõíáô{í í@ ô{í ‰ðï÷ñåþ-
óçôå, äéüôé äSí åxíáé äõíáô{í í@ ì[ Tñùôçèi } Díèñùðïò áˆô{ò· Vôóé 
öïâï‡ìáé· êáp ^ öñüíçóéò Bðáéôåq í@ årði êÜëïí ðáñ@ êáê{í· ìïëïíüôé 
äSí è@ åxíáé sêáí{ò í@ ÷áëÜóf áˆô{ ô{ Vñãï· 

ÐñïåôïéìÜóáôå äéÜäï÷{í óáò årò ô{ óõìâïýëéïí årò ô{ }ðïqïí å‰ñßó-
êåóèå, Díèñùðïí sêáí{í, ôßìéïí Tí ‰ðüëçøåé· 

<Åíôá‡èá æçôï‡óé íÝïõò ôéíáò årò ô{ ôçäæáñSô í@ ãõìíÜæùíôáé åˆ-
íïåqôáé Díåõ ìéóèï‡ Tðp ôï‡ ðáñüíôïò· äýíáóèå í@ ì’å‹ñçôå ôïéïýôïõò; >Ï 
Íéê. ÂëáóÜêïâ ì’Tðñüôåéíå äé@ ôï‡ ãáìâñï‡ ôïõ í@ ô{í ôïðïèåôÞóù årò 
êáíÝíá ìÝñïò· årò ô{ ôçäæáñSô ëïéð{í äýíáôáé í@ åróÝëèf êáp V÷åé 
óôÜäéïí Têåq öèÜíåé í@ äéáêñéèi êáp í@ V÷f |ëßãçí ‰ðïìïí[í, ô{ èÝëåé; 
ô{ äÝ÷åôáé; Fò ì’Bðïêñéèi ëïéð{í· 

>Ï ê. È. #Éóêñïâ ]äýíáíôï êáp BìÝóùò í@ êáèÝîf èÝóéí årò ô{ 
äéêáóôÞñéïí, äéüôé ‰ðÜñ÷ïõóé êåí@ò Bñêåô@ò, T@í dôïí Tä™ êáp T@í 
TèÞñåõå èÝóéí· 

Ô{ rëé@ì ô\ò ‰ðïèÝóåùò óáò Bêüìé äSí åxíáé Wôïéìïí· ÷èSò TðÝñáóá 
êáp _êïõóá íÝáò ðñïöÜóåéò ô\ò Dñãçôáò ôïõ êáp íÝáò ‰ðïó÷Ýóåéò äé@ áˆ-
ô[í ô[í UâäïìÜäá· 

Äé@ ô@ ðáéäé@ årò ô{ ãáëëéê{í ó÷ïëåqïí óáò Vãñáøá, áˆô@ ôá‡ôá óáò 
ëÝãù êáp óÞìåñïí· Ѓèåí } ìéêñ{ò Êüëéïò Fò åxíáé Wôïéìïò Ѓôáí óáò ãñÜ-
øù í@ ìïp ô{í óôåßëçôå· êÜìåôå ô© êáp ô@ò ìéêñ@ò Uôïéìáóßáò êáp tóùò 
ìåè’‰ì™í óõíôáîéäåýóåé }óïíïýðù äé@ ô[í ðñùôåýïõóáí· 

Äé@ ô{í ÓôïãéÜíôæïí åˆè†ò }ðï‡ ^ ÊõâÝñíçóéò BðïöÜóéóç ìåô@ 
ô™í Dëëùí ðáßäùí í@ ô@ óôÜëf årò ô{ Ðáñ\óé âëÝðåôå Ѓôé ðëÝïí äSí 
åxíáé Vñãïí ìáò í@ ðáñáêéí™ìåí äé@ í@ ô@ óôåßëùóé ìAëëïí óÞìåñïí 
ðáñ<áЉñéïí· 

<Åã˜ ìüíïí ôüóïí äýíáìáé í@ Tñùô™ ðüôå è@ ô@ óôåßëùóé· êáp ì<Vôõ-
÷å ðñ{ äåêáñéáçìåñ™í í@ óõíäéáëÝãùìáé ìåô@ ôï‡ ÓáöSô ðáóA ðåñp 
áˆô™í êáp ô{í ]ñþôçóá, Bëë@ ì’Bðåêñßèç Ѓôé Bãíïåq äé@ ðüôå è@ 
äéáôÜîåé } ‰ðïõñã{ò ô™í Tîùôåñéê™í· 

Ô{ ÷áõëp } Ê. ÌïñïâÝíïâ åx÷å ëçóìïíÞóåé í@ óáò óôåßëåé êáp ìïp 
öáßíåôáé Ѓôé ô{ ðáñÝäùêå årò ô{í ÷. ÌïõóôáöÜ· 

Ô@ äS ãéáëé@ Tðåéä[ Vëåéðá BðáõôÞóåùò óáò óôÝêïíôáé Bêüìé årò ô{í 
ðùëçô[í BðëÞñùôá TÜí BãáðAôå í@ óáò ô@ óôåßëùìåí ãñÜøåôå ìáò·



Чуждоезични документи 

 

449 

 
 

назначен другаде, където ще е заобиколен от повече блясък и по-го-
ляма заплата. 

Не мога да се възползвам от отбелязаните злоупотреби на прия-
теля преди да стане назначението Ви, защото е възможно да провали 
работата ни. Което изисква да сме много внимателни към него и 
твърде любезни. И ако не го нагостихте за сватбата1 на дъщеря си, на-
правете го сега. Направете всичко възможно да го задължите, защото, 
боя се, не е възможно да не го попитат, а благоразумието изисква да 
каже добро, а не лошо. Въпреки това зная не е в състояние да про-
вали [работата]. 

Подгответе свой наследник в съвета, в който сте – човек способен, 
почтен и ползващ се с уважение. 

Тук се търсят млади хора за Òèäæàðåòà2, разбира се да стажуват 
за момента без заплащане. Можете ли да ми намерите такива? Ник. 
Власаков ми предложи зет си да го наредя някъде. Впрочем, може да 
влезе в Òèäæàðåòà, а там има поприще, стига да се отличи и да има 
малко търпение; иска ли го, приема ли? Прочее, нека ми отговори. 

Г-н Т. Искров, ако беше тука и търсеше длъжност, би могъл, и то 
веднага, да получи длъжност в съда, защото има доста свободни. 

Èëÿìúò за Вашия въпрос още не е готов. Вчера минах и чух нови 
обяснения за забавянето му и нови обещания за през тази седмица. 

За децата във френското училище3 Ви писах, същото Ви казвам и 
днес. Прочее, нека малкият Кольо4 бъде готов, когато Ви пиша да ми 
го пратите. Направете му някои приготовления и може с Вас да пътува 
след време за столицата. 

За Стоянчо5 веднага след като правителството реши, ще го прати 
с другите деца за Париж; виждате, вече не е наша работа да ги убеж-
даваме, че по-добре да ги пратят днес, отколкото утре. 

Само толкова мога да попитам, кога ще ги пратят. И ми се случи 
преди десетина дни да разговарям със Сафет паша за тях и го попи-
тах, но ми отговори, че не знае за кога ще нареди министърът на вън-
шните [работи]6. 

Г-н Моровенов е забравил да Ви изпрати хавлията и ми се струва, 
че я е предал на х. Мустафа. 

Тъй като отсъствах непрестанно, очилата Ви още стоят неплатени 
при продавача; ако искате да Ви ги пратя, пишете ми. 

                                                 
1 Вж. тук по-горе, д. 160, с. 445. 
2 Вер. Ticaret ve Nafıa Nezareti – Министерство на търговията и благоустройството. 
3 Вероятно Галатасарайския френски лицей – вж. за него тук, д. 152, с. 357. 
4 Никола Георгиев Чалъков, син на Георгаки Стоянович. 
5 Стоян Георгиев Чалъков, син на Георгаки Стоянович, по-това време ученик в 

Султанското военно-медицинско училище. 
6 Фуад паша. 
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Årò ô{í ë{ñä Óôñ@ãöïñä Vóôåéëá _äç êÜìðïóá Dñèñá· årò Ãáëëßáí äS 
ìÝóïí ôï‡ Ê. ÌðïõñS Bêüìé ðëåéüôåñá äé@ ô™í }ðïßùí ^ êïéí[ ãíþìç årò 
ô@ äýï êñÜôç áˆô@ Tó÷çìÜôéóå ìßáí räÝáí ðåñp ‰ì™í Bñêåô@ åˆíïúê[í· 
êáp ô[í ìðñïóïýñáí Tóôåßëáìåí årò Ѓëïõò ôï†ò ìåãÜëïõò Díäñáò ô\ò 
Åˆñþðçò· 

Óáò BóðÜæïìáé ìS ðëÞñç Tëðßäá Tíô{ò |ëßãïõ í@ Bóðáóè™ìåí Tä˜ 
Bñ÷gôåñá ðáñ@ årò ô[í Ðáôñßäá· 

>Ï Ѓëïò årò ‰ìAò // Ä-ñ Óô. É. ÔæïìÜêïö 

БИА-НБКМ, ф. 782, а.е. 86, л. 668-671. Оригинал. 

№ 162 

1868, юни 19, Цариград. – Статия на д-р Чомаков в лондонския в. 
Pall Mall Gazette : българите са отделна от руси, сърби и гърци 
нация; те притежават свои собствени национални цели 

 DISTINCTIVENESS OF BULGARIAN CHARACTER AND OBJECTS 

June 10, 1868 
To the Editor of the Pall Mall Gazette. 
Sir, — Amid the manifest complications of the Eastern Question it is no 

less essential to the interests of the Turkish Government than to those of 
the Bulgarian people themselves, that the latter should no longer be 
credited by the world with any necessary participation in the ambitious and 
revolutionary schemes of their neighbours, which are undermining the 
throne of the Sultans by reason of their race or their religion. It is true, no 
doubt, that the Bulgarians are Slavs like the Serbs and Montenegrins; it is 
likewise true that, like the Greeks and Russians, they follow the forms of 
the orthodox rite; but it is a blunder so gross and palpable as almost to 
deserve being called intentional to ascribe to the Bulgarians a complete 
identity of political tendencies with the above nations on the strength of 
certain points of general relationship. 

From their first appearance in history the Bulgarians have always 
borne the mark of a distinctive national character. Ages passed under Ot-
toman rule have not failed to leave a further impress upon that nationality 
deep enough to constitute a permanent distinction between it and the 
other Slavonic races. This distinct personality the Bulgarians are at this 
moment asserting and demonstrating by ideas of their own, aspirations of 
their own, and policy of their own. Before the Turkish conquest the only 
bonds which united the Servian and the Bulgarian kingdoms were those of 
a common origin and language. But common origin and language cannot 
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На лорд Стра[н]гфорд вече изпратих няколко статии1. Във Фран-
ция, чрез Г-н Буре, – още повече, чрез които общественото мнение в 
двете страни ще добие доста благоприятна представа за нас; а бро-
шурата2 изпратихме на всички велики мъже в Европа. 

Прегръщам Ви, изпълнен с надежда скоро да се прегърнем тук, 
по-рано отколкото в родината. 

Изцяло Ваш // Д-р Ст. Чомаков 

№ 162 

БЪЛГАРИТЕ ИМАТ СОБСТВЕН ХАРАКТЕР И ЦЕЛИ 

10 юни 1868 
До Редактора на Пел Мел Газет. 
Господине, — Сред очевидните усложнения в Източния въпрос 

толкова важно за интересите както на турското правителство, така и 
на самия български народ, е светът да не приема за достоверно ня-
какво уж обосновано участие на последния в честолюбивите и бун-
товнически планове на неговите съседи, които, по причина на своята 
народност или религия, подриват трона на султаните. Истина е, без 
съмнение, че българите са славяни като сърбите и черногорците; 
също така е истина, че, както гърците и русите, те събюдават форми 
те на православния обред; но е грешка, толкова груба и осезаема, че 
почти заслужава да бъде наречена преднамерена, да се приписва на 
българите пълна еднаквост в политическите стремежи с горните нации 
само по силата на известно сродство с тях.  

От първата си поява в историята българите винаги са носели бе-
лега на отделен национален характер. Времето, прекарано под ос-
манска власт, също не е пропуснало да остави върху тази народност 
белези, достатъчно дълбоки за да представляват постоянна отлика 
между нея и другите славянски народи. Тази собствена самоличност в 
настоящия момент българите утвърждават и проявяват чрез собст-
вени идеи, собствени стремежи и собствена политика. Преди турското 
завоевание единствените връзки, съединяващи сръбското и българ-
ското царство, били общите произход и език. Но общи произход и 
език не могат сами по себе си да бъдат достатъчни за да образуват 

                                                 
1 Вж. тук, д. 159, 162-163. 
2 La Question Bulgare – вж. тук. по-горе, д. 157. 
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of themselves suffice to make a single people out of the various tribes of 
a race. Beneath general characteristics there exist certain special traits, 
produced by geographical position, by the nature of climate and soil, or 
by the course of circumstance, which set up and establish trenchant 
lines of demarcation among nations of the same stock, and which 
determine the species within the genus. Thus, just as the first comer is 
able to distinguish the Anglo-American from the Englishman, the 
Hollander from the German, the Spaniard from the Portuguese, so also 
the Bulgarian must be viewed apart from the Pole, Bohemian, or Ser-
vian. The Slav domain is a wide one, and its extent necessarily con-
duces to the modification of each family by special conditions of life, 
which must fall short of identity when occurring under different latitudes, 
and in totally dissimilar geographical areas. 

To come to details. Only ask those who have had any experience of 
Servia and Bulgaria for their opinion. They will tell you that, so far from 
there being any intimate natural affinity between the Servian, a warrior, a 
man of declamation, a lover of adventure rather than of work, and the 
steady, matter-of-fact, hard-working Bulgarian, the very reverse is the 
case. From all this it is clear that the establishment of Panslavism would 
be simply a blow aimed at the individual rights of each Slavonic people. 

As for the Greeks, their first encounter with the Bulgarians was sword 
in hand, and they had the worst of it. Later on they made use of Turkish 
rule to take their revenge, fastening on to us under it as leeches of the Fa-
nar. Up to this day they obstinately deny us our ecclesiastical rights, while 
we on our side never lose an occasion of testifying estrangement from 
everything which leads up to or bears upon the great Helenic question. It is 
very evident that similarity in religious forms can have no power to combine 
two such antipathetic spirits as ours and the Greek. I use the word forms, 
because, at bottom, the Bulgarian’s religion is not at all that of the Greek. 
With him, religion is more an affair of politics than anything else: it is, in 
fact, his emblem of nationality. With the Bulgarian, as with all the true 
Slavs, religion is a profound and a self-nurturing sentiment, abiding in the 
heart unmoved by the fluctuations of worldly interests. Nor do we resemble 
Russia any more than do other Slav communities; we love individual liberty, 
and we are strongly imbued with a sense of the rights of property, so that 
Russian centralisation and communistic ideas are repugnant to us. Our 
language is as different from Russian as French from Italian: that is to say, 
certainly not enough to merge into Russian by natural fusion. Historically, 
Russia has never taken a step to attach us to her. As her influence arose in 
the East she came to consider us as an inferior sort of Slavonic race, one 
wholly passive, and doomed to pass under Russian rule by the mere force 
of circumstances. Not a word of us in her treaties with the Porte, for she 
found it best that the Greeks should wield our resources and 
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единен народ от различни колена на едно племе. Под общите белези 
има известен брой особени черти, създадени от географското поло-
жение, от естеството на климата и на земята, или от обстоятелствата, 
които пораждат и утвърждават отчетливи разграничителни линии между 
нациите с общ корен и които отличават видовете в рамките на рода. 
Както първият срещнат може да различи англо-американеца от брита-
неца, холандеца от германеца, испанеца от португалеца, така и бъл-
гаринът трябва да бъде смятан за нещо отделно от поляка, чеха или 
сърбина. Славянската територия е обширна и нейният обхват води по 
необходимост към видоизменение на всеки народ вследствие особе-
ните условия на живот, където може да има малко сходства при раз-
лични географски ширини и в напълно нееднакви географски райони. 

За да не бъдем голословни – просто поискайте мнението на тези, 
които познават в някаква степен Сърбия и България. Ще чуете, че те 
са пълна противоположност – толкова далеч от вродено вътрешно 
сходство са сърбинът, войн, човек на гръмките думи, любител повече 
на приключенията отколкото на работата, и уравновесения, трезв, 
трудолюбив българин. От всичко това е ясно, че осъществяването на 
панславизма би било просто посегателство върху индивидуалните 
права на всеки отделен славянски народ.  

Що се отнася до гърците, тяхната първа среща с българите била 
сражение, което те загубили. По-късно те се възползували от турската 
власт за да си отмъстят, впивайки тогава в нас фенерските си пия-
вици. До ден-днешен те упорито ни отказват църковните права, докато 
ние от своя страна никога не пропускаме случай да засвидетелстваме 
безразличие към всичко, което има нещо общо с Великия гръцки 
въпрос. Напълно очевидно е, че приликата във формите на религията 
не е в състояние да съедини два толкова мразещи се характера като 
нашия и гръцкия. Използувам думата форми, защото, в най-
съкровената си същност, религията на българина изобщо не е онази 
на гърка. При него религията е повече въпрос на политика отколкото 
на каквото и да било друго: в действителност, тя е символ на неговата 
националност. При българина, както и при всички истински славяни, 
религията е дълбоко и самоподхранващо се чувство, плод на сърцето 
и равнодушно към колебанията на мирските интереси. Също така ние 
не приличаме на Русия повече от другите славянски общности; 
обичаме личната свобода и сме силно пропити от усещане за право на 
собственост, така че руската централизация и руските комунистически 
идеи не са ни никак по вкуса. Нашият език е толкова различен от 
руския, колкото е френският от италианския: тоест, той по естествен 
начин не би могъл да се слее с руския. Исторически погледнато, Русия 
никога не е предприемала опит да ни привърже към себе си. С 
нарастването на нейното влияние на Изток тя започнала да ни 
смята за нещо като низш вид славяни, напълно пасивни и обре-
чени да минат под руско управление просто по силата на обстоятел-
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turn our strength to account in order to undermine the Turkish empire. 
Hostile, now as ever, to our separatist aspiration, she is now multiplying at-
tempts to induce us to resume our former position of Greek Helots. It is true 
that, being deprived by the Greeks of our own ecclesiastical books in 
Slavonic, we get them occasionally from Russia; but this is an idle fact, 
which really has no other significance than as a warning to the Porte of the 
risk it runs by continuing to abandon us to Greek persecution. Our passive 
attitude in presence of the bands lately sent by Russia to stir us up in revolt, 
and our emphatic disclaimer of fellow-feeling with the Cretan insurgents, 
are striking proofs of our want of sympathy with Russian tendencies, and of 
the political independence of our own conduct. 

Why should we sacrifice this independence? We are a people of six 
millions, robust, hard-working, intelligent men; we live in a wide and fruitful 
land, and we can well suffice for ourselves, and do our own work. 
Accustomed for centuries to Ottoman dominion, we see in it the protecting 
guardian of our natural individuality. We are thus attached to Turkey by the 
double tie of habit and self-interest. Verily the Turkish Government will be 
most ill-advised if it prefers a mere routine obedience against the grain to 
such an attachment as this, based on reason. One resemblance there is 
which exists between us and the peoples of Servia and Greece – the desire 
we feel of holding a position more worthy of us as a working people in an 
enlightened age. But it is not in revolt that we demand such an amount of 
reform as we seek; we look for it in the justice and good sense of the 
Turkish Government. It is for the Porte to do away with the only reason 
which can possibly lead the world to believe that we are ranged in the ranks 
of the enemies of Turkey. 

Koprishtenski. 

Strangford, Viscount. A Selection from the Writings of …, Vol. 1, pp. 228-231. 

№ 163 

1868, септември 22, Цариград. – Статия на д-р Чомаков1 в лондон-
ския в. Pall Mall Gazette: причините и смисъла на поведението на 
българското население при появата и боевете на Хаджидимит-
ровата чета 

 MORAL OF THE LATE EVENTS IN BULGARIA 

September 22, 1868. 
Under the above heading we have just received another letter in 

French from one of our native Bulgarian correspondents, whose 

                                              
1 За авторството на Чомаков върху тази неподписана статия заключаваме от 

уводните думи на лорд Странгфорд. 
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ствата. Нито дума за нас в нейните договори с Портата, тъй като тя 
смятала, че за нея е най-добре гърците да се разпореждат с нашите 
ресурси и да използуват максимално нашата сила за да подкопават 
устоите на Турската империя. Враждебна, и днес както винаги, към 
нашия стремеж за отделно съществуване, сега тя увеличава опитите 
си да ни предума да влезем отново в предишното си положение на 
гръцки илоти. Вярно е, че, тъй като по вина на гърците сме лишени от 
наши собствени църковни книги на славянски, ние понякога ги вземаме 
от Русия; но това е само един повърхностен факт, който в дейс-
твителност има единствено смисъла на предупреждение към Портата 
за рисковете, на които тя се излага като продължава да ни оставя на 
гръцките гонения. Нашето бездействие при появата на четите, които 
напоследък бяха изпратени от Русия за да ни вдигнат на бунт, и не-
двусмисленият ни отказ от съчувствие към критските въстаници са 
забележителни доказателства за отсъствието на симпатия у нас към 
руските домогвания и за политическата независимост на собственото 
ни поведение. 

Защо да жертваме тази независимост? Ние сме шестмилионен 
народ, силни, трудолюбиви и интелигентни люде; обитаваме обширна 
и плодородна земя и можем да бъдем доволни от това, което сме, и да 
гледаме само собствената си работа. Свикнали от векове с осман-
ското владичество, ние виждаме в него покровител и защитник на на-
шата национална самоличност. По този начин ние сме свързани с 
Турция посредством двойната връзка на привичката и на себелюби-
ето. Турското правителство наистина ще прояви крайно неблагоразу-
мие, ако просто предпочита обикновено и не по своя воля подчинение 
вместо такава една основана на здравия разум привързаност. Едно е 
общото между нас и народите на Сърбия и Гърция – желанието, би-
дейки трудов народ в просветена епоха, да имаме по-достойно поло-
жение. Но не в бунта търсим промяната, която ни е нужна, а в спра-
ведливостта и в здравия смисъл на турското правителство. Портата е 
тази, която трябва да премахне единствената причина, която би могла 
да накара света да вярва, че ние стоим в редиците на враговете на 
Турция. 

Коприщенски 

№ 163 

ПОУКАТА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ СЪБИТИЯ В БЪЛГАРИЯ 

22 септември 1868 
Ïîä ãîðíîòî çàãëàâèå òîêó-ùî ïîëó÷èõìå åäíî íîâî ïèñìî íà ôðåíñêè 

îò åäèí îò íàøèòå êîðåñïîíäåíòè-áúëãàðè, ÷èèòî ïðåäèøíè ñúîáùåíèÿ, 
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previous communications published by us in the course of the past 
summer may not have escaped the memory of our readers – though 
we say that with hope rather than with expectation. This is what he 
says: — 

Let us turn our attention for awhile to the recent Rustchuk échauffourée 
as a fresh landmark serving to point out the real direction of our Bulgarian 
tendencies; a new ray destined to enlighten both the Turkish and foreign 
Governments upon the subject. 

An explosion of the same kind was brought about last year; one from 
which the foreign Power which prepared it expected great results. By dint of 
perpetually bragging of the force of Panslavism, and by incessantly 
dwelling upon the utter want of cohesiveness in Turkey, this Power talked 
itself into a belief in its own words; it imagined that nothing was easier than 
to break up Turkey, and nothing more fascinating than Panslavism. Fully 
persuaded of this, it hoped, naïvely enough, that the flight of hateful birds of 
prey let loose by it on the banks of the Danube would, as a matter of 
course, stir up a thousand angry swarms of the same brood all over Bul-
garia. 

One knows how that expedition turned out. It demonstrated that the 
Ottoman elements had not altogether lost cohesion. It showed some 
cause to the world for thinking that Turkey might be, after all, something 
more than a mere encampment in Europe; that it offered, in short, firmer 
soil for the foothold of reform and progress than is usually represented 
by Western statesmen in quest of troubled waters, and by journalists à 
quinze centimes la ligne. We shall make no exaggeration if we set a high 
value on the manifold experience thence accruing to Turkey. It has gone 
far towards disenchanting the enemies of Turkey, and to reconciling the 
public opinion of Europe with that country. Had the Bulgarian nation 
responded to the appeal of the stranger, or had it even hesitated in 
presence of the lure here held out to it, the Porte would have found itself 
compelled to face troubles very much more serious than the Cretan 
difficulty. I do not hesitate to place in strong relief the service which 
Bulgaria then rendered to the Government, for, indeed, the spontaneous 
service of an entire people is honourable to the Government on which it 
is conferred. 
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ïóáëèêóâàíè îò íàñ òîâà ëÿòî1, ìîæå áè íå ñà çàáðàâåíè îò ÷èòàòåëèòå 
íè;  âïðî÷åì, êàçâàìå òîâà ïîâå÷å ñ íàäåæäà îòêîëêîòî ñ î÷àêâàíå. Åòî 
êàêâî êàçâà òîé: 

Нека за момент спрем вниманието си върху последното échauf-
fourée2 в Русе3 като пресен знак, разкриващ действителната цел на 
българските стремежи; това е нов лъч, предопределен да осветли по 
въпроса както турското, така и другите правителства. 

Подобно сблъскване беше предизвикано миналата година4; от 
него Великата сила, която го беше подготвила, очакваше големи ре-
зултати. Постоянно възхвалявайки силата на панславизма и непре-
къснато изтъквайки крайната липса на сцепление в Турция, тази Сила 
сама вярваше на думите си; смяташе, че няма нищо по-лесно от раз-
покъсване на Турция и нищо по-прекрасно от панславизма. Напълно 
убедена в това, тя твърде наивно се надяваше, че полетът на зложе-
лателните хищни птици, пуснати от нея по бреговете на Дунав, съвсем 
естествено ще вдигне в небето над цяла България хиляди гневни 
рояци от същата пасмина. 

Знае се какво излезе от този поход. Той показа, че османските 
елементи никак не са загубили сцепление и даде на света известно 
основание да смята, че Турция би могла, все пак, да бъде нещо по-
вече от обикновен военен лагер в Европа; че тя предлага по-здрава 
основа за реформи и напредък, отколкото това обикновено се пред-
ставя от западните политици, които търсят мътна вода, и от журна-
листите à quinze centimes la ligne5. Няма да е преувеличение, ако пос-
тавим висока оценка на многостранния опит, който в това отношение 
трупа Турция. Той направи много за обезсърчаване неприятелите на 
Турция и за сдобряване на европейското обществено мнение с тази 
страна. Ако българската нация бе отговорила на чуждите призиви, или 
пък ако се бе поколебала пред протегната примамка, на Пората щеше 
да £ се наложи да се справя с безредици, много по-сериозни от 
критските си неприятности6. Не изпитвам колебание дебело да под-
чертая услугата, която България тогава направи на правителството, 
защото, действително, спонтанно сторената услуга от страна на цял 
един народ е чест за правителството, на което тя се оказва. 

                                                 
1 Това трябва да са другите два текста на Чомаков, обнародвани първо в Пел 

Мел Газет, а сетне – и в избраните работи на лорд Странгфорд, от които единият 
подписан Иванович, другият – Коприщенски (вж. тук по-горе, д. 159, 162). 

2 (фр.) – сбиване. 
3 Визира се четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. 
4 Имат се предвид четите на Панайот Хитов и Филип Тотю от късната пролет на 

1867. 
5 (фр.) – петнадесет сантима за [написан] ред, тоест продажните журналисти. 
6 Има се предвид Критското въстание (1866-1869). 
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This year the sanguinary experiment has just been tried over again, 
evidently moved by the same hand, concealed though that may be, and 
with just the same result. The sallying-point of the brigands, that is to say 
the north bank of the Danube, and their isolation when confronted by 
repressive force, prove now as before that they have no connection with 
the country, and that it is from foreigners only that they receive inspiration 
and arms. Those among them who survived the first encounter near 
Rustchuk took flight at once for Philippopoli. At this point it is well to recall 
to mind all the instigatory missions and propaganda of which this town and 
province were the scene last year. The brigands were led to expect a 
favourable welcome there in consequence, an to calculate on recruiting 
largely among the Bulgarians in a district where they are pretty nearly left to 
themselves for want of Ottoman garrisons. But this expectation has not 
come to anything, and they are perishing in the heart of Bulgaria without 
evoking the faintest sympathy by their audacity and peril. 

Now please remark, Sir, that this fact of the Bulgarian people turning a 
deaf ear to these inflammatory appeals cannot any longer be laid to the 
score of mere apathy, the inertia of a body without any wants and 
ignorantly unconscious of itself. It is some twelve years now that definite 
aspirations towards a higher future, towards political life and association in 
common for a purpose, have been prevailing among this people; you have 
the proof of it in their unanimous and persevering assertion of their rights to 
ecclesiastical autonomy. Moreover, a foreign propaganda has been 
incessantly at work in every direction, rousing and stimulating intelligence 
and passion all over the country. The Government has done little enough to 
interfere with this revival – and it so happens that it has gained by the 
abstention. It is incontestable that the proofs of attachment afforded it by 
the Bulgarians are neither the result of compulsion nor of imbecility; they 
come from the conviction being verified that Bulgarism having free play, 
conscious of its interests, and essentially (foncièrement) friendly to Turkey, 
is actually a constituent element of Ottomanism. 

What remains for the Turkish Government to do? To be consistent with 
itself, surely; to continue its liberal policy towards the Bulgarians, to protect 
aspirations of theirs from which it has seen that it has nothing to fear; to 
assume direction of them, and thus lead them on so as to be merged into 
identity with its own policy. 

Here we come naturally to the interminable question of ecclesiastical 
autonomy. The time is past for treating that from a historical or theological 
or juristic point of view; the case is too urgent for mere quibbles and chi-
cane. The Government has before it the task of conciliating and identifying 
with its interests the Bulgarian people; and this without loss of time, for 
these claims of the Bulgarians must no longer be looked upon as being di-
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Тази година кървавият експеримент просто беше повторен, оче-
видно, колкото тя и да се прикрива, от същата ръка и с точно същия 
резултат. Изходната точка на разбойниците, тоест северният бряг на 
Дунава, и това, че населението не ги подкрепи, когато се сблъскаха 
със силите на реда, доказват, сега както и преди, че единствено от 
чужденци те са получили подтик и оръжие. Онези измежду тях, които 
оцеляха след първия сблъсък недалеч от Русе, веднага побягнаха към 
Пловдив. Добре е тук да припомним, че този град и неговата област 
миналата година станаха сцена на много подстрекателства. В 
следствие на това там разбойниците бяха убедени, че ще срещнат 
благосклонен прием и че ще могат да разчитат на широки попълнения 
от средата на българското население, оставено почти изцяло на себе 
си поради липсата на османски гарнизони. Но нищо не излезе от това 
очакване и те гинат насред България без да извикат ни най-малко съ-
чувствие със своята смелост и безизходност. 

Сега, моля забележете Господине, че фактът, че българите не 
обръщат внимание на тези подстрекателски призиви, не може повече 
да бъде отдаван на обикновена апатия, на инерцията на тяло без воля 
и самосъзнание. Дванадесет години стават откакто този народ е 
обладан от ясен стремеж към по-добро бъдеще, към политически жи-
вот и обща политическа организация в името на определена цел; до-
казателство за това е неговото единодушно и настойчиво отстояване 
на своето право на църковно самоуправление. Нещо повече, чужда 
пропаганда непрекъснато шета насам-натам, пробуждайки и насърча-
вайки шпионаж и недоволство из цялата страна. Правителството 
твърде малко се е месило в това възраждане – а на края изпадна и в 
пълно бездействие. Неоспоримо е, че доказателствата за вярност, 
дадени му от българите, не са следствие нито на принуда, нито на 
глупост; те са плод на изпитаното убеждение, че българизмът, свобо-
ден, осъзнаващ своите интереси и по същността си приятелски на-
строен към Турция, в действителност е съставна част от отоманизма. 

Какво трябва да направи турското правителство? Да остане вярно 
на себе си, разбира се; да продължи освободителната си политика 
спрямо българите, да покровителства онези техни стремежи, в които е 
видно, че няма нищо страшно; да им застане начело и така да ги 
ръководи, че те да станат тъждествени с неговата собствена политика. 

Тук стигаме естествено до нескончаемия въпрос за църковното 
самоуправление. Мина времето, когато той можеше да бъде третиран 
от историческа, богословска или правна гледна точка; работата е 
много спешна за проста игра на думи и извъртане. Пред себе си пра-
вителството има задачата да примири и солидаризира българския 
народ със своите интереси; и да направи това без да губи време, тъй 
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vested of political significance. As a matter of fact, the Porte has been 
allowing the Bulgarian people for the last twelve years to contemplate and 
take to heart the prospect of obtaining ecclesiastical autonomy. The hope 
of that has been our first ray of light after a night of five centuries, and 
therefore is fondly cherished as one cherishes the memory of his birth. 
Ignorant as yet of public life outside of the sphere of the ecclesiastical, the 
Bulgarians have centered all their ideas of moral and material progress as 
well as of politics in this. What has attached them to the Government with 
so much energy is simply the hope of attaining this result of ecclesiastical 
autonomy. The Government should, properly, have withheld from them all 
encouragement from the very beginning, both explicit and implicit, and 
compelled them to silence; but to seek to hush up these aspirations now, 
after so long a lapse of time, would simply be to plunge into the very depth 
of unpopularity, caused by the bitterest disappointment and the most violent 
disenchantment. It is too late to think of leading them off the track by other 
attractions; the mind of the people is in a fever from this religious question, 
which must be calmed before any other paths can be laid open to its 
activity. 

I know of no other Government which would not be only too happy to 
see its subjects absorbed in a preoccupation so inoffensive as this. It is 
hard to say what possible interest the Porte can find in forcing its Bulgarian 
subjects to have a Greek Patriarch instead of a Bulgarian one. That which 
should not be a matter of indifference to the Government, however, is delay 
in yielding concessions on a point very dear to the Bulgarians and perfectly 
indifferent to itself. Let it only listen to the language addressed us by the 
revolutionary committees at Constantinople, Bucharest, and Slimnia. What 
have you got in return for your fidelity? Not even your religious 
independence, so long promised you. Why, the Cretans have got more by 
their revolt than you by your devotion. The Bulgarians have hitherto been 
deaf to all this, but common sense tells us that is it not good to expose 
either the best of men of the best of peoples to too long a trial and too con-
tinual a temptation. 

The cause of the Porte’s delay in this affair is assuredly to be looked 
for in foreign influence. On the one side the Russians are intriguing 
because they are afraid of the prospect of a decided unanimity arising 
between the Porte and its numerous Bulgarian subjects; on the other side 
we have the pretensions of Catholicism, sinuously moving along in Je-
suitical tracks and seeking to defer the solution of this question as long as 
possible, in the fond hope that the Bulgarians, weary of waiting, will end by 
going over in a body and throw themselves into the arms of Rome. The Bul-
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като исканията на българите не могат повече да бъдат смятани за 
лишени от политическо значение. В действителност, през последните 
дванадесет години Портата позволяваше на българите да обсъждат и 
обикнат изгледите за добиване на църковно самоуправление. Надеж-
дата за това беше за нас първият лъч светлина след петвековната 
нощ и затова тя бе обикната, както човек обича рождения си ден. Все 
още непознаващи извънцърковния обществен живот, българите съ-
средоточиха в това всички свои понятия както за нравствен и вещест-
вен напредък, така и за политика. Това, което ги привърза толкова 
силно към правителството, е просто надеждата да получат църковно 
самоуправление. Правителството трябваше, в действителност, още от 
самото начало да им откаже каквото и да било насърчение, гласно или 
негласно, и да ги принуди да замлъкнат; но да се стреми да сподави 
тези стремежи сега, след толкова дълъг период от време, би оз-
начавало просто да изпадне в много голяма непопулярност, причинена 
от най-горчивия неуспех и от най-силното разочарование. Твърде 
късно е да бъдат те отклонявани от поетия път чрез други привлека-
телни цели; съзнанието на народа е в треска от този религиозен 
въпрос, който трябва да бъде решен преди каквито и да било други 
пътища да бъдат открити пред неговата енергия.  

Не познавам друго правителство, което да не би било само твърде 
доволно, че неговите поданици са погълнати от толкова безобидна 
грижа като тази. Трудно е да се каже какъв е евентуалният интерес, 
който Портата може да намери в това да принуждава българските си 
поданици да имат гръцки, а не български патриарх. Това, което не би 
следвало да е безразлично за правителството, е колко то ще забави 
отстъпките си по въпрос, много важен за българите и напълно без-
различен за самото него. Нека само чуем думите, с които към нас се 
обръщат революционните комитети в Цариград, Букурещ и Сливен. 
Какво получихте в замяна на вашата вярност? Не ви дадоха дори 
религиозна независимост, която толкова дълго ви обещаваха. Защо 
критяните получиха повече със своя бунт отколкото вие с вашата 
преданост? Българите 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 подлагани на твърде дълго изпитание и 
на твърде повтарящо се изкушение.  

Причината за отлагането на Портата в този въпрос със сигурност 
трябва да се търси в чуждо влияние. От една страна, русите се отда-
ват на сплетни, тъй като се страхуват от изгледите за установяване на 
окончателно единомислие между Портата и многобройните £ бъл-
гарски поданици; от друга страна, имаме домогванията на католи-
цизма, който умело следва пътищата на йезуитите и гледа да отсрочи 
решението на този въпрос колкото се може по-дълго с наивната на-
дежда, че българите, уморени от чакане, накрая масово ще се отка-
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garians are fully aware of each game, and they know that if they get what 
they want it is the Turks alone who will have given it them. Now is it not 
better for the Turks to be masters in their own house for once at least, and 
to settle with their subjects without foreign interference? This consideration 
alone ought to determine their action in our favour. The Porte’s declared 
aim now is fusion as far as possible among its different races; how can it 
prepare better for such fusion than by granting the Bulgarians their wishes 
in a way to detach them from Western influences, and thereby leading them 
to look on itself alone as their natural asylum? They have long been living 
quietly side by side with Turks; once put in possession of their religious 
independence the union between Bulgaria and the Empire will be complete, 
and will be in a condition to hold its own against far more formidable 
antagonists than bandits lurking in the swamps of the Danube. 

You have here the plain truths, which seem deducible from 
considerations of the recent events near Rustchuk. The present opportunity 
is well suited to cure the Porte of its mistrust of our people. Too long it has 
been taking the word of our enemies and believing that Bulgaria was a 
menacing cloud hanging over the destiny of Turkey. It depends on the 
Government itself to find in Bulgaria a firm rock, to which it can lie securely 
moored in the hour of tempest. 

Strangford, Viscount. A Selection from the Writings of … Vol. 1, pp. 231-236. 

№ 164  

1873, юни 3, Битоля. – Писмо от д-р К. Мишайков до Чомаков в 
Цариград: моли го да не оставят Пелагонийска епархия в Патри-
аршията; искат си ръкоположения им за владика Евстатий; Геор-
гаки Стоянович да издейства позволение да служат в новия си 
параклис 

ôi 3 ’Éïõíßïõ 1873, Âéôùëßáò 
’Áîéüôéìå ößëå ê. Óô. ÆïìÜêùö 
#Áñá ïˆ÷p ìüíïí årò ô@ Bðüêåíôñá ìÝñç äçë[áä[] Tí ôáqò Tðáñ÷ßáò 

‰ðÜñ÷ïõóé ãñáéêï-ìÜíïé Âïýëãáñïé êáôáðéÝæïíôåò êáp êáôáôñÝ÷ïíôåò 
ôï†ò årëéêñéíåqò ÂïõëãÜñïõò ôï†ò ðñïóðáèþíôáò ô{í Öáíáñéùôéê{í 
æõã{í BðïôéíÜîáé, Bëë@ êáp Tí áˆôi ôi ðñùôåõïýóf. Áˆô[ ^ êïñõö[ ô\ò 
Têêëçóßáò ðñÜôôåé ô{ täéïí êáè’^ì™í êñßìá!! ’Åîï÷þôáôå! ÊÜìåôå ðáñá-
êáë™ ðáñáóôÜóåéò ôi Áˆôï‡ Ìáêáñéüôçôé Ѓôé äÝïí í@ ðáñáäåéãìáôéóè\ 
ôïõëÜ÷éóôïí ðáñ@ ôï‡ ãñáéêéêï‡ ÐáôñéÜñ÷ïõ, Ѓóôéò äSí öÝñåôáé ðñ{ò 
ôï†ò }ìïãåíåqò áˆôï‡ ï‹ôùò êáp ïЉôå Bðùèåq ô@ ðëçóéÜæïíôá áˆô{í 
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жат и ще се хвърлят в обятията на Рим. Българите напълно разбират 
играта и на едните, и на другите, и знаят, че ако те получат това, което 
искат, то ще е дошло единствено от турците. Не е ли сега по-добре за 
турците веднъж поне да бъдат господари в собствения си дом и да се 
споразумеят със своите поданици без чуждо вмешателство? Дори 
само това съображение трябва да ги накара да действат в наша полза. 
Сега Портата обявява, че целта £ е сливане във възможно най-голяма 
степен на нейните различни народи; може ли тя сега да извърши по-
добра подготовка за подобно сливане от удовлетворяване желанията 
на българите, така че да ги откъсне от западното влияние и по този 
начин да ги убеди да гледат на нея самата като на свое единствено 
убежище? Те дълго са живели спокойно редом с турците; веднъж 
получил своята религиозна независимост, съюзът на България с 
Империята ще бъде пълен и ще бъде в състояние да устои срещу 
противници, много по-страшни от разбойниците, криещи се из 
дунавските блата. 

Това е цялата истина, която може да бъде извлечена от анализа 
на неотдавнашните събития, разиграли се недалеч от Русе. Настоя-
щата възможност е много подходяща да излекува Портата от недове-
рието към народа ни. Много дълго тя се вслушваше в думите на на-
шите противници и вярваше, че България е заплашителен облак, 
надвиснал над съдбините на Турция. От правителството зависи да 
намери в лицето на България здрава скала, о която сигурно да прис-
тава във време на буря. 

№ 164 

3 юни 1873, Битоля 
Многоуважаеми приятелю, Г[осподине] Ст. Чомаков! 
Уви, не само в отдалечените части, сиреч в епархиите, има бъл-

гари-гръкомани, които угнетяват и подлагат на гонение искрените1 
българи, опитващи се да отхвърлят фанариотското иго, но и в тази 
столица2. Самата църковна върхушка върши същото прегрешение 
спрямо нас! [Ваше] Превъзходителство! Моля Ви, направете протест 
пред Негово Блаженство3, поне да вземе пример от гръцкия патри-
арх4, който не се държи така към единородците си и не ни отблъсква, 
стремящите се към него духовни чада!! Но ги зове и бащински ги под-

                                                 
1 В смисъл – които не крият народността си. 
2 Битоля е столица на âèëàåò. 
3 Екзарх Антим I. 
4 Антим VI. 
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ðíåõìáôéê@ ôÝêíá!! Bëë@ ô@ ðñïóêáëåq êáp ô@ ðåñéèÜëðåé ðáôñéê™ò· êáp 
êáë™ò, ^ Ìáêáñéüôçò ôïõ èÝëåé tóùò í@ ìAò èõóéÜæåé äçë[áä[] êáô@ ô[í 
räÝáí ôïõ èÝëåé í@ èõóéÜóf ô{ ìÝñïò ÷Üñéí ôï‡ Ѓëïõ ðñ{ò óõìâéâáóì{í 
ìåô@ ôï‡ ãñáéêéêï‡ ÐáôñéÜñ÷ïõ (êáèüôé Dëëçí árôßáí ôïõ í@ Bðùèåq 
ôï†ò Ðåëáãùíßôáò, Uí™ ^ìåqò ô{í ðëçóéÜæïìåí äSí åˆñßóêïìåí, årì[ Ѓôé 
èÝëåé èõóéÜæùí ô[í Tðáñ÷ßáí ^ì™í í@ óõìâéâáóè\ ìåô@ ôï‡ ãñáéêéêï‡ 
ÐáôñéÜñ÷ïõ) Bëë@ äSí ðñÝðåé í@ TñùôÞóf êáp ^ìAò, Dñáãå èÝëïìåí ^ìåqò 
í@ ‰ðïêýøùìåí êáp ðÜëéí ‰ð{ ô{í öáíáñéùôéê{í æõã{í; Ì@ ô[í 
BëÞèåéáí ðñÝðåé í@ ëÜâf ^ Ìáêáñéüôçò ôïõ ôï‡ôï ‰ð{ óïâáñ@í Vðïøéí 
êáp í@ ì[í öÝñf ^ìAò årò Bðüãíùóéí, äéüôé ^ Bðüãíùóéò êáp ^ Bðåëðéóßá 
V÷åé BðïôåëÝóìáôá |ëÝèñéá... Ïs Ðåñëåðéþôåò Âïýëãáñïé äSí ‰ðüêåéíôáé 
ðëÝïí ‰ð{ ô{í æõã{í ôï‡ Öáíáñßïõ êáp ïЉôå åxíáé êáë{í í@ äéáäßäùíôáé 
ôïéá‡ôáé öùíáp Tí ôi êïéíïíßJ ^ì™í, êáp ïЉôå ðñÝðåé í@ ãíùñßæf ^ Tíôá‡-
ôá Óåâáóô[ ÊõâÝñíçóéò, Ѓôé ï‹ôùò åxíáé äéáôåèåéìÝíïò ðñ{ò ^ìAò } Ìá-
êáñéüôáôïò ^ì™í #Åîáñ÷ïò, äéüôé êáôáóôñåöüìåèá! ’Åí ôi Bð{ 11: Bðï-
ðëåýóáíôïò ðñ{ò ô[í ^ìÝôåñáí êïéíüôçôá ‰ìÝôåñá Tðéóôïë[, äýï ôéí@ 
ïˆóéþäç Vëáâïí årò óçìåßùóéí, Wí, Ѓðùò ðñ{ò ô[í Óåâáóô[í ÊõâÝñíçóéí 
ðáñáêëçôéê˜ò Bíáöåñèþìåí, êáp ôï‡ôï TêÜìáìåí Tê ô™í ðñïôÝñùí 
äçë[áä[] ðñ{ 15 ^ìÝñùí äé@ ãåíéê\ò BíáöïñAò, årò ðáñáëáâ[í ôï‡ Cãßïõ 
Ðåëáãùíßáò (Ѓóôéò Bð{ Wíáí }ëüêëçñïí ì\íá äSí ìáò ãñÜöåé, ÷ùñpò í@ 
TðéóôÜìåèá ô@ átôéá, êáp äÝïí í@ êÜìçôå ô@ò äåïýóáò ðáñáôçñÞóåéò, Ѓôé 
ô@ ôïéá‡ôá âÞìáô@ ôïõ äSí êÜìíïõóéí êáë[í Tíôýðùóéí Tí ôi êïéíüôçôé 
êáp êïéíùíßá ^ì™í), TóöñáãéóìÝíçò, ‰ð{ ô™í Ìïõ÷ôáñéê™í, ô™í 
óõíáößùí êáp 160: ðåñßðïõ ÷ùñßùí, óöñáãßäùí, Tí o TêèÝôïìåí ôi Áˆôï‡ 
>Õøçëüôçôé ô© ÌåãÜëù âåæýñç âáèõóåâÜóôùò ô[í Tèíéêüôçôá ô™í 
Tíôá‡èá êáôïßêùí, êáp Ѓôé Tíôá‡èá øõ÷[ Uëëçíéê[ äSí ‰ðÜñ÷åé, Têëéðá-
ñïýíôåò Áˆô[í, Ѓðùò äéáôÜîf ô[í Áˆôï‡ Ìáêáñéüôçôá ô{í #Åîáñ÷ïí 
^ì™í, uíá ðÝìøf ^ìqí ô{ |ãëçãïñþôåñïí ô{í ðñ{ 8: ìçí™í ðñïôÜóåé ìSí 
ô© ÌáêáñéùôÜô¥, Bäåßá äS ô\ò Óåâ[Üóôçò] ^ì™í ÊõâåñíÞóåùò äé@ ô[í 
Tðáñ÷ßáí ^ì™í Ðåëáãùíåßáò ðñï÷åéñéóèÝíôá Ìçôñïðïëßôçí ê. ÅˆóôÜ-
èéïí äéüôé Bðüëõôïí V÷ïìåí ô[ ðíåõìáôéê[í áˆôï‡ BíÜãêçí, ïЉôù åtçóáí 
ô@ Vôç ðÜìðïëëá êôë. êôë. Tí Wôåñïí äé@ í@ äéáìáñôõñçè™ìåí ^ìåqò ás 
êïéíüôçôáé Tíáíôßïí ôï‡ ’ÅîÜñ÷ïõ êáô@ ô™í ðñÜîåùí áˆôï‡ Bíáöïñéê™ò 
ô\ò Tðáñ÷ßáò ^ì™í êáp _äç årò ôï‡ôï êáôáãéíüìåèá, êáp Tðåéä[ ìSí ôïé-
áýôç äéáìáñôýñçóéò ðñÝðåé í@ ‰ðïãñáöi êáp ðáñ@ ô\ò Tí ÐåñëåðS êïé-
íüôçôïò, äé@ ôï‡ôï è@ ÷ñïíßóf Tðp ìßáí TâäïìÜäá åróÝôé, êáp åxìáé åЉåë-
ðéò Ѓôé ìS ô[í UðïìÝíçí èÝëïìåí óAò ô[í ðÝìøåé. Ôá‡ôá Tí }ëßãïéò êáp 
ìÝíù ìS ô[í ðñïóÞêïõóáí ðñ{ò ^ìAò ‰ðüëçøéí  

Äñ. Ê. Ìéóéáëê˜ö
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държа. Но добре, Негово Блаженство може би иска да ни пожертва, 
сиреч, според вижданията си, вероятно иска да жертва част [в полза] 
на цялото, заради помирение с Гръцкия патриарх (тъй като не нами-
раме друга причина за да отблъсква стремящите се към него пелаго-
нийци1, освен ако иска да пожертва епархията ни за да се сближи с 
Гръцкия патриарх), но не трябва ли да ни попита дали отново искаме 
да се подчиним на фанариотското иго? Но в действителност [Негово] 
Блаженство трябва сериозно да вземе пред вид това и да не ни до-
вежда до отчаяние, защото отчаянието и безнадеждността имат па-
губни последици… Прилепските българи вече не са под фанариот-
ското иго и не е добре да се разпространяват подобни гласове сред 
нашето общество и Достопочтеното Правителство тук не трябва да 
разбере, че към нас така е разположен Блаженейшият наш екзарх, 
защото се погубваме! В изпратеното по море Ваше писмо от 11 до 
нашата община две съществени неща взех под внимание; едното – как 
да се обърнем умолително към Достопочтеното Правителство, но това 
направихме по-напред, сиреч преди 15 дни чрез общо прошение с 
обратна разписка за Св.Пелагонийски2 (който от цял месец не ни 
пише, без да знаем причината, и трябва да направите нужните въз-
ражения, защото подобни негови стъпки не правят добро впечатление 
на общината и на нашата общност), подпечатано с печатите на ìóõòà-
ðèòå, на еснафите и на около 160 села, в което представяме на Не-
гово Височество дълбокоуважаемия ни велик везир националността на 
тамошните жители, че там няма жива гръцка душа, като го умоляваме 
да разпореди на Негово Блаженство нашия екзарх да ни изпрати 
колкото се може по-бързо направеното преди 8 месеца предложение 
до Негово Блаженство, [тоест] разрешение от нашето Досто[почтено] 
Правителство за ръкополагането на митрополит Евстатий на нашата 
Пелагонийска епархия, защото безусловно имаме духовна нужда от 
него, дано му са много годините и т.н. и т.н. И другото – да 
протестираме ние, общините, срещу екзарха за делата му спрямо 
нашата епархия и вече с това се занимаваме усърдно и понеже този 
протест трябва да се подпише и от общината в Прилеп, за това ще 
трябва още една седмица и се надявам, че със следващата [поща] ще 
Ви го изпратим. На кратко това е всичко, като оставам с подобаващото 
към Вас уважение. 

Д-р Мишайков

                                                 
1 Епархията, на която център е Битоля, се наричала и със старинното име Пела-

гонийска. 
2 Евстатий Пелагонийски – ръкоположен за екзархийски владика в Битоля; но 

нито той успява да заеме катедрата си, нито Екзархията да присъедини тази смесена 
епархия към своя диоцез преди Освобождението; това тя прави едва през 1897. 
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[P.S.] ’Ááöïñéê™ò äS ô\ò èÝóå˜ò ìïé, Tã˜ Tíôá‡èá årìp ðñïóåêôéê™ò, 
êáp äSí ‰ðïðôåýïìáé Tðp ôï‡ ðáñüíôïò ôßðïôå, êáp åˆãíùìïí™ Ѓôé êáp 
‰ìåqò TëÜâåôå Têåqóå ô{í êüðïí uíá TîåôÜóåôå ðëáãßùò ... 

} áˆô{ò.  
[P.P.S.] Êýñéå ÆïìÜêùö! >Ç Êïéíüôçò ^ì™í äé’Tìï‡ ðñïóöÝñåé ‰ìqí 

êáô@ ðñþôïí ô@ò Tãêáñäßïõò ô\ò ðñïó„…Þóåéò, äåýôåñïí âáèõóåâÜóôùò 
ðáñáêáëåq ‰ìAò, Ѓðùò ëÜâçôå ô[í Dðåéñïí êáëïóýíçí êáp }ìéëÞóçôå ô© 
åˆãåíi êáp öéëïãåíi ‰ì™í TîáäÝëö¥ êõñß¥ ÃåùñãÜêç TöÝíäç, uíá ëÜâf 
ðñüíïéáí, Tðéìåëçè\, êáp óôÞóç ìåãáëõôÝñáí ô[í ðñïóï÷[í ðáñ@ ôi 
>Õø[çëi] Ðýëf äé@ ô[í Ѓóïí Víåóôéí |ãñéãïñùôÝñáí Bðüóðáóéí ô\ò 
>Õøçë\ò Bäåßáò, uíá såñïõñã™ìåí Tí ô© ãíùóô© ‰ìqí íåïäìÞô¥ Tí ôi 
ðüëåé ^ì™í ðáñåêêëçóß¥, êáp åˆüäùóéí ôï‡ >Õøçëï‡ Öåñìáíßïõ ôçò Tí 
ô© ìÝëëïíôé BíåãåñèçóïìÝíçò Âïõëãáñéê\ò Têêëçóßáò, êáp ï‹ôù èÝëïìåí 
åˆãíùìïíåq ðñ{ò ‰ìAò BìöïôÝñïõò äé@ ðáíô{ò. Êýñéå ÓôïúÜíôæéï! >Ç åtóï-
äïò ô\ò Tíôá‡èá Âïõëã[áñéê\ò] ìåñßäïò Tí ô© ìíçóèÝíôé åˆñé÷ùñïôÜôù 
^ì™í Ðáñåêêëçóß¥ âåâáéùèåqôå Ѓôé èÝëåé äþóåé íÝáí њèçóéí årò ô@ Tê-
êëçóéáóôéêï-Tèíéê@ ^ì™í ðñÜãìáôá, êáp ôï‡ôï äé@ ô[í Tðáñ÷ßáí ^ì™í 
V÷åé ìåãÜëçí óçìáóßáí. #Áò ìAò äïèi ^ Däåéá, uíá åróÝëèùåí Tí ô© Ðá-
ñåêêëçóß¥ êáp Dò BñãÞóf Ѓóïí èÝëåé ^ Vêäïóéò ôï‡ äé@ ô[í BíÝãåñóéí ô\ò 
Têêëçóßáò öåñìáíßïõ. 

>Ï áˆô{ò 
НБИВ-БИА, ф. 27, а.е. 16. Оригинал.  

№ 165 
1877, януари 8, Пловдив. – Дописка1 на Гр. Начович относно ми-
сията на д-р Чомаков в Пловдив 

 CORRESPONDANCE PATRTICULIERE DE STARA PLANINA 

Plovdiv (Philippopoli) 8/20 janvier 1877 
C’est sous le coup d’une profonde émotion que je me mets à vous 

écrire. Je viens d’assister, et avec moi toute la ville, à un spectacle sublime 
et qui n’est pas unique dans l’histoire de notre peuple. Des hommes, des 
femmes, des veuves en deuil, des enfants, des orphelins de Batak, de 
Perouchtitza et de beaucoup d’autres villages que les atrocités turques ont 
rendu célèbres dans tout l’Univers, tout ce monde intéressant parcourt 
depuis ce matin notre ville, allant d’un consulat à l’autre et de l’Archevêché 
à l’école centrale bulgare, silencieux mais la démarche ferme, les visages 
contractés et les yeux étincelants: pas un arme, pas même un bâton! Toute 
la ville est sur pied. Les Bulgares d’ici renforcent ces groupes, la minorité 
grecque, si bruyante ordinairement, est disparue, tandis que les 

                                              
1 Публикувана с незначителни промени в Стара планина, I, № 47, 29 ян. 1877; 

срв. Бобчев, С. С. Григорий Д. Начович, с. 100. 
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[П.П.] Относно моите позиции, тук внимавам и не подозирам за мо-
мента нищо и съм благодарен, че и вие си давате труда там да 
разследвате тихомълком.    

Същият 
[П.П.П.] Господине Чомаков! Чрез мен нашата община, първо, 

Ви поднася своите сърдечни поздравления и, второ, най-почтително 
Ви умолява да имате безкрайната добрина да поговорите на 
благородния и родолюбив Ваш братовчед господин Георгаки ефен-
ди, да поеме грижата, да се постарае и да представи на висо-
чайшето внимание на Високата порта, ако е възможно колкото се 
може по-бързо да се вземе височайшето позволение, за да свеще-
нодействаме в познатия Ви новопостроен в нашия град параклис, и 
да се доведе до благополучен край височайшия ферман за но-
воизграждащата се българска църква и така на вас двамата ще 
бъдем завинаги признателни. Господине Стоянчо! Влизането на 
тукашната бълг[арска] партия в придобития твърде просторен наш 
параклис, ще се уверите, че ще даде нов тласък на църковно-нацио-
налните ни дела, а то е от голямо значение за нашата епархия. Нека 
ни бъде дадено позволение да влезем в параклиса, пък нека 
закъснее колкото си ще издаването на фермана за издигането на 
църквата.  

Същият. 

№ 165 

СПЕЦИАЛНА ДОПИСКА НА СТАРА ПЛАНИНА 

Пловдив (Филипополи), 8/20 януари 1877 
Заемам се да ви пиша под въздействието на силно душевно въл-

нение. Току-що присъствах, заедно с целия град, на едно незабравимо 
зрелище, което не е изключение в съвременната история на нашия 
народ. Мъже, жени, вдовици в траур, деца, сираци от Батак, от 
Перущица и от много други села, които турските жестокости направиха 
известни в цял свят – всичките тези неубягващи от вниманието хора 
обикалят от сутринта нашия град, отивайки от едно консулство в друго 
и от Митрополията до Централното българско училище; те се движат 
тихо, но с твърда стъпка, с намръщени лица и святкащи очи: но 
никакво оръжие, нито една тояга дори! Целият град е на крак. Тези 
групи нарастват с тукашни българи, гръцкото малцинство, обик-
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Turcs se détournent presqu’effrayés de ce mouvement étrange. Mais où 
est l’autorité? où sont les zaptiés? où est l’infanterie, la cavalerie? leur 
devoir n’est-il pas d’attaquer cette multitude qui remplit les rues, qui entrave 
la circulation? L’autorité a disparu, ou du moins elle s’est retirée dans ses 
conaks, dans les casernes et l’on ne voit nulle part ses agents dans les 
rues: il n’est plus prudent de massacrer des gens paisibles! 

Mais qui signifie tout cela? 
Il faut que je commence mon récit de plus haut pour que vous puissiez 

comprendre toute la signification du spectacle que je viens de vous décrire. 
Qui est celui qui ne connaît pas le Dr. Tchomacof, cet ardent 

patriote, qui était l’orgueil de notre ville, qui lutta pendant plus de dix ans 
contre le Phanar pour l’indépendance de notre église et qui eut le 
bonheur de voir l’oeuvre, à laquelle il avait travaillé avec toute la nation, 
couronnée de succès par la création de l’Exarchat bulgare. Il était un 
temps où cette personne fut l’idole de toute la nation, où l’on lui faisait 
des réceptions princières partout où il se montrait. Eh bien, le Dr. 
Tchomacof est aujourd’hui la personne la plus haïe, la plus méprisée de 
toute la Bulgarie, les gamins courent après lui dans notre ville, là où 
deux ans auparavant il avait été adoré, pour le huer, pour le conspuer et 
lui crier: à bas le traître! 

Quelle trahison a donc pu commettre Mr. Tchomacof pour perdre sa 
popularité et voir l’amour, dont il jouissait parmi ses compatriotes, 
transformé en haine implacable? Il n’a commis aucun crime, il n’a eu la 
moindre intention de trahir notre patrie; il n’est que dans l’erreur; mais 
cette erreur est si grave que le peuple entier a dû se lever pour en 
repousser les conséquences. Mr. Tchomacof a la faiblesse d’esprit de 
croire qu’un Mithat pacha, l’auteur des massacres en Bulgarie, peut 
sincèrement vouloir l’amélioration du sort des chrétiens, l’égalité des 
Bulgares avec les Turcs et de prendre au sérieux une constitution dont 
la base même est l’anéantissement des nationalités chrétiennes. 
Possédant les droits que nous donne la nouvelle constitution, dit-il, nous 
accaparerons toutes les charges dans notre patrie, nous nous organise-
rons fortement, nous nous civiliserons, nous nous armerons et à un 
moment donné nous briserons le joug des Turcs. Tandis que si les 
Russes s’emparent de notre pays notre existence nationale disparaîtrait 
pour jamais. 

Ainsi donc, vous voyez que Mr. Tchomakof est loin d’être devenu un 
ottoman, il a le tort seulement de croire Mithat pacha plus bête qu’il ne l’est 
et il oublie que les Turcs une fois délivrés de la pression qu’exercent sur 
eux en ce moment les grandes puissances n’auront rien de plus pressé à 
faire que d’ouvrir une lutte à la vie à la mort avec l’élément bul-
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новено толкова шумно, е изчезнало, докато турците се отвръщат 
почти ужасени от това странно оживление. Но къде е властта? Къде са 
заптиетата? Къде е пехотата, кавалерията? Тяхното задължение не е 
ли да разпръснат това множество, което изпълва улиците и пречи на 
движението? Властта е изчезнала, или най-малкото се е прибрала в 
своите конаци, в своите казарми и никъде по улиците не се виждат 
нейни представители: вече не е разумно да се колят мирни хора! 

Но какво означава всичко това? 
За да можете да разберете целия смисъл на зрелището, което 

току-що ви описах, трябва да започна своя разказ по-отдалеч. 
Кой не познава Д-р Чомаков, този пламенен патриот, който беше 

гордостта на нашия град, който се бор£ повече от десет години против 
Фенер за независимостта на нашата Църква и който има щастието да 
види делото, за което работи заедно с цялата нация, увенчано с успех 
чрез създаването на Българската екзархия. Някога тази личност беше 
идолът на цялата нация, нему се правеха княжески посрещания 
навсякъде, където се появяваше. Д-р Чомаков днес е най-мразеният, 
най-презираният в цяла България; в нашия град, там, където преди 
две години той беше предмет на обожание, децата тичат подир него 
за да го оплюват и освиркват с викове: Долу предателя! 

Какво предателство, прочее, е могъл да извърши Г-н Чомаков за 
да загуби своята популярност и да види как любовта, на която се рад-
ваше сред своите сънародници, се превръща в неумолима омраза? 
Той не е извършил никакво престъпление, не е имал ни най-малкото 
намерение да предава нашата родина; просто е в грешка; но тази 
грешка е толкова сериозна, че целият народ трябваше да се вдигне за 
да предотврати нейните последствия. Г-н Чомаков е имал глупостта 
да повярва, че един Мидхат паша, извършител на кланетата в 
България, може искрено да иска подобрение участта на християните, 
равенство на българите с турците, и да вземе на сериозно една кон-
ституция, на която самият принцип е унищожение на християнските 
народности. Опрени на правата, които ни дава новата 
конституция, казва той, ще завземем всички служби в нашата 
родина, здраво ще се организираме, ще се цивилизоваме, ще се 
въоръжим и в даден момент ще строшим турския ярем. Докато, ако 
русите завладеят родината ни, нашата националност ще изчезне 
завинаги. 

Виждате, прочее, че Г-н Чомаков изобщо не е станал отоманец, 
неговата вина е единствено в това, че смята Мидхат паша за по-глу-
пав отколкото е в действителност и забравя, че турците, веднъж из-
бавили се от натиска, който над тях в този момент упражняват Вели-
ките сили, незабавно ще започнат борба на живот и смърт с българ-
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gare qui est devenu si dangereux pour leur domination en Europe. Nos 
églises, nos écoles, nos séminaires, l’indépendance de notre église, les 
gens influents et instruits, la partie intelligente et industrieuse de la 
nation, les prêtres, les professeurs, tout disparaîtra sous leurs coups 
désespérés et devant notre impuissance évidente. Une nuée de 
Circassiens, de Curdes, d’Asiates fanatiques couvrira les pleines fertiles 
de Vidin jusqu’à Salonique et la Bulgarie sera étouffée avant d’avoir pu 
même jeter un seul cri de douleur. Croire á la sincérité d’un Turc envers 
un chrétien, croire aux promesses de la horde jeune-turque envers les 
chrétiens en général et les Bulgares en particulier c’est faire preuve 
d’une aberration d’esprit impardonnable; et voilà pourquoi Mr. 
Tchomakof vient de soulever contre soi toute la Bulgarie, voilà pourquoi 
il a été la cause des démonstrations imposantes dont notre ville est le 
théâtre en ce moment. Mr. Tchomakof n’est qu’une victime de la perfidie 
infernale de Mithat pacha! 

Ses agissements incorrects dans les derniers temps envers l’Exarchat 
et en faveur de la constitution turque étaient connus de tout le monde, 
aussi lorsqu’il vint, avant quinze jours, dans notre ville, dans la ville qui 
naguère le recevait avec des acclamations, personne ne l’approcha, les 
maisons de ses anciens amis, de ses parents même lui furent 
hermétiquement fermés. Il ne perdit pas cependant courage, il a un de ces 
caractères entêtés, dont l’obstination ne fait que s’accroître devant les 
obstacles, il parvint même à gagner à la cause qu’il défendait un ex-fon-
ctionnaire et un docteur en médecine bulgare, mais là se bornèrent toutes 
ses conquêtes. 

Cela va sans dire que notre Mutessarif ainsi que tous les 
fonctionnaires et membres turcs du conseil administratif reçurent Mr. 
Tchomakof avec une simulation de distinction qui finit par aveugler 
complètement notre ex-patriote bulgare; la maison d’un certain Hadji 
Ismaïl devint le rendez-vous de tous les intrigants turcs ainsi que du Dr. 
Tchomakof et de ses deux acolytes. C’est là que prit naissance l’idée de 
créer une société turco-bulgare sous le nom de Fraternité et dont le 
premier acte fut de rédiger une adresse pour le Sultan au nom de tout le 
sandjak de Plovdiv. La substance de cette adresse était: que les 
habitants de tout le sandjak de Philippople étaient excessivement 
contents du gouvernement turc, qu’ils vivaient, chrétiens et mahomé-
tans, dans une complète fraternité, qu’il n’y a jamais eu entre eux la 
moindre dissension, que les désordres du mois de mais n’ont été que 
l’oeuvre d’agents étrangers et principalement d’agents russes, que 
l’autorité a bien fait de prendre et de punir exemplairement, que la 
nouvelle constitution accorde aux sujets du Sultan des bienfaits 
capables de rendre jaloux tous les autres peuples du monde, etc. etc. 
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ския елемент, който стана толкова опасен за техните европейски вла-
дения. Нашите църкви, нашите училища, нашите семинарии, незави-
симостта на нашата Църква, образованите и влиятелни хора, интели-
гентната и работливата част на нацията, свещениците, учителите – 
всичко ще изчезне под отчаяния им напор и при очевидната ни без-
помощност. Рояк от черкези, от кюрди, от фанатизирани азиатци ще 
покрие плодородните равнини от Видин до Солун и България ще бъде 
задушена преди да успее да нададе вик на отчаяние. Да се вярва в 
искреността на турчин към християнин, да се вярва в обещанията на 
младо-турската орда към християните изобщо и към българите в 
частност – това е доказателство за непростимо заблуждение; ето 
защо Г-н Чомаков вдигна срещу себе си цяла България, ето защо той 
беше причина за внушителните демонстрации, на които нашият град е 
сцена в този момент. Г-н Чомаков не е повече от жертва на пъкленото 
коварство на Мидхат паша! 

Неговите машинации напоследък спрямо Екзархията и в полза на 
турската конституция бяха известни на всички; ето защо, когато дойде, 
преди петнадесет дни, в нашия град, в града, който някога го 
посрещаше с възторг, никой не се доближи до него, домовете на ста-
рите му приятели, даже и на неговите роднини, бяха херметически 
затворени за него. Той обаче не се обезкуражи, тъй като притежава 
един от онези упорити характери, чиято неотстъпчивост пречките само 
увеличават, даже успя да спечели за каузата си един бивш чиновник1 
и един български доктор по медицина2, но с това се ограничиха 
неговите завоевания. 

От само себе си се разбира, че нашият ìþòåñàðèô3, както и всички 
турски чиновници и членове на административния съвет, посрещнаха 
Г-н Чомаков с престорена почит, която накрая заслепи напълно на-
шият някогашен български патриот; къщата на някой си Хаджи Исмаил 
стана сборен пункт за всички турски интриганти, както и за д-р Чомаков 
и двамата му помощници. Именно там се родила идеята да се създаде 
едно турско-българско дружество под името Братство и чийто първи 
акт бил съставянето на един адрес до султана от името на Плов-
дивския ñàíäæàê. Същността на този адрес била: че жителите на 
целия Филипополски ñàíäæàê били изключително доволни от тур-
ското управление, че християни и мохамедани живеели в съвършено 
братство, че никога не е имало между тях никакъв раздор, че безре-
диците от месец май били дело само на чужди агенти и главно на 
руски агенти и че властта добре е направила като ги е хванала и ги 
е наказала за назидание, че новата конституция дава на подани-
ците на султана такива благодеяния, които са за завиждане от 
страна на всички други народи по света и т.н., и т.н. 

                                                 
1 Йоаким Груев, бивш ìóàâèí на Пловдивския ìþòåñàðèô. 
2 Д-р Рашко Петров. 
3 Хамид паша. 
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Ce ramassis de sottises était un chef d’oeuvre aux yeux des Turcs, qui 
en attendaient des effets foudroyants, mais aussi longtemps qu’il ne 
porterait que des signatures, ou plutôt des cachets turcs il restait sans 
valeur; il fallait donc à tout prix se procurer des signatures bulgares. Mr. 
Tchomakof et ses deux acolytes ne se faisaient aucune illusion sur les 
dispositions de la population bulgare, aussi ne firent-ils la moindre tentative 
pour lui demander son adhésion. Ils se bornèrent à chercher de convaincre 
notre évêque de signer l’adresse en question au nom de tout le peuple 
espérant que, faute de mieux, cela suffira pour la comédie. Ils trouvèrent 
Son Emin[ence] inébranlable dans son refus, quoiqu’ils allaient toutes les 
nuits dans l’archevêché pour l’endoctriner; leurs injures et leurs menaces 
de la colère de Mithat pacha restèrent sans effets et ils durent enfin 
capituler. 

Le bruit de ces visites nocturnes se répandit bientôt parmi la popu-
lation et produisit une grande émotion; on craignait que l’évêque ne 
succombât et ne livrât à nos ennemis des armes au moyen des quels ils 
pourraient détruire tout ce que l’Europe chrétienne, dans sa générosité, 
voulait faire pour notre patrie. Aussi, le dimanche passé les diverses 
corporations de Plovdiv s’assemblèrent dans la sale de l’école centrale 
et envoyèrent à Son Emin[ence] une députation pour lui dire de ne 
souscrire à aucune adresse ayant trait à la constitution turque et de 
savoir que s’il désobéissait au peuple il devait se considérer non 
seulement comme démissionnaire de son poste, mais aussi comme 
traître et comme complice des assassins qui ravagèrent l’été passé les 
villages de ses propres ouailles. Calmez-vous, mes chers enfants, leur 
répondit l’évêque, et tachez de calmer aussi les corporations qui vous 
ont envoyés auprès de moi. Dites leur que le bon pasteur donne sa vie 
pour ses brebis et que je ne suis pas le mercenaire dont parle le saint 
évangile et qui fuit au moment du danger en laissant son troupeau à la 
rage des loups. Cette réponse produisit dans toute la ville une explosion 
de joie indicible et Son Emin[ence] Ghervasié est aujourd’hui la 
personne la plus aimée et la plus vénérée dans toute la ville. 

Au moment où l’on colportait avec satisfaction la réponse virile que 
l’évêque avait faite aux envoyés des corporations, voici la ville qui est 
envahie par des hommes, des femmes, des enfants accourus de Batak, 
Perouchtitza etc. pour protester contre les intrigues du gouvernement et de 
ses agents Tchomakof et autres. Tout ce monde quoique calme en ap-
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Всичките тези глупости били шедьовър в очите на турците, които 
очаквали от тях мълниеносен ефект; но те оставали без стойност, тъй 
като носели само турски подписи, или по скоро печати; трябвало, 
следователно, на всяка цена да се намерят и български подписи. Г-н 
Чомаков и двамата му помощници не си правеха никакви илюзии от-
носно настроенията на българското население и затова изобщо не 
пробваха да поискат подкрепа от него. Те се ограничиха с опит да 
убедят нашия епископ1 да подпише въпросния адрес от името на 
всички, надявайки се, че това, по липса на по-добро, ще стигне за ко-
медията. Но те намериха Негово Преосв[ещенство] непоклатим в него-
вия отказ, въпреки че ходеха всяка вечер в Митрополията за да го 
убеждават; техните обиди и заплахи с гнева на Мидхат паша останаха 
без резултат и накрая те трябваше да се откажат. 

Слухът за тези нощни посещения скоро се разпространи сред на-
селението и произведе голямо вълнение; страхувахме се, че еписко-
път няма да устои и ще даде на враговете ни оръжия, чрез които те 
биха могли да разрушат всичко онова, което, в своята щедрост, хрис-
тиянска Европа искаше да направи за нашата родина. Ето защо ми-
налата неделя различните еснафи от Пловдив се събраха в залата на 
главното училище и изпратиха на Н[егово] Пр[еосвещенство] една де-
путация за да му кажат да не се подписва под какъвто и да било ад-
рес, който има нещо общо с турската конституция, и да знае, че ако не 
се подчинява на народа, ще трябва да се смята, че си е подал ос-
тавката, а също така и че е предател и съучастник на убийците, които 
опустошиха миналото лято селата на неговите собствени пасоми. Ус-
покойте се, скъпи мои деца, им отговори епископът, и постарайте се 
също да успокоите еснафите, които са ви изпратили при мен. 
Кажете им, че добрият пастир дава живота си за овцете и че аз не 
съм наемникът, за който говори Св.Евангелие2 и който бяга в 
момент на опасност, оставяйки своето стадо на яростта на 
вълците. Този отговор извика в целия град взрив от неописуема 
радост и Н[егово] Пр[еосвещенство] Гервасий днес е най-обичаната и 
най-почитаната личност в целия град. 

В момента, в който със задоволство се разнасяше слухът за мъ-
жествения отговор, който епископът бе дал на еснафите, ето градът 
наводнен от мъже, жени, деца, стекли се от Батак, Перущица и т.н. за 
да протестират срещу интригите на правителството и на неговите 

                                                 
1 Гервасий Левкийски, наместник на намиращия се по това време в Цариград Па-

нарет Пловдивски. 
2 Добрият пастир полага душата си за овците; а наемникът, който не е пастир, 

комуто овците не са негови, вижда вълка, че иде, оставя овците и бяга; а вълкът 
разграбя и разпръсва овците. (Йоан, 10, 11-2). 
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parence était exaspéré au fond. Il était devenu très impressionnable depuis 
les malheurs inouïs qu’il a souffert l’année passée et il suit avec anxiété les 
travaux de la conférence, dont il attend sa résurrection. Il s’était levé en 
masse lorsqu’ils a appris que des Bulgares avaient l’intention de donner en 
son nom des adresses de remerciement au gouvernement turc pour de 
prétendus bienfaits dont il n’a senti que le poids écrasant. Ce malheureux 
qui venaient par groupes, se rendaient directement dans les consulats et 
criaient qu’ils ne voulaient pas donner des adresses, que les Turcs 
continuaient à les maltraiter et qu’ils demandaient l’indépendance complète 
de la Bulgarie. 

Les consuls de France, d’Angleterre et de Russie se rendirent dans le 
consulat autrichien où après s’être consulté ils en informèrent par le 
télégraphe la Conférence de l’agitation qui régnait dans la ville et des 
désirs que les masses de la Bulgarie leur avaient exprimés de vive voix. Et 
afin de calmer ces malheureux et de les engager à rentrer dans leurs 
villages, les consuls envoyèrent dans l’école centrale, où tout ce monde 
s’était rassemblé pour signer une adresse à la conférence de Constan-
tinople, leurs dragomans pour leur dire que les consuls ont informé leurs 
gouvernements respectifs des désirs qu’ils venaient d’exprimer et qu’ils 
devaient s’en aller chez eux pour ne pas exciter plus longtemps l’autorité 
turque. Les Bulgares prièrent les dragomans d’envoyer à la conférence 
l’adresse qu’ils venaient de signer, ce que leur fut immédiatement promis, 
et se dispersèrent pour rentrer dans leurs villages. 

Tel est le spectacle qui s’est déroulé devant nos yeux pendant toute la 
journée et qui démontre une fois de plus qu’il n’y a plus de réconciliation 
possible entre le Turc et le Bulgare tant que ce sera la Porte qui aura l’au-
torité entre les mains et qui pourra poursuivre sa politique infernale.  

D[raganoff Natchovitch, Gr.] 

БИА-НБКМ, ф. 14, оп. 2, а.е. 8, л. 12-16. 

№ 166 

1878, между октомври 23 и декември 23, Пловдив1. – Писмо от 
Мария Чомакова до баща £: упреква го в отчужденост и го моли 
да одобри избраника на сърцето £ 

Mon cher Père, 
Je ne puis pas supporter plus longtemps ce silence accablant, je vous 

écris donc; et quoique je sache que vous ne me reconnaissez pas la fa-

                                              
1 Датата и мястото определени по съдържанието. 
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агенти Чомаков и сие. Всички тези хора, макар и спокойни на вид, вът-
решно бяха крайно раздразнени. Те са станали твърде чувствителни 
от нечуваните нещастия, които ги сполетяха миналата година, и сле-
дят с тревога работата на конференцията1, от която очакват своето 
възкресение. Те масово се надигнали, когато научили, че българи 
имат намерение да дадат от тяхно име благодарствени адреси до 
правителството за някакви си уж благодеяния, от които друго освен 
смазваща тежест не усещат. Клетниците, дошли на групи, отидоха 
направо в консулствата и викаха, че не искат да подават адреси, че 
турците продължават да се отнасят жестоко с тях и че искат пълна 
независимост за България. 

Консулите на Франция, Англия и Русия отидоха в австрийското 
консулство2, откъдето, след консултации, осведомиха по телеграфа 
Конференцията за неспокойствието, което цари в града, и за искани-
ята, които българските маси устно изразиха пред тях. А за да успокоят 
тези клетници и да ги убедят да се върнат по селата си, консулите 
изпратиха в главното училище, където всичките тези хора се бяха 
събрали за да подпишат адрес до Цариградската конференция, своите 
драгомани за да им кажат, че консулите са осведомили своите 
правителства за желанията, които те току-що бяха изразили, и че 
трябва да се приберат за да не дразнят повече турската власт. Бълга-
рите помолиха драгоманите да изпратят на Конференцията адреса, 
който току-що бяха подписали, което им бе незабавно обещано, и се 
пръснаха за да се върнат по селата си. 

Такова е зрелището, което се разигра пред очите ни в продълже-
ние на цял един ден и което доказва още един път, че помирението 
между турчина и българина е невъзможно докато властта се намира в 
ръцете на Портата и докато последната ще може да продължава 
пъклената си политика. 

Д[раганов Начович, Гр.] 

№ 166 

Скъпи татко,  
Не мога повече да понасям това смазващо мълчание и за това Ви 

пиша; и макар да зная, че Вие не ми признавате способност да съдя и 

                                                 
1 Посланическата конференция в Цариград. 
2 Австрийски консул по това време е Аделбург. имената на останалите трима 

консули са съответно: Жозе д’Истриа, Фредерик Р. Дж. Калвърт, Найден Геров. 
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culté de juger et le droit d’avoir une volonté et de sentir; quoique je sache 
que je ne suis pour vous qu’une poupée sans désirs et sans discernement 
et qui ne vit que par routine, j’espère que vous lirez ma lettre. Je me 
souviens de l’époque où mes rélations avec vous n’avaient pas encore 
cessé d’être celles d’un enfant avec son père; où vous veniez, le matin, 
dans notre lit nous conter des histoires; c’est à peu près le seul fait de cette 
époque, dont je me souvienne (il y a si longtemps de cela!) mais je sais 
que c’était bien donc. Quelle fut la cause du réfroidissement qui survient et 
qui éloigne cette confiance si naturelle entre nous? Je ne puis me l’ex-
pliquer, je n’ai jamais cherché à le faire, mais Dieu seul sait si j’en ai souf-
fert. J’ai souvent pensé qu’une mère étaiet probablement le lien naturel 
entre le père et ses enfants et qu’elle morte, les enfants les perdaient tous 
les deux… Je ne sais pas ce qui se passait en vous, mais je sais que pour 
longtemps votre regard ne s’arrête directement sur moi et que vous n’aviez 
jamais rien à me dire.  

Quant à moi, hélas! j’étais plus libre avec un étranger que je voyais 
pour la première fois et il m’aurait été plus facile de parler avec lui de ce qui 
se passait en moi qu’avec mon père … Mais lorsque la seule personne 
avec laquelle mon âme communiquait, lorsque ma soeur me fut enlevée, 
alors que je sentis que je n’étais plus désormais qu’un tombeau au milieu 
de ce monde, auquel aucun lien ne m’attachait. 

N’ayant jamais connu personne qui m’est compris, je finis 
naturellement par croire que j’était un être hétérogène, différent 
essentiellement du reste des gens. Ce qui offrait de l’intérêt pour les 
autres n’en offrait pas pour moi; c’était évident que j’étais une étrangère 
dans ce monde, où le sort m’avait jetée je ne sais pourquoi et que j’étais 
destinée à parcourir la vie en érmite. Quelle triste que fût cette idée, elle 
s’était réveillée en moi de bonne heure et je m’y étais habituée, 
lorsqu’un rayon de lumière vient éveiller en moi un espoir que je croyais 
déjà mort. Je rencontrai un homme qui sentait et qui voyait comme moi 
et auquel le monde se présentait sous le même aspect qu’à moi! 
J’éprouvai alors à peu près la même sensation que celle d’un homme, 
qui, égaré dans un pays étranger, vois pour la première fois quelqu’un 
avec qui il peut parler. Je n’étais plus muette désormais et je pouvais 
aussi vivre! Le monde n’était plus un désert, mon existence n’était plus 
vide de sens, j’étais comprise, à la fin! …  

Mais voilà que dans ce moment vous venez vous interposer en[tre] lui 
et moi et sans daigner le regarder, sans me demander ce qu’il est pour 
moi, vous dites que ce n’est pas avec lui que je serai heureuse. De grâce, 
mon père! Comprenez que le bonheur n’est pas un fantôme que l’on 
puisse évoquer à plaisir pour que vous m’ordonniez de le chercher là et 
pas ici! Comprenez donc que ce n’est ni l’état, ni la position que c’est 
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право да имам воля и чувства, макар да зная, че за Вас съм само една 
живееща по навик кукла без желания и без разсъдък, аз се надявам, 
че Вие ще прочетете писмото ми. Спомням си времето, когато моите 
отношения с Вас все още бяха онези на дете с неговия баща, когато 
сутрин Вие идвахте в нашето легло да ни разказвате приказки; това е 
почти единственото нещо, което си спомням от онова време (толкова 
отдавна беше то!), но знам, че беше хубаво. Каква беше причината за 
отчуждението, което настъпва и което отдалечава това така ес-
тествено между нас доверие? Не мога да си го обясня, никога не съм 
се и опитвала да го направя, но само Господ знае колко страдах от 
това. Често си мислех, че майката е естествената връзка между 
децата и техния баща и че ако тя умре, децата губят и двамата… Не 
знам какво става във Вас, но знам, че отдавна Вашият поглед не се 
спира върху мен и че Вие нямате какво да ми кажете.  

Що се отнася до мен, уви!, аз бях по-свободна с кой да е чужде-
нец, когото виждах за първи път, и ми беше по-лесно да говоря с него 
за онова, което става в мен, отколкото с баща ми... Но когато един-
ственото същество, с което душата ми общуваше, когато сестра ми ми 
беше отнета1, тогава почувствах, че не съм нищо повече от надгробен 
паметник в свят, към който нищо не ме привързваше.  

Тъй като не бях познавала никого, който да ме разбира, аз накрая 
съвсем естествено повярвах, че съм нещо съвсем различно, отлича-
ващо се в основата си от останалите хора. Това, което беше инте-
ресно за другите, у мен не събуждаше никакво вълнение; явно бях 
чужденка в този свят, където съдбата ме беше захвърлила неясно 
защо, предопределена да прекарам живота си като отшелничка. Кол-
кото и тъжна да беше тази идея, тя отрано се бе пробудила у мен и аз 
вече бях свикнала с нея, когато лъч светлина дойде да пробуди у мен 
надежда, която смятах мъртва. Срещнах човек2, който чувства и вижда 
като мен и комуто светът се разкрива по същия начин както и на мен. 
Тогава изпитах почти същото усещане, каквото чувства човек, който, 
заблуден в чужда страна, за пръв път вижда някой с който може да 
поговори! Вече не бях безгласна и можех да живея. Светът повече не 
беше пустиня, съществуването ми вече не беше лишено от смисъл, аз 
бях разбрана, най-сетне!…  

Но ето, че точно в този момент Вие заставате между мен и него и 
без да благоволите да го разгледате, без да ме питате какво е той за 
мен Вие казвате, че не с него аз ще бъда щастлива. За Бога, татко! 
Разберете, че щастието не е призрак, който можеш да извикаш когато 
си пожелаеш, та да ми нареждате да го търся там, а не тук! Разбе-
рете, че то не е нито в състоянието, нито в положението, а в човека. И 

                                                 
1 Елена Чомакова умира от настинка в гърлото на 23 окт. 1878. 
2 Владимир Петров. 
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l’homme! Et je veux être heureuse, maintenant que je sais que j’en suis 
capable! N’est-ce pas cruel de m’en empêcher, de gaieté de coeur? 

Peut-être vos jugements sont-ils justes en ce qui concerne les autres, 
mais ils ne le sont pas pour moi et le bonheur est quelque chose de tout à 
fait relatif. Il serait un Rothschild, qu’il ne serait pas pour moi plus qu’il est, 
et il n’aurait le sou, qu’il ne serait pas moins. – Qu’est-ce que vous avez à 
objecter contre lui? N’est-ce pas l’âme la plus noble, le caractère le plus 
élevé qui ait jamais existé? Vous ne pouvez pas lui refuser cela, vous ne 
serez pas à ce point injuste! Il est mon supérieur sous tous les points de 
vue et c’est moi qui sois indigne de lui. 

Vous prenez en considération le jugement le monde en fera, tandis 
que ne voulez pas même entendre mon opinion à moi qui suis seule 
intéressée en cela. Cher papa! ne me rendez pas malheureuse pour toute 
ma vie! Je ne crois pas que je mourrais, si vous disiez non, mais en tous 
cas cela me ferait désirer la mort. 

Votre fille dévouée Marie 

Частен архив на Соня Петрова-Чомакова. Оригинал. 

№ 167 

1879, март 15, Пловдив. – Доклад на сър Хенри Дръмънд Уулф, 
британски член на Комисията за организиране на Източна Руме-
лия, до външния министър на Великобритания маркиз Солсбъри: 
посетил го д-р Чомаков, който го осведомил за настроенията на 
българите от областта 

Philippopolis, March 15, 1879 // (received April 2.) 
My Lord, 
Yesterday I received a visit from M. Tchomakoff. I think this gentleman 

must be known to your Lordship. He is a Bulgarian who lived at Constan-
tinople for a long time as Agent for the Bulgarians, and more recently as a 
Councillor of State. 

I believe he was well known to Sir Henry Elliot, and supposed to be 
friendly to the policy of England. I have hitherto been unable to see him, as 
shortly after my arrival he was much afflicted by the loss of a daughter. 

M. Tchomakoff told me that he thought the Bulgarians would be quite 
disposed to conform peaceably to the Treaty of Berlin, and to accept the 
proposals of the Commission, of which they approved, on three conditions, 
viz., the abolition of the Balkan garrisons, the appointment of an European 
Governor, and, if possible, a mixed occupation. 

He said that the Balkan and Rhodope garrisons would shut in the 
province with a ring of iron not only irksome and dangerous to the prov-
ince, but ruinous to the Porte. They could not be kept up under 100. 000 
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искам да бъда щастлива, сега, когато знам, че съм способна на това. 
Не е ли жестоко да се лиша доброволно от него?  

Може Вашите преценки да са справедливи що се отнася до дру-
гите, но не и за мен, а щастието е нещо съвършено относително. И да 
беше един Ротшилд, той не би означавал за мен повече от това, което 
е, и да нямаше нито грош, той не би бил по-малко. Какво имате против 
него? Не е ли той най-благородната душа, най-извисеният характер, 
който някога е съществувал? Вие не бихте могли да му отречете това, 
Вие не ще бъдете до такава степен несправедлив! Той ме пре-
възхожда във всяко отношение и аз съм тази, която е недостойна за 
него.  

Вие вземате предвид онова, което хората ще кажат, но не искате 
даже да чуете мнението ми – мнението на тази, която сама е заинте-
ресована в това. Скъпи татко! не ме правете нещастна за цял живот! 
Не смятам, че бих умряла, ако Вие кажете не, но във всеки случай 
това ще ме накара да желая смъртта. 

Ваша предана дъщеря Мария 

№ 167 

Пловдив, 15 март 1879 // (получено 2 април) 
Милорд, 
Вчера ме посети Г-н Чомаков. Смятам, че този господин трябва да 

е познат на Ваша светлост. Той е българин, който дълго време е 
живял в Цариград като представител на българите, а по-сетне като 
държавен съветник1.  

Мисля, че той е бил добре познат на сър Хенри Елиът и е бил 
смятан за приятелски настроен към политиката на Англия. До сега ми 
беше невъзможно да се срещна с него, тъй като скоро след моето 
пристигане той бил силно опечален от загубата на дъщеря2. 

Г-н Чомаков ми каза, че смята, че българите са твърде разполо-
жени да се подчинят мирно на Берлинския договор и да приемат 
предложенията на Комисията, които те одобряват с три условия, 
именно: отменяне на гарнизоните по Стара планина, назначаване на 
европеец за губернатор и, ако е възможно, смесена окупация. 

Той каза, че гарнизоните по Стара планина и по Родопите ще 
затворят провинцията в железен обръч, не само обременителен и 
опасен за нея, но и пагубен за Портата. Те не биха могли да бъдат 

                                                 
1 Тоест член на Държавния съвет на Турция. 
2 Елена Чомакова, починала на 23 окт. 1878. 
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or at least 50. 000 men, and the money necessary for this purpose, if 
expended on public works in the province, would bind it far more securely 
to the Empire. The Balkan garrisons were also a danger to northern 
Bulgaria. He was opposed to the nomination of Rustem Pasha, whose 
experience in governing the Lebanon was not applicable here. As to the 
mixed occupation, he had once suggested it to Sir Henry Elliot, and re-
gretted that the recommendation had not been adopted. In the present 
agitated state of the country the presence of foreign troops would produce 
a tranquillizing and otherwise beneficial effect. 

I suggested that the absence of the Balkan garrisons might lead to the 
proclamation of union with northern Bulgaria. He replied that the 
proclamation might be made whether the garrisons were kept up or not. But 
he did not at all agree in my apprehensions. The Bulgarians of Eastern 
Roumelia, when once secured against the return of former abuses, were 
prepared to accept the decisions of Europe. They knew that Europe had 
determined on the separation, and felt it was useless to dispute the point. 
But in many respects the inhabitants of this province preferred what they 
had heard of the institutions proposed by the Commission to those 
projected for Bulgaria. In that Principality there would be many public ex-
penses, from which the province would be spared, a civil list for the Prince, 
possibly a standing army, and, perhaps, a costly policy of enterprise. 

He begged me to bring these considerations before your Lordship, 
assuring me again and again of the desire of his fellow-countrymen to 
accept the settlement of Berlin, and the proposals of the Commission, but 
urging the danger that would follow the introduction of the Balkan garrisons 
and a Rayah Governor. 

I have, &c. // (Signed) H. Drummond Wolff 

 Blue Books. 1879. No 9. Part II, p. 718. 

№ 168 

1889, февруари 26, Пловдив1. – Писмо от д-р Чомаков до Мар-
шала2 на двора на княз Фердинанд: извинява се, че поради обост-
рения си ларингит не може да присъствува на вечерята, на която 
е поканен 

Monsieur le Maréchal,  
Comme l’[h]umidité d’aujourd’hui s’est fait sentir tant soit peu sur une 

laryngite, dont j’ai souffert et me reste encore quelque vestige, j’ai cru que 

                                              
1 Мястото определено по съдържанието – по това време князът е в Пловдив (Бур-

булон, граф дьо. Български дневници, с. 118 и сл.). 
2 Граф Амеде дьо Форас, Велик маршал на двора на княз Фердинанд след смъртта 

през 1888 на граф дьо Грьоно.  
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поддържани с по-малко от 100 000, или поне 50 000 души, докато не-
обходимите за тази цел пари, ако се изразходват за обществени нужди 
в провинцията, биха я привързали много по-надеждно към Империята. 
Старопланинските гарнизони били и заплаха за Северна България. 
Той е против назначаването на Рюстем паша, чийто опит от 
управлението на Ливан не е приложим тук. Що се отнася до смесената 
окупация, той вече веднъж я е предлагал на сър Хенри Елиът и 
съжалява, че препоръката не е била приета. При сегашното брожение 
в страната присъствието на чужди войски щяло да има успокояващ и 
изобщо благотворен ефект. 

Аз намекнах, че липсата на гарнизони по Стара планина може да 
доведе до провъзгласяване на съединение със Северна България. 
Той отговори, че такова провъзгласяване може да бъде извършено 
без оглед на това има ли или няма гарнизони. Но изобщо не споделя 
моите опасения. Българите от Източна Румелия, при гаранция срещу 
връщането на старите злоупотреби, били готови да приемат решени-
ята на Европа. Те знаели, че Европа била категорична за разделени-
ето и усещали, че е излишно да спорят по тази точка. Но жителите на 
тази провинция в много отношения предпочитали това, което били 
чули за предложените от Комисията институции, пред проектираното 
за България. В това княжество щяло да има много обществени раз-
носки, които щели да бъдат спестени на провинцията – цивилна листа 
за княза, вероятно редовна армия и, може би, скъпоструваща активна 
политика. 

Той ме помоли да представя тези съображения на Ваша светлост, 
уверявайки ме непрекъснато, че неговите сънародници щели да 
приемат берлинското споразумение и наблягайки на опасността, която 
щяла да последва разполагането на гарнизони по Стара планина и 
назначаването на османски поданик за губернатор.  

Имам чест и пр. // (подписал) Х. Дръмънд Уулф 

№ 168 

Господин Маршал 

Тъй като днешната влага се поотрази на ларингита, от който бо-
ледувах и който не е напълно отминал, сметнах, че би било съзна-
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si je m’y expose la nuit ce serait sciemment provoquer une récidive. Or, 
pour l’éviter, je viens vous prier, Monsieur le Maréchal, de vouloir bien 
m’excuser auprès de Son Altesse Royale de mon abstention du diner de la 
Cour, où j’ai eu l’honneur d’être un des invités. 

Avec l’assurance de ma considération la plus distinguée 
votre très humble Serviteur // Dr St. Tchomacoff 

26 février [1]889 

Частен архив на Соня Петрова-Чомакова. Оригинал. 

№ 169 

1904, февруари 17, София. – Писмо от Мария Петрова-Чомакова 
до княз Фердинанд: съгласно княжеската воля учредено е дамско 
Общество за подпомагане на ранените руски войници в Далечния 
Изток 

 Le 17 Février 1904 // Sofia 
Monseigneur, 
Se conformant au désir que Votre Altesse Royale a daigné exprimer 

d’être tenu au courant des actes de la Société de secours pour les blessés 
russes, le Comité m’a fait l’honneur de me donner cette charge: de 
soumettre à Votre Altesse Royale chacune des décisions qu’il prend.  

Dimanche dernier a eu lieu la première réunion générale à laquelle les 
dames ont afflué avec un empressement tout à fait inaccoutumé, arrivant 
en masse, avant l’heure indiquée, ce qui nous fait bien augurer du succès 
de votre Oeuvre. Mme Petrow a commencé par expliquer le but de la 
Société, formée sur l’initiative de Monseigneur et par Sa volonté expresse 
et elle a lu la lettre que Votre Altesse Royale lui a adressée. Après cela on 
a passé à l’ordre du jour, qui était, d’abord de compléter le Comité en y 
ajoutant de nouveaux membres. Comme tels, nous avons proposé les 
présidentes de toutes les Sociétés de Dames existant à Sofia et quelques 
autres dames. Puis, comme la première chose à faire était de se procurer 
des moyens, on a élu cinq commissions, de dix membres chacune, qui 
iront quêter dans les cinq участък de la ville. En même temps, nous nous 
mettrons en rapport avec la Province.  

Cela n’est pas allé sans escrocs. Il y a eu bien de chicaneries et ce 
n’était pas facile de l’entendre. Un moment, j’ai cru qu’on allait se crêper les 
chignons. La présidente n’était pas en présence d’une sonnette. Mme 
Karaveloff brandissait un presse-papiers dont elle frappait la table à tour de 
bras. C’est surtout une charmante petite socialiste, Mme Dimtcheff (pas le 
genre échevelé. Très bien lissé.) qui nous a donné du fil a retordre. Elle 
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телно провокиране на рецидив, ако £ се изложа тази вечер. Прочее, за 
да я избягна, моля Ви, Г-н Маршал, да благоволите да ме извините 
пред Негово Царско Височество, че ще се въздържа от [присъствие на] 
вечерята в Двореца, на която имам честта да бъда един от пока-
нените. 

С уверение в отличното ми към Вас почитание 
Най-покорен слуга // Др Стоян Чомаков 

26 февруари [1]889 

№ 169 

17 февруари 1904 // София 
Господарю, 
Съобразявайки се с благосклонното желание на Ваше Царско Ви-

сочество да бъде държан в течение на делата на Обществото за 
оказване помощ на ранените руси, ръководството ми оказа честта да 
ме натовари със задължението да представям на Ваше Царско Висо-
чество всяко решение, което то взема. 

Миналата неделя се състоя първото общо събрание, на което 
дамите се стекоха със съвсем необичайна готовност, пристигайки ма-
сово преди определения час, което ни се видя добро предзнаменова-
ние за успеха на Вашето дело. Г-жа Петрова1 започна с разяснение за 
целта на Обществото, създадено по инициатива на Господаря и с 
неговата изрична воля, прочитайки писмото, изпратено £ от Ваше 
Царско Височество. След това се мина към дневния ред, най-напред в 
който беше попълването на ръководството с нови членове. За такива 
предложихме председателките на всички съществуващи в София 
дамски общества плюс още няколко дами. След това, тъй като това, с 
което трябваше да започнем, бе да се снабдим със средства, избрани 
бяха пет комисии от по десет члена всяка, които ще отидат да събират 
помощи в петте участъка на града. Заедно с това ние ще установим 
връзка с провинцията. 

Работа не мина и без мошеници. Имаше доста извъртания и не 
беше лесно да се разберем. За момент си помислих, че ще се хванем 
за косите. Председателката не разполагаше със звънец. Г-жа Кара-
велова размахваше едно прес-папие, с което ту с едната, ту с другата 
ръка удряше по масата. Работа ни отвори най-вече някаква си чаровна 
социалистка, Г-жа Димчева (не от рошавите; съвсем зализана). 
Тя разкри всичките ни нередности, извади на бял свят всичките праз-

                                                 
1 Султана Рачо Петрова. 
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a relevé toutes nos irrégularités, fait ressortir nos lacunes dans la 
connaissance du moeurs parlementaires. Dans ces moments, je regardais 
Mme Karaveloff et j’ai cru qu’elle a perdu un peu de son prestige à mes 
yeux. Nous sommes dû passer par où elle en voulait et nous l’avons même 
élue membre du Comité. 

Mme Karaveloff a émis l’opinion (pas en public) qu’il valait peut-être 
mieux, au lieu d’envoyer nos secours à l’Impératrice Marie Féodorowna, les 
adresser à la Стрелкова бригада qui a combattu à Chipka et qui se trouve 
déjà en théâtre de la guerre, disant que l’Impératrice […]1 était à la tête de 
la Croix Rouge qui est très riche et très bien pourvue à tout, tandis que les 
hôpitaux militaires étaient souvent dans un état déplorable. J’ai demandé 
qu’on ne discute pas cette opinion avant de savoir ce qu’on pense 
Monseigneur. Moi, je crois qu’il vaux mieux que nos secours soient 
adressés à l’Impératrice; cette manifestation ayant une importance plutôt 
morale que matérielle et devant être considérée surtout comme une 
masque de sympathie, nos secours ne peuvent s’adresser qu’à l’armée 
russe en général. D’un autre côté, ce sera, j’espère, un reproche tacite à 
l’Impératrice. 

Monseigneur voudra bien me pardonner cette abondance de détails et 
croire au profond dévoûment avec lequel j’ai l’honneur d’être 

de Votre Altesse Royale // la très humble et fidèle servante  
Marie Petrov 

ЦДА, ф. 3к, оп. 8, а.е. 628, л. 10-17. 

№ 170 

1904, февруари 25, София2. – Писмо от Мария Петрова-Чомакова 
до княз Фердинанд: В Обществото за създаване на болница за 
руските ранени в Далечния Изток цари пълен хаос 

Ce mardi 
Monseigneur, 
Notre Société se trouve dans un affreux imbroglio. Comme j’ai eu 

l’honneur de le dire à Monseigneur la Croix Rouge a refusé d’unir ses fonds 
aux nôtres, disant que le gouvernement russe n’avait pas catégoriquement 
refusé leur offre, qu’on leur avait seulement dit que pour le moment, on 
n’avait pas encore besoin de leurs secours; donc il pourrait arriver un 
moment où on en aurait besoin; donc… par conséquent … etc. Un prétexte 
et une supposition ridicules. Le résultat néanmoins, est que nous ne 
pouvons pas songer à envoyer un hôpital. A la dernière séance, c’était 

                                              
1 Една неразчетена дума. 
2 Датата и мястото определени по съдържанието. 
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нини в познанията ни по парламентарно поведение. В този момент 
наблюдавах г-жа Каравелова и смятам, че в моите очи тя позагуби от 
престижа си. Бяхме принудени да се съгласим с нея и даже я из-
брахме за член на ръководството. 

Г-жа Каравелова изказа (не публично) мнението, че е по-добре, 
вместо да изпратим нашите помощи на императрица[та-майка] Мария 
Фьодоровна, да ги проводим на стрелковата бригада, която се е сра-
жавала на Шипка и която вече е на бойното поле, заявявайки, че им-
ператрицата1 […]2 оглавява Червения кръст, който е много богат и 
много добре снабден с всичко, докато военните болници често са за 
окайване. Поисках да не се обсъжда това мнение преди да узнаем 
какво мисли Господарят. Аз смятам, че е по-добре нашите помощи да 
бъдат изпратени на императрицата; тъй като това мероприятие има 
повече нравствено отколкото веществено значение и тъй като то 
следва да се разглежда най-вече като израз на симпатия, нашата 
помощ трябва да бъде адресирана към руската армия изобщо. От 
друга страна, това ще бъде, надявам се, един мълчалив упрек към 
императрицата. 

Моля Господарят да извини обилието от подробности и да бъде 
уверен в дълбоката преданост, с която имат чест да бъда  

на Ваше Царско Височество // най-смирена и вярна служителка  
Мария Петрова 

№ 170 

Вторник 
Господарю, 
Нашето Общество се намира в ужасна бъркотия. Както имах чест 

да кажа на Господаря, Червеният кръст отказа да обедини средствата 
си с нашите, заявявайки, че руското правителство не било категорично 
отхвърлило техния дар, че само им било казано, че за момента няма 
нужда от тяхната помощ; прочее, можело да настъпи момент, в който 
от нея да се появи нужда; и тъй…следователно… и т.н. Смешен 
предлог и смешно предположение. В резултат, обаче, ние не можем и 
да мечтаем за изпращане на болница. На последното заседание 

                                                 
1 Александра Фьодоровна. 
2 Една неразчетена дума. 
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in désordre épouvantable. Monseigneur ne Se figure pas toutes les bêtises 
qu’on dit. On a déjà découvert du злоупотребление. Une des dames 
quêteuses se serait acheté des gants avec l’argent recueilli! La prochaine 
assemblée, qui aura lieu demain, sera une assemblée générale, il y aura 
donc cent cinquante personnes, dont chacune tiendra à prouver qu’elle a une 
opinion à elle et nous allons nous embourber de plus en plus. Mon opinion, 
Monseigneur, est que nous allons nous rendre ridicules aux yeux du monde à 
moins que Votre Altesse Royale ne vienne mettre le holà. 

Pour combler de malheur, dans la Société Eudoxie une égale tempête 
sévit. Nous sommes en brouille avec notre présidente, qui nous a tenu à 
nous faire acheter la maison de son cavass ce que la Société a refusé de 
faire. Elle en a été furieuse et s’en est pressé à nous, du Comité,– et dans 
ce moment elle donne sa démission et nous la nôtre. Le fait est qu’elle 
nous a traitées absolument comme des laquais.  

J’ai été hier chez Lady Georgine Buchanan, qui s’est installée d’une 
façon délicieuse. Elle est très artiste et plein de grâce. C’est une amie de la 
Grande Duchesse de Hesse, qu’elle présente tout autre que je ne me 
l’imaginais. 

J’ai l’honneur, Monseigneur, d’être 
de Votre Altesse Royale // la très dévouée servante // Marie Petrov 

ЦДА, ф. 3к, оп. 8, а.е. 628, л. 6-9. 

№ 171 

1904, февруари 27, София. – Писмо от Мария Петрова-Чомакова 
до княз Фердинанд: трудно ще съберат сумата, необходима за 
болницата за русите във войната им с Япония; не може ли прави-
телството да ги подпомогне? 

Le 27 Février 1904 // Sofia 
Monseigneur, 
Je remets à Votre Altesse Royale le résumé de la séance d’hier qui a 

duré de 3 h. à 8 h.! Le résultat de la quête en ville a été de 14 992 frs, mais 
ce n’est pas encore le chiffre définitif, puisque la plupart des listes qui ont 
été convertis dans les учреждение, ne sont pas encore rentrées. Donc, 
nous aurons peut-être 17 000; plus les 3 000 que nous devons à la 
magnificence de Monseigneur, ce qui nous fera 20 000 à peu près. Je ne 
sais pas de tout ce que nous pouvons attendre des quêtes faites en 
Province, mais je ne crois pas que nous irons au-delà de 50 000. Or, hier 
les médecins, que nous avons priés de venir nous éclairer, nous ont dit que 
pour un hôpital de 25 lits il faudrait compter 150 000. D’abord, on a 
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имаше страхотен безпорядък. Господарят не може да си представи 
всички глупости, които се говорят. Вече са открили злоупотребление. 
Една от дамите, които събират помощи, си била купила ръкавици със 
събраните пари! Следващото събрание, което ще се състои утре, ще 
бъде общо; ще присъстват, прочее, 150 души, от които всяка ще 
държи да покаже, че има собствено мнение и ще затъваме все повече 
и повече. Според мен, Господарю, ние ще станем смешни в очите на 
света, ако Ваше Царско Височество не дойде да тури край на разпра-
виите. 

За да бъде пълно нещастието, в Обществото Евдокия вилнее 
същата буря. Скарани сме с нашата председателка, която държеше да 
ни накара да купим къщата на нейния гавазин – нещо, което Об-
ществото отказа. Това я вбеси и се нахвърли върху нас, от ръковод-
ството; тя си даде оставката и ние направихме същото. Истината е, че 
се отнесе към нас като към слуги. 

Вчера бях у лейди Джорджина Бюкенън, която чудесно се е на-
станила. Много е артистична и е пълна с грация. Приятелка е на Ве-
ликата херцогиня на Хесен, която описва съвършено различна от она-
зи, която си представях.  

Имам чест, Господарю, да бъда // на Ваше Царско Височество 
най-предана служителка // Мария Петрова 

№ 171 

27 февруари 1904 // София 
Господарю, 
Представям на Ваше Царско Височество резюме на вчерашното 

заседание, която трая от 3 до 8 ч.! Събраните помощи в града възли-
зат на 14 992 фр., но това все още не е окончателната цифра, тъй като 
повечето от подписките, които разпратихме по учрежденията, все още 
не са се върнали. Прочее, ще имаме може би 17 000; като прибавим 3-
те хиляди, които дължим на щедростта на Господаря, може би ще 
станат почти 20 000. Изобщо не знам какво можем да очакваме от 
събраните помощи от провинцията, но не вярвам да надхвърлим 50 
000. Прочее, вчера медиците, които бяхме поканили да ни 
информират, ни казаха, че за болница с 25 легла трябва да се 
броят 150 000. Най-напред обсъдихме въпроса дали можем да изпра-
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discuté la question si on devait se contenter d’envoyer du matériel, ou bien 
aspirer à l’idéal qui serait d’instituer un hôpital bulgare. Tous étaient pour 
l’hôpital disant que le matériel, n’importe combien considérable, dis-
paraîtrait comme une goutte d’eau dans la mer; qu’il nous vaudrait une 
lettre de remercîment et rien de plus. Tandis que, si nous constituons un 
hôpital, quelque petit qu’il soit, on en parlera aussi longtemps que durera la 
guerre et qu’il sera en quelque sorte la personnification du sentiment qui 
nous aura animés. 

Une fois d’accord là-dessus, on a passé aux moyens. Nous avons 
interrogé les présidents de la Croix Rouge, du Славянско общество et de 
la Славянска беседа, qui étaient tous présents, pour savoir si leurs 
sociétés étaient disposées à unir leurs moyens aux nôtres. Les Dr 
Stambolski et Molloff nous ont dit que dès la déclaration de la guerre, la 
Croix Rouge bulgare avait pris la décision et fait tous ses préparatifs pour 
se faire représenter par un медицински отряд sur le théâtre de la guerre, 
mais que, ayant écrit à St. Petersbourg pour demander certaines 
instructions sur la voie à suivre, leur offre avait été, pour le moment décliné. 
Là-dessus, quelqu’un fît remarquer que l’offre de la Croix Rouge française 
l’avait été également, ce qui n’empêchait pas les dames françaises de 
s’occuper activement à arranger un hôpital de 200 lits et qu’elles ne 
l’auraient pas fait, si elles ne s’étaient assurées d’avance que leurs secours 
seraient acceptés. A plus forte raison un secours envoyé par la Nation 
Soeur ne serait refusé. Tout le monde tombant d’accord là-dessus, on a 
demandé aux représentants de la Croix Rouge s’ils ne voudraient pas 
mettre à notre disposition le capital qu’ils avaient déjà destiné à ce but. 
D’abord, Molloff a répondu que la Croix Rouge ne pouvait agir que comme 
Croix Rouge, qu’elle ne pouvait travailler sous un autre drapeau, ni se 
déguiser sous un autre nom. Mais comme on lui a fait remarquer qu’ils 
avaient pourtant cédé 100 000 pour les réfugiés macédoniens, ils nous ont 
répondu qu’il fallait pour le moins une assemblée générale de la Société 
pour décider la question. La même chose nous a été répondu par les 
présidents du Славянско общество et de la Славянска беседа et là-
dessus on s’est séparé. N’y aurait-il pas moyen, Monseigneur, si la Croix 
Rouge nous refuse son concours, que le gouvernement nous fasse, sous 
main1, ce prêt de 100 000? Je dis sous main, pour que l’entreprise ne 
perde pas son caractère national et spontané. 

Voilà mon rapport malheureusement trop long; Votre Altesse Royale 
voudra, j’espère, m’excuser. 

J’ai l’honneur, // Monseigneur, d’être de Votre Altesse Royale 
la très humble et dévouée servante // Marie Petrov 

ЦДА, ф. 3к, оп. 8, а.е. 665, л. 21-29.

                                              
1 Подчертано в оригинала. 
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тим само материалната част, или можем да се стремим към идеалния 
вариант, който е създаване на българска болница. Всички бяха за 
болницата, заявявайки, че материалната част, колкото и да е значи-
телна, ще се изгуби като капка в морето; ще получим благодарствено 
писмо – и нищо повече. Обаче, ако създадем болница, колкото и мал-
ка да е тя, за нея ще се говори докато трае войната; в известен сми-
съл тя ще бъде и олицетворение на чувствата, които са ни движили. 

Веднъж разбрали се за това, минахме на средствата. Обърнахме 
се към [присъстващите] председатели на Червения кръст, на Славян-
ското общество и на Славянска беседа за да узнаем дали техните 
общества са склонни да обединят средствата си с нашите. Д-р Стам-
болски и Д-р Моллов ни казаха, че още при обявяването на войната 
българският Червен кръст взел решение и извършил всички приго-
товления за изпращане на един медицински отряд в района на бой-
ните действия, но че, след като писали в Петербург да искат някои 
указания, тяхното предложение за момента било отклонено. Във 
връзка с това някой ни обърна внимание, че предложението на френ-
ския Червен кръст също било отклонено, което обаче не попречило на 
френските дами да се заемат най-активно със съоръжаването на 
болница с 200 легла – нещо, което те не биха направили, ако не са 
били предварително уверени, че тяхната помощ ще бъде приета. Още 
по-малко би била отказана помощ от страна на нация-посестрима. Тъй 
като всички се съгласихме с това, попитахме представителите на 
Червения кръст дали не биха искали да поставят на наше раз-
положение капитала, който те вече са предназначили за тази цел. 
Най-напред Д-р Моллов отговори, че Червеният кръст може да дейс-
тва само като Червен кръст, че той не може да действа под друго 
знаме, нито да се прикрива под друго име. Но тъй като му бе обърнато 
внимание на това, че са отстъпили 100 000 на македонските бежанци, 
те ни отговориха, че ще бъде необходимо поне едно общо събрание 
на Обществото за да се произнесат по въпроса. Същото ни отговориха 
и председателите на Славянското общество и на Славянска беседа и 
с това се разделихме. Не би ли имало начин, Господарю, ако 
Червеният кръст ни откаже съдействие, правителството да ни заеме, 
тайно1, тези 100 000? Казвам тайно, за да не губи начинанието на-
ционалния си и спонтанен характер. 

Ето моя, за съжаление твърде дълъг, доклад; надявам се Ваше 
Царско Величество снизходително да ме извини. 

Имам чест, Господарю, да бъда // на Ваше Царско Височество 
най-смирена и предана служителка // Мария Петрова

                                                 
1 Подчертано в оригинала. 
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№ 172 

1905, август 20, София. – Писмо от Мария Петрова-Чомакова до 
княз Фердинанд: моли за още малко пари за да довърши къщата 
в Чамкория 

 Le 20 Août 1905 // Sofia 
Monseigneur, 
Comment dire à Votre Altesse Royale notre bonheur et notre 

reconnaissance pour le grand bienfait qu’Elle nous a accordé. Tcham-Koria 
nous est cent fois plus belle cette année et chaque jour nous découvrons 
de nouveaux charmes à notre séjour.  

Je n’ai qu’un chagrin, Monseigneur, c’est que Votre Altesse Royale ait 
trouvé que nous avons dépassé la somme qu’Elle désirait dépenser pour 
nous. Pourtant, Monseigneur, jusqu’à présent nous nous en sommes 
strictement tenus au plan et au contrat tels qu’ils ont été approuvé par 
Monseigneur. Au contraire, la colonie Tcham-Koriote affecte unanimement 
de plaindre Radenko et on a l’air de nous considérer comme d’affreux 
exploiteurs qui ont profité de la naïveté. Tingoff [?] pense aussi qu’il ne 
gagnera guère et trouve qu’il vaudrait mieux qu’il continuer à nous croire 
les propriétaires jusqu’à la fin des travaux, parceque sans cela Radenko 
pourrait importuner Monseigneur de ses plaintes. Le nombre des m[ètres]  
[= carrés] pour les deux maisons est de 220, ce que fait 10 120 frs. Les 
trois cuisines 65 m[ètres] à 24 frs., 1 560. Et si on ajoute 70 frs. pour les 
deux canaux qu’on a déjà creusés et les 500 frs. que j’ai promis à Raden-
ko, cela ferait une somme totale de 12 250. 

Monseigneur a déjà donné à Radenko 10 000 et à moi 500 com-
plémentaires pour les fourneaux, vitres, W.C. Si Monseigneur condescend 
me donner encore 2 500, j’espère que ce sera la fin. 

Je remercie encore et toujours Votre Altesse Royale et j’ai l’honneur de 
me dire 

Sa // très dévouée et reconnaissante servante // Marie Petrov 

ЦДА, ф. 3к, оп. 8, а.е. 738, л. 24-26. 

№ 173 

1905, ноември 27, София. – Писмо от Мария Петрова-Чомакова до 
княз Фердинанд: относно българско участие в провеждан от 
французите международен конкурс на тема Èçêóñòâîòî íà æåíàòà 

 Le 27 Nov[embre] 1905 // Sofia 
Monseigneur, 
Si j’ose déranger Votre Altesse Royale, je La prierais de vouloir bien 

me donner Ses ordres relativement à l’invitation qui nous a été faite de 
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№ 172 

20 август 1905 // София 
Господарю, 
Как да изкажа на Ваше Царско Височество радостта и признател-

ността ни за голямото благодеяние, което Той ни оказва. Тази година 
Чамкория ни е сто пъти по-хубава и всеки ден откриваме нови пре-
лести в нашето пребиваване. 

Имам само една мъка, Господарю, – че Ваше Царско Височество е 
намерил, че сме надхвърлили сумата, която Той желаеше да израз-
ходва за нас. Но, Господарю, до сега ние се придържахме стриктно 
към плана и договора – такива, каквито те бяха одобрени от Госпо-
даря. Напротив, чамкорийската колония предпочита единодушно да 
окайва Раденко1 и като че ли е склонна да ни смята за ужасни екс-
плоататори, които са се възползвали от наивността. Тингов [?] също 
мисли, че няма нищо да спечели и че е по-добре да продължи да ни 
смята за собственици до привършване на работата, защото иначе 
Раденко би могъл да досажда на Господаря с оплакванията си. Об-
щият брой  [= квадратни] метри за двете къщи е 220, което прави 10 
120 фр[анка]. Трите кухни – 65 метра по 24 фр[анка =] 1 560. И ако се 
добавят 70 фр[нка] за двата канала, които вече са изкопани и 500-те 
фр[нка], които обещах на Раденко, общата сума ще възлезе на 12 250 
фр[анка]. 

Господарят вече е дал на Раденко 10 000 и на мен 500 допълни-
телно за готварските печки, стъклата на прозорците, тоалетните. Ако 
Господарят благоволи да ми даде още 2 500, надявам се, че те ще са 
последни. 

Благодаря безкрайно на Ваше Царско Височество и имам чест да 
се нарека 

Ваша // най-предана и признателна служителка // Мария Петрова 

№ 173 

27 ноем[ври] 1905 // София 
Господарю, 
Ако е позволено да обезпокоя Ваше Царско Височество, бих Го 

помолила да благоволи да ми даде Своите разпореждания относно 

                                                 
1 Майстор Раденко ръководи строителните работи на двете къщи на Мария Пет-

рова-Чомакова в Чамкория. 
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participer au concours international de l’Art de la Femme, organisé par le 
Gaulois. Monseigneur sait que le Comité a également écrit pour demander 
si en cas où il y aurait une section Bulgare, Son Altesse Royale la 
Princesse daignerait en accepter la présidence d’honneur. Je crois qu’avec 
nos broderies anciennes, si belles, et dont il serait facile de réunir quelques 
beaux spécimens, et les travaux modernes représentés par les ouvrages 
de l’Ecole Professionnelle, l’Ecole de dessin etc, on pourrait former un 
assez joli groupe. 

Je me permets, Monseigneur, d’envoyer ci-inclus les papiers relatifs à 
cette oeuvre, ainsi qu’un projet succinct sur ce que, d’après moi, on 
pourrait envoyer et je serais reconnaissante à Monseigneur de me donner 
Ses ordres là-dessus. 

J’ai l’honneur, Monseigneur, d’être de // Votre Altesse Royale 
la très humble et fidèle servante // Marie Petrov 

[Приложение:] 1. Broderies anciennes soie et or. 
2. Ornements d’église de Vratza (de beaux et anciens ornements que 

Mgneur Constantin garde comme un dragon. Peut-être Monseigneur rendra 
S[on] A[ltesse] nous les obtenir). 

3. Collection Chopoff. 
4. Ornements faites avec d’anciennes étoffes brochées. 
5. Un ou deux costumes. 
6. Broderies des environs de Sofia. 
7. Quelques petits tapis de Panagurichté, imitation Perse. 
8. Dentelles. 
9. Quelques petits tableaux des élèves de l’Ecole de Dessin. 
10. Céramique. 
11. Lingerie du Стопанско училище. 
12. Fleurs artificielles de Mle Draganoff.  
13. Album de broderies de Mme Chichmanoff. 

ЦДА, ф. 3к, оп. 8, а.е. 738, л. 18-23. 

№ 174 

19131, юни 4, София. – Писмо от Мария Петрова-Чомакова до цар 
Фердинанд: изпраща му брошурата на баща си La Question 
Bulgare 

 Mardi, 4 Juin [1913] 
Sire, 
Il ne sera peut-être pas sans intérêt pour Votre Majesté, dans ce mo-

ment où les limites naturelles de la Bulgarie se discutent, de lire cette bro-

                                              
1 Годината определена по съдържанието. 
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поканата, която ни бе отправена за участие в международния конкурс 
Изкуството на жената, организиран от французите. Господарят знае, 
че [Организационният] комитет писа за да пита дали, в случай че има 
българска секция, Нейно Царско Височество Княгинята1 би благово-
лила да приеме нейното почетно председателство. Смятам, че с на-
шите старинни бродерии, които са толкова красиви и от които лесно 
можем да съберем няколко образци, и [със] съвременните работи, 
представени от произведенията на Професионалното училище, на 
Рисувателното училище и т.н., ще успеем да съставим една хубава 
сбирка. 

Позволявам си, Господарю, да изпратя, тук приложени, книжата2, 
отнасящи се до това мероприятие, както и обобщен проект3 на това, 
което според мен би могло да се изпрати, като бих била признателна, 
ако Господарят ми даде разпорежданията Си по този повод. 

Имам чест, Господарю, да бъда // на Ваше Царско Височество 
най-смирена и вярна служителка // Мария Петрова 

[Приложение:] 1. Стари бродерии, коприна и злато. 
2. Църковните одежди от Враца (красиви и старинни одежди, ко-

ито Негово Преосвещенство Константин4 пази като истински дракон; 
може би Господарят ще убеди Н[ейно] В[исочество] да ни ги вземе). 

3. Сбирката Øîïîâ. 
4. Дрехи, ушити от плат със старинна везба. 
5. Един-два национални костюма. 
6. Бродерии от околностите на София. 
7. Няколко панагюрски килимчета, подражание на персийските. 
8. Дантели. 
9. Няколко малки картини на ученици от Рисувалното училище. 
10. Керамика. 
11. Бельо от Стопанското училище. 
12. Изкуствени цветя от г-ца Драганова. 
13. Албумът с бродерии на г-жа Шишманова. 

№ 174 

Вторник, 4 юни [1913] 
Господарю, 
Може би, в момента, в който се обсъждат естествените граници 

на България, за Ваше Величество няма да е безинтересен прочитът 

                                                 
1 Клементина. 
2 Липсват при писмото. 
3 Вж. тук по-долу, приложението към настоящия документ. 
4 Врачански митрополит (1884-1912). 



Д-р Стоян Чомаков-2 

 

494 

  

 

chure de mon père écrite il y a 45 ans, dans des temps obscurs et où 
l’oppression était à son comble. Ce n’était guère une époque propice pour 
l’explosion de rêves mégalomanes et pourtant Votre Majesté verra les 
limites que mon père affirmait pour la Bulgarie publiquement, telle qu’elle 
existait alors, malgré le double joug turc et phanariote. 

Je prie Votre Majesté d’excuser cette intrusion et de croire au profond 
dévoûement avec lequel j’ai l’honneur d’être // de Votre Majesté 

la très humble et reconnaissante servante // Marie Petrov 

Частен архив на Соня Петрова-Чомакова. Оригинал. 

№ 175 

1936, Ню Йорк1. – Реч на Стоян Петров-Чомаков при откриване на 
българска художествена изложба 

Ladies and Gentlemen: 
The reason I feel particularly happy to inaugurate this Exposition of 

Bulgarian Art, is that, through an awkward and somewhat unjust destiny the 
Bulgarian Nation has in the past manifested itself to the attention of the 
outside world, not so much by its cultural achievements, however real they 
were, as by the tragic trials to which is has been submitted. 

Yet, in an age as remote as the 10th century when in Central and 
Western Europe, people were still engaged in inter-tribal wars or hunted in 
dense forests and no one even thought that Oxford and Cambridge were to 
become famed centers of culture, the Bulgars had founded a powerful state 
extending from the Carpathian Mountains to the Egean, and from the Black 
Sea to the Adriatic, in which under the guidance of wise czars and pious 
monks, letters and arts flourished. Old Icons and frescoes preserved up to 
this day in innumerable churches and monasteries show that the Bulgarian 
artists of the 12th and 13th centuries while showing an undeniable Byzan-
tine influence even outdistanced their masters showing in their conceptions 
a true originality. 

This artistic development however was cut short when towards the end 
of the 14th century the Turkish invasion submerged the whole of the Bal-
kans. But while this catastrophic tidal wave only splashed the walls of 
Vienna, lingered a little longer in Hungary and gradually though slowly rece-
ded from Rumania, Serbia and Greece, for Bulgaria it marked the be-
ginning of a dark period of subjugation, which ended only towards the end 

                                              
1 30 години по-късно Ст. Петров-Чомаков на страниците на Bulgarian Review се 

връща към тази изложба (вж. Petroff-Tchomakoff, St. Excerpts from a Diplomatic Work by 
Stoyan Petroff-Tchomakoff, a Former Bulgarian Minister in Washington); датата и мястото 
са определени по тази статия. 
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на брошурата1 на моя баща, писана преди 45 години, когато гнетът 
беше достигнал своя връх. Това време никак не подтикваше към ме-
галомански мечти; въпреки това Ваше Величество ще види какви гра-
ници за тогавашна България, независимо от двойното турско и фана-
риотско иго, открито утвърждаваше моят баща. 

Моля Ваше Величество да ме извини, ако се натрапвам, и да 
приеме уверението за дълбоката ми преданост, с която имам чест да 
бъда  

на Ваше Величество // най-смирена и признателна служителка 
Мария Петрова 

№ 175 

Дами и Господа, 
Причината, поради която се чувствам особено щастлив да открия 

тази изложба на българско изкуство, е, че поради трудна и до известна 
степен несправедлива съдба българската нация в миналото се е 
представяла на вниманието на външния свят не толкова чрез своите 
културни постижения, колкото и реални да са били те, колкото с тра-
гичните изпитания, на които е била подлагана. 

Но в далечния 10 век, когато в Централна и Западна Европа хо-
рата още били заети в междуплеменни войни или ловували в гъсти 
гори и никой даже и не помислял, че Оксфорд и Кеймбридж ще станат 
прочути културни центрове, българите основали могъща държава, 
простираща се от Карпатите до Егея и от Черно море до Адриатика, в 
която под ръководството на мъдри царе и благочестиви монаси лите-
ратурата и изкуството процъфтявали. Стари икони и стенописи, запа-
зени до днес в безброй църкви и манастири, показват, че, макар и но-
сещи белезите на несъмнено византийско влияние, българските 
творци от 12 и 13 век далеч са задминали учителите си, демонстри-
райки несъмнена оригиналност в своите схващания. 

Това развитие на изкуството обаче било прекъснато, когато към 
края на 14 век нахлуването на турците погълнало целите Балкани. Но 
докато тази разрушителна приливна вълна се разбила о стените на 
Виена, задържала се малко по-дълго в Унгария и постепенно, макар и 
бавно, се отдръпнала от Румъния, Сърбия и Гърция, за България тя 
отбелязала началото на мрачен робски период, който свършил чак в 

                                                 
1 La Question Bulgare – вж. тук по-горе, д. 157. 
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of the 19th century. Bulgaria subjugated and devastated fell into a lethargy 
of 500 years, groaning under the exactions of pashas and the still more 
perfidious intrigues of the Greek clergy, which tried to stifle all national 
traditions, and to maintain the people in oblivion of their great past. It is 
easy to understand that under such conditions no room was left for the 
development of art, especially painting. But in order to measure the power 
of the effort which later Bulgaria had to produce in order to catch up with 
the rest of the world, we must keep in mind that while other nations similarly 
subjected to the Ottoman yoke, were all this time kept by one of their 
frontiers in contact with the civilized world, it was not so with Bulgaria. 
Surrounded on all sides by Turkish Vilayets, she was more narrowly walled 
up, more rigorously separated from the world, than the barons of the Middle 
Ages shut up in their castles. For this reason the great popular movements 
which took place precisely within that period and brought about to 
renascence of arts had no echo in Bulgaria. So that when she finally awoke 
to independent life she had everything to learn, everything to do in order to 
attain the level of her neighbors and that she succeeded to do, by a 
conscious and gigantic volitional efforts, wasting neither time, nor energy. 

The Bulgarians have a passionate, ardent cult for their land, for which 
they are ready to sacrifice everything. It is not to be wondered therefore, 
that once their beautiful country liberated, they strove to represent in their 
artistic production all that they saw in their country – its nature, its people 
and also the ideals towards which it should strive. 

This attachment to the native land is best illustrated in the work of Boris 
Denev, some of whose paintings you will see here. He was born and 
educated in Tirnovo, the capital of the ancient tzars, and it is Tirnovo, that 
ethereally beautiful city, girdled by the ribbon of its river, with its magical 
position and its houses like a jeweled crown upon a King’s head, that he 
paints and paints again, in every mood, in every phase. And it is well that 
he should be moved to show the city to the world. Nobody can photograph 
it. No one has succeeded in adequately describing it. Its spirit, – the spirit of 
baffling inaccessibility, of remote mystery and romance, he has caught and 
made to live. 

Other painters like Gudjenoff, Ivan Tabakov and Chokanov whose 
works you will see presently, embrace in their work not only their native 
towns but all the breadth and width of their country, and try to describe with 
the brush its variated beauties. Bulgaria as they depict it, and as it is, has a 
clear sky and bright sun. It has stern forbidding mountains to master; deep 
dark woods to wander through; a tumultuous sea grumbling upon a gentile 
shore to bathe in and deep sinuous valleys to entice you along foaming 
streams up into lonely solitudes. 
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края на 19 век. Поробена и опустошена България изпаднала в 500-го-
дишна летаргия, пъшкайки под изнудванията на пашите и под още по-
коварните интриги на гръцкото духовенство, което се опитало да за-
души всички национални традиции и да държи хората в забрава за 
тяхното велико минало. Лесно е да се разбере, че при такива условия 
нямало никакво място за развитие на изкуството, особено живописта. 
Но за да се прецени големината на усилието, което по-късно България 
трябвало да направи за да догони останалия свят, ние трябва да 
помним, че докато други, също така подчинени на османското робство, 
народи, през цялото това време били с по една от своите граници в 
контакт с цивилизования свят, с България било иначе. Заобиколена 
отвсякъде с турски âèëàåòè, тя била по-плътно зазидана, по-безпо-
щадно отделена от света и от затворените в своите замъци средно-
вековни барони. Именно поради това големите народни движения, 
които се състояли точно в този период и породили възраждането на 
изкуствата, не намерили отзвук в България. Така че, когато най-сетне 
се пробудила за самостоятелен живот, тя трябвало да се научи на 
всичко, да направи всичко за да достигне нивото на своите съседи и тя 
тъкмо това успя да направи, чрез съзнателно и гигантско усилие на 
волята, без да прахосва нито време, нито енергия. 

Българите имат страстен, пламенен култ към своята земя, за ко-
ято те са готови да пожертват всичко. Не е за чудене, следователно, 
че след като веднъж тяхната красива страна бе освободена, те се 
постараха да изобразят в произведения на изкуството всичко, което 
виждат в нея – нейната природа, нейния народ, както и идеалите, към 
които той трябва да се стреми. 

Привързаността към родната земя е най-добре илюстрирана в 
творчеството на Борис Денев, някои от чиито картини ще видите. Той 
е роден и получил образованието си в Търново, столицата на старите 
царе, и тъкмо Търново, този неземно красив град, опасан от лентата 
на своята река, с неговото омагьосващо разположение и с неговите 
къщи, наподобяващи украсена със скъпоценности корона върху гла-
вата на цар, той рисува отново и отново, във всякакво състояние, от 
всякакъв ъгъл. И е добре, че той се е наел да покаже този град на 
света. Никой не може да го фотографира. Никой не е успял подобаващо 
да го опише. Той е уловил и придал живот на неговия дух, дух на изплъз-
ваща се недостъпност, на уединена и романтична тайнственост. 

Други художници, като Гюдженов, Иван Табаков и Чоканов, чиито 
работи сега ще видите, в своето творчество обхващат не само своите 
родни градове, но цялата страна на длъж и шир и се стараят да обри-
суват разнообразните £ красоти. България, такава, каквато те я изоб-
разяват, и такава, каквато тя е, притежава ведро небе и ярко слънце. 
Тя има сурови високи планини за покоряване; гъсти тъмни гори, из 
които можеш да скиташ; плискащо се върху нежни пясъци море за къ-
пане и дълбоки лъкатушни долини, чиито пенливи потоци те мамят 
далеч от света. 
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In the words of an American authority1 Bulgaria is a myriad of small 
fields of many shades, waving one against the other; daisy-filled meadows 
dancing about the feet of grassy hills; whole seas of flaming poppies 
streaming gaily over wide plains; thousands of bashful red-tiled villages 
crowning hill-tops, nestling in valleys, a straggling through woods, 
clustering around hoary monasteries, or slung along rivers. Bulgaria is a 
golden harvest field covered with brightly dressed peasant boys and girls 
who gather ripened grain and nourish tender romances. Bulgaria is a 
concert, a symphony and a choir. Harvest girls in the cool of the evening 
slowly sickling, sing folk songs in unison and harvest boys working behind 
them take up the strain and answer the song. On holidays the squares of 
the villages quiver with the trilling of tireless bagpipes played by jolly men 
about whom brightly dressed circles of happy boys and girls clasping one 
another by the hands or belt weave round and round the intricate steps, 
hour upon hour. 

But best of all, little shepherd boys standing beside their flocks on lofty 
hillsides, blow upon frail and delicate flutes poignant, lovely, insistent 
melodies, all a tremor with the hopes and dreams, and pains and sacrifice 
of unrecorded generations which, for more than a millennium, keeping 
flocks, tending gardens, making silver ornaments, and embroidering 
exquisite flowers on home made garments, watched the Romans march in 
conquest over their plains, Barbarians sweep across their mountains, the 
Crusaders stream down their valleys, the Turks submerge their whole land 
in the oppressive darkness of subjugation, five centuries long and finally the 
Russian hosts come with the dawn from the east to deliver them. 

This is the scope and inspiration of Bulgarian modern painters, and just 
as in the little shepherd’s songs, vibrate the repression, suffering and 
aspirations of past ages, the work of these painters express in line and 
colour the sad and joyful romance of Bulgarian life; they perpetuate and 
glorify past fidelity and heroism; they exalt and beautify the acts, scenes, 
objects and relations that make up every day life. 

Ladies and gentlemen, I would not have fulfilled my mission, if I did not 
say a few words about the antique silver jewelry, which also forms a part of 
this exhibition. 

As in other countries, in Bulgaria too, the decorative art of the 13th and 
14th centuries was chiefly employed for ornamenting the churches. Al-
though it may be supposed that the artists also satisfied the needs of the 
ordinary public, it is nevertheless clear that the best productions were des-
tined for the use of the church, as was customary in those days. The gold 

                                              
1 R. H. Markham (cf. Petroff-Tchomakoff, St. Excerpts from a Diplomatic Work by 

Stoyan Petroff-Tchomakoff, a Former Bulgarian Minister in Washington, p. 31). 
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По думите на един американски авторитет1, България е множество 
от малки пъстри полета, вълнуващи се едно до друго; покрити с 
маргаритки ливади, които танцуват в подножията на тревисти хъл-
мове; океан от пламтящи макове, плискащ се весело над широки рав-
нини; хиляди свенливи села, чиито червени керемиди увенчават вър-
ховете на хълмовете, гушат се в долини, разхвърляни са из гори, скуп-
чени са около благочестиви манастири или са се прострели край реки. 
България е златна нива, по която момци и моми в ярки костюми жънат 
зряло жито и лелеят нежни блянове. България е концерт, симфония и 
хор. Във вечерния хлад младите жътварки бавно размахват сърпове, 
дружно пеейки народни песни, а момците, които работят зад тях, 
поемат мелодията и отговарят на песента. По празниците площадите 
на селата трептят от писъка на неуморни гайди, надувани от весели 
мъже, край които щастливи момци и моми в ярки дрехи се вият, 
хванали се за ръце или пояс, в сложна плетеница от ритмични стъпки, 
часове наред. 

Но най-хубаво от всичко са овчарчетата, които край своите стада 
по стръмните планински склонове свирят на нежните си кавали трога-
телни, прелестно натрапчиви мелодии, цели тръпнещи от надеждите и 
мечтите, от мъките и жертвите на незапомнени поколения, които в 
продължение на повече от хилядолетие, грижейки се за стада и под-
държайки градини, изработвайки сребърни украшения и бродирайки 
изящни цветя по домашно изработени дрехи, са наблюдавали ромеи 
да маршируват в завоевание на равнините им, варвари да прекосяват 
планините им, кръстоносци да наводняват долините им, турци да по-
тапят цялата им земя в гнетящия мрак на петстотингодишно робство 
и, накрая, руси да идват със зората от изток за да ги избавят. 

Такъв е кръгът от теми и източници на вдъхновение на съвремен-
ните български художници; и точно както в песните на малкото ов-
чарче могат да се доловят потисничествата, страданията и стреме-
жите на миналите векове, така и творчеството на тези художници из-
разява с черти и багри тъжно-веселата романтика на българския жи-
вот; те увековечават и прославят някогашната вярност и героизъм; 
величаят и изпълват с красота действията, сцените, предметите и от-
ношенията на ежедневието. 

Дами и Господа, задачата ми ще остане неизпълнена, ако не кажа 
няколко думи за старата сребърна бижутерия, която също пред-
ставлява част от тази изложба. 

Както и в другите страни, така и в България декоративното изкус-
тво през 13 и 14 век било използвано предимно за украса на църквите. 
Макар да може да се предполага, че творците са задоволявали и 
нуждите на обикновените хора, все пак е ясно, че най-добрите про-
изведения са били предназначени за използването от Църквата, както 

                                                 
1 Р. Х. Маркам. 
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and silver ornaments of that period are comparatively few nowadays. Later 
the rule of the Turks greatly influenced and changed the economic 
conditions of Bulgaria. The disinclination of the governing race for any kind 
of manual work, the primitive means of communications and the poorly 
organized state of foreign trade, let to a greater development of the minor 
arts and crafts than that of the other branches of art. 

The distinctive feature of the Bulgarian applied arts is their undeniably 
popular character. The mater-workers belonged to the people and worked 
almost entirely for the people. They passed through no particular school 
and the more aristocratic arts of the towns remained unknown to them. 
Their only standard was the art tradition which had been kept alive among 
the people and for this reason the work which these artists produced has 
often retained much that is characteristic of very early art, in style as well as 
in workmanship. All popular art is conservative and this observation is 
particularly applicable to the applied arts of Bulgaria, which were must less 
affected by foreign influence than were their architecture and painting. 

Ladies and Gentlemen, the destiny of Bulgaria has often been 
compared to the disappearance of a stream beneath the sands of the 
desert and its uprising in a distant land, there to renew its fertilizing 
potency. The revival of Bulgarian art after the emancipation of the country 
was the outcome of the national movement of Bulgaria and a proof that the 
old art-traditions were not dead, but still lived among the people and only 
required some external impulse to produce brilliant work. This impulse 
came from the struggle for freedom which roused all the energy and moral 
power of the nation. The fact that artistic activity was so strongly affected, is 
manifest evidence how deeply the artistic feeling was rooted in the soul of 
the people and what an eminent position art always held in the intellectual 
life of the Bulgarians. 

Частен архив на Соня Петрова-Чомакова. Машинопис. 

№ 176 

1943, септември 5, Букурещ1. – Писмо от Лили Петрова-Чомакова 
до царица Йоанна: съболезнования за смъртта на цар Борис III 

2Madame, 
La nouvelle si douloureusement inattendu de la disparition prématuréе 

de Sa Majesté le Roi, adoré de son Peuple et respecté par le monde entier 
m’a bouleversée profondément. 

                                              
1 Мястото определено по датата – по това време Стоян Петров-Чомаков е 

посланик в Румъния. 
2 Най-горе вляво надпис: LEGATION ROYALE DE BULGARIE 
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било обичайно за онези дни. Златните и сребърните украшения от 
този период днес са сравнително малко. По-късно турското управле-
ние много повлияло и променило икономическите условия в България. 
Неохотата у управляващата нация за каквато и да била ръчна работа, 
примитивните комуникации и зле организираната външна търговия 
довели до по-голямо развитие на второстепенните приложни изкуства 
отколкото на другите клонове на изкуството. 

Отличителна черта на българските художествени занаяти е тех-
ният неоспоримо народен характер. Майсторите принадлежали на 
народа и работели почти изцяло за народа. Те не минавали през спе-
циални училища и по-аристократичните градски изкуства им останали 
непознати. Техен единствен образец била художествената традиция, 
която била поддържана жива сред народа и поради тази причина 
творчеството им запазило много от характерното в най-ранното из-
куство, както в стила, така и в начина на изработка. Всяко народно из-
куство е консервативно и това наблюдение е особено подходящо за 
приложните изкуства на България, които били много по-слабо повли-
яни от чуждо влияние в сравнение с архитектурата и живописта. 

Дами и Господа, съдбата на България често е била сравнявана с 
изгубването на поток в пясъците на пустинята и неговото появяване в 
отдалечено място, където да поднови своята оплодяваща мощ. Въз-
раждането на българското изкуство след освобождението на страната 
беше резултат от българското национално движение и доказателство, 
че старите художествени традиции не са мъртви, а още живеят сред 
народа и изискват единствено известен външен тласък за да създадат 
блестящо творчество. Този тласък дойде от борбата за свобода, която 
пробуди цялата енергия и цялата нравствена мощ на нацията. Фактът, 
че художествената дейност беше така силно повлияна, е явно сви-
детелство за това колко дълбоко художественият усет е вкоренен в 
душата на народа и какво високо положение изкуството винаги е за-
емало в духовния живот на българите. 

№ 176 

1Мадам, 
Новината, така мъчително неочаквана, за преждевременната 

смърт на Негова Величество Царят, обожаван от своя народ и уважа-
ван от целия свят, дълбоко ме потресе. 

                                                 
1 Най-горе вляво надпис: ЛЕГАЦИЯ НА ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ. 
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Je pense avec douleur au grand vide que cette perte cruelle laisse 
dans l’existence de Votre Majesté et celle de Vos enfants. 

Puisse Dieu bénir les pas de Sa Majesté le Roi Siméon et vous donne 
ainsi une consolation et un but dans la vie. 

Je suis de coeur avec Votre Majesté dans son grand chagrin et je La 
prie de croire au profond respect avec lequel je suis de Votre Majesté la 
fidèle et dévouée sujette  

Lily Petroff-Tchomakoff 
5-9-[19]43 

ЦДА, ф. 3к, оп. 12, а.е. 2564. 

№ 177 

1961, януари, Рио де Жанейро. – Статия на Стоян Петров-
Чомаков1: нов деспотизъм потопи Източна Европа в среднове-
ковен мрак; да пазим свято спомените за миналото си, защото са-
мо те ще ни помогнат да дочакаме достойно неизбежното възкре-
сение на свободата 

A MESSAGE 

Midnight darkness descended upon the ancient lands of Bulgaria, 
Hungary, Poland, Rumania, Albania, Czechoslovakia, Estonia, Latvia and 
Lithuania, while no voice was heard from heaven, nor lightning fell to 
prevent the perpetration of the crime. 

It seems hardly credible that five hundred years after that Renaissance 
proclaimed what was thought a final victory over the dark forces of 
barbarism, four hundred years after the great land discoveries opened new 
horizons to mankind, nearly two centuries since the great emancipatory 
movements brought liberty to millions, – a new wave of barbarism should 
be advancing and a new Dark Age be settling upon the world. 

The shadow is advancing by degrees and threatens to smother the 
free spirit of nations and to destroy their national cultures, the product of 
many centuries of effort and evolution. 

The subjugated peoples perceive only the faintest ray of light in the 
murk that envelopes them. But, no matter how bleak the horizon, how 
overcast the skies, how hopeless the out-look, there still remain memories 
of the dear past and, as long as there will be memories, there will be hope. 

Memories are the living reflections of a dead past. Those scattered few 
of us who survived the disaster, who knew the old country, who have 

                                              
1 Авторството установено по сведения на Соня Чомакова-Петрова; срв. и тук по-

долу, д. 178, с. 560. 
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С болка мисля за голямата празнина, която тази жестока загуба 
оставя в живота на Ваше Величество и в живота на Вашите деца. 

Дано Господ благослови попрището на Негово Величество Цар 
Симеон и така Ви даде утеха и цел в живота. 

С цялото си сърце съм с Ваше Величество в голямата скръб и Я 
моля да приеме уверението за дълбокото уважение, с което съм на 
Ваше Величество вярна и предана поданичка  

Лили Петрова-Чомакова 
5-9-[19]43 

№ 177 

ПОСЛАНИЕ 

Среднощен мрак се спусна над древните страни България, Унга-
рия, Полша, Румъния, Албания, Чехословакия, Естония, Латвия и 
Литва – и нито глас се чу от небесата, и нито падна мълния та да 
предотврати това злодеяние. 

Изглежда невероятно, но днес – петстотин години след Ренесанса, 
който оповести окончателна уж победа над тъмните сили на 
варварството, четиристотин години след великите географски откри-
тия, които разкриха нови хоризонти пред човечеството, почти два века 
след великите освободителни движения, които донесоха еманципация 
на милиони,- днес по всичко личи, че се надига нова вълна от 
варварство и ново Средновековие се разстила над света. 

Мрачната сянка напредва постепенно и заплашва да задуши сво-
бодния дух на нациите и да разруши техните култури, плод на много-
вековни усилия и развитие. 

В обгърналата ги тъмнина една-единствена светлинка долавят 
поробените. Колкото и мрачен да е хоризонтът, колкото и облачно да е 
небето, колкото и безнадеждни да са изгледите, все още има живи 
спомени от скъпото минало. А докато има спомени, ще има и надежда. 

Спомените са живите образи на мъртвото минало. Малцината от 
нас, които надживяхме катастрофата, които знаехме някогашната 
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seen and have heard, keep religiously such memories. They have also 
preserved notes, journals, letters, old newspaper clippings. Placing all 
these precious fragments together, the past is reflected back to us in the 
light of other days, phantoms glow again with the colour of life and 
sphinxlike silence moves to words and sounds. 

Solitudinem facerunt, pacem appellant – they make a desert and 
call it peace – is what, according to the Latin historian Tacitus, a British 
chieftain said of the Roman conquest. The same applies to the graveyard 
silence which covers now a great part of Europe. As in Rome, so in silent 
Eastern Europe, despotism is breeding nations of urbane parrots, ambitious 
operators and submissive automata. With no end in sight they are engulfing 
all human energy; the arts have to glorify the régime; philosophy and 
education must function as tools of conformity; science is enlisted to create 
synthetic substitutes. Resistance is punished by imprisonment, exile and 
death. The prisons are filled with inmates held without trial. Drastic 
censorship laws have been decreed and the church deprived of its last 
vestiges of liberty. Alone, the memories of the past remain and serve to 
keep alive in the enslaves nations a spirit of resistance endowed with 
enormous explosive forces. 

Let us keep carefully every thing that speaks of our lost country, and let 
us not wait for a new Paissii to reminds us that Bulgarians were once free 
people who lived with the exuberance of youth, had strong and proud 
personalities and maintained a rigid code of morals. They were people who 
tilled fields which were their own, who tried to move straight in spite of the 
bewildering crossroads of modern life and were ready to make the supreme 
sacrifice in order to have their country free, more cultured and more 
prosperous. 

Let us gather and preserve all that reminds us of our country and 
build up a precious treasure which we will hand down to posterity so that 
they could await with pride and confidence the bright day when on the 
tortured face of our Holy Mother, Bulgaria will no longer run tears of pain 
but tears of joy and exultation before the wonderful sight of resurrected 
liberty. 

In keeping alive the memory of the past in the subjugated peoples and 
in the social and intellectual elite of the world, we will do the most anyone 
can do for the time being against tyranny. And let us not forget that no 
tyranny has been everlasting. Nations alone are eternal. 

Observer — Brussels 

Bulgarian Review (Rio de Janeiro), January 1961.
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страна, които бяхме слушали и бяхме гледали, пазим, макар и раз-
пръснати, с религиозна ревност тези спомени. Ние съхранихме и за-
писки, дневници, писма, изрезки от стари вестници. Когато съберем в 
едно тези скъпоценни отломки, миналото стига до нас в светлината на 
други дни, призраците добиват плът и кръв и мъртвата тишина ехти от 
думи и звуци. 

Solitudinem facerunt, pacem apellant – ñúçäàâàò ïóñòèíÿ è ÿ íàðè÷àò ìèð, 
това, според латинския историк Тацит, казал един от вождовете на 
старите брити за римското завоевание. Същото е валидно и за 
гробната тишина, което покрива сега голяма част от Европа. Както в 
Рим, така и в безмълвната Източна Европа, деспотизмът създава 
общество от услужливи папагали, амбициозни водачи и безмозъчни 
слуги. Без признаци на умора те поставят под контрола си цялата чо-
вешка енергия; изкуството има за задача да прославя режима; фило-
софията и образованието трябва да бъдат оръдия на правоверността; 
на науката е възложено да фабрикува мними открития. Съпротивата 
се наказва с лишаване от свобода, изгнание или смърт. Затворите са 
пълни със задържани без присъда. Узаконена е сурова цензура, а 
Църквата е лишена и от последните си остатъци от независимост. 
Единствено спомените за миналото остават и пазят жив у поробените 
духа на непокорството, който обладава огромна експлозивна сила.  

Нека грижливо запазим всяко нещо, което ни напомня за нашата 
изгубена страна. Нека не чакаме нов Паисий, който да ни напомни, че 
някога българите с младежка буйност водеха свободен живот, че 
имаха своите силни и горди личности и че поддържаха строга нравст-
веност. Те бяха хора, които обработваха собствена земя, които и по 
объркващите кръстовища на модерния живот се стараеха да не се от-
клоняват от правия път и които бяха готови на върховни жертви за да 
видят страната си свободна, цивилизована и благоденстваща. 

Нека съберем и съхраним всичко, което ни напомня за нашата 
страна, и така да натрупаме безценно богатство, което ще завещаем 
на потомците за да могат те с вяра и достойнство да дочакат светлия 
ден, когато по изтерзаното лице на нашата Свята Майка България 
няма да текат сълзи от страдание, а от радост и възторг пред пре-
красната гледка на възродената свобода. 

Нека поддържаме, както у поробените народи, така и у световния 
социален и интелектуален елит, жива паметта за миналото – това за 
момента е единственото, което може изобщо да се направи засега 
срещу тиранията. И нека не забравяме, че никоя тирания не е била 
вечна. Безсмъртни са само народите. 

Íàáëþäàòåë — Áðþêñåë



Д-р Стоян Чомаков-2 

 

506 

  

 

№ 178 

2002, март, Рим. – Семейни спомени на Соня Ст. Петрова-
Чомакова: представят се внуците и правнуците на д-р Стоян Чо-
маков 

FAMILLY MEMORIES 

Preface1. First of all I would like to thank Dr. Ilia Todev, who took it to 
his heart to write a new and complete biography of Dr. Stoyan Tchomakoff, 
in the light of new and unpublished documents which he discovered in the 
State Archives. Actually, it is high time to establish Dr. Tchomakoff’s role in 
it’s right perspective. 

It is certain that Dr.Tchomakoff was not always understood and this 
was a disillusion for him. He and his collaborators had fought to establish -
an independent and autonomous Church, which was essential for the 
making of the Bulgarian nation. Some people accused him of being 
Turcophile which, for them, meant enemy of an independent Bulgarian 
state. 

But this was untrue. 
Dr. Tchomakoff was against revolutionary methods, believing that, in 

the historical circumstances of his time, much more could be obtained 
through legality with the approval of the Ottoman Empire. 

It is true that he mistrusted the Russians, because he understood that 
they were not so much interested in Bulgaria’s fate, but in it’s territory. A 
Bulgarian uprising would provide the occasion (in fact, greatly encouraged) 
to the Protectors of the Slav Christian orthodox brothers not only to liberate 
them, but also to turn Bulgaria into a client state and install themselves 
lastingly in the Balkans. 

We were liberated in 1878 and Russian influence lingered on for a long 
while. 

Tchomakoff had anticipated by 75 years Russia’s design on his 
country. This took place in 1944 and for many his apocalyptical visions 
became reality. Not surprisingly, during the following period of Soviet 
domination he was stigmatized by the communists as a national traitor and 
his role in the Bulgarian revival was minimized. 

I was asked to fill in with my memories a long gap in between the time 
of Dr. Stoyan Tchomakoff, whose life and historical importance has been 
amply written about, and his descendants. 

I will try to make these memories take shape, elusive as they are. With 
the help of letters, photographs and reminiscences of conversations had 

                                              
1 Тук и до края получерният шрифт и подчертаванията са на Соня Петрова-

Чомакова. 
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№ 178 

СЕМЕЙНИ СПОМЕНИ 

Предговор.1 Най-напред бих искала да благодаря на д-р Ил. То-
дев, който сериозно се зае да напише нова и пълна биография на д-р 
Стоян Чомаков в светлината на нови и непубликувани документи, от-
крити в държавните архиви. И наистина, крайно време е да се уста-
нови истинската роля на д-р Чомаков. 

Без съмнение, д-р Чомаков не винаги е бил разбиран и това му е 
носело разочарования. Той и неговите съратници са се борили за 
създаването на независима и автономна Църква, която е била от ос-
новно значение за формирането на българската нация. Обвинявали са 
го обаче, че е туркофил, тоест враг на самостоятелна българска дър-
жава.  

Това не е истина. 
Д-р Чомаков е бил противник на революционните методи, тъй като 

смятал, че при тогавашните обстоятелства много повече може да се 
постигне по легален начин и с одобрението на Османската империя.  

Вярно е, че той не се доверявал на Русия, защото разбирал, че тя 
се интересува не от участта на България, а от нейната територия. 
Едно българско въстание би дало повод (всъщност, до голяма степен 
провокиран) на покровителите на православните славянски братя не 
само да ги освободят, но и да превърнат България в свой васал и за 
постоянно да се настанят на Балканите.  

В 1878 бяхме освободени и руското влияние трая дълго време. 
Чомаков бе предугадил руските намерения относно страната си 75 

години по-рано. Те се осъществиха в 1944 и за мнозина неговите 
апокалиптически визии станаха реалност. Не е изненадващо, че в 
последвалите години на съветска доминация той бе заклеймен от ко-
мунистите като национален предател, а неговата роля в Българското 
възраждане бе омаловажена. 

Бях помолена да попълня с мои спомени дългия период между 
времето на д-р Чомаков, за чийто живот и историческа значимост 
много е писано, и неговите потомци. 

Ще се помъча да придам форма на тези спомени, колкото и из-
плъзващи се да са те. С помощта на писма, снимки и възпоминания 

                                                 
1 Тук и до края получерният шрифт е на Соня Петрова-Чомакова. 
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with the family, who unfortunately were very discreet and reticent about 
their own life and achievements. They thought it ill-bred to converse much 
about their private concerns and those involving others. Furthermore most 
of the family souvenirs such as letters, portraits, photographs, objects were 
destroyed during the bombardments of Sofia. 

This makes it more difficult for me, but I owe it to my ancestors 
because it is through them, through what they had been and what they 
achieved that I exist: to belong to such a family is a privilege. In fact, I was 
more prepared than others to affront the difficulties of a nomadic life and of 
incessant changes by the fact that I was born into a diplomatic family. The 
past forges the future, indeed; without a past, our own existence has no 
roots. 

The latter part of my life was as an exile, although when you are very 
young you do not realize what it means: the future is ahead of us, we have 
dreams and easily adapt ourselves to a different way of living. But for my 
parents’ generation, being cut off from their country, having lost every thing, 
including their birthright, being deprived of proper means of subsistence – 
all this was very hard indeed. 

My father suffered morally as he was a great patriot and very attached 
to his beloved Bulgaria. In his diplomatic career he had always done his 
best defending the interests of his country and staying away from all kind of 
political intrigues, of which he wanted no part. But came the time in 1944 
when Bulgaria was forced into the Soviet orbit as an unwilling satellite. He 
found himself in total disagreement with the political course struck by the 
new masters of Bulgaria. 

He took leave of the diplomatic career and suffered all the 
consequences it entailed, to him and his family. Luckily this decision was 
taken while he was abroad, otherwise it would have been much worse: it 
would have meant the loss of his freedom and the control over his own life 
and opinions. 

The people who remained in Bulgaria and suffered 45 years of 
communist rule, with all the nefarious consequences it implicated, are to be 
deeply commiserated. The life of exiles and political refugees was not that 
easy, cut away from their family’s, no legal documents, difficulty to survive, 
many in refugee camps awaiting for eventual emigration papers for 
America, Canada, Australia, Argentina, Brazil, an involuntary diaspora. 

The Bulgarians, being a hard working and intelligent race used to 
adversities, managed to create with time respectful position for themselves. 
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от разговори с моите близки, които, за съжаление бяха доста сдър-
жани и неохотно обсъждаха своя живот и постижения. Те смятаха не-
възпитано да се говори много за личните им работи, както и за онова, 
което засяга другите. Освен това, много от семейните реликви, като 
писма, портрети, снимки, предмети бяха унищожени по време на бом-
бардировките над София. 

Това прави задачата ми по-трудна, но нейното изпълнение е дълг 
към моите предци, защото тъкмо благодарение на тях, благодарение 
на това, което са били и което са постигнали, аз съществувам: приви-
легия е да принадлежиш на такъв род. Фактически, аз бях по-подгот-
вена от другите за трудностите на един живот, изпълнен със скитни-
чество и с непрекъснати промени, от факта, че съм родена в семейс-
тво на дипломат. Миналото наистина кове бъдещето: без памет за 
миналото нашето съществуване е лишено от корени. 

Втората част от моя живот приличаше на заточение, макар че ко-
гато сме млади, не разбираме какво точно означава това, защото бъ-
дещето е пред нас, изпълнени сме с мечти и е толкова лесно да въз-
приемеш нов начин на живот. Но за поколението на моите родители 
откъсването от родината, загубата на всичко, лишаването от собст-
вени средства за съществуване, включително наследствените права, 
наистина беше много тежко.  

За моя баща това беше нравствено страдание, тъй като той беше 
голям патриот и бе много привързан към обичната си България. Като 
дипломат винаги бе защищавал интересите на своята страна, бе стоял 
далеч от политическите интриги, в които не бе желал да участва. Но 
дойде 1944 и България бе принудена против волята си да стане 
сателит в орбитата на Съветите. Баща ми се оказа в пълно проти-
воречие с новия политически курс, наложен на страната от нейните 
нови господари.  

Той напусна дипломатическото поприще и понесе, заедно със 
своето семейство, всички последствия от този си акт. За щастие, взе 
това решение докато все още беше в чужбина, инак щеше да бъде 
много по-лошо: щеше да загуби личната си свобода и не би имал по-
вече власт нито над съвестта, нито над живота си.  

Хората, които останаха в България и изстрадаха 45-те години ко-
мунистическо управление, с всичките му престъпни последствия, за-
служават дълбоко съчувствие. Животът на изгнаниците и на полити-
ческите бежанци надали беше по-лек; често разделени от своите се-
мейства, без редовни документи и сигурно препитание, за тях беше 
трудно да оцелеят; мнозина обитаваха бежански лагери, очаквайки 
разрешение да емигрират в Щатите, Канада, Австралия, Аржентина, 
Бразилия – една принудителна äèàñïîðà.  

Българите, народ интелигентен, трудолюбив и навикнал на пре-
вратности, съумяха с време да си създадат завидно положение. 
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Some never wanted to return as they could not forgive the treatment 
they had received by their co-nationals. But others had a great nostalgia for 
their home land. This feeling was reinforced by our parents, who never tired 
describing Bulgaria, the natural beauties of the land, their personal lives 
and our national history of which to be proud. 

So when the Wall fell and I returned to my rodina, I felt a deep 
emotion and the strong sensation of belonging to this country, even though 
every thing was lost and few personal links remained. All these feelings 
where shared by my cousins and friends and others, who were eager to do 
something positive for the country, and also to show that the old generation 
of exiles belonging to a certain elite still existed and wanted to participate in 
the national reconstruction. The people of Bulgaria have a great interest 
and curiosity in their historical origins and recent past both of which had 
been altered by the communist regime. 

Our country had acquired such a bad reputation abroad, to the point 
that all negative political actions were stamped as the Bulgarian way. Even 
if the mentality has changed, I still feel the vibrant desire of the Bulgarian 
people to go ahead, and I hope that their vitality will bring the country to a 
European standard. 

I must address a few words of gratitude to the countries that made it 
possible to have a new life, and that accepted us giving us security, not to 
mention the friends we had – and the new ones we made – in Switzerland, 
Argentina, Belgium, France and Italy. 

After ten years a great part of Bulgarian people are disappointed by 
the political class, who instead of concentrating on the needs of the 
Bulgarian people and the reconstruction of the economy have, first of all, 
assured their own well being with ostentation and have forgotten the 
fundamental rules of honesty, giving place to corruption and personal 
ambitions. This leads the population to a loss of confidence and 
confusion. They sway their votes from one party to another and have no 
more endurance of hardship, they want an immediate result, which is not 
possible. Of course I do not speak for all, there still are some politicians 
who have retained a sense of honour and integrity and ambition for their 
country. 

A lot of time has been wasted. Corruption is becoming endemic and 
has penetrated the administration and is contaminating the mentality of the 
people. Not that other occidental countries are exempt, but democracy is 
established there since a much longer time and the base of economical and 
social protection is more secure. The harm done is less dramatic than in a 
country where everything has to start from scratch. That is why the political 
class should give the example in order to obtain stability, which would 
insure continuity to the process of economic growth. The develop-
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Някои никога не пожелаха да се завърнат, тъй като не можаха да 
простят начина, по който сънародниците им се отнесоха към тях. Но 
други бяхме измъчвани от силна носталгия по родната земя – чувство, 
усилено от родителите ни, които не се уморяваха да ни описват 
България, нейните природни красоти и своите лични възпоминания, 
нашата история и каква гордост тя трябва да внушава.  

Когато Стената падна и посетих отново родината си, аз бях силно 
развълнувана, обзе ме дълбоко усещане на принадлежност към тази 
страна, макар да бях загубила всичко и да ми бяха останали малко 
лични познанства. Тези чувства се споделяха от моите братовчеди и 
приятели, които силно желаеха да направят нещо за страната си, 
както и да покажат, че старото, съставлявало част от националния 
елит, поколение от изгнаници още съществува и иска да участва в из-
граждането на нова България. Българският народ най-живо се инте-
ресува от своите исторически корени и от неотдавнашното си минало, 
които предишният режим бе изопачил. 

Нашата страна имаше лоша репутация в чужбина – до там, че 
всеки отрицателен политически акт да се заклеймява като áúëãàðñêà 
ðàáîòà. Макар че мисленето вече е друго, виждам силното желание на 
хората за още промени и вярвам, че тяхната жизненост ще изведе 
страната до европейските стандарти. 

Чувствам се длъжна да изразя моята признателност към страните, 
в които получихме възможност да започнем нов живот, които ни 
приеха и ни дадоха сигурност: Швейцария, Аржентина, Белгия, Фран-
ция и Италия – както и към хората, с които се сприятелихме там. 

Десет години по-късно повечето българи са разочаровани от по-
литическата класа, която, вместо да се съсредоточи върху нуждите на 
българския народ и икономическото възстановяване на страната, най-
напред осигури собственото си благосъстояние – и то с показност, 
забравяйки елементарната честност и създавайки почва за корупция и 
лични домогвания. Това води населението до загуба на доверие и до 
объркване. Техните гласове се люшкат от една партия към друга, те 
не могат да понесат повече трудности и искат незабавен резултат, 
който не е възможен. Разбира се, не говоря за всички; все още има 
политици, които пазят чувството си за достойнство и чест и искат да 
служат на своята страна. 

Много време е загубено. Корупцията става хроническа; тя вече е 
проникнала в управлението и заразява мисленето на хората. Не че 
това не се отнася и за някои западни страни, но там от много по-от-
давна съществува демокрация и основата за икономическа и социална 
закрила е много по-надеждна. Вредата там не е толкова драматична, 
както в страна, където всичко трябва да започне отначало. Ето защо 
политическата класа трябва да даде пример за да се постигне 
стабилност, която да осигури приемственост в процеса на икономи-
ческия растеж. Развитието на социалната дейност е от основно зна-
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ment of social services are essential to the nation. The reorganization of 
the agricultural policy is indispensable to Bulgaria. 

This is a very simplistic outlook but contains a base for better 
governing. 

The Balkan countries have not been considered till now to be on the 
same level of the occidental European countries. This is a further reason to 
prove our capacity of becoming first class citizens in our own countries, 
without losing our national identity and gradually integrating into the 
European community. 

# # # 

I. Stoyan Petroff-Tchomakoff was born in Plovdiv in 1888 and spent 
his first years in the family house built by his grandfather, Dr. Stoyan 
Tchomakoff, who had been in the XIXth century the main leader of the 
movement for an independent and autonomous Bulgarian Church. 

This issue, as a part of a wider strategy, was vital for the development 
of a future independent Bulgarian State, since it would inevitably imply the 
return of the national language in the schools and the Renaissance of the 
national spirit. It would prepare the civil autonomy and, above all, freedom 
from the predominance of the Greek Phanariots, descendents of the old 
Byzantine oligarchy who had a great influence in Constantinople: the 
Megali Idea that inspired them consisted in the attempt to hellenise 
Bulgaria and eradicate its culture. 

But with time Dr.Tchomakoff’s political strategy prevailed, was 
accepted and later sustained by the Grande Porte. 

This ideal battle of Dr. Tchomakoff started in 1857 and lasted up to 
1870, year in which the National Bulgarian Church was recognized. Most of 
all, he feared the Russian panslavisme. 

The Russians thought that Bulgaria should be grateful to the point of 
becoming a Russian-dependent State, Bulgaria had other ideas on the 
subject. As a consequence Russia never stopped interfering, organizing 
attempts on the life of the Bulgarian Rulers, and refusing to recognize them 
as such. Tsar Alexander III nearly declared war on Bulgaria and was only 
stopped by the opposition of the Great Powers.  

Dr.Tchomakoff used to say: We will be free of the Turks, but who will 
free us from the Russians. He had in a way foreseen that what Tsar 
Alexander III had not achieved the Soviets would. 

All this happened before the period we are speaking about. At this time 
(1887-1888), he was Minister of Public Instruction in the Stoiloff Go-
vernment. He was part of the delegation that went to Ebenthal to receive 
Prince Ferdinand Saxe-Coburg-Gotha*. They developed a relationship of 

                                              
* Ferdinand had offered himself as a candidate for the Bulgarian throne. The Grand 

Sobranie (the Parliament) elected him as Prince of Bulgaria on July the 5th, 1887. 
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чение за нацията. България трябва да реорганизира селскостопанска-
та си политика. 

Такова разбиране силно опростява нещата, но в него е основата 
на по-доброто управление. 

Досега не се е смятало, че балканските страни са на същото ниво 
като западноевропейските. Това е допълнително основание да дока-
жем, че можем да станем граждани от първа категория в нашите собс-
твени страни, които без да губят националната си идентичност посте-
пенно се интегрират в Европейската общност. 

# # # 
I. Стоян Петров-Чомаков е роден в Пловдив през 1888 и пре-

карва детските си години в семейната къща, построена от дядо му, д-
р Стоян Чомаков, който през 19 век е бил главният водач на движение-
то за независима и автономна българска Църква. 

Този въпрос, като част от по-широка стратегия, е бил от основно 
значение за развитието на бъдеща независима българска държава, 
тъй като предполагал задължително завръщане на националния език 
в училищата и възраждане на националния дух. Той би подготвил 
гражданската автономия и, най-вече, освобождението от доминацията 
на гръцките фанариоти, потомци на старата византийска олигархия, с 
голямо влияние в Цариград: вдъхновяващата ги Ìåãàëè èäåà пред-
ставлявала опит да се елинизира България и да се унищожи нейната 
култура. 

Но с течение на времето политическата стратегия на д-р Чомаков 
взела връх, като била приета и после подкрепена от Високата порта.  

Борбата на д-р Чомаков започнала в 1857 и траяла до 1870, когато 
била призната Българската национална църква. Най-много от всичко 
той се боял от руския панславизъм. 

Руснаците мислели, че България трябва да е признателна до сте-
пен да им стане зависима държава, България обаче имала друго 
мнение по въпроса. Вследствие на това Русия никога не престанала 
да £ се меси, организирайки покушения срещу живота на българските 
владетели и отказвайки да ги признае за такива. Цар Александър III 
почти обявил война на България, от която го отказало противодейст-
вието на другите Велики сили. 

Д-р Чомаков казвал: Íèå ùå ñå îñâîáîäèì îò òóðöèòå, íî êîé ùå íè 
îñâîáîäèòå îò ðóñíàöèòå. Той в известна степен предвидил, че 
Съветите ще успеят там, където цар Александър III се провалил. 

Всичко това е станало преди периода, за който говорим. Тогава  
(1887-1888) той бил министър на Народното просвещение в кабинета 
на Стоилов. Бил в състава на делегацията, която отишла в Ебентал 
за да приеме княз Фердинанд Сакскобургготски*. Между тях се съз-

                                                 
* Фердинанд сам предложил кандидатурата си за българския трон. Великото на-

родно събрание го избрало за княз на България на 5 юли 1887. 
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mutual respect and friendship, which lasted up to his death. It was a difficult 
time for Bulgaria as Russia would not recognize the sovereignty of the 
country, nor recognize Prince Ferdinand. 

His grandson Stoyan spent a happy childhood surrounded by his sis-
ters and parents; there was a great movement of intellectuals and po-
liticians visiting, all working for the future of Bulgaria. It was the first years of 
a partial independence for Bulgaria. The house was built in an occidental 
style, Prince Ferdinand often stayed there as he loved being in Plovdiv, and 
the children used to play together. 

In a nostalgic letter dated 1973 Princesse Eudoxie wrote to my aunt 
Marie from Althausen evoking some moments of their childhood in Plovdiv: 

A Pâques tant de souvenirs se réveillent, pour moi c’est surtout Philip-
populis. Votre maison maternelle, les fleurs du petit jardin autour d’un 
bunar dont nous convoitions l’exploration (défendue naturellement!) C’est 
la vue sur les Tepé, la Maritza et au lointain Balkan; c’est un kommuluk 
clandestin avec des petits voisins dont nous envions les randonnées dans 
le terrain vague d’une mosquée sous nos fenêtres. C’est à Sv. Konstatin 
et Elena les chants, les cierges, les bouquets de zdravets et de bosilk, 
les beaux oeufs rouges qu’on ne connaît pas en Occident, comme l’odeur 
de l’encense de chez nous n’est pas cet âcre odeur de cire à cacheter qui 
émanent les églises Européennes. Pâques c’est Xristos Veskrese, répété 
mille fois pendant les trois jours de Fêtes, les arbres en fleurs les 
menzuxari et laleta multicolores dont le jardin foisonnaient. Ce n’est pas 
le temps glacial, les Messes dépourvues de tout mysticisme, dont on doit 
se contenter ici actuellement, la raideur du Frohe Ostern du déjeuner sans 
Kusunak et Pita! Nous avons de la neige pendant la Semaine Sainte, et 
jamais je n’ai eu aussi froid dans une Eglise, que le jours de Pâques… 

It probably was in this atmosphere and surroundings that uncon-
sciously Stoyan developed a deep love for his country, a sentiment that 
accompanied him all through his life and was even more intense during his 
years of forced exile: he physically missed Bulgaria. 

By 1893 his family life changed completely. His grand father died. 
Prince Ferdinand came to Plovdiv to assist at the State Funerals and 

asked Stoyan’s mother, Marie Petroff-Tchomakoff, to come to Court as 
Princess Marie Louise’s (Prince Ferdinand’s wife) lady in waiting. It was a 
great honour and she was very grateful for the opportunity to leave 
Philippopuli, as she said in one of her letters to her son: Qu’aurais je été si 
on m’avait oublié dans mon coin à Philippopuli? Un miracle qu’on m’ait tiré 
de là. D’abord je n’aurais pas pu t’envoyer à Paris… 

Stoyan’s mother, Marie Tchomakoff, was born in 1853. When only nine 
years later, her mother Kiriaky (Milkoff) died, her father Dr. Tchoma-
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дала връзка на взаимно уважение и приятелство, която траяла до 
смъртта му. За България това било тежко време, тъй като Русия не 
признавала нито нейния суверенитет, нито княз Фердинанд. 

Неговият внук Стоян прекарал щастливо детство, заобиколен от 
своите сестри и родители; било оживено, идвали много интелектуалци 
и политици – всички работещи за бъдещето на България. Течали 
първите години от независимостта, макар и частична, на България. Къ-
щата била построена в западен стил, княз Фердинанд често отсядал 
там, тъй като обичал да бъде в Пловдив, и децата играели заедно. 

В носталгично писмо от 1973 княгиня Евдокия пише на леля ми Мари 
от Алтхаузен, припомняйки си моменти от тяхното детство в Пловдив: 

Толкова спомени се пробуждат на Великден, за мен това е най-
вече Пловдив. Майчината Ви къща, цветята в малката градина 
около един бунар, на който жадувахме изследването (забранено, 
разбира се!). Това е изгледът към тепетата, към Марица и 
далечния Балкан; това е нелегален комшулук със съседчетата, на 
които завиждахме за излетите в пустия двор на една джамия под 
нашите прозорци. Това са песните, свещите, букетите от здравец 
и босилек в Ñâ.Êîíñòàíòèí è Åëåíà, красивите червени яйца, които са 
непознати на Запад – както ароматът на тамян у нас не е острата 
миризма на восък за печати, която изпускат европейските църкви. 
Великден – това е Õðèñòîñ âîçêðåñå, повторено хилядократно през 
трите дни на празниците, разцъфналите дървета, пъстрите 
минзухари и лалета, които пълнеха градините. Това не беше 
мразовито време, литургии без всякакъв мистицизъм, с които 
трябва да се задоволяваме сега тук, бездушно Frohe Ostern1 на 
закуска без козунак и пита! През Светлата седмица има сняг и 
никога в църква не ми е било толкова студено, колкото през велик-
денските дни… 

Най-вероятно в тази атмосфера и среда Стоян е развил дълбока 
любов към страната си, едно чувство, което го съпътстваше през це-
лия му живот и което стана по-силно през годините на принудителното 
изгнаничество: на него България физически му липсваше. 

В 1893 животът му се променил напълно. Неговият дядо починал. 
Княз Фердинанд дошъл в Пловдив за да присъства на държавното 

погребение и предложил на Мария Петрова-Чомакова да постъпи в 
Двореца като придворна дама на княгиня Мария-Луиза, неговата 
съпруга. Това било голяма чест и тя била много доволна за въз-
можността да напусне Пловдив, както казва в едно от писмата до сина 
си: Какво бих била, ако ме бяха забравили в моето кътче в Пловдив? 
Чудо е че ме измъкнаха от там. Най-напред нямаше да мога да те 
изпратя в Париж… 

Мария Чомакова е родена в 1853. Когато само 9 години по-късно 
нейната майка Кириаки (Милкова) починала, баща £, д-р Чомаков, бил 

                                                 
1 (нем.) – Честит Великден. 
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koff was distraught, it was his political dedication that saved him. He left for 
Constantinople to pursue his mission, leaving his young daughters in the 
care of his sister Rada. He never remarried. As he said, he was married to 
his political life. 

Marie adored her father and felt rather lonely as she saw very little of 
him. Later on he rented a big house in Constantinople and the family was 
reunited. They had an English governess. Here she studied in the French 
school, translated many French authors into Bulgarian and had her first 
contacts with a cosmopolitan and political world, as their house was 
frequented by many important personalities. 

They returned to Plovdiv in 1878. Their financial situation was not 
brilliant as Dr. Tchomakoff had spent practically all the family fortune for the 
Bulgarian cause. In Plovdiv she met a Russian officer who had come with 
the liberation army, Vladimir Petroff. Born in Verkhne Uralsk (Orenburg) on 
December the 7th, 1847 – he had joined the Army in 1866 and had been a 
companion of arms of General Kouropatkin. He followed a military career 
as an officer in the artillery and became, after the liberation, one of the 
instructors training the new Bulgarian Army. 

Vladimir and Marie fell in love and, much to the dismay of her father, 
wanted to get married. They discovered that they had great affinities, both 
were lonely, Vladimir alone in a new country without any family ties, Marie 
had lost her sister Elena who was her close companion, her father was too 
involved in his political life and was not able to give her the attention she 
wanted nor to exteriorize his affection although he loved her very much. So 
these young people found many ideals in common. 

This was a blow to Dr. Tchomakoff, whose Weltanschaung was totally 
anti-Russian. He was already deeply grieved by the recent loss of his other 
daughter Helen and was totally opposed to this marriage. He finally gave in, 
after Marie’s hunger strike and having read her touching letter*. So this was 
a happy ending, when they had a quiet wedding in 1879. 

Vladimir Petroff remained in Bulgaria after the Tsar Alexander III 
recalled all his officers, hoping to leave the young Bulgarian army in the 
lurch (1885). The Tsar was furious that Bulgaria and Eastern Rumelia had 
reunited without his approval and was convinced that the Bulgarians would 
be vanquished by Serbia, who had immediately reacted to the reunification 
by declaring war. But the exact contrary happened. 

The young army under the guidance of Prince Alexander Battenberg 
defeated the Serbian Army at Slivnitza. Vladimir was decorated with the 
cross of St..Alexander. He remained with his family and adopted his new 
country.

                                              
* See the letter included [N 174]. 
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като обезумял, но го спасила политическата кауза, на която се бил 
посветил. Заминал за Цариград да изпълнява дълга си, оставяйки 
малките си дъщери на грижите на своята сестра Рада. Оженил се, 
както сам казва, за патриотическата си мисия. 

Мария обожавала баща си и се чувствала самотна, тъй като рядко 
го виждала. По-късно той наел голяма къща в Цариград и семейството 
отново било заедно. Децата имали английска гувернантка. Тук тя 
учила във френско училище, превела много френски автори на 
български и имала първите си контакти с космополитния политически 
свят, тъй като техният дом се посещавал от не една важна личност. 

През 1878 се върнали в Пловдив. Финансовото им положение не 
било розово, тъй като д-р Чомаков практически изразходвал цялото 
семейното богатство за българската кауза. В Пловдив тя срещнала 
един руски офицер, дошъл с освободителната армия, Владимир Пет-
ров. Роден във Верхнеуралск (Оренбургска губерния) на 7 дек. 1847, 
той влязъл в армията през 1866 и служил заедно с генерал Куропат-
кин. Сетне бил офицер в артилерията и станал, след Освобождението, 
инструктор в младата българска армия. 

Владимир и Мария се влюбили и, за ужас на баща £, пожелали да 
се оженят. Те открили силно привличане помежду си, и двамата били 
самотни: Владимир – сам без семейни връзки на ново място, Мария 
пък била загубила своята сестра и приятелка Елена, а баща £ бил 
твърде погълнат от политическите си ангажименти и не бил в състоя-
ние нито да £ обърне очакваното внимание, нито да дава външен из-
раз на своите чувства – макар да я обичал много. Прочее, двамата 
младежи открили много общи стремежи. 

Това било удар за д-р Чомаков, чийто светоглед бил изцяло ан-
тируски. Той вече бил дълбоко наранен от неотдавнашната загуба на 
другата си дъщеря, Елена, и се противопоставил категорично на този 
брак. Накрая се предал – след гладната стачка на Мария и след като 
прочел трогателното £ писмо1. Прочее, всичко свършило с хепиенд – 
сватба, която без много шум, се състояла през 1879. 

Владимир Петров останал в България след като цар Александър 
III отзовал своите офицери, смятайки, че изоставя в критичен момент 
(1885) на произвола на Съдбата младата българска армия. Царят бил 
бесен, че България и Източна Румелия се обединили без негово съ-
гласие и бил убеден, че българите ще бъдат победени от Сърбия, ко-
ято в отговор на Съединението незабавно обявила война. Но се слу-
чило точно обратното. 

Младата армия под ръководството на княз Александър Батенберг 
разбила сърбите при Сливница. Владимир бил награден с кръст Св. 
Александър. Той останал със своето семейството в новата си родина.

                                                 
1 Вж. тук по-горе, д. 166. 
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He later took part in the Balkan War (1912-1913). He was in command 
of the 4th Artillery Battalion. His son Stoyan as a young lieutenant ran into 
him at the battle of Tchataldga. He died in Berlin, where he was operated 
for a serious illness in 1920. 

Four children were born: Helen, Sonia, Stoyan and Marie. 
As I said before, in 1893 their life changed as they moved to Sofia, 

which had become the Capital. In those days it was a very small town, just 
emerging from under the Turkish yoke. Since the arrival of Prince Fer-
dinand its aspect was rapidly changing. 

Marie Petroff-Tchomakoff spent most of her time at Court, she accom-
panied Princess Marie Louise in her travels and made many personal 
contacts and friendships; she received a lot and her salon was the first 
international one in Sofia. After the death of Princess Marie Louise (1899) 
she had more duties than ever, became grande dame du Palais, 
organizing charities, helping with the Red Cross, trying to get a Bulgarian 
hospital to function for the wounded soldiers of the russo-japanese war 
(1904-1905). 

All this in addition to her usual duties at the Palace, and taking care of 
her family. After Prince Ferdinand’s second marriage to Princess Eleonore 
von Reuss (1908, later Queen* Eleonore) she became her chief lady in 
waiting. 

The Palace had given them a small villa in Tchamkoria, in the heart of 
the mountains surrounded by beautiful forests. Most of their friends had 
villas there and Prince Ferdinand, who had a passion for shooting and 
botanical studies, spent a lot of time in his hunting lodge in Tsarska 
Bistritza. The whole family loved making excursions, sometimes getting up 
at four o’clock in the morning to climb the Mussala in order to witness the 
sun rise. 

Marie had a talent for wood carving, decorated the wooden beams of 
the villa. She also painted, mostly flowers, and painted the panels around 
the ceiling. (King Ferdinand had some of her flower paintings). From her 
letter dated 4th of November 1907 on the occasion of Prince Cyril’s birthday: 
Monseigneur… Je profite de l’occasion, pour présenter à Votre Altesse 
Royale, l’orchidée qu’Elle m’a fait l’honneur de me faire peindre. 
Malheureusement les couleurs en sont toujours encore fraîches, le mauve 
que je possède séchant très difficilement… 

The summers were lovely, a paradise for the children and their friends, 
away from the heat of the town. Her husband went for long solitary 

                                              
* On Oct. 5th, 1908 Prince Ferdinand and the Government made an unilateral declara-

tion of independence and Ferdinand accepted the title of Tsar of the Bulgarians. It was a 
breach through the thirty-year-old Treaty of Berlin. 
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По-късно взел участие в Балканските война (1912-1913). Команд-
вал 4-ти артилерийски баталион. Като млад поручик неговият син 
Стоян случайно го срещнал по време на битката за Чаталджа. Почи-
нал през 1920 в Берлин, където се оперирал от сериозна болест. 

Родили им се четири деца: Елен, Соня, Стоян и Мари. 
Както казах по-горе, в 1893 техният живот се променил, тъй като 

се преместили в София, която станала столица. Тогава тя била много 
малък град, едва излязъл изпод турско иго. С пристигането на княз 
Фердинанд нейният външен вид бързо се променял. 

Мария Петрова-Чомакова прекарвала повечето си време в Дво-
реца, придружавала княгиня Мария-Луиза в нейните пътувания и си 
създала много лични връзки и приятелства; приемала много, първите 
международни приеми в София били нейно дело. След смъртта на 
княгиня Мария-Луиза (1899) нейните задължения нараснали повече от 
всякога, тя станала главна придворна дама, организирала благотво-
рителни мероприятия, подпомагала Червения кръст, участвала в из-
пращането на българска болница на Руско-японския фронт (1904-
1905). 

Всичко това – в добавка към обичайните £ задължения в Двореца 
и грижите за семейството. След втория брак на княз Фердинанд с 
княгиня Елеонора фон Ройс (1908, след това царица* Елеонора) тя £ 
станала главна придворна дама. 

Дворецът им подарил малка вила в Чамкория, в самата планина, 
заобиколена от хубави гори. Повечето от техните приятели имали 
летни къщи там, а княз Фердинанд, страстен ловец и ботаник, прекар-
вал много време в ловната си хижа в Царска Бистрица. Всички в се-
мейството обичали да правят излети, понякога ставали в 4 часа сут-
ринта за да изкачат Мусала и посрещнат изгрева на слънцето.  

Мария Чомакова имала талант за дърворезба и украсила 
гредите на вилата. Също и рисувала, предимно цветя, и декорирала 
кесоните около тавана (цар Фердинанд притежавал някои от 
нейните картини). Из нейното писмо, с дата 4 ноем. 1907, по случай 
рождения ден на княз Кирил: Господарю … вземам повод от случая 
за да поднеса на Ваше Царско Височество орхидеята, която имах 
честта да нарисувам по Негова заръка. За съжаление, нейните 
багри все още са влажни, тъй като розоволилавото, с което 
разполагам, съхне твърде бавно… 

Летата били прекрасни, рай за децата и техните приятели, далеч 
от жегата в града. Нейният съпруг правeл дълги самотни разходки в 

                                                 
* На 5 окт. [22 септ. ст.ст.] 1908 княз Фердинанд и неговото правителство едно-

странно обявили независимост и князът приел титлата цар на България. Това било 
пробив в тридесетгодишния Берлински договор. 
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walks in the forests. He had not really integrated himself with Bulgarian life 
and to the social life of his wife. He spent a lot of time secluded in his study 
where his children came to listen to the stories of his youth, amongst other, 
the conquest of Turkestan with the Russian army. He remained an up-
rooted person, and with time, although it had been a happy marriage, they 
drifted apart because of the different lives they had to lead. 

Marie realized the importance of sending her son abroad, giving him 
the possibility to develop his faculties and receive an education which 
prepared his future. Her own father had been sent to Andros, as at the time 
there were no proper schools in Bulgaria, and later to the faculty of 
Medecine in Pisa where he obtained his diploma, and for a year to Paris 
where he took a specialization. All this gave young Stoyan the opportunity 
to enlarge his vision of the world and away from the provincialism of those 
days in Bulgaria. 

So, after the Bulgarian primary school, Stoyan was sent to Paris at the 
Lycée Henri IV, which was a grim experience for a young shy Bulgarian 
boy, to be in boarding school, not knowing anybody and not really knowing 
the language. He told me that in his first essay although he handed a blank 
sheet, he was not the last, as another boy had made a spelling mistake in 
copying the title. 

His mother writes to him in 1905 a rather depressed letter evoking 
the difficulties of managing a budget and all the material problems and 
vexations it entailed. She says she had not been brought up in a way to 
enable her to carry the burden of material worries of life, but does not 
complain as she had so many other compensations. She encourages 
him to take advantage of the propitious environment to develop the 
faculties of his intellect and the delicate feelings of his soul and not to let 
them go to waste. He later went back to Paris to take his Law Degree. 
These experiences permitted him in later life to always be at ease in his 
various posts and become one of the most brilliant and representative 
Diplomats.  

By 1910 Marie’s children were established in life. Her son Stoyan had 
entered the Ministry of Foreign Affairs, her daughters had been for a few 
years at a finishing school in Brussels (Le Couvent des Oiseaux). They led 
the usual life of young girls in Sofia. Because of their mother’s position they 
were friends with the Royal children. Hélène became Princess Eudoxie’s 
lady in waiting, and their friendship lasted till the end of their life. They had 
intended to write their memoires, but nothing came of it except a numerous 
correspondence. Her younger sister, Marie, soon followed her steps. I will 
come back later to their lives. 

Meanwhile their mother remained at Court as Queen Eleonore’s lady in 
waiting until the Queen’s death (1917). She herself died in 1923. 
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гората. В същност, той не се вписал истински в българския живот и в 
социалния живот на своята съпруга. Прекарвал много време уединен в 
своя кабинет, където децата му идвали да слушат историите на 
неговата младост, между които и участието в руската армия при заво-
юването на Туркестан. Не успял да пусне корени и с течение на време-
то, макар бракът да бил щастлив, те се отдалечили един от друг пора-
ди различния си начин на живот. 

Мария разбрала колко е важно да изпрати своя син в чужбина, 
като му даде възможност да развие своите способности и да получи 
образование, което да го подготви за бъдещето. Нейният собствен 
баща бил пратен на Андрос, тъй като тогава нямало прилични учили-
ща в България, а после в Медицинския факултет на Пиза, откъдето по-
лучил своята диплома, и за година в Париж на специализация. Всичко 
това дало на младия Стоян възможност да разшири своя кръгозор 
отвъд българския провинциализъм през онази епоха. 

Прочее, след първоначално училище в България, Стоян отишъл в 
Париж, в лицея Анри IV. За едно плахо българче пребиваването в пан-
сион, в който никого не познава и фактически без да знае езика, било 
жестоко изпитание. Разказвал ми е, че на първото контролно, макар да 
предал празен лист, той все пак не бил последен, защото друго момче 
било направило правописна грешка при преписването на заглавието. 

През 1905 той получава от майка си едно твърде потискащо 
писмо, изтъкващо финансовите проблеми на семейството и неприят-
ностите, които те предполагат. Тя казва, че не е подготвена да понася 
материалните тежести на живота, но че не се оплаква, тъй като в за-
мяна на това има толкова много неща. Насърчава го да се възползува 
от благоприятната среда за да съхрани и развие качествата на своя 
ум и душа. По-късно той се върнал в Париж за да вземе своя докторат 
по право. Този опит по-късно му позволи лесно да се справя с раз-
личните си задължения и да стане един от най-блестящите и пред-
ставителни дипломати.  

Около 1910 децата на Мария Чомакова вече имали установено 
социално положение. Нейният син Стоян бил на служба във Външното 
министерство, дъщерите £ били прекарали няколко години в колеж за 
благородни девици в Брюксел (Le Couvent des Oiseaux). В София 
водели обичайния за младите момичета живот. Поради социалното 
положение на майка си били близки с царските деца. Елен става 
придворна дама на княгиня Евдокия и приятелството им остана за цял 
живот. Двете имаха намерение да напишат спомени, но от това нищо 
не излезе – като изключим многото писма, които си размениха. По-
малката £ сестра, Мари, скоро я последва. Към техния живот ще се 
върна по-късно. 

Междувременно, майката останала в Двореца като придворна да-
ма на царица Елеонора до смъртта £ (1917). Самата тя починала в 1923.
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Stoyan had hardly entered the Foreign Service when he was called 
back by his regiment and sent as secretary delegate to the Turkish-
Bulgarian frontier Commission in 1911, but no concrete decision was 
obtained. So he was back in Sofia. 

When the first Balkan war started he did not want the privileged post 
his mother had obtained for him, he wanted to be at the front. He got 
himself transferred to his cavalry regiment (1st regiment of Royal Hussars) 
and took an active part in all the wars including the First World War. He 
ended as Captain and was pluri-decorated (Military Cross for Valour, St. 
Alexander with swords, Cross for Military Merit) 

After the end of the war (1918) he returned to the Ministry. In 1919 he 
took part in the Peace Conference at Neuilly-sur-Seine as secretary of the 
Bulgarian Delegation. In Sofia, I was told by some of his friends, that he 
was considered a good looking young man, and many girls hoped to attract 
his attention, but he was oblivious of this fact and rather shy and self-
conscious. He and his fellow officer friend Boris Kissoff used to promenade 
up and down the Tsar Osvoboditel, creating a small storm in the hearts of 
the young girls. They went to balls at the Union Club, but my father 
preferred watching from the gallery instead of dancing. 

He had had a memorable experience at a Court ball, where he was 
waltzing away enthusiastically, carried away by the tempo, when to his 
horror he slipped and fell: this marked the end of his dancing career. He 
loved riding his horse Khirgiz from the outskirts of Sofia to the slopes of the 
Vitosha mountain in beautiful unmarred surroundings, stopping in Kniajevo 
for a glass of beer and delicious kebabtchés. He told me he was often 
invited to go riding with Captain Collins, one of the British officers, in the 
middle of the winter in deep snow and freezing weather, he could not 
imagine why. He soon found out: Collins had fallen head over heels in love 
with a very beautiful young friend of his, Yanka Zagorska; he only talked 
about her and needed encouragement. He finally married her and, all 
though the marriage did not last (she remarried an Italian diplomat), he 
always took care of her and at his death left her everything. Captain Collins 
was one of the two officers who accompanied the Bulgarian Delegation, 
from Sofia to the Peace Conference in Neuilly. And through his tact he had 
often made their situation easier. 

Because of the war, Stoyan’s diplomatic career had been interrupted, 
so it was only in 1921 that he was sent to London as first secretary at the 
request of the then Bulgarian Minister Dimitri Stancioff, and later as 
Counsellor under Minister Hadjimisheff. During the same period he acted 
as Bulgarian Government Agent at the Anglo-Bulgarian Mixed Arbitral 
Tribunal (agent na Pravitelstvoto pri Anglo-Bulgarskia Smesen 
Arbitrazhen Sed). 
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Стоян едва бил постъпил във Външното министерство, когато бил 
призован в своя полк и изпратен като секретар на Турско-българската 
погранична комисия в 1911, но никакво конкретно решение не било 
постигнато. Върнал се обратно в София. 

Когато избухнала Първата балканска война, той пренебрегнал 
привилегирования пост, който неговата майка му издействала, поискал 
да бъде на фронта. Сам пожелал да бъде прехвърлен в своя кавале-
рийски полк (Първи царски хусарски полк) и взел активно участие във 
всичките войни, включително Първата световна. Стигнал до чин 
капитан и получил няколко декорации (Военен кръст за храброст, Св. 
Александър с мечове, Кръст за военни заслуги). 

След края на войната (1918) се върнал в Министерството. През 
1919 взел участие в Мирната конференция в Ньойи-сюр-Сен като 
секретар на българската делегация. В София, както ми казаха някои 
негови приятели, го смятали за хубав младеж и много момичета се на-
дявали да привлекат неговото внимание, но той не знаел за това и бил 
по-скоро свенлив и стеснителен. Заедно със своя приятел Борис 
Кисьов имали навик да се разхождат нагоре-надолу по Цар Освобо-
дител, всявайки смут в сърцата на момите. Ходели на балове в 
Юнион клуб, но баща ми предпочитал да гледа от галерията вместо да 
танцува. 

На един бал в Двореца му се случил неприятен инцидент. За свой 
ужас, във вихъра на валса се подхлъзнал и паднал: това било краят на 
неговата танцьорска кариера. Обичал да язди своя кон Киргиз из 
девствените околности, от покрайнините на София до подножието на 
Витоша, спирайки в Княжево за чаша бира и вкусни кебапчета. Раз-
казвал ми е, че често го канел на езда капитан Колинс, един от бри-
танските офицери, и то посред зима в дълбок сняг и мразовито време 
– без да може да си обясни защо. Но скоро разбрал – Колинс до уши 
се бил влюбил в една негова много красива приятелка, Янка Загорска, 
само за нея говорел и имал нужда от насърчение. Накрая се оженил 
за нея и, макар бракът да не траял дълго (тя се оженила повторно за 
италиански дипломат), винаги се грижел за нея и след смъртта си £ 
оставил всичко. Капитан Колинс бил един от двамата офицери, които 
придружавали българската делегация от София до Ньойи за мирната 
конференция. И със своя такт често облекчавал нейното положение. 

Поради войната дипломатическата кариера на Стоян била пре-
късната. Затова едва в 1921 бил пратен в Лондон, най-напред като 
първи секретар по искане на тогавашния български министър Димитър 
Станчов, а сетне като съветник при министър Хаджимишев. През 
същия период бил агент на правителството при Англо-българския сме-
сен арбитражен съд. 
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He won almost all the cases pending against Bulgaria, claiming war 
indemnities. He was much appreciated by the English judges who 
complimented him for the way he pleaded his cases in English, better than 
a professional lawyer. Here are some excerpts. 

Extracts from report No. 112 of January 7th 1924,  
sent by the Bulgarian Minister in London to  

the Ministry of Foreign Affairs in Sofia. 

I consider it my pleasant duty to inform you that the Head of the Balkan 
Division at the Foreign Office told me: 

 Your Secretary who at the same time discharges the duties of 
Bulgarian Government Agent to the Anglo-Bulgarian Mixed Arbitral 
Tribunal, has made the best impression on the Tribunal, and our 
Judges and Agents have told me that Mr. Petroff-Tchomakoff enjoys 
there a very good reputation, that he has got thoroughly familiarized 
with the British ways, that he studies the cases he has to defend tho-
roughly and achieves considerable success in presenting them. 

On his part, the Administrator of Bulgarian Property, Mr. Egerton Grey, 
told me; 

Your Judge and your Agent defend so well the Bulgarian inte-
rests before the Tribunal that the claims filed by British nationals 
have been reduced to a low minimum, and soon the Administration of 
Bulgarian Property will have no more payments to make on such 
claims. 

D. Stancioff, Minister 

Letter, dated 4 February 1927, from Claude Mullins,  
Secretary of Anglo-Bulgarian Mixed Arbitral Tribunal,  

to the Bulgarian Minister at London 

Anglo-Bulgarian Mixed Arbitral Tribunal  
4 February 1927. 

Dear Sir, 
I write to inform you that, at the last meeting of this Tribunal, the Presi-

dent, after reviewing the work that had been done by the Tribunal, referred 
in particular to the work of Mr. Stoyan Petroff-Tchomakoff, the Bulgarian 
Agent. I enclose herewith a copy of the remarks made by the President and 
feel certain that you will be glad to have this tribute to Mr. Petroff’s work on 
record. 

I desire to add an expression of my own appreciation of Mr. Petroff’s 
unceasing courtesy and his remarkable ability. As you are aware, the 
Treaty of Neuilly-sur-Seine provided for the appointment of a British and a 
Bulgarian Secretary of the Tribunal but, in fact, I have acted as sole Sec-
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Спечелил почти всички дела, заведени срещу България за военни 
обезщетения. Бил високо ценен от английските съдии, които му пра-
вели комплименти за начина, по който пледирал, като защита, на ан-
глийски – по-добре от професионален адвокат. Ето няколко откъслека. 

Извадки1 от доклад № 112 от 7 ян. 1924,  
изпратен от българския министър в Лондон  

до Министерството на външните работи в София 

Смятам за свое приятно задължение да Ви информирам, че 
шефът на Балканското отделение във Форин офис ми каза: 

Âàøèÿò ñåêðåòàð, êîéòî èçïúëíÿâà è äëúæíîñòòà íà áúëãàðñêè 
ïðàâèòåëñòâåí àãåíò, ïðàâè íàé-äîáðî âïå÷àòëåíèå â Ñúäà è íàøèòå 
ñúäèè è àãåíòè ìè êàçàõà, ÷å ãîñïîäèí Ïåòðîâ-×îìàêîâ ñå ïîëçóâà ñ 
òâúðäå äîáðî èìå òàì è íàïúëíî å óñâîèë àíãëèéñêèòå ïîõâàòè è ïîêàçâà, 
÷å ìíîãî ùàòåëíî èçó÷àâà äåëàòà è íàé-óñïåøíî çàùèùàâà áúëãàðñêàòà 
êàóçà. 

От своя страна, администраторът на Българската собст-
веност Ежертон Грей ми каза: 

Âàøèÿò ñúäèÿ è Âàøèÿò [ïðàâèòåëñòâåí] àãåíò òúé äîáðå çàùè-
ùàâàò áúëãàðñêèòå èíòåðåñè â ïðîöåñèòå ïðåä Ñìåñåíèÿ àðáèòðàæåí 
ñúä, ÷å èñêîâåòå íà íàøèòå àíãëèéñêè ïîäàíèöè ñå íàìàëèõà äî ìèíèìóì è 
íàñêîðî àäìèíèñòðàöèÿòà íà Áúëãàðñêàòà ñîáñòâåíîñò íÿìà äà èìà 
êàêâî äà ïëàùà. 

Д. Станчов, министър 

Писмо от 24 февр. 1927 на Клод Малинс, секретар на  
Англо-българския смесен арбитражен съд, до българския пълномощен 

министър в Лондон 

Англо-български смесен арбитражен съд 
4 февруари 1927 

Драги Господине, 
Пиша Ви за да Ви информирам, че на последното заседание на 

Съда председателят, след като направи преглед на свършената 
работа от Съда, отбеляза специално работата на г-н Стоян 
Петров-Чомаков, българския [правителствен] агент. Тук прилагам 
копие от изказването, направено от председателя, и съм сигурен, 
че ще бъдете така любезен да имате предвид тази похвала за г-н 
Петров. 

Искам да изразя и моето собствено възхищение от безкрайната 
любезност на г-н Петров и от неговите забележителни способности. 
Както знаете, договорът от Ньойи-сюр-Сен предвиждаше назначава-
нето на британски и на български секретари на Съда, но, факти-
чески, аз действах през цялото време като единствен секретар. Мо-

                                                 
1 Пълния текст вж. тук по-горе, д. 137. 
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retary throughout. My task would have been well nigh impossible but for the 
fact that I could always rely on Mr. Petroff’s assistance. 

I am, dear Sir,// Yours faithfully Claude Mullins // Secretary 

[address:] The Bulgarian Minister  
The Bulgarian Legation // 51, Queen’s Gate, S.W.7 

[enclosure:]  

Extract from the minutes of the Anglo-Bulgarian  
Mixed Arbitral Tribunal of 28th January, 1927 

The President of the Tribunal then spoke as follows: 
…In congratulating itself upon the termination of its task, the 

Tribunal cannot fail to remember the valuable assistance which it has 
been so fortunate as to receive from the Government Agents. Owing to 
the circumstances already mentioned, most of the claims were 
against Bulgarian debtors. The Bulgarian Government Agent was 
very often requested to provide necessary information or to effect 
service on debtors, when the Secretariat of the Tribunal had been 
unable to effect service. Mr. Petroff-Tchomakoff has never hesitated to 
comply with these requests and to put the full result of his energies 
before the Tribunal. 

Many cases could not have been proceeded with or could not 
have been dealt with in a proper way without the information 
supplied by him. He has earned before the Tribunal a reputation for 
straightforwardness and reliability… 

Certified to be a true copy // Claude Mullins // Secretary 

Letter from Mr. Heber Hart K[ing’s] C[ounsel]  
The British judge at the Anglo-Bulgarian mixed arbitral tribunal. 

Dear Mr. Petroff-Tchomakoff, 
In asking your kind acceptance of the accompanying wedding gift, may 

I take the opportunity of saying that I shall always remember with pleasure 
the work of the Anglo- Bulgarian Mixed Arbitral Tribunal in which we were 
both so largely concerned. 

The conspicuous ability and zeal with which you invariably maintained 
the interests of your Government and fellow-nationals, while loyally and 
most amiably co-operating in the work of the Court, were constantly the 
object of my cordial admiration. 

It is therefore in no merely formal way but with the heartiest goodwill 
that I earnestly wish you both domestic felicity and a long career of 
continued usefulness and distinction in the public service of your country. 

Believing sincerely yours, HEBER HART K.C.
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ята задача щеше да бъде почти неизпълнима, ако не можех винаги 
да разчитам на помощта на г-н Петров. 

Искрено Ваш, // Клод Малинс // секретар 

[адрес:] Българския министър  
Българската легация // 51, Queen’s Gate, S.W.7 

[приложение:]  

Извлечение от протокола на Англо-българския  
смесен арбитражен съд, 28 ян. 1927 

Ïîñëå ïðåäñåäàòåëÿò íà Ñúäà êàçà ñëåäíîòî: 
… Ïîçäðàâÿâàéêè ñå ïî ñëó÷àé ïðèêëþ÷âàíåòî íà ñâîÿòà çàäà÷à, 

Ñúäúò íå ìîæå äà îòìèíå ñ ìúë÷àíèå öåííàòà ïîìîù, êîÿòî òîé èìà 
ùàñòèåòî äà ïîëó÷è îò ïðàâèòåëñòâåíèÿ àãåíò. Ïîðàäè âå÷å îòáå-
ëÿçàíèòå îáñòîÿòåëñòâà, ïîâå÷åòî îò èñêîâåòå áÿõà ñðåùó áúëãàðñêè 
äëúæíèöè. Áúëãàðñêèÿò ïðàâèòåëñòâåí àãåíò ìíîãî ÷åñòî áå ìîëåí çà 
íåîáõîäèìàòà èíôîðìàöèÿ èëè ïúê çà èçâåñòÿâàíå íà äëúæíèöè, êîãàòî 
ñåêðåòàðèàòúò íà Ñúäà íå ìîæåøå äà èì èçïðàòè ñúîáùåíèå. Ã-í 
Ïåòðîâ-×îìàêîâ íèêîãà íå ñå ïîêîëåáà äà îòãîâîðè ïîëîæèòåëíî íà òåçè 
ìîëáè è äà ïîñòàâè íà ðàçïîëîæåíèå íà Ñúäà âñè÷êè ðåçóëòàòè îò 
ñâîèòå óñèëèÿ. 

Ìíîãî äåëà íÿìàøå äà ìîãàò äà ïîëó÷àò õîä èëè ïúê äà ñå ðàçãëåäàò 
ïî íàäëåæíèÿ íà÷èí áåç èíôîðìàöèÿòà, ïðåäîñòàâåíà îò íåãî. Ïðåä Ñúäà 
òîé ñè ñïå÷åëè ðåïóòàöèÿòà íà ÷îâåê ÷åñòåí è íàäåæäåí… 

Вярно с оригинала // Клод Малинс // секретар 

Писмо от г-н Хийбър Харт, ст[арши] а[двокат], британски съдия в  
Англо-българския смесен арбитражен съд 

Драги Г-н Петров-Чомаков, 
Като покорно Ви моля да приемете сватбения подарък, който 

съпровожда това писмо, позволете ми да се възползувам от въз-
можността за да Ви кажа, че винаги с удоволствие ще си спомням 
работата на Англо-българския смесен арбитражен съд, в която ние 
двамата взехме толкова широко участие. 

Безспорната компетентност и усърдие, с които Вие неизменно 
защитавахте интересите на Вашето правителство и на Вашите 
сънародници, като в същото време най-лоялно и най-любезно 
сътрудничехте в работата на Съда, бяха непрестанно предмет на 
най-искреното ми възхищение. 

Поради това не като протоколно задължение, а с най-голяма 
сърдечност горещо Ви желая семейно щастие и дълга и плодо-
творна кариера в служба на Вашата страна. 

Искрено Ваш, Хийбър Харт, ст[арши] а[двокат]
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These acknowledgements were very complimentary to my father, con-
sidering that he had to plead the cases in a language foreign to him. 

He spent a lot of his free time with the Stancioff’s, none of them had 
much money so they found simple entertainments such as spending 
their Sundays in the Kew Gardens, amusing themselves with their 
conversations and good humour. As Ivan Stancioff relates in his book – 
Diplomat and Gardener – the two of them walked endlessly in the 
evenings discovering all the aspects of the great city. All this did not 
impede him to take an active part in his diplomatic life seeing many 
official and political people. 

He became a close friend of Sir Edward Boyle, Chairman of the Balkan 
Committee, a non-government association which studied Balkan Affairs, 
and a great sustainer of the Bulgarian cause. They stayed in contact for 
many years keeping up a correspondence. Lady Grogan was another 
friend, an active student of East Europe. She wrote an excellent book on 
The Life of J. D. Bourchier, the Times Correspondent in the Balkans from 
1888 onwards. He reported on all the Balkan Wars and was an unbiased 
sustainer of Bulgaria, had a great influence in the Balkans and fought for 
the principles of autonomy and self-determination of the Macedonians, as 
proclaimed by President Wilson. 

J. D. Bourchier died in 1920 and was buried in the Rila Monastery. 
In 1928 Stoyan met my mother – Lily de Poorter – at a dinner and it 

was practically love at first sight. She was the second daughter of Edward 
de Poorter, who had founded the Hobson Company producing an 
innovative version of the Claudel carburetor. His eldest daughter Violet had 
just married the son of the last Minister of Finance of the Russian Tsar – 
George de Bark – and had gone to Hungary to obtain a diploma in 
agronomy. 

When my grand father heard that Lily wanted to marry a foreigner and, 
on top of it, a Bulgarian he was rather worried. So he went to the Bulgarian 
Minister Naumoff to get some information. The Minister said: All I can say 
is, I wish he would marry my daughter. When Stoyan went to ask for her 
hand and, being rather shy and nervous, he slightly coughed and scraped 
his throat, my grandfather immediately asked suspiciously: what is this 
cough? 

The marriage took place at the Orthodox Church, as my mother had 
become orthodox believing she would end her days in Bulgaria and that it 
was natural to have children in the same religious faith of their father. 

They had a very nice wedding reception at my mother’s family house 
Ambelside in Wimbeldon, surrounded by a big garden and tennis courts. 
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Тези благодарности бяха високо признание за моя баща, предвид 
факта, че е трябвало да пледира на чужд за него език. 

Той прекарвал повечето си свободно време със Станчови. Тъй 
като никой от тях нямал много пари, те си измисляли прости развле-
чения, като например посещения през неделните дни на Кю Гардънс1, 
забавлявайки се с разговори и шеги. Както Иван Станчов разказва в 
своята книга Дипломат и градинар, двамата вечер дълго се раз-
хождали, откривайки всички страни от живота на големия град. Всичко 
това не им пречело да участват активно в дипломатическия живот, 
срещайки се с много политици и официални лица. 

Той станал близък приятел със сър Едуърд Бойл, председател на 
Балканския комитет, неправителствена организация, която изучавала 
балканските дела и силно поддържала българската кауза. Те останали 
във връзка дълги години, поддържали и кореспонденция. Лейди 
Грогън била друга приятелка, запален изследовател на Източна Ев-
ропа. Тя написала превъзходната книга Животът на Дж. Д. Баучър, 
за кореспондента на Таймс на Балканите от 1888 насетне. Той отра-
зявал с репортажи Балканските войни и бил безпристрастен под-
дръжник на България, имал голямо влияние на Балканите и защища-
вал принципа за автономия и самоуправление на Македония, в съгла-
сие с прокламираното от президента Уилсън. 

Дж. Д. Баучър починал в 1920 и бил погребан в Рилския манастир. 
През 1928 Стоян среща майка ми, Лили де Поортер, на един обяд 

и на практика това било любов от пръв поглед. Тя е втората дъщеря 
на Едуърд де Поортер, който основал компанията Хобсън за произ-
водство на новаторска версия на карбураторите Клодел. Неговата по-
голяма дъщеря, Вайълит, току-що се била омъжила за сина на пос-
ледния руски царски финансов министър, Джордж Барк, и била зами-
нала за Унгария да вземе диплома по агрономство. 

Когато дядо ми чул, че Лили иска да се ожени за чужденец, на 
това отгоре българин, бил доста обезпокоен. Прочее, отишъл при 
българския пълномощен министър Наумов за да се осведоми. Минис-
търът казал: Всичко, което мога да кажа е, че бих искал той да се 
оженеше за моята дъщеря. Когато отишъл да иска ръката £, бидейки 
доста стеснителен и нервен, Стоян се позакашлял, дядо ми веднага 
подозрително го запитал: Каква е тази кашлица? 

Сватбата се състояла в православна църква, тъй като майка ми 
приела православието, смятайки, че ще завърши дните си в България 
и защото било естествено децата £ да бъдат от същата религия като 
техния баща. 

Сватбения прием бил много приятен. Състоял се в семейната 
къща на майка ми Амбълсайд в Уимбълдън, заобиколена от голяма 

                                                 
1 Лондонската кралска ботаническа градина, разположена между предградията Рич-

мънд и Кю. 
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After the house was sold, it became the emplacement where today the 
Wimbeldon Tennis championships are held. 

Her train bearers were Marie Weiser, daughter of Josepha and Felix 
Weiser, an important Austrian banker at whose house they had met, and 
George Galitzine. 

They went to Venice for their honeymoon (on the last lap of their return 
to London they went hungry, as they had spent up to their last penny and 
could not afford the Wagon-restaurant). 

In 1928 my father was transferred to Budapest to head the Legation as 
Chargé d’Affaires. They stayed for six years: my brother and I were born 
there. I believe these were very happy years, Europe was recovering from 
the consequences of the World War and entering into a more carefree 
period. 

Hungarians, rather superficial but very likeable, friendly and hospitable 
enjoyed life thoroughly. Budapest was a merry, music-and-laughter loving 
town, when they were not thinking of the woes that had befallen their land. 

There were balls given in the palaces that went on till the small hours, 
in unrepeatable luxury. Tzigane orchestras, their violins whispering softly, 
the Hungarian magnates in their hussar uniforms, for which they had a 
predilection, often danced the wild czardas or were carried away by the 
tempo of Viennese waltzes. 

For my mother it was her first experience as a diplomat’s wife. She 
learned very quickly and was always a great help to my father throughout 
his career, as she was a very tactful and warm hearted person. They were 
a well liked and very much invited couple, and gave a very positive image 
of Bulgarian Diplomats in all circumstances. 

She told me of one episode: at her first official dinner given at home, 
attended by important personalities, she noticed as the first course was 
passed around, a fish covered in sauce which the guests tried to attack, but 
very quickly gave up. It turned out that the fish was raw because the cook 
had suddenly gone mad and they had to call the ambulance to take him to 
the nut-house. The dinner was spoiled but the guests enjoyed themselves 
in a more relaxed atmosphere. 

My father had a great talent for drawing and, as it was known, he was 
asked to design the Bulgarian Church in Budapest, which was built and 
might still stand today. 

In 1934 he was transferred to Washington as Chargé d’Affaires and in 
1935 as Plenipotentiary Minister. There was a big Bulgarian Colony in the 
States, which kept him very busy. He did a lot to promote Bulgarian culture, 
and intensify Bulgarian relations. In the summer Washington was ex-
ceedingly hot and damp. He had to present his credentials to the President 
Roosevelt, and at the idea of having to put on his heavy Diplomatic 
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градина и тенис-кортове. По-късно къщата била продадена, а днес на 
същото място се провежда Уимбълдънският турнир по тенис. 

Шлейфа на булката носели Мария Вайзер, дъщеря на Йозефа и 
Феликс Вайзер, виден австрийски банкер, в чиято къща младоженците 
се били запознали, и Джордж Голицин. 

За медения си месец отишли във Венеция – а последния етап от 
завръщането си в Лондон изкарали гладни, тъй като били похарчили и 
последното си пени и не могли да си позволят вагон-ресторант. 

През 1928 баща ми бил преместен в Будапеща за да оглави ле-
гацията като шарже д’афер. Там останали шест години: брат ми и аз сме 
родени там. Мисля, че това бяха много щастливи години, Европа се въз-
становяваше от Световната война и навлизаше в по-безгрижен период. 

Унгарците, доста повърхностни, но много приятни, дружелюбни и 
гостоприемни, се наслаждаваха на живота в пълна мяра. Будапеща 
беше весел, обичащ музиката и смеха град – когато неговите жители 
не мислеха за нещастията, сполетели страната им. 

В дворците се даваха балове, с неповторим разкош, които про-
дължаваха до малките часове. Цигански оркестри, с нежните звуци на 
техните цигулки, унгарските магнати с хусарските си униформи, към 
които имаха слабост, често играеха лудешки чардаши или пък се по-
насяха във вихъра на виенски валсове. 

За майка ми това бяха първите преживявания като съпруга на 
дипломат. Тя учеше много бързо и винаги много помагаше на баща 
ми, тъй като беше много тактична и сърдечна. Те бяха много симпа-
тична и много гостоприемна двойка, като при всякакви обстоятелства 
създаваха един много позитивен образ на български дипломат. 

Разказвала ми е една случка: на първия официален обяд, даван в 
къщи и посетен от важни личности, тя, след поднасянето на първото 
блюдо, забелязала как гостите безуспешно се опитвали да атакуват 
една риба, покрита със сос. Оказало се, че рибата е сурова, защото 
готвачът внезапно си загубил ума и трябвало да викат линейка за да 
го откара в лудницата. Обядът бил провален, но в разведрената об-
становка гостите прекарали добре. 

Моят баща имаше голям талант за рисуване и, както е известно, 
бе поканен да нарисува скица за българската църква в Будапеща, ко-
ято беше построена и вероятно още стои. 

През 1934 беше преместен във Вашингтон като шарже д’афер, а 
от 1935 – като пълномощен министър. В Щатите имаше голяма бъл-
гарска колония, която хич не го оставяше без работа. Той правеше 
много за да подпомага българската култура и да оживи отношенията с 
България. Лятото във Вашингтон е извънредно горещо и влажно. 
Когато трябваше да връчи акредитивните си писма на президента 
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uniform he felt faint. So he dressed in the cool cellar, putting on the uniform 
next to his skin. When he arrived in the President’s presence the latter was 
in an informal attire and said: Mister Minister give me the letter, we both 
know its contents, so instead let us have a more interesting and con-
structive conversation. 

In 1936 he returned to Sofia provisionally as Chef de Protocol, and 
then as Political Director and Acting Secretary General. It was our first and 
only stay in Bulgaria. My personal memories are rather vague, as children 
we met all our cousins and got more acquainted with our aunts, and I got 
my first unconscious impressions of my homeland. I do remember, that 
opposite our flat, in Tsar Osvoboditel, there was a children’s garden called 
the Queen’s Garden where to my great joy, grownups could only enter if 
accompanied by their children. I often escaped there and had a wonderful 
time. 

The winters were cold and freezing but very dry and lots of snow, so 
we moved in sleighs driven by horses. My mother and her friends went 
skating in the Boris park, it was one of the social events, The Bulgarians 
are very hospitable, so the Diplomats got to know the society very well 
and shared many entertainments such as tennis tournaments, driving 
around the country, although the roads were ruinous for the cars. All the 
diplomats who had been in Sofia kept very fond memories of the 
country, as I found out when I casually met them later on in life. 

From 1938 till 1940 we were in Sweden. I recollect long dark winter 
days, leaving for school in the cold dark mornings and returning in the 
same conditions; during the summers on the contrary the day light lasted a 
long time. My parents took us along on week-ends, driving through various 
parts of Sweden. To tell the truth, we were more attracted by our comic 
books than by the sights, but I remember the vast lakes and interminable 
forests. On all these short trips my father used to delight us with his story 
telling, some were old Bulgarian folk tales others where pure imagination, 
but they were mostly about animals. 

War was declared while we were in Stockholm, but being a child I was 
not impressed, on the contrary found the idea very exciting. Little did I know 
how very much all our lives would be affected and that the World order 
would be so completely changed and the balance of power reversed in 
favour of America? 

Early 1940 we arrived in Bucarest, where my father had been ap-
pointed.
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Рузвелт, при мисълта, че ще трябва да облече дебелата си диплома-
тическа униформа, той изпадна в паника. Облече се в един студен 
килер, слагайки униформата на голо. Когато пристигнал при прези-
дента, последният бил облечен неофициално и рекъл: Г-н Министър, 
дайте ми писмото. И двамата знаем съдържанието му, затова 
вместо него нека проведем един по-интересен и по-положителен 
разговор. 

През 1936 се завърна временно в София като началник на прото-
кола, а после като политически директор и като изпълняващ длъж-
ността главен секретар [на Външно министерство]. Това беше нашият 
пръв и единствен престой в България. Личните ми спомени са твърде 
бледи, като деца се срещахме с всичките си братовчеди и се запоз-
нахме по-отблизо с нашите лели, получих и първите си несъзнателни 
впечатления от моята родина. Спомням си, например, че срещу нашия 
апартамент на Цар Освободител имаше детска площадка, наричана 
Градината на царицата, където за моя голяма радост възрастни 
можеха да влизат само придружавани от децата си. Често бягах там и 
си прекарвах чудесно. 

Зимите бяха ледено студени, но много сухи и с много сняг, така че 
се движехме с конски шейни. Майка ми и нейните приятели, като един 
вид светско мероприятие, ходеха да се пързалят в Борисовата 
градина. Българите са много гостоприемни, така че дипломатите се 
запознаваха много добре с обществото и участваха в много развле-
чения, като тенис турнири и обиколки с кола из провинцията – макар 
пътищата да съсипваха колите. Всички дипломати, които бяха в Со-
фия, пазеха приятни спомени от страната, както можех да забележа 
по-късно, при случайни срещи.  

От 1938 до 1940 бяхме в Швеция. Спомням си дълги и мрачни 
зимни дни, излизане за училище в студени тъмни утрини и връщане 
при същите условия; през лятото, напротив, дните бяха дълги. Нашите 
родители ни вземаха през уикендите, пътувахме из разни места в 
Швеция. Да си призная, бяхме повече привличани от комиксите си 
отколкото от гледките, но си спомням големи езера и безкрайни гори. 
При всички тези кратки излети баща ми за забавление ни разказваше 
разни истории, някои от тях български народни приказки, а други из-
мислени – но всички бяха предимно за животни. 

Войната избухна докато бяхме в Стокхолм, но, тъй като бях дете, 
тя никак не ме уплаши, напротив – видя ми се много вълнуваща. Как 
малко знаех колко много нашият живот ще бъде повлиян от нея, как 
световният ред ще бъде до основи променен и как съотношението на 
силите ще бъде преобърнато в полза на Америка? 

В началото на 1940 пристигнахме в Букурещ, където баща ми бе 
преместен.
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II. Bucarest was an important post for my father. It coincided (1940) 
with the first negotiations regarding the return of southern Dobrudja to 
Bulgaria. The Ministry estimated that my father was the right person to 
head the preparatory negotiations, as the Rumanians had accepted the 
idea of a territorial revision. We, the children, were very excited when a 
special train was sent to Sofia to fetch us, the wagon was outfitted with a 
private drawing room, bedrooms and a bath room, we immediately 
insisted on having a bath (I don’t believe our wishes were granted). 

The Dobrudja question was settled with success in 1940. 
On the third of October he received the order of Commander of the 

Bulgarian Order of Civil Merit accompanied by a personal letter from the 
Foreign Affairs in the name of the King congratulating him on the outcome 
of the Craiova agreement (signed on September 7th) …and for the de-
dication and ability with which he had conducted the negotiations before 
and during the agreement … 

Many important events took place in Bucharest, of which many are 
related in my father’s book The Spirit of Diplomacy. 

I know he warned the government of the imminent attack of Germany 
on Russia, but his reports were ignored and considered defeatist. He went 
personally to Sofia to warn the Prime Minister Filoff and The Minister of 
Foreign Affairs Popoff. Three weeks later, Germany launched the attack on 
June 22, 1941 (Operation Barbarossa). This put Bulgaria in a very difficult 
political position. 

Germany pressured the Government into signing the Tripartite Pact 
(1st of March 1941): without entering the war, but conceding the passage 
of German troops to Greece, and yet, at the same time, keeping 
diplomatic relations with the Soviets. Later Bulgaria was obliged to 
declare war on America, as it was stipulated that the signatories were 
held to give full assistance to any other member who became victim of 
an aggression (in response to the attack on Pearl Harbour, America had 
declared war on Japan). So Bulgaria found herself obliged to declare 
war on America and their ally England. They hoped that since they were 
so far away and no Bulgarian troops would be entailed fighting or taking 
active part in the war, it would be considered a mere symbolic act. It did 
not turn out that way at all, Sofia was heavily bombed and the 
consequences at the end of the war were very heavy for Bulgaria. 

He related that in July 1943 he had had an interview with the 
Rumanian vice Premier Mihai Antonescu who proposed that we enter into a 
direct understanding in order to discuss options and measures to be taken, 
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II. Букурещ беше важно назначение за баща ми. То съвпадна 
(1940) с първите преговори относно връщането на Южна Добруджа на 
България. Министерството смяташе, че баща ми е най-подходящ да 
оглави предварителните преговори, тъй като румънците бяха приели 
идеята за териториална ревизия. Ние, децата, бяхме силно развъл-
нувани, когато специален влак беше пратен в София за да ни доведе, 
вагонът беше снабден с частна всекидневна, спални и баня – и ние 
веднага поискахме да се изкъпем (доколкото си спомням, обаче, жела-
нията ни не бяха изпълнени). 

Добруджанският въпрос беше успешно решен през 1940. 
На 3 октомври той получи българския орден За граждански за-

слуги II ст., придружен с лично писмо от Външното министерство от 
името на цар Борис с поздравления за резултата от Крайовската спо-
годба (подписана на 7 септември) … и за старанието и компетент-
ността, с които бе водил преговорите преди и по време на спогод-
бата. 

Голям брой важни събития ставаха в Букурещ, много от които са 
разказани в книгата на баща ми Духът на дипломацията. 

Знам, че той предупреди правителството за предстоящото напа-
дение на Германия срещу Русия, но неговите донесения бяха пре-
небрегнати и сметнати за пораженчески. Отиде лично в София да 
предупреди премиер-министъра Филов и външния министър Попов. 
Три седмици по-късно, на 22 юни 1941, Германия започна нападението 
(операция Барбароса). Това постави България в много трудно по-
литическо положение. 

Германия оказа натиск върху правителството да подпише Три-
странния пакт (1 март 1941): без да влиза във войната, но пропускайки 
германски войски към Гърция и, освен това, запазвайки дипло-
матически отношения със Съветите. По-късно България беше прину-
дена да обяви война на Америка, тъй като беше предвидено подпи-
салите да окажат пълна помощ на всеки член, който стане жертва на 
агресия (в отговор на нападението над Пърл Харбър Америка бе обя-
вила война на Япония). Така България се видя принудена да обяви 
война на Америка и на нейната съюзница Англия. Те се надяваха, че, 
тъй като са далеч и тъй като български войски нито щяха да бъдат 
въвлечени в боевете, нито щяха да вземат активно участие във вой-
ната, това ще бъде смятано като чисто символичен акт. Оказа се 
съвсем иначе. София бе подложена на тежки бомбардировки, а след 
войната България се намери в много тежко положение. 

Той разказваше, че през юли 1943 имал беседа с румънския за-
местник-премиер Михай Антонеску, който ни предложил преки прего-
вори, на които да се обсъдят възможностите за избор и мерките, ко-
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to preserve the interests of both countries and the eventual way out of the 
German alliance. Mr. Antonescu asked him to send a very confidential 
report, considering the delicacy of the situation. This was done, but ob-
viously Filoff showed the report to the Germans. 

In fact my father could not understand why M. Antonescu treated him 
so coldly at their following meeting until the matter was cleared up. As a 
direct consequence my father was transferred in 1944 to Tokio, where he 
was sent to be out of the way. 

During the first years of the war, as far as I remember, life in 
Bucarest for us children was pleasant enough and we led a normal life. 
Except for lemons and bananas, there was no food shortage, we 
attended school with regularity. Once when the car was sent to pick me 
up at school I did not behave as I should have, I piled all my noisy little 
friends into the car, overriding the chauffeur’s protests, it became a very 
unruly expedition, the national flag was well in sight, and it gave a very 
bad impression. As a result my father decided that from there on, I could 
ride home on a bicycle. 

There was a nice swimming pool at the residence and often friends 
of my parents were invited to refresh themselves during the summer 
heat, but my brother had an important mission, saving the life of ants 
who adventured themselves on the border of the pool, and if inad-
vertently someone trod on a miserable ant he was ruthlessly pushed into 
the water, and quickly cooled. The only salvation was an anguished 
chorus calling, our governess Lola for help, the only authority he 
recognized. In the winter he used to build himself an igloo insisting to 
spend the night as a real Eskimo, but the freezing weather got the better 
of him. 

We lived through the big earthquake (1942), which frightened us for 
a long time: many buildings had collapsed and our residence was 
damaged and aftershock tremors were often felt. Many years later 
(1976), when I accompanied my husband who partecipated in the 20th 
World Petroleum Congress in Bucarest, a lot of memories came back to 
me and, amongst other, the great fright during the earthquake was 
specially vivid. I also showed my husband the Residence from outside: 
in that precise moment the actual Ambassador was returning home. I ac-
costed him and introduced myself as the daughter of the Minister 
Petroff-Tchomakoff who had chosen this Residence for the Bulgarian 
government, where I had past part of my childhood. I expected him to 
invite us at least into the garden, but he grunted a bearly audible Oh yes 
and walked on. To tell the truth, the chauffeur was embarrassed and 
tried to say a few words. 
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ито следва да се предприемат за запазване интересите на двете 
страни и за възможното скъсване на съюза с Германия. Г-н Антонеску 
поискал от него да изпрати строго поверителен доклад, предвид слож-
ността на положението. Това било направено, но очевидно Филов е 
показал доклада на германците. 

Баща ми не могъл да разбере защо Г-н Антонеску се отнесъл към 
него толкова студено при следващата им среща, преди въпросът да 
бъде изяснен. Като пряко следствие беше преместен през 1944 в То-
кио, където го изпратиха за да се излезе от затруднението. 

През първите военни години, доколкото си спомням, животът в 
Букурещ за нас, децата, беше доста приятен и ние водехме нормален 
живот. Като изключим лимоните и бананите, нямаше недостиг на 
храна, ходехме редовно на училище. Веднъж, когато беше изпратена 
кола да ме вземе от училище, аз не се държах подобаващо, натъп-
кахме се с всичките ми шумни приятелчета в колата въпреки протес-
тите на шофьора, пътуването излезе неприлично, докато национал-
ният флаг се развяваше и това направи лошо впечатление. В резултат 
баща ми реши, че занапред мога да ходя на училище с колело. 

В резиденцията имаше хубав плувен басейн и моите родители 
често канеха приятели да се освежат през летните горещини, но брат 
ми си беше възложил важна мисия – да спасява живота на мравките, 
които рискуваха да стигнат до ръба на басейна, и ако някой по невни-
мание настъпеше някоя нещастна мравка, той безмилостно биваше 
блъсван във водата и бързо охлаждан. Единственото спасение беше 
хор от изтерзани гласове да повика нашата гувернантка Лола, един-
ствения човек, чиято власт той признаваше. През зимата той си стро-
еше иглу, настоявайки да прекара нощта като истински ескимос, но 
леденото време го надвиваше. 

Ние преживяхме голямото земетресение (1942), ужасът от което 
дълго не забравихме: много сгради рухнаха, нашата резиденция беше 
повредена и често се усещаха вторични трусове. Дълго след това 
(1976), когато придружавах моя съпруг, който участваше в 20-ия све-
товен конгрес по петрола в Букурещ, в мен оживяха много спомени и 
сред тях особно ярък беше онзи за големия страх по време на земе-
тресението. Показах на моя съпруг и резиденцията отвън: в този точно 
момент изпълняващият длъжността посланик се връщаше в къщи. 
Заговорих го и се представих като дъщерята на министър Петров-
Чомаков, който бе избрал тази резиденция за българското прави-
телство и където бях прекарала част от моето детство. Очаквах най-
малкото да ни покани в градината, но той едва-едва промърмори О, да 
и отмина. Вярно, шофьорът се почувства неудобно и се опита да каже 
няколко думи. 
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My parents led the usual diplomatic life, during the summer we were 
usually sent to Sinaia to be out of the heat. We had lots of friends, all 
youngsters, having a wonderful time, excursions in the Carpaths, 
sleeping in mountain huts, brewing our tea on open fires: the result was 
that the tea had a very smoky taste, in our opinion delicious. The 
greatest excitement was galloping on little ponies through the streets of 
Sinaia till they were exhausted, after that no body would rent us any 
ponies. Once I caught my brother sitting at a street corner trying to sell 
without success, but to my great shame, some miserable flowers he had 
gathered in a nearby field. 

I often used to sit in my father’s study playing Damas or Halma, but 
what I enjoyed most was listening to his reminiscence of the wars he had 
taken part in, and he had taken part in all of them as a cavalry Lieutenant 
and later as Captain in the Royal Guards: the battles of Andrinople, Dede 
Agatch, Tchataldja (1912-1913); in 1915-1918 Kossovo Pole, Prishtina, and 
into Albania following the retreat of the routed Serbian Army; then to defend 
Dobrudja. 

I remember one episode: During the Great World War, he was out on 
patrol, and his unit ran into a Russian unit, it was very difficult to distinguish 
them from the Bulgarians as they had the same uniform. The difference 
was in the cocarde on their caps, (a rampant lion or a bicephale eagle). But 
when they came near enough to recognize each other the soldiers started 
to fraternize, and did not want to fight to the great embarrassment of their 
commanding officers. They finally managed to re-group their units and 
decided to part ways. But for a long time the Russians followed them at a 
distance, trotting when they trotted, galloped when they galloped, causing a 
certain unease, but finally they gave up to my father’s great relief. 

Another time they were in an Albanian village and the chief of the 
village invited him into his house and offered him full hospitality including a 
visit to his harem. He encountered great difficulty in refusing this generous 
offer but was adamant after he had had a glimpse of the most horrible 
hags. Apparently when leaving your host’s house it was wise to move out 
backwards, in order to avoid receiving a bullet in the back, once you left the 
protection of his hospitable hovel. 

I have the feeling that, this period of his young life, in spite of the 
hardships, sufferings and tragedies remained a stimulating adventure; there 
remained an aura of heroic actions, patriotism, nostalgia, companionship, 
sharing experiences and pride for his country and it’s beauty which was 
never lost on him. 

Another episode in Rumania my parents related: They had been in the 
country visiting some friends near Ploesti when all of a sudden they were 
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Моите родители водеха обичайния за дипломатите живот, през 
лятото обикновено ни изпращаха в Синая за да ни спестят горещи-
ните. Имахме много приятели, все младоци, прекарвахме си чудесно, 
екскурзии в Карпатите, спяхме в планински хижи, варяхме си чая на 
открит огън – в резултат чаят имаше вкус на дим, но за нас беше пре-
лестен. Най-вълнуващото беше езда с понита по улиците на Синая до 
пълното им изтощение, след което никой вече не ни даваше под наем 
пони. Веднъж хванах брат ми, седнал на един ъгъл да се опитва без 
успех, но за мой голям срам, да продаде букет жалки цветя, които бе-
ше откъснал от една близка нива. 

Често седях в кабинета на баща ми, играейки на дама и халма1, но 
най-много обичах да ми разказва спомените си от войните, в които 
беше участвал, а той беше участвал във всичките като кавалерийски 
поручик и по-късно като капитан в лейбгвардията: битките за Одрин, 
Дедеагач, Чаталджа (1912-1913); през 1915-1918 за Косово поле, 
Прищина и в Албания, следвайки отстъплението на разбитата сръбска 
армия; после в защита на Добруджа. 

Спомням си една случка: през Първата световна война той бил 
навън в патрул и се натъкнали на руска част – било много трудно да ги 
отличат от българите, защото носели същата униформа. Разликата 
била само в кокардата на фуражките (изправен лъв или двуглав орел). 
Когато се приближили достатъчно за да се разпознаят, войниците 
започнали да се побратимяват и, за голямо затруднение на своите 
офицери, не пожелали да се бият. Накрая се прегрупирали и решили 
да се разделят. Но дълго руснаците ги следвали на разстояние, 
яздейки в тръс, когато те яздели в тръс, и галопирайки, когато те га-
лопирали. Това ги пообезпокоило, но накрая се отказали за голямо 
облекчение на баща ми. 

Друг път, в едно албанско село старейшината ги поканил в къщата 
си и им предложил пълно гостоприемство, включително посещение в 
харема си. Било много трудно да откаже този щедър подарък, но, след 
като зърнал отвратителните вещици, бил непоколебим. Разбира се, 
при напускането на къщата било разумно да излезе на заден ход, за 
да не получи куршум в гърба от домакина след като се намерил извън 
протекцията на гостоприемния му коптор. 

Имах чувството, че смяташе този период от младостта си, въпреки 
трудностите, страданията и трагедиите, за стимулиращо приключение; 
останала беше аура, която за него никога не изчезна, от героични 
действия, патриотизъм, носталгия, бойно другарство, споделени 
трудности и гордост за страната и нейната красота. 

Друга случка в Румъния, която родителите ми разказваха: били в 
провинцията при приятели близо до Плоещ, когато изведнъж над тях 

                                                 
1 Вид игри с пулове върху вписани един в друг квадрати. 
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in the middle of an air fight and one of the American fighters had crashed 
into a field. By miracle the pilot was unhurt, slightly dazed and surrounded 
by furious peasants insulting him and dragging him, ready to lynch him. My 
parents stopped the car, my mother stepped out and addressed the pilot in 
English, asking him where they had come from? The pilot was so 
flabbergasted that he answered: From Benghazi. My parents persuaded 
the peasants to take him to the police or other authorities. 

By 1943 the atmosphere changed, people began to worry as the 
Russian army advanced towards Rumania. Some thought that the 
communists probably were not as ferocious as in the beginning; others 
were very afraid, and not convinced, one of these was my mother who had 
no illusions. 

People were trying to leave, especially the Jews, whose situation had 
become very precarious. I began to notice the absence of some of my 
acquaintance and wondered where they were. My father granted visas to 
many of them helping them to leave. He even granted one to the French 
Minister Jacques Truelle who invoked the necessity of thermal cures for his 
leg, although both of them knew that he was trying to join General de 
Gaulle, which he did. 

As I mentioned before, my father was transferred to Tokio as he was 
no longer considered to be in line with Bogdan Filoff’s pro-German policy. 
And Tokio was well out of the way. 

In January 1944 we left for Switzerland with all our belongings, and 
indeed we were lucky, as it was one of the last lift-vans to get through 
Germany and Austria. We were all sad to leave after four years, 
abandoning our unhappy friends to their fate as Bucarest had started to be 
bombarded and the Russian Front was rapidly advancing. We children in 
particular felt very badly as we could not take our governess and pets with 
us. My father had considered resigning, but he had scruples, he finally 
decided that he had to do his duty and go to Japan otherwise he would be 
considered a deserter and would probably be mobilized. 

My mother said it was impossible to undertake such a difficult 
voyage with young children, all through Russia, in the Trans Siberian 
under such precarious conditions, it would take at least a month. The 
risk of being torpedoed in crossing the sea was great, and Tokio was 
being bombarded. So it was decided that we would remain in Fribourg 
were our friends, the Stancioffs, already were installed and where my 
father could wait for his Russian visa. When it arrived (the 13th of March) 
he left for Japan. 
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пламнала въздушна битка и един от американските изтребители се 
разбил в една нива. По чудо пилотът не бил ранен, а леко уплашен и 
заобиколен от разярени селяни, които го ругаели и влачели, готови да 
го линчуват. Родителите ми спрели колата, майка ми слязла и се 
обърнала към пилота на английски, питайки го откъде е. Пилотът бил 
дотолкова слисан, че отговорил: от Бенгази. Родителите ми убедили 
селяните да го предадат на полицията или на други представители на 
властта. 

Около 1943 атмосферата се промени, хората започнаха да се 
безпокоят, тъй като руската армия напредваше към Румъния. Някои 
мислеха, че комунистите може би не са толкова свирепи както в нача-
лото; други бяха уплашени и не вярваха, една от тях беше майка ми, 
която нямаше илюзии. 

Хората се опитваха да избягат, особено евреите, на които положе-
нието беше се влошило много. Започнах да забелязвам отсъствието 
на някои от моите познати и се чудех къде са. Баща ми даде визи на 
много от тях за да им помогне да се махнат. Даде една дори на френ-
ския пълномощен министър Жак Трюел, който изтъкваше необходимост-
та от минерални бани за своя крак, макар че и двамата знаеха, че той 
се опитва да се присъедини към генерал дьо Гол – което и направи. 

Както споменах по-горе, баща ми беше преместен в Токио, тъй като 
се сметна, че вече не е съгласен с прогерманската политика на Богдан 
Филов. А в Токио той изобщо не би могъл да създава трудности. 

 През януари 1944 заминахме за Швейцария с цялото си иму-
щество – извадихме голям късмет, защото това беше един от послед-
ните транспорти, пропуснат през Австрия и Германия. Всички бяхме 
тъжни, че напускаме след пет години, изоставяйки нашите нещастни 
приятели на съдбата им, тъй като над Букурещ започнаха бомбарди-
ровки и руският фронт бързо напредваше. Ние, децата, се чувствахме 
особено зле, тъй като не можахме да вземем с нас гувернантката и 
домашните си любимци. Баща ми възнамеряваше да си даде остав-
ката, но имаше задръжки и накрая реши, че трябва да изпълни дълга 
си и да отиде в Япония – инак щяха да го смятат за дезертьор и веро-
ятно щяха да го мобилизират. 

Майка ми каза, че £ е невъзможно да предприеме толкова трудно 
пътуване – с малки деца, през цяла Русия, по Транссибирската линия 
в толкова несигурно условия, то би отнело не по-малко от месец. Рис-
кът от торпедиране при пътуване по море беше голям, а Токио беше 
подложен на бомбардировки. Прочее, бе решено ние да останем във 
Фрибург, където нашите приятели Станчови вече се бяха настанили и 
където баща ми можеше да изчака своята руска виза. Когато тя дойде 
(13 март), той тръгна за Япония. 
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We were all very upset because of this forced separation, the first one 
in our life and under such uncertain circumstances, and for how long? He 
had to take provisions for the whole voyage as it was doubtful they would 
find anything on the way once they entered the U.R.S.S. We accompanied 
him to the station in Fribourg. I was holding his lunch and in the emotion of 
the departure, the train left with me still holding it in my hands. As he was 
travelling with the Suisse Minister de Weck who was returning to Bucarest, 
we thought that he would be taken care of. 

He arrived in Sofia under a heavy bombardment, an incendiary 
bomb had fallen on our apartment and all our past was burned. It was 
total chaos, no water, no electricity, he had difficulty finding the regents, 
getting all the necessary documents, and eventual instructions. His 
friends the Peevs put him up in Kniajevo, in their charming home. He 
finally managed to leave on April the 25th and arrived after a month and 
a half to Tokio. The long journey to Japan is a significant part of the 
personal memories he committed to his book, The Spirit of Diplomacy. 

At first he was rather lonely in such a different environment and it was 
not easy to establish social contacts with the Japanese, but with time he 
learned to appreciate their art, their courteous manners and sobriety. He 
confined himself to being an observer of the great Pacific drama and used 
whatever influence he had in trying to alleviate the lot of the Allied, in 
particular, the American prisoners-of-war. In November Bulgaria broke off 
its diplomatic relations with Japan. 

Meanwhile my mother remained in the Hotel Suisse in Fribourg, it 
was populated by an assortment of people unable to return to their 
country or having fled from it. Belgians, Italians, French, Dutch, Ame-
ricans, Hungarians, Bulgarians and French Jews. Besides Swiss and 
English. This little world got on pretty well on the whole, they played 
bridge and discussed the future, following all the events with trepidation 
and anxiety. 

The only problem was the heating – during the winter my mother’s 
room was only 10 °C – with very short periods of hot water, that is the only 
way Switzerland felt the discomforts of war and, of course, food rationing. 
But, as my mother wrote in her diary as the train drew into the station, we 
read the name Buchs with a feeling of joy, knowing that we had arrived in 
this little country that, for four years, had been spared the horrors of war, an 
island of bliss amidst a tormented Europe. 

Before leaving Bucarest my parents had been able to sell their car at a 
good price, which helped us to live off it for quite a while. My brother 
Wladimir was put in a college St. Jean, a nice situation on the edge of a 
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Всички бяхме много разстроени от тази принудителна раздяла, 
първата в живота ни и при такива несигурни обстоятелства, и за дълго 
ли? Той трябваше да се запаси с припаси за цялото пътуване, защото 
беше съмнително, че ще могат да намерят нещо по пътя щом влязат в 
СССР. Изпратихме го на гарата във Фрибург. Обядът му беше у мен и 
заради вълнението от заминаването аз все още го държах в ръцете 
си, когато влакът потегли. Тъй като пътуваше с швейцарския пълно-
мощен министър де Век, който се връщаше в Букурещ, решихме, че 
има кой да се погрижи за него. 

Пристигнал в София при тежка бомбардировка, една запалителна 
бомба била паднала върху нашия апартамент и цялото ни минало бе 
изгоряло. Било пълен хаос, без вода, електричество, било трудно да 
се намерят регентите, да се вземе необходимата документация и 
евентуалните инструкции. Неговите приятели Пееви го подслонили в 
Княжево, в своя прелестен дом. Най-сетне, на 25 април, успял да 
тръгне и стигнал в Токио след месец и половина. Дългото пътуване до 
Япония е важна част от личните му спомени, които той излага в кни-
гата си Духът на дипломацията. 

Най-напред бил много самотен в една толкова различна среда и 
не било лесно да се завържат социални контакти с японците, но с те-
чение на времето той се научил да цени тяхното изкуство, техните уч-
тиви маниери и трезвост. Ограничил се в ролята на зрител на вели-
ката тихоокеанска драма и използвал цялото си влияние за да облекчи 
участта на съюзниците, по-специално на американските военноплен-
ници. През ноември [1944] България скъса дипломатическите си отно-
шения с Япония. 

Междувременно майка ми живееше в хотел Швейцария във Фри-
бург; той беше населен с най-различни хора, които не можеха да се 
върнат в страните си или бяха избягали от тях. Белгийци, италианци, 
французи, холандци, американци, унгарци, българи и френски евреи. 
Плюс швейцарци и англичани. Този малък свят, общо взето, прекар-
ваше времето си доста добре – играеха бридж и обсъждаха бъдещето, 
следейки с вълнение и тревога всички събития. 

Единственият проблем беше отоплението – през зимата темпе-
ратурата в стаята на майка ми беше 10о С, – топла вода имаше само 
за много кратки интервали, това беше единственото, по което Швей-
цария усещаше неудобствата на войната, плюс, разбира се, дажбите. 
Но, както майка ми беше записала в дневника си, когато влакът вле-
зе в станцията, ние прочетохме името Áóõñ с чувство на радост, 
знаейки, че сме пристигнали в тази малка страна, която, в продъл-
жение на четири години, си беше спестила ужасите на войната, 
един остров на блаженството насред изтерзаната Европа. 

Преди да напуснат Букурещ родителите ми успяха да продадат 
колата си на добра цена, което ни помогна да преживеем. Брат ми 
Владимир беше настанен в колежа Сен-Жан, красиво разположен 
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forest. When the moment came for the parting he wrung his hands and 
shed a tear or two, he seemed very crestfallen, but my mother thought, as 
the Stancioff boys where also there he would soon cheer up. Instead he 
escaped a few times and obviously was not very happy. He had wanted to 
go to the German School as in Bucarest, but my mother did not want him to 
turn into a Nazi so he had to stay there. 

I was put in a convent of Dominican nuns, rather cheerful and 
reasonably modern. All the same I was not cut out for discipline, religion or 
obedience, so for most of the weekends my marks of good conduct where 
not high enough. I was not allowed to join my mother at the Hotel Suisse. 

Meanwhile the Allies were advancing, the Atlantic wall had given way. 
But on the other front news were disquieting. Sofia, Bucarest, Budapest 
were heavily bombed, Russia invaded Bessarabia and Bucovina, in August 
1944 Rumania capitulated. The Russians were marching in, the soldiers 
pillaging and smashing shop windows. Certainly the Anglo-Americans had 
charming Allies. 

Next on the list was Bulgaria. On the 5th of September Russia declared 
war and the Red Army entered the country. The terror started. For four 
days the communists were waving their flags, stopping people in the 
streets, entering houses, but Moscow did not want a revolution. It was clear 
that they were installing themselves in the Balkans. Many people were 
arrested, including the Regents. In September Bulgaria broke off the 
relations with Hungary, we were worried about my aunts, Sir George 
Rendel tried to find my aunt Hélène’s address in order to assist and protect 
her. 

The Regents (one of them was Prince Cyril, King Boris’s brother) will 
be condemned to death by the People’s Tribunal and shot on the rim of a 
bomb crater (1945), which served as their common grave in a remote 
corner of Sofia’s cemetery. With them were executed many Cabinet 
Ministers, friends of the late King Boris, members of his chancery and so 
many others. 

Meanwhile in Switzerland we led a very privileged life, we were spared 
all the horrors of war, and we youngsters were not really aware of all the 
future implications of life. My mother decided to move to Geneva. We 
changed schools and were much happier. My mother rented a flat, sharing 
it with Mrs. Anna Radeff (born Guechoff, a cousin of ours) and her son Ivan 
Radeff who had resigned from the diplomatic service in May. The 
daughters of Ilia and Marika Belinoff (Minister in Bratislava) also stayed in 
the flat, their parents were still in Bratislava and had difficulties with the 
American authorities. 
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край една гора. На раздяла той зачупи ръце и се разплака, изглеж-
даше много оклюмал, но майка ми смяташе, че, тъй като и момчетата 
на Станчови са там, скоро ще се ободри. Вместо това няколко пъти 
избяга и очевидно не се чувстваше добре. Искаше да ходи в германско 
училище, както в Букурещ, но майка ми не желаеше да се превръща в 
нацист, така че трябваше да остане там. 

Аз бях настанена в манастир на доминикански монахини, доста 
приятен и умерено съвременен. И тук същото – не бях създадена за 
дисциплина, религия или покорство, затова през повечето уикенди 
оценките за моето поведение не бяха достатъчно добри. Не ми беше 
позволено да ходя при майка ми в хотел Швейцария. 

Междувременно, Съюзниците напредваха, Атлантическият вал не 
устоя. Но на другия фронт новините бяха обезпокоителни. София, Бу-
курещ, Будапеща бяха подложени на тежки бомбардировки, Русия 
нахлу в Бесарабия и Буковина, през авг. 1944 Румъния капитулира. 
Руснаците навлязоха, войниците грабеха и разбиваха витрините на 
магазините. Без съмнение, англо-американците имаха очарователни 
съюзници. 

На ред беше България. Русия обяви война на 5 септ. и Червената 
армия навлезе в страната. Започна терор. В продължение на четири 
дни комунистите развяваха знамената си, спираха хората по улиците, 
влизаха в къщите, но Москва не искаше революция. Беше ясно, че се 
настаняват на Балканите. Много хора бяха арестувани, включая ре-
гентите. През септември България скъса отношенията си с Унгария, 
ние бяхме обезпокоени за моите лели, сър Джордж Рендъл се опита 
да намери адреса на леля ми Елен за да £ помогне и да я вземе под 
закрила. 

Регентите (един от тях беше княз Кирил, брат на цар Борис) ще 
бъдат осъдени на смърт от Народния съд и разстреляни на ръба на 
бомбен кратер (1945), послужил за техен общ гроб в отдалечен ъгъл 
на Софийското гробище. Заедно с тях бяха разстреляни много министри, 
приятели на покойния цар Борис, негови съветници и много други. 

Междувременно, в Швейцария водехме много привилегирован 
живот, бяха ни спестени ужасите на войната, а ние, младежите, не 
знаехме в действителност какво има да става в бъдеще. Майка ми 
реши да се преместим в Женева. Ние сменихме училищата и бяхме 
много по-доволни. Майка ми нае апартамент, заедно с г-жа Анна Ра-
дева (родена Гешова, наша братовчедка) и с нейния син Иван Радев, 
който напусна дипломатическата служба през май. Дъщерите на Илия 
и Марика Белинови (пълномощен министър в Братислава) също бяха 
настанени в апартамента, техните родители още бяха в Братислава и 
имаха затруднения с американските власти. 
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The flat became a gathering point for all the Bulgarians we knew. 
Stefan Grueff, to whom my mother gave English lessons, had the 
misfortune to hear on the radio his fathers death sentence emitted by 
the People’s tribunal as well as those of the Regents. He became 
correspondent to Paris Match and later on published The Crown of 
Thorns. He also became involved with Bulgarian exiled politicians. The 
Takvorians, Sava Panitza, Harry Panitza married to Bertrand Che-
nevière, Annie Tchaprachikoff who also entered Paris Match, Tania 
Daneva, Evgenie Silianoff, Sveto Radeff, another diplomat who escaped 
from Berlin, and many other friends lived in Geneva. But in 1944 nobody 
knew what the future had in store for them, the situation in Bulgaria was 
becoming problematic and we feared that Bulgaria, willing or not, would 
enter the Soviet orbit. For us it would mean permanent exile and a 
status of refugee. 

In Switzerland you had to have some money, otherwise you were 
interned in the refugee camp, the alternative being to take a job as 
domestics. So some of my parents’ Hungarian friends came as cooks or 
butlers: while they waited for their emigration papers to Canada, they all 
cooked together and afterwards played bridge. In the summer and winter 
holidays we stayed in the mountains, guests of a friend of my mother, 
who had a chalet. We took long bicycle excursions from one valley to 
another, not very tiring as we bicycled downhill and took the small trains 
up to the next mountain, we had tennis lessons, in winter we learned to 
ski and skate. 

My mother felt sorry for Bulgarian friends and relatives such as 
Alexandra and Annie Belinoff, so she took them along with us on some 
holidays and helped with their schooling. 

As in November 1944 Bulgaria broke off relations with Japan, my father 
started to organize his return with all the staff and some other co-nationals, 
the first formal step being the request for visas to transit through Soviet 
Union. My mother sent him a telegram advising him to stop in Ankara, 
because she had been told that the Civil War had started in Greece and 
Diplomats were being dismissed in Bulgaria. 

Finally the requested Russian visa arrived and they started their return 
voyage from Japan on the 8th of January 1945, and at last they arrived in 
Ankara rather travel worn, on the 26th of February. 

As soon as he was in Ankara my father, marveled at the efficiency of 
the American Secret Service who had kept track of his movements, 
immediately received a request from the American Ambassador, Mr. 
Steinhardt, who wished to see him. The Ambassador questioned him on 
conditions in Japan, he told him what he knew, which was not much more 
than what the Ambassador already knew. 



Чуждоезични документи 

 

547 

 
 

Апартаментът стана сборен пункт за всички българи, които позна-
вахме. Стефан Груев, комуто майка ми даваше уроци по английски, 
има нещастието да чуе по радиото смъртната присъда на баща си, 
издадена от Народния съд, както и онази на регентите. Той стана ко-
респондент на Пари мач и по-късно публикува Корона от тръни. 
Свърза се и с български политици в изгнание. Такворян, Сава Паница, 
Хари(тина) Паница, омъжена за Бертран Шьоньовиер, Анни Чапраши-
кова, която по-късно също постъпи в Пари мач, Таня Данева, Евгени 
Силянов, Свето Радев, още един дипломат, избягал от Берлин, и мно-
го други приятели живееха в Женева. Но в 1944 никой не знаеше какво 
му е подготвило бъдещето, положението в България ставаше про-
блематично и ние се страхувахме, че България ще влезе ще не ще в 
съветската орбита. За нас това щеше да означава постоянно из-
гнаничество и положение на бежанци. 

В Швейцария трябваше да имаш пари, иначе те интернират в бе-
жански лагер, другата възможност беше да станеш домашен при-
служник. Прочее, някои от унгарските приятели на моите родители 
дойдоха като готвачи или икономи: докато чакаха документи за емиг-
рация в Канада, те всички заедно готвеха и после играеха бридж. През 
летните и зимните ваканции ходехме на планина, на гости на една 
приятелка на майка ми, която имаше шале. Правехме дълги излети с 
велосипеди от една долина до друга, но не се уморявахме много, 
защото карахме колелата си само надолу, а нагоре по планината се 
качвахме на малките влакчета, вземахме уроци по тенис, през зимата 
се учехме да караме ски или кънки. 

 Майка ми тъгуваше за българските приятели и роднини – като 
Александра и Анни Белинови, затова ги вземаше с нас през някои от 
ваканциите и им помагаше в ученето. 

Тъй като през ноем. 1944 България прекъсна отношенията с Япо-
ния, баща ми започнал да организира завръщането си заедно с целия 
персонал и с някои други сънародници, като първата официална 
стъпка била молба за транзитна виза през Съветския съюз. Майка ми 
му прати телеграма, съветвайки го да спре в Анкара, защото £ бяха 
казали, че в Гърция е започнала гражданска война, а дипломатите в 
България били уволнявани. 

Накрая исканата руска виза дошла и те започнали своето завръ-
щане от Япония на 8 ян. 1945, като пристигнали в Анкара много изто-
щени от пътя, на 26 февр. 

Щом се намерил в Анкара, удивен от ефективността на амери-
канските секретни служби, които го следели, веднага получил покана 
от американския посланик, г-н Стейнхарт, който искал да го види. 
Посланикът му задал въпроси за условията в Япония, той му казал 
каквото знае, което не било много повече от онова, което американе-
цът вече знаел. 
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He then took the decisive step of severing his relations with the new 
regime in Bulgaria. The British Ambassador in Ankara – Sir Maurice 
Peterson, an old friend from the time in Sofia – was very hospitable and 
helped my father to obtain the Suisse and French visas. It was difficult to 
obtain a passage to France, as war conditions still prevailed in the 
Mediterranean. Finally after a three months’ wait in Istanbul he was able, 
through the intervention of a Turkish ex-colleague to obtain a passage on a 
Turkish cargo boat, sailing to Toulon towards the end of June. 

The S.S. Odemish was laden with nuts, figs and raisins. There was 
also a cow on the poop! After a six day voyage he arrived in Toulon where 
he managed with great difficulty to hire an ambulance. They drove through 
France stopping here and there to buy gasoline from happy peasants who 
had drilled holes in the pipeline built by the Americans for the needs of the 
invasion army. They drove through the Haute Savoie without having 
unpleasant interference from the résistants, thanks to the Red Cross 
emblems and occasional squeals from the siren. 

He finally arrived in Geneva on the 2nd of July 1945, after six month of 
traveling and waiting. We were overjoyed! 

At this time decisions had to be taken, what to do? The situation had 
radically changed: no more salary, my father had to turn in his passport; 
after that, he was deprived of his nationality and his possessions 
confiscated. The situation in Europe was very instable, the American–
Russian relations were becoming strained, so my parents applied for 
American emigration papers. My mother had been able to recuperate 
her British nationality, as for the rest of us, we obtained des titres de 
voyage. Time passed, we continued our studies, I was at the Ecole 
Internationale, there were students of all nationalities, and I made lasting 
friendships. We visited my grand parents in Brussels, my grand father 
was worried that we might settle there at his expense, so he greatly 
encouraged my father to emigrate, he gave a lot of advice but no 
substantial help. 

By 1949 my parents decided to leave for Argentine, as it was not 
possible to continue living in Switzerland. My father left ahead of us to find 
an apartment and investigate the possibilities of work. As we were about to 
leave, my mother had to have an operation and serious complications 
followed, but luckily everything turned out well. So in 1950 we embarked on 
a cargo boat leaving from Gotteborg; it took us about three weeks to arrive 
in Buenos Aires. I put on a lot of weight as I did not want to miss a single 
meal and especially the irresistible Smoergos board. 

Stopping in Rio de Janeiro we met Christo Boyadjieff who had served 
under my father in Bucarest and had started the Bulgarian Review and 



Чуждоезични документи 

 

549 

 
 

Тогава предприел решителната стъпка за скъсване отношенията с 
новия режим в България. Британският посланик в Анкара, сър Морис 
Питърсън, стар приятел от София, бил много гостоприемен и по-
могнал на баща ми да получи швейцарска и френска визи. Било 
трудно да се намери билет до Франция, тъй като в Средиземно море 
войната още не била напълно приключила. Накрая, след тримесечно 
чакане в Истанбул, успял, чрез бивш турски колега, да се сдобие с 
билет за турски товарен кораб и да доплува до Тулон в края на юни. 

Параходът Одемиш бил натоварен с орехи, смокини и стафиди. 
На кърмата имало и крава! След шест дни път стигнал в Тулон, където 
успял с голяма мъка да наеме една линейка. Карали през Франция, 
спирайки тук-таме да купят бензин от радостни селяни, които били 
пробили дупки в тръбопровода, построен от американците за нуждите на 
експедиционната им армия. Минали през Горна Савоя без неприятни 
намеси от страна на бойците от Съпротивата, благодарение на чер-
венокръстката емблема и на сирената, която пускали при нужда.  

Накрая пристигна в Женева на 2 юли 1945, след шест месеца път 
и чакане. Не можехме да се нарадваме. 

Трябваше да се вземе решение – какво да се прави? Положението 
коренно се бе изменило: няма заплата, баща ми трябваше да върне 
паспорта си; освен това, бе лишен от гражданство и собствеността му 
бе конфискувана. Положението в Европа беше много нестабилно, 
американо-руските отношения се обтягаха, затова родителите ми 
подадоха документи за емиграция в Америка. Майка ми успя да си 
върне британското гражданство, що се отнася до останалите от нас, 
ние получихме документи за пътуване. Времето минаваше, про-
дължавахме да ходим на училище, аз бях в международно училище, 
където имаше ученици от най-различни националности и завързах 
трайни приятелства. Ходихме на гости на баба и дядо в Брюксел, дядо 
ми беше обезпокоен, че можем да се установим там на негови 
разноски, затова много насърчи баща ми да емигрира, даде му доста 
съвети, но никаква материална помощ. 

В 1949 родителите ми решиха да заминат за Аржентина, тъй като 
беше невъзможно повече да се живее в Швейцария. Баща ми тръгна 
преди нас за да намери апартамент и да проучи възможностите за 
работа. Когато се канехме да тръгнем, майка ми трябваше да се опе-
рира и това създаде сериозни усложнения, но за щастие всичко 
свърши добре. Прочее, в 1950 ние се качихме на товарен кораб от 
Гьотеборг; пътят до Буенос Айрес ни отне около три седмици. Аз 
много напълнях, защото не исках да пропусна нито едно ядене и осо-
бено неустоимата шведска маса. 

При престоя в Рио де Жанейро се видяхме с Христо Бояджиев, 
който беше служил при баща ми в Букурещ и беше започнал издава-
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Foyer Bulgare. My father, a good patriot, was very interested in Bulgarian 
affairs and had already accepted to collaborate with the organization of the 
Free Bulgarians (founded in 1949 in Paris by Dantcho Peyev) and the 
review Vazrazhdane. Highly respected personalities gave their support, 
such as former ministers-plenipotentiary Sava Kiroff, N.P. Nikolaev, and 
younger diplomats ( Evgeni Silianoff, Christo Schischmanoff, Ivan Stancioff, 
Ivan Radeff, etc.) gave much weight to these activities. My father 
collaborated actively with the initiatives of Christo Boyadjieff as well as 
other Free Bulgarians such as Louly Brisby, the Stancioffs. His closest 
collaborators in South America, were colleagues of the Ministry of Foreign 
Affairs, Panayot Panayotoff and Boubi Racho-Petroff. So my father gave 
valuable advice, wrote articles, used his respected name and many 
contacts, and added considerable prestige to these and other Bulgarian 
anti-Communist initiatives in exile. And, of course, he was very close to the 
Royal family. 

When we arrived in Buenos Aires, my father was overjoyed to have 
his family with him again. At the start we were rather depressed, having 
had to leave everything behind, to find ourselves in a completely new 
and very different continent, and for how long? Europe was so far away, 
personally I missed all my school friends, and the summers were 
unbearably hot and humid, no question of summer holidays. We quickly 
adapted ourselves to this new life. We had a roof over our head. Buenos 
Aires was full of refugees from East Europe, not to mention Italians and 
Germans who were there for reasons best known to themselves. Life 
was cheap and the Argentines turned out to be very hospitable and 
helpful. 

My brother finished his studies at the American School, he was always 
very adventurous, so one day he decided to cross Argentine, arrived in 
Bariloche, there with some friends bought a horse and went into Chile, but 
at a certain place was robbed of everything by some maté smugglers. He 
finally reappeared one day with only a sombrero. My parents thought that 
he would have more of a future in America, so with a great sacrifice they 
sent him to university were he started to study geology, but shortly after 
that he again was attracted by a more adventurous aspect of life and 
enrolled in the Marine Corps. He was sent to Korea just at the end of the 
war and only later finished his studies; did many different jobs, married a 
Mexican girl (Rose Cota) in California. They had a daughter (Stoyana) and 
a few years later divorced. 

My father tried to do some business through his European connec-
tions, but he was not used to the way this was conducted in Argentine like 
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нето на Bulgarian Review и на Foyer Bulgare. Баща ми, като добър пат-
риот, силно се интересуваше от българските работи и вече бе приел 
да сътрудничи на организацията на Ñâîáîäíèòå áúëãàðè (основана в 
1949 в Париж от Данчо Пеев) и списание Âúçðàæäàíå. Високоуважа-
вани лица дадоха своята подкрепа, като бившите пълномощни минис-
три Сава Киров, Н. П. Николаев, а по-млади дипломати (Евгени Силя-
нов, Христо Шишманов, Иван Станчов, Иван Радев и др.) придадоха 
тежест на тази дейност. Моят баща сътрудничеше активно с инициа-
тивите на Христо Бояджиев, както и с другите Ñâîáîäíè áúëãàðè, като 
Лули Брисби, Станчови. Най-близките му сътрудници в Южна Америка 
бяха колегите от Външното министерство Панайот Панайотов и Буби 
Рачо Петров. И така, баща ми  даваше ценни съвети, пишеше статии, 
използваше уважаваното си име както и многото си връзки и придаде 
значителен престиж на тези и на други български изгнанически ан-
тикомунистически инициативи. И, разбира се, той беше много близък с 
царското семейство. 

Когато пристигнахме в Буенос Айрес, баща ми не можеше да си 
намери място от радост че е отново със семейството си. В началото 
бяхме доста потиснати, тъй като трябваше да изоставим всичко, да се 
намерим на напълно нов и много различен континент – и за колко ли 
време? Европа беше толкова далече, на мен лично ми липсваха 
всичките ми училищни приятели, а летата бяха непоносимо горещи и 
влажни, и дума не можеше да става за летни ваканции. Бързо се на-
годихме към този нов живот. Имахме покрив над главите си. Буенос 
Айрес беше пълен с бежанци от Източна Европа, без да се броят 
италианците и германците, които бяха там по причини, известни на 
всички. Животът беше евтин, а аржентинците се оказаха много гос-
топриемни и любезни. 

Брат ми завърши американско училище, той винаги си е бил 
авантюрист и един ден реши да прекоси Аржентина, отишъл в Бари-
лоче, там с неколцина приятели купили кон и тръгнали за Чили, но на 
едно място бил обран – неколцина контрабандисти на мате му взели 
всичко. Накрая един ден се появи само с едно сомбреро. Моите роди-
тели решиха, че той ще има по-добро бъдеще в Америка и с много жер-
тви го пратиха в университет, където започна да следва геология, но 
скоро след това беше привлечен от по-авантюристичен начин на жи-
вот и постъпи в морската пехота. Беше изпратен в Корея точно в края 
на войната и едва по-късно завърши следването си. Упражняваше 
разни професии, ожени се за мексиканка (Роуз Кота) в Калифорния. 
Роди им се дъщеря (Стояна) и няколко години по-късно се разведоха. 

Баща ми се опита да върти бизнес чрез европейските си познати, 
но не беше свикнал с порядките в Аржентина – като даване пари под 
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passing money under the table, promises not withheld, so he soon gave up. 
He dedicated himself to writing – it is here that he started his book The 
Spirit of Diplomacy – and painting. 

He had a significant talent for painting, and he received quite a lot of 
orders. (I have a letter from H.M. the Queen Giovanna on return from her 
first visit to Bulgaria in 1994: J’ai retrouvé en rentrant les trois peintures de 
ton père qui m’ont suivis partout…). He kept up his collaboration with the 
Free Bulgarians. He had applied for a post in the secretariat of the United 
Nations, basing his request on his knowledge and experience in Balkan 
Affairs. But the answer was that it was the policy of the Secretariat to 
accept only candidates who had been recommended by their respective 
governments, which was clearly impossible. 

I had started to work, first in a shop selling bags and accessories, 
which did not last long as I really found it very uninteresting and was 
often late. The owner found that I was not the right person for the job, 
but would I have dinner with him instead. I then found a job in the first 
Modern Art gallery in B.A. belonging to an Argentine friend of mine. This 
was much more to my taste, as I was much more in contact with 
interesting people. But since I still wanted to be independent, I had 
always been attracted by jewelry design, more specifically costume 
jewellery, which I found very flattering for women. I had a necklace from 
Paris which had been given to me; looking around I found the necessary 
material to copy it. 

I went in to a top boutique to offer my creation. It took me about ten mi-
nutes of walking up and down before I gathered the courage to enter, the 
success was immediate, they ordered a dozen, so that is how my career as 
jewellery designer started. Had they said no I would have left it at that. 

So with a friend of mine, Maja Kinsky, I developed this little business 
with great success: we got orders from various shops, I also enrolled my 
mother to help. My idea was to save enough for a trip to Europe, which 
happened and I was able to bring back a lot of new material for our 
creations. As my father said at one point, I was the only one earning some 
money. 

When we finally returned to Europe, I continued this line of work till 
1990, having as clients many couturiers (Balmain, Valentino, Nina Ricci 
etc.). I exported all over Europe, had shows in America and wherever I 
went I was asked to bring my jewels with me. 

I settled in Rome and my task was made easier as the Italians are 
excellent artisans. I had made quite a name for myself, and untill today 
there are people wearing my creations, even after twenty years. 
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масата, неудържане на обещания – и скоро се отказа. Посвети се на 
писането – тъкмо тук започна своята книга Äóõúò íà äèïëîìàöèÿòà – и 
на рисуването.  

Имаше забележителен талант за рисуване и намери много кли-
енти. (Имам писмо от Н.В. царица Йоанна, след завръщането £ от 
първата £ визита в България през 1994: Êàòî ñå âúðíàõ, ïðåîòêðèõ 
òðèòå êàðòèíè îò áàùà òè, êîèòî ìå ñëåäâàò íàâñÿêúäå…). Продължа-
ваше сътрудничеството със Ñâîáîäíèòå áúëãàðè. Беше кандидатствал 
за служба в Секретариата на ООН, обосновавайки се с познанията и 
опита си в балканските дела. Но отговорът на Секретариата беше, че 
има за принцип да приема само кандидати, препоръчани от съот-
ветните правителства, което очевидно беше невъзможно. 

Бях започнала работа, най-напред в магазин за продажба на чанти 
и аксесоари, която не продължи дълго, тъй като я намирах много без-
интересна и много често закъснявах. Собственикът реши, че за работа 
такава като мен не му трябва, но вместо това ме покани на вечеря. 
Сетне си намерих работа в първата галерия за модерно изкуство в 
Б[уенос] А[йрес], която принадлежеше на един мой аржентински при-
ятел. Това беше много повече по вкуса ми, тъй като имах много по-
вече контакти с интересни хора. Но тъй като исках да бъда и неза-
висима, винаги ме е привличал бижутерският дизайн, по-специално 
костюмната бижутерия1, за която смятах, че дава много предимства на 
жените. Имах огърлица от Париж, подарък; лесно намерих необходи-
мия материал за да направя копие от нея. 

 Отидох в топ бутик за да предложа моето изделие. Десет минути 
ходих напред назад преди да се реша да вляза, успехът беше неза-
бавен, те ми поръчаха една дузина, ето как, прочее, започна кариера-
та ми на бижутер-дизайнер. Ако бяха казали íå, щях да спра до там. 

И така, с една моя приятелка, Майа Кински, развих с голям успех 
този малък бизнес: получихме поръчки от разни магазини, наех и 
майка ми да ми помага. Идеята ми беше да спестя достатъчно за пъ-
туване до Европа, което стана и успях да донеса много нови матери-
али за нашите изделия. Както баща ми каза в един момент, аз бях 
единствената, която печелеше пари. 

Когато накрая се върнахме в Европа, продължих да се занимавам 
все с това до 1990, като имах за клиенти много дизайнери на висша 
мода (Балмен, Валентино, Нина Ричи и пр.). Изнасях из цяла Европа, 
организирах ревюта в Америка и където и да отидех искаха да нося 
със себе си мои бижута. 

Установих се в Рим и моята задача беше улеснена, тъй като ита-
лианците са превъзходни майстори в художествените занаяти. Бях си 
създала име и дори днес, двадесет години по-късно, има хора, които 
носят мои неща. 

                                                 
1 Изкуствени бижута за украса на дрехи. 
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I still get requests and have been asked to start again, but every thing 
has its time, other events were forced onto me, so it was time to give up. I 
had married a University Professor – Ugo Bilardo – and that was a full time 
job! 

# # # 

III. This reminds me that in 1975 I wanted to show my country to my 
husband. At that time my parents had died, so it was less of a risk to visit 
Bulgaria. I had an Italian passport and had obtained an entry visa and, 
more important, an exit visa. 

So returning from our summer holiday in Greece, we decided to drive 
through Bulgaria. I was very excited by the idea, but made the mistake to 
speak Bulgarian at the frontier and this immediately aroused some 
suspicions with the frontier officials. We were worrying more and more and 
had to wait a long time before recuperating our passports, meanwhile they 
had been enquiring about me in Sofia. 

Finally they let us go and we drove through the beautiful countryside. 
Arriving in Sofia, we had the impression of a grey and derelict town, not 

much life, no private shops or restaurants. We managed to find my cousins, 
Marianne Kefsivova and her mother Oltinka. They did not want to go out to 
dinner with us, as they thought it was not prudent to be seen with 
foreigners. So we had dinner at their apartment and, speaking freely, they 
gradually relaxed and even told us the jokes that were circulating. I was just 
telling them that, without thinking, I had among my luggage Solgenitsin’s 
book (Archipel Gulag): they got a fright saying that if it was found, I risked 
going to prison. 

At that moment a couple walked in and my cousin made me a sign not 
to talk. This couple had been imposed on them for the last twenty years, 
occupants of the best room and leaving them no privacy. They belonged to 
the privileged party people and, as such, they deserved to share an 
apartment with the bourgeois, eventually to spy on them: that was the rule 
in those days. 

We visited Plovdiv and saw the old family house, which was at that 
time used as the public library. At the hotel restaurant, they seated us with 
a couple who, in the beginning, was rather hostile but, after a few bottles of 
wine, we fraternized. The husband had studied in Russia and was part of 
the Nomenklatura, I told him who I was and, when we parted, he told me to 
be sure to send a postcard to his wife telling her how wonderful I had found 
everything; coming from a bourgeois abroad, it had a certain effect I 
suppose! 

I dragged my poor husband, who did not like mountain excursions, up 
the Vitosha; he couldn’t escape but he enjoyed it and was pleased to have 
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Все още получавам заявки, предлагаха ми да започна отново, но 
всичко с времето си, нови неща властно ми поискаха своето и аз тряб-
ваше да се откажа. Ожених се за университетски професор, Уго Би-
лардо – което означаваше пълен работен ден! 

# # # 
III. Това ми напомня, че в 1975 пожелах да покажа страната си на 

моя съпруг. По това време родителите ми вече не бяха между живите, 
така че посещението в България не беше толкова рисковано. Имах 
италиански паспорт и бях получила входна и – което бе по-важно – 
изходна виза. 

Прочее, на връщане от лятната ваканция в Гърция ние решихме 
да караме през България. Бях много развълнувана от идеята, но на-
правих грешката да говоря български на границата, което веднага 
предизвика съмнения у граничните служители. Все повече и повече се 
безпокояхме и трябваше да чакаме дълго да ни върнат паспортите, 
междувременно те правели справки за мен в София. 

Накрая ни пуснаха да минем, продължихме през красиви селски 
местности. 

Когато пристигнахме в София, останахме с впечатлението за сив и 
пуст град, слабо оживен, без частни магазини и ресторанти. Намерих-
ме моите братовчеди, Мариана Кефсивова и майка £ Олтинка. Те не 
пожелаха да излязат с нас на вечеря, тъй като смятаха, че не е раз-
умно да ги видят с чужденци. Затова вечеряхме в техния апартамент 
и, говорейки свободно, те постепенно се отпуснаха и дори ни раз-
казаха актуални вицове. Казах, без да се усетя, че в багажа си имам 
книга на Солженицин (Àðõèïåëàãúò Ãóëàã): те се изплашиха и ми казаха, 
че ако я намерят, рискувам да отида в затвора. 

В този момент една двойка влезе и моята братовчедка ми направи 
знак да не говоря. Тази двойка им била натрапена преди двадесет 
години, заемали най-добрата им стая и не им оставяли възможност за 
уединение. Те принадлежали на привилегированата класа на ïàð-
òèéöèòå и като такива имали право да живеят в един и същ 
апартамент с áóðæîàòà и евентуално да ги следят; в онези дни това 
било правило. 

Посетихме Пловдив и видяхме старата семейна къща, която то-
гава беше използвана като обществена библиотека. В хотелския 
ресторант ни сложиха да седнем заедно с още една двойка, които в 
началото се държаха доста недружелюбно, но след няколко бутилки 
вино се побратимихме. Съпругът беше следвал в Русия и беше част 
от номенклатурата, казах му коя съм и на раздяла той поиска да пратя 
на жена му пощенска картичка, в която да £ кажа колко чудесно е било 
всичко за мен; идвайки от буржоазната чужбина, това би имало не-
съмнен ефект, предполагам! 

Повлякох горкия си съпруг, който не обичаше планински излети, 
към Витоша; той не успя да се измъкне, но му хареса и беше доволен, 
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made me happy. I spoke to some solitary excursionists who said that I was 
lucky to live in the West and that Bulgaria was a tormented nation. The last 
thing we did was to look for some authentic yogurth: being summer, it was 
not easy to find and we had to drive quite a way to a village. When I was 
back in Rome, I managed to produce it for a few month using the peculiar 
earthenware bought from the shepperd in the village. 

I was pleased to show my country to Ugo. How different everything is 
today! 

# # # 

IV. In 1956 my grandfather – Edward de Poorter – died in Brussels, 
leaving an estate to his three daughters. This enabled my parents to 
return to Europe and namely Brussels, because my mother’s sisters now 
lived there, and Belgium was a quiet country not prone to political 
upheavals. 

At that time, my father’s sisters were respectively in Paris and Madrid. I 
will dedicate them a Chapter further on. 

My parents rented a very nice apartment facing the bois de la 
Cambre, where they used to take long walks around the small lakes. 
They often took trips with their great friends André Motte (former Belgian 
Ambassador) and his wife Nussia, daughter of the late Prime Minister 
Malinoff . 

They lived surrounded by family, new friends and friends of the past. 
My father continued to paint, and in May 1964 he held an extremely 
successful Exhibition at the Rubens Gallery. His paintings of birds and 
flowers on gold panels, inspired by the Japanese style, were well accepted. 
Critical reaction was favourable. His success was such that almost all the 
paintings were sold. 

Some time later, the Bulgarian Review, published in Rio de Janeiro, 
quoted some comments of the Belgian press related to his exhibition: … La 
Libre Belgique drew attention to the fidelity and variety of his observations 
of birds and to the balance in his composition asserted by the greenery, the 
few flowers or the single branch in the oriental manner. The line is pure 
and skillful it said, an opinion repeated in L’Eventail which calls him an 
artist who founds his tecnique on the value of draughtsmanship. In 
the same Magazine Pierre Poirier of the Royal Academy suggests that 
these works could relieve the cold of today’s mandarins’ apartment 
walls. He continues, A Fujita, prince of drawing, has become Parisian. 
It is rarer to see a Westerner, a Bulgarian putting himself on the 
roads of the spirits which open the intelligence of nature interpreted
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че ми е доставил удоволствие. Говорих с няколко самотни излетници, 
които казаха, че имам късмет че живея на Запад и че България е из-
терзана страна. Последното нещо, което направихме, беше да потър-
сим истинско кисело мляко; тъй като беше лято, това не се оказа 
лесно и трябваше да отидем с колата до едно далечно село. Когато се 
върнах в Рим, успях да си го правя в продължение на няколко месеца, 
използувайки специалните гърнета, купени от овчаря на селото. 

Беше ми много приятно да покажа страната си на Уго. Колко раз-
лично е всичко днес! 

# # # 
IV. През 1956 дядо ми, Едуърд де Поортер, почина в Брюксел, 

оставяйки на трите си дъщери едно имение. Това позволи на моите 
родители да се върнат в Европа, в Брюксел, тъй като сестрите на 
майки ми живееха там, а Белгия беше спокойна страна, непредразпо-
ложена към политически катаклизми. 

По това време сестрите на баща ми бяха едната в Париж, другата 
в Мадрид. По-нататък отделно ще им посветя внимание. 

Моите родители наеха много хубав апартамент срещу Bois de la 
Cambre1, където ходеха на дълги разходки край малки езерца. Често 
правеха пътувания с големите си приятели Андре Мот (бивш белгий-
ски посланик) и неговата съпруга Нуся, дъщеря на покойния премиер-
министър Малинов. 

Те живееха, заобиколени от своето семейство, от нови и стари 
приятели. Баща ми продължи да рисува и през май 1964 направи една 
изключително успешна изложба в галерията Ðóáåíñ. Неговите картини, 
представящи птици и цветя на златен фон, вдъхновени от японския 
стил, бяха приети добре. Критиката беше благосклонна. Успехът му 
беше толкова голям, че почти всичките картини бяха продадени. 

Малко по-късно, Bulgarian Review, издавано в Рио де Жанейро, 
цитира коментари на белгийската преса за тази изложба: … La Libre 
Belgique ïðèâëå÷å âíèìàíèåòî âúðõó òî÷íîñòòà è ðàçíîîáðàçèåòî â 
íåãîâèòå íàáëþäåíèÿ íà ïòèöè è íà ðàâíîâåñèåòî â êîìïîçèöèÿòà, 
ñúçäàäåíî ïî èçòî÷åí ìàíèåð ÷ðåç çåëåíèíà, íÿêîëêî ñòðúêà öâåòÿ 
èëè ÷ðåç åäíî-åäèíñòâåíî êëîí÷å. Ëèíèÿòà å ÷èñòà è ìàéñòîðñêà, êàçâà 
òîé, è òîâà ìíåíèå å ïîâòîðåíî â L’Eventail êîéòî ãî íàðè÷à àðòèñò, îñ-
íîâàâàù òåõíèêàòà ñè âúðõó êà÷åñòâàòà íà ÷åðòîæíè÷åñòâîòî. Â 
ñúùîòî ñïèñàíèå Ïèåð Ïîàðèå îò Êðàëñêàòà àêàäåìèÿ âíóøàâà, ÷å òåçè 
ïëàòíà ìîãàò äà ñìåê÷àò ñòóäà â àïàðòàìåíòñêèòå ñòåíè íà äíåøíèòå 
ìàíäàðèíè. Åäèí Ôóäæèòà2, êðàëÿò íà ðèñóíêàòà, ñòàíà ïàðèæàíèí – ïðî-
äúëæàâà òîé. – Ïî-ðÿäêî å äà ñå âèäè çàïàäíÿê, áúëãàðèí, äà ñå ïîòàïÿ â 
íàñòðîåíèå, êîåòî îòâàðÿ ñúçíàíèåòî çà ïðèðîäàòà, èíòåðïðåòèðàíà ñ âèæ-

                                                 
1 Парк в южните околности на Брюксел. 
2 Японски художник, който отива да учи във Франция, приема френско гражданст-

во и прилага френски техники в японските си по стил картини. 
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 by a vision at once aesthetic and pleasant to the eye. The false 
abstractionists have shown themselves incapable of painting mists in 
the Chinese manner. Petroff-Tchomakoff takes off from concrete 
matter to rise into the absolute. The secret of this master birdman is 
that he loves his models. 

He continued to write and collaborate with the Bulgarian Review and 
Svoboda. He was a man of simple tastes, money and luxury had no 
attraction for him. I remember my mother told me he used to give her his 
salary to dispose of it in the way she found fit. Very sensitive to nature, his 
only hobby was collecting stamps, of which he had some very rare 
examples as well as a very complete collection of Bulgarian ones, going 
back to the very first samples. With a bit of regret, convinced by my mother, 
he sold a part in order to buy a car. 

It was sad that he did not live to see the liberation of his beloved 
Bulgaria. 

He died on August 26th, 1966 deeply regretted by everyone. His coffin 
was carried out of the church, accompanied by the choir singing Kol 
slaven… 

My mother died four years later. They had formed a happy couple and 
had been an example for us: they taught us loyalty, the importance of 
honesty and straightforwardness, and to take events in our stride without 
complaining. They gave us a feeling of security, a cultural background and, 
most of all, an education. At home conversations were always interesting 
and instructive, it was rare to hear gossip. 

Because of this I was rather guileless, not really prepared to deal 
with the cynical, sarcastic and devious approach of some people: I often 
was gullible and I paid for it. I sometimes have the strange feeling that 
my family is around me and the more I think of them the more real they 
become. 

The last descendent of the Petroff-Tchomakoff family is my niece 
Stoyana who, unfortunately, has no ties or interest for Bulgaria. On the 
other hand, she was born and lives in the United States of America and has 
grown up American. 

I believe that the best way to conclude is to add the written testimonies 
of my father’s friends and of people who knew him (Christo Boyadjieff, 
Ambassador André Motte and an article in Svoboda). 
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äàíå åäíîâðåìåííî åñòåòñêî è ïðèÿòíî çà îêîòî. Ôàëøèâèòå àáñòðàêöèî-
íèñòè ñå ïîêàçàõà íåñïîñîáíè äà ïðåäàâàò ðàçìèòè î÷åðòàíèÿ ïî êèòàéñêè 
ìàíèåð. Ïåòðîâ-×îìàêîâ ñå îñâîáîæäàâà îò êîíêðåòíàòà ìàòåðèÿ çà äà ñå 
èçäèãíå äî àáñîëþòíîòî. Òàéíàòà íà òîçè ïòèöåðèñóâàòåë å â òîâà, ÷å îáè÷à 
ñâîèòå ìîäåëè. 

Той продължи да пише и сътрудничи с Bulgarian Review и Ñâîáîäà. 
Неговите вкусове бяха прости, парите и луксът не го привличаха. 
Спомням си как майка ми каза, че той £ давал заплатата си за да 
разполага тя с нея както намери за добре. Много чувствителен по 
природа, неговото единствено хоби беше колекционирането на марки, 
от които имаше няколко много редки екземпляри, както и много пълна 
колекция от български марки, която съдържаше и най-първите по-
добни изображения. Не без съжаление, предуман от майка ми, про-
даде една част за да купи кола. 

Както бе казано, той не доживя да види освобождението на обич-
ната си България. 

 Почина на 26 авг. 1966, дълбоко опечалявайки всички. Ковчегът 
му бе изнесен от църквата, докато хорът пееше Êîë ñëàâåí1. 

Майка ми почина четири години по-късно. Бяха щастлива двойка, 
пример за нас; те ни научиха на вярност, че почтеността и прямотата 
са важни, да се справяме лесно без да се оплакваме. Те ни дадоха 
чувство на сигурност, културна среда и, най-важното, образование. В 
къщи разговорите винаги бяха интересни и поучителни, рядко можеше 
да се чуе клюка. 

Поради това бях твърде простодушна, на практика неподготвена 
да се справям с циничното, саркастичното или нечестно държание на 
някои хора: често бях лековерна и платих за това. Понякога имам 
странното усещане, че семейството ми е около мен и колкото повече 
мисля за тях, толкова по-реални стават те. 

Последният потомък на рода Петров-Чомаков е моята племенница 
Стояна, която, за съжаление, няма връзка с България и не се ин-
тересува от нея. Тя е родена и живее в Съединените щати и израсна 
като американка. 

Смятам, че най-добрият начин да завърша е да цитирам писме-
ните свидетелства на приятелите на баща ми и на онези, които го по-
знаваха (Христо Бояджиев, посланик Андре Мот и една статия2 в Ñâî-
áîäà).

1 Известна маршова песен от времето на Третото българско царство, изпълнява-
на при тържествени случаи. 

2 Вж. тук по-горе, д. 140. 
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# # # 
V. Excerpts. 

THE LOSS OF A FRIEND1 

A deep friendship linked me with Stoyan Pettroff-Tchomakoff that 
began during the years 1940-1943, which we spent together in Bucharest. 
He was the Bulgarian minister, I – his secretary. As soon as I arrived I felt a 
different atmosphere in the legation – one of ease, of freedom of action. 
Correct in the extreme, Petroff’s attitude to us was that of a friend and not 
of a superior. Whenever one of his secretaries managed to obtain an 
important item of political information, Petroff did not take the opportunity of 
making a personal report to the Ministry, but always sent it signed by the 
secretary in question. In this way he gave us all a free field of activity. With 
his paternal feelings towards us, it was with sincere gratification and 
pleasure that he followed our success. Whenever he visited one of the 
Rumanian ministers, even the President, Mihail Antonesco, he would take 
one of his secretaries with him. 

Petroff always held that the Bulgarian cause should be defended by all 
means possible. Before being posted to Bucharest, I used to work in the ci-
phering section of the Ministry. And we (all of us in this section) used to 
crowd round to read with admiration the telegrams and reports he sent 
about his meetings with Rumanian Foreign Minister, Manoilesco, with 
whom he was discussing the thorny problem of restoration of South 
Dobroudja. In these telegrams, written in a clear and brilliant style, we 
found the intelligent replies given by Petroff full of dignity and humour. 

After the Russian occupation of Bulgaria and the Communist 
usurpation of power, we both found ourselves in exile. Here too Petroff 
showed the same qualities of an honest patriot. Without the least hesitation 
he accepted the idea of founding the Foyer Bulgare, and became a faithful 
and valued collaborator from the first number onwards. In this issue he 
published an article signed Observer — Brussels, which outlined our 
future policy in general terms. He said, among other things, in it: 

Let us gather and preserve all that reminds us of our country and 
build up a precious treasure which we will hand down to posterity so 
that they could await with pride and confidence the bright day when 
on the tortured face of our Holy Mother, Bulgaria will no longer run 
tears of pain but tears of joy and exultation before the wonderful 
sight of resurrected liberty. 

                                              
1 Bulgarian Review, December 1966. 
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# # # 
V. Извлечения 

ÇÀÃÓÁÀ ÍÀ ÏÐÈßÒÅË 

Äúëáîêî ïðèÿòåëñòâî ìå ñâúðçâàøå ñúñ Ñòîÿí Ïåòðîâ-×îìàêîâ, 
êîåòî çàïî÷íà ïðåç 1940-1943, êîèòî ïðåêàðàõìå çàåäíî â Áóêóðåù. Òîé 
áåøå áúëãàðñêè ïúëíîìîùåí ìèíèñòúð, àç – íåãîâ ñåêðåòàð. Îùå ùîì 
ïðèñòèãíà, â ëåãàöèÿòà óñåòèõ ðàçëè÷íà àòìîñôåðà – íà ñïîêîéñòâèå, 
íà ñâîáîäà â ðàáîòàòà. Èçâúíðåäíî êîðåêòåí, êúì íàñ Ïåòðîâ ñå 
äúðæåøå êàòî ïðèÿòåë, à íå êàòî íà÷àëíèê. Âñåêè ïúò, êîãàòî íÿêîé îò 
íåãîâèòå ñåêðåòàðè ñå ñäîáèåøå ñ âàæíà ïîëèòè÷åñêà èíôîðìàöèÿ, 
Ïåòðîâ íå ñå âúçïîëçóâàøå äà íàïðàâè ëè÷åí äîêëàä äî Ìèíèñòåðñòâîòî, 
à âñÿêîãà ãî èçïðàùåøå ïîäïèñàí îò âúïðîñíèÿ ñåêðåòàð. Ïî òîçè íà÷èí 
íà âñè÷êè íàñ äàäå ñâîáîäíî ïîëå çà äåéñòâèå. Íàñòðîåí áàùèíñêè êúì 
íàñ, òîé ñëåäåøå ñ èñòèíñêà áëàãîäàðíîñò è çàäîâîëñòâî íàøèòå óñïåõè. 
Âèíàãè êîãàòî ïîñåùàâàøå íÿêîé îò ðóìúíñêèòå ìèíèñòðè, äîðè ñàìèÿ 
ïðåìèåð, Ìèõàèë Àíòîíåñêó1, âçåìàøå ñúñ ñåáå ñè åäèí îò ñâîèòå 
ñåêðåòàðè. 

Ïåòðîâ âñÿêîãà ñìÿòàøå, ÷å áúëãàðñêàòà êàóçà òðÿáâà äà ñå çà-
ùèòàâà ñ âñè÷êè âúçìîæíè ñðåäñòâà. Ïðåäè äà ïîëó÷à íàçíà÷åíèå â 
Áóêóðåù ðàáîòåõ â øèôðîâú÷íàòà ñåêöèÿ íà Ìèíèñòåðñòâîòî. È íèå 
âñè÷êè (îò òàçè ñåêöèÿ) ñå òúëïÿõìå íàîêîëî äà ÷åòåì ñ âúçõèùåíèå 
íåãîâèòå òåëåãðàìè è äîêëàäè çà ñðåùèòå ìó ñ ðóìúíñêèÿ âúíøåí 
ìèíèñòúð, Ìàíîèëåñêó, ñ êîéòî òîé îáñúæäàøå òðóäíèÿ âúïðîñ çà 
âðúùàíåòî íà Þæíà Äîáðóäæà. Â òåçè òåëåãðàìè, íàïèñàíè â ÿñåí è 
áëåñòÿù ñòèë, íèå îòêðèâàõìå èíòåëèãåíòíèòå è ïúëíè ñ äîñòîéíñòâî è 
õóìîð îòãîâîðè íà Ïåòðîâ. 

Ñëåä ðóñêàòà îêóïàöèÿ íà Áúëãàðèÿ è êîìóíèñòè÷åñêàòà óçóðïàöèÿ íà 
âëàñòòà è äâàìàòà ñå íàìåðèõìå â èçãíàíèå. È òóê Ïåòðîâ ïîêàçà 
ñúùèòå êà÷åñòâà íà ÷åñòåí ïàòðèîò. Áåç íèêàêâî êîëåáàíèå ïðèå èäåÿòà 
çà îñíîâàâàíåòî íà Áúëãàðñêî îãíèùå è ñòàíà ïðåäàí è öåíåí ñúòðóäíèê 
[íà íåãîâèÿ îðãàí Bulgarian Review] îùå îò ïúðâèÿ áðîé. Â òîâà èçäàíèå 
ïóáëèêóâà åäíà ñòàòèÿ, ïîäïèñàíà Íàáëþäàòåë – Áðþêñåë, êúäåòî 
îáîáùåíî áå î÷åðòàíà áúäåùàòà íè ïîëèòè÷åñêà ëèíèÿ. Â íåÿ òîé, ìåæäó 
äðóãîòî, êàçâà: 

Íåêà ñúáåðåì è ñúõðàíèì âñè÷êî, êîåòî íè íàïîìíÿ çà íàøàòà ñòðàíà, è 
òàêà äà íàòðóïàìå áåçöåííî áîãàòñòâî, êîåòî ùå çàâåùàåì íà ïîòîìöèòå çà 
äà ìîãàò òå ñ âÿðà è äîñòîéíñòâî äà äî÷àêàò ñâåòëèÿ äåí, êîãàòî ïî èçòåð-
çàíîòî ëèöå íà íàøàòà Ñâÿòà Ìàéêà Áúëãàðèÿ íÿìà äà òåêàò ñúëçè îò ñòðàäà-
íèå, à îò ðàäîñò è âúçòîðã ïðåä ïðåêðàñíàòà ãëåäêà íà âúçðîäåíàòà ñâîáîäà.2

                                                 
1 Михай Антонеску (1904-1946, професор по международно право) през тези годи-

ни (юни 1941-авг. 1944) е заместник-премиер и външен министър; министър-предсе-
дател (септ. 1941-авг. 1944) е неговият съименник маршал Йон Антонеску. 

2 Вж. цялата статия тук по-горе, д. 177. 



Д-р Стоян Чомаков-2 

 

562 

  

 

In 1963 he held an exhibition of his paintings, in Brussels. They were 
pictures of birds, painted in an individual style, and were a great success. I 
well remember his letter informing me of this success – and in which he told 
me that he was sending part of the proceeds of his sales for the benefit of 
the magazine. 

The life of Petroff stands out as that of an accomplished man, of an im-
peccable gentleman, disciplined, correct and human, but above all patriot. 
He did not have the chance to see his country free, but he showed us how 
to serve it. 

Christo Boyadjieff  

In memoriam 
STOYAN PETROFF-TCHOMAKOFF1 

Né à Plovdiv en 1889, il est mort à Bruxelles le 26 Août 1966. 
Fils de Vladimir Pettroff-Tchomakoff, Colonel d’Artillerie et de Marie 

Pettroff-Tchomakoff, qui pendant 25 ans fût Dame d’Honneur, d’abord de la 
Princesse Marie-Louise de Bourbon-Parme, première épouse du Prince et 
ensuite Roi Ferdinand de Bulgarie, et de la Reine Eléonore, seconde 
épouse du Roi Ferdinand. 

Après avoir fait ses études au Lycée Henry IV, il suivit les cours de 
droit à l’Université de Paris où il obtint le diplôme de Bachelier-ès-Lettres et 
de licencié en Droit. 

C’est en 1911 qu’il entra dans le service diplomatique bulgare. En tant 
qu’officier de Cavalerie il prit part aux guerres dans les Balkans où sa 
conduite lui mérita plusieurs distinctions honorifiques. Envoyé à Londres en 
1921 en qualité de Premier Secrétaire, il fût dans la suite promu sur place 
au grade de Conseiller. La Légation de Bulgarie faisant à cette époque 
office également d’Agence de la Cour Arbitral Mixte Anglo-Bulgare, la 
défense des intérêts nationaux devant cette juridiction fût confié à Stoyan 
Pettroff-Tchomakoff qui plaida en anglais plus de mille causes. Grâce à sa 
brillante intervention la Cour jugea favorablement la plupart des cas des 
nationaux bulgare. 

Il contracta mariage en 1927 avec Mlle Lilly de Poorter. 
Cette même année il fût nommé chargé d’affaires en titre de la 

Légation de Bulgarie à Budapest, poste qu’il occupa jusqu’en 1933, pour se 
voir ensuite envoyé en qualité de Ministre à Washington où il demeura 
jusqu’en 1936. Rappelé à cette époque au Ministère des Affaires 
Etrangères à Sofia il y cumula les fonctions de Directeur Politique et de 
Secrétaire Général. Nommé Ministre à Stockholm en 1938 il demeura à ce 

                                              
1 Bulgarian Review, December 1966. 
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Ïðåç 19631 íàïðàâè èçëîæáà îò ñâîè êàðòèíè, â Áðþêñåë. Òîâà áÿõà 
êàðòèíè íà ïòèöè, ïðåñúçäàäåíè â îðèãèíàëåí ñòèë, è òå ïîæúíàõà ãîëÿì 
óñïåõ. Ìíîãî äîáðå ñè ñïîìíÿì ïèñìîòî, ñ êîåòî ìå îñâåäîìÿâàøå çà 
òîçè óñïåõ è â êîåòî ìè êàçâàøå, ÷å èçïðàùà ÷àñò îò ïîñòúïëåíèÿòà îò 
ïðîäàæáàòà â ïîëçà íà ñïèñàíèåòî. 

Ñ æèâîòà ñè Ïåòðîâ-×îìàêîâ èçïúêâà êàòî îáðàçîâàí ìúæ, êàòî 
áåçóêîðåí äæåíòúëìåí, äèñöèïëèíèðàí, êîðåêòåí è ÷îâå÷åí – íî íàé-âå÷å 
êàòî ïàòðèîò. Òîé íåìà øàíñ äà âèäè ñòðàíàòà ñè ñâîáîäíà, íî íè ïîêàçà 
êàê äà £ ñëóæèì. 

Õðèñòî Áîÿäæèåâ 

In memoriam 
ÑÒÎßÍ ÏÅÒÐÎÂ-×ÎÌÀÊÎÂ 

Ðîäåí â Ïëîâäèâ ïðåç 18892, òîé ïî÷èíà â Áðþêñåë íà 26 àâã. 1966. 
Ñèí íà Âëàäèìèð Ïåòðîâ-×îìàêîâ, àðòèëåðèéñêè ïîëêîâíèê, è íà 

Ìàðèÿ Ïåòðîâà-×îìàêîâà, êîÿòî â ïðîäúëæåíèå íà 25 ãîäèíè áå ïðè-
äâîðíà äàìà, íàé-íàïðåä íà êíÿãèíÿ Ìàðèÿ-Ëóèçà äüî Áóðáîí-Ïàðìà, ïúðâà 
ñúïðóãà íà, îòíà÷àëî êíÿç, à ñåòíå, öàð Ôåðäèíàíä, è íà öàðèöà Åëåîíîðà, 
âòîðàòà ñúïðóãà íà öàð Ôåðäèíàíä. 

Ñëåä êàòî áå ó÷èë â ëèöåÿ Àíðè IV, òîé ïðîäúëæè äà ñëåäâà ïðàâî â 
Ïàðèæêèÿ óíèâåðñèòåò, êúäåòî ïîëó÷è äèïëîìà çà Áàêàëàâúð ïî ëèòå-
ðàòóðà è Ëèñàíñèå ïî ïðàâî. 

Â áúëãàðñêàòà äèïëîìàòè÷åñêà ñëóæáà òîé ïîñòúïè ïðåç 1911. Êàòî 
êàâàëåðèéñêè îôèöåð âçå ó÷àñòèå â Áàëêàíñêèòå âîéíè, êúäåòî çà ñâîåòî 
äúðæàíèå ïîëó÷è ìíîãî ïî÷åòíè îòëè÷èÿ. Èçïðàòåí â Ëîíäîí ïðåç 1921 
êàòî ïúðâè ñåêðåòàð, òóê òîé ïî-êúñíî áå ïîâèøåí â ñòåïåí ñúâåòíèê. 
Òúé êàòî ïî òîâà âðåìå áúëãàðñêàòà ëåãàöèÿ èçïúëíÿâàøå è ðîëÿòà íà 
àãåíöèÿ íà Ñìåñåíèÿ áúëãàðî-àíãëèéñêè àðáèòðàæåí ñúä, çàùèòàòà íà 
íàöèîíàëíèòå èíòåðåñè ïðåä òàçè èíñòàíöèÿ áåøå ïîâåðåíà íà Ñòîÿí 
Ïåòðîâ-×îìàêîâ, êîéòî ïëåäèðàøå íà àíãëèéñêè â ïîâå÷å îò õèëÿäà äåëà. 
Áëàãîäàðåíèå íà íåãîâàòà áëÿñêàâà íàìåñà Ñúäúò ðåøè ïîâå÷åòî äåëà â 
ïîëçà íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè. 

Òîé ñêëþ÷è áðàê ïðåç 19273 ñ ã-öà Ëèëè äå Ïîîðòåð. 
Ñúùàòà ãîäèíà áå íàçíà÷åí çà òèòóëÿðåí øàðæå ä’àôåð â áúë-

ãàðñêàòà ëåãàöèÿ, ïîñò, êîéòî çàåìàøå äî 1933, ñëåä êîåòî â êà÷åñò-
âîòî íà ìèíèñòúð áå èçïðàòåí âúâ Âàøèíãòîí, êúäåòî îñòàíà äî 1936. 
Ïî òîâà âðåìå áå èçâèêàí âúâ Âúíøíîòî ìèíèñòåðñòâî â Ñîôèÿ, êú-
äåòî ñúâìåñòÿâàøå äëúæíîñòèòå íà Ïîëèòè÷åñêè äèðåêòîð è íà Ãëà-
âåí ñåêðåòàð. Íàçíà÷åí ìèíèñòúð â Ñòîêõîëì ïðåç 1938, òîé îñòàíà 

                                                 
1 Всъщност, през 1964, май - срв. тук по-горе, с. 557. 
2 Всъщност, през 1888. 
3 По-точно: през 1928 – срв. тук по-горе, с. 529. 
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poste jusqu’en son transfert en 1940 à la Légation de Bulgarie à Bucharest 
qu’il quitta en 1944, pou rejoindre, en la même qualité la Légation à Tokio. 
Cette même année la rupture des relations entre le Japon et la Bulgarie mit 
fin à sa mission. La tournure des évènements politiques survenue en 
Bulgarie le déterminèrent à remettre sa démission. Les sympathies con-
nues de Stoyan Pettroff-Tchomakoff pour la cause des Alliés Occidentaux 
ne furent pas étrangères à son transfert, de caractère punitif de 
Bucharest à Tokio. On se souviendra que deux de ses soeurs qui étaient 
Dames d’Honneur de la Reine Yoanna de Bualgarie se virent pour une 
raison identique exilées de Bulgarie. 

A[ndré] M[otte] 
# # # 

VI. My Aunts. I did not really know my aunts, Hélène, Marie and Sonia, 
as I had lived for a very short time in Sofia. 

Sonia was born in 1885. She was very different from her sisters: 
discreet, retiring introvert personality, a strict observant orthodox, she used 
to fast for 40 days before Easter. I believe that she was over shadowed by 
her two brilliant sisters who were at court, had a leading part in the social 
life of Sofia and traveled a lot (which Sonia did not like). She took care of 
the household and looked after Marie’s adored and rather ugly dogs during 
her absence, she looked severe and was not open to many friendships out 
of shyness as she was very reserved. 

It was very difficult for my father to get her to agree to evacuate to 
Svishtov during the bombardments in Sofia and, before leaving for 
Japan in 1944, he went personally to persuade her to join her sisters in 
Budapest, where they had been exiled. When they were forcefully 
repatriated by the Russians, she was the only one pleased to be back in 
Sofia. 

She lived all through the Communist rule by giving French lessons and 
receiving when possible some help from us. She did not even dare go the 
Dutch Legation, who were friends of ours and received money for her. So 
we sent her parcels, trying also to meet some very odd requests made by 
her pupils, e.g. for a motorcycle outfit and a trombone for which they paid 
her: my father said that the requests had to be more reasonable in the 
future. 

She died in 1963 and I still have not been able to find her grave. 
Hélène, the first-born in 1882, became lady in waiting to princess 

Eudoxie in 1914. They were friends since their childhood and through the 
years this friendship was never broken. 

In 1930 she went with the other dignitaries to Assisi to assist at the 
marriage of King Boris and Princess Giovanna of Savoia: she met the fu-
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íà òîçè ïîñò äî ïðåìåñòâàíåòî ñè ïðåç 1940 â áúëãàðñêàòà ëåãàöèÿ â 
Áóêóðåù, êîÿòî íàïóñíà ïðåç 1944, çà äà ïîåìå ñúñ ñúùèÿ ðàíã ëåãàöèÿòà 
â Òîêèî. Ñúùàòà ãîäèíà ïðåêúñâàíåòî íà îòíîøåíèÿòà ìåæäó ßïîíèÿ è 
Áúëãàðèÿ ñëîæè êðàé íà íåãîâîòî ïðàòåíè÷åñòâî. Íàñòúïèëèÿò îáðàò â 
áúëãàðñêèÿ ïîëèòè÷åñêè æèâîò ãî íàêàðà äà ñè ïîäàäå îñòàâêàòà. 
Âñåèçâåñòíèòå ñèìïàòèè íà Ñòîÿí Ïåòðîâ-×îìàêîâ êúì Çàïàäíèòå 
ñúþçíèöè íå áÿõà áåç ðîëÿ â íåãîâîòî ïðåìåñòâàíå, êîåòî íîñåøå 
íàêàçàòåëåí õàðàêòåð, îò Áóêóðåù. Èçâåñòíî å, ÷å äâå îò íåãîâèòå 
ñåñòðè, êîèòî áÿõà ïðèäâîðíè äàìè íà öàðèöà Éîàííà Áúëãàðñêà, ïî 
ñúùèòå ïðè÷èíè áÿõà èçãîíåíè îò Áúëãàðèÿ. 

À[íäðå] Ì[îò] 
# # # 

VI. Моите лели. Не познавах истински трите си лели – тъй като 
съм живяла много малко в София.  

Соня е родена в 1885. Тя беше много различна от сестрите си: 
сдържана, саможива, интровертна и, ревностна християнка, постеше 
през всичките 40 дни преди Великден. Мисля, че леля ми Соня стоеше 
в сянката на сестрите си; те блестяха като дворцови дами, играеха во-
деща роля в светския живот на София и пътуваха много – все неща, 
които тя не обичаше. Соня гледаше домакинството и в отсъствие на 
Мари се грижеше за нейните кучета; те бяха много грозни, но стопан-
ката им ги обожаваше. Соня излъчваше строгост и, тъй като беше 
стеснителна, нямаше много приятели. 

Когато София била подложена на бомбардировки, баща ми с мъка 
я уговорил да се евакуира в Свищов, а пък преди да тръгне за Япония 
през 1944 лично отишъл да я убеди да иде при сестрите си в 
Будапеща, където те бяха в изгнание. Когато сетне насила били ре-
патрирани от руснаците, единствено тя била доволна от завръщането 
в София.  

Остатъка от живота си Соня прекара под комунистическо управ-
ление; даваше уроци по френски и получаваше помощи от нас; не 
се осмеляваше, обаче, да ходи в холандското посолство, където 
имахме приятели, чрез които £ пращахме пари. Затова £ пращахме 
колети в изпълнение на странни поръчки на нейни ученици, 
например принадлежности за мотоциклет и тромбон, за които те £ 
плащаха: баща ми заяви, че за в бъдеще нейните заявки трябва да 
се по-логични.   

Тя почина в 1963 и аз още не съм успяла да открия нейния гроб. 
Елен, най-голямата от лелите, е родена в 1882; през 1914 станала 

придворна дама на княгиня Евдокия. Те бяха приятелки от детството и 
сетне това приятелство никога не се прекъсна.  

През 1930, заедно с други важни особи, заминала за Асизи за да 
присъства на сватбата на цар Борис и принцеса Йоанна Савойска, ко-
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ture Queen of Bulgaria for the first time. In the procession of cars going to 
the cathedral she was escorted by Mussolini. 

In Sofia she was appointed Chief lady in waiting to Her Majesty, who 
became very attached to her. My aunt accompanied the Queen to all public 
functions and traveled with her. In her memoires Queen Giovanna says 
that, when she arrived in Bulgaria, she had two ladies in waiting; My well-
beloved and faithful Miss Hélène Petroff-Tchomakoff and my dear Miss 
Theodora Stancioff (who remained in this post a few years). Meanwhile my 
aunt Marie had also been called to court; being the youngest, she was 
nicknamed Bébé. 

They had their own apartment in Sofia and invited a lot. When King 
Boris wanted to meet diplomats or other members of the society un-
officially, he would ask them to organize a dinner party, he would have a 
gramophone brought, and there would be dancing; it usually turned out to 
be a very successful evening. 

Philippe Jullian mentions in his book (1958), in the part regarding the 
social life in the Balkans: Les centres mondains de Sophia étaient l’Union 
Club et le salon des demoiselles Petroff, dames d’honneur de la reine. Life 
in the thirties in Sofia was very pleasant, it was a small and hospitable 
society and lots of things were going on. People took pleasure in simple 
entertainments, such as picnics, fancy dress parties, excursions to the Rila 
Monastery and Tchamkoria. 

The Royal family often spent time at the Palace of Euxinograd, near 
Varna (on the Black Sea), where the Royal yacht made outings along the 
coast, according to the descriptions of my aunts. 

I myself, during one of our visits from Bucarest in the early forties, was 
taken to Vrana to meet the Royal children. While playing, two shapes 
covered in white sheets crept into the room: we were supposed to be 
frightened by the two ghosts, instead we burst out laughing as the ghosts 
turned out to be the Queen and my aunt Marie. 

The atmosphere was not formal, on the contrary, although formal and 
international recognitions where not missing for the way the Miss Petroff-
Tchomakoffs had absolved their functions. In 1937 Hélène had been 
decorated with La croix d’Officier de la Légion d’Honneur. 

But with the advent of war things changed, people were divided in pro-
German feelings and fear of Russia. Germany seemed to be the only 
guaranty, because not only were Bulgaria’s territorial claims sustained, but 
also she was the main commercial partner. The Allies were slow in deciding 
and failed to bring about any effective co-operation between Bulgaria, 
Greece, Yugoslavia and Turkey for the maintenance of their neutrality and, 
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ято тогава видяла за първи път. В процесията от коли на път за ка-
тедралата неин кавалер бил Мусолини1. 

В София станала главна придворна дама на царицата, която 
много се привързала към нея. Леля ми придружаваше Нейно Вели-
чество навсякъде из обществото и пътуваше с нея. В своите спомени 
царицата казва, че когато пристигнала в България, имала две при-
дворни дами: моята многообична и предана госпожица Елен Петро-
ва-Чомакова и скъпата ми госпожица Теодора Станчова2 (която 
останала на тази длъжност няколко години). Междувременно, леля ми 
Мари също била повикана в Двореца; тъй като беше най-малка, нари-
чаха я Беби.  

Те имали апартамент и канели много гости. Когато цар Борис ис-
кал неофициално да се срещне с дипломати или хора от обществото, 
той ги молел да организират вечерно увеселение; донасяли грамофон, 
започвали танци и обикновено всичко свършвало много добре. 

Филип Джулиан бележи в своята книга (1958), в частта за светския 
живот на Балканите: Центровете на светския живот в София бяха 
Þíèîí êëóá и салонът на госпожиците Петрови, придворни дами на 
царицата. През 30-те години на 20 в. години животът в София беше 
много приятен, висшето общество беше немногобройно, но госто-
приемно, скуката бе непозната. Забавленията бяха прости: пикници, 
маскен балове, излети до Рилския манастир и Чамкория.  

Царското семейство прекарвало много време в двореца Евкси-
ноград край Варна (на Черно море), където царските яхти правели 
крайбрежни екскурзии, както са ми разказвали моите лели.  

Мен самата, при едно от завръщанията ни у дома в началото на 
40-те години, ме заведоха във Врана за да се срещна с царските деца. 
Докато си играехме, две същества, наметнати с бели чаршафи, се 
промъкнаха в стаята. Вместо, както трябва да се е очаквало, да се 
уплашим, ние избухнахме в смях, тъй като в призраците лесно поз-
нахме царицата и леля ми Мари.  

Атмосферата не беше официална, напротив, макар да не липс-
ваха официални и международни признания за начина, по който гос-
пожиците Петрови-Чомакови бяха изпълнявали своите задължения. 
През 1937 Елен беше декорирана с Кръста на Почетния легион. 

Но със започването на войната нещата се промениха, хората бяха 
разделени между симпатиите към германците и страха от Русия. 
Германия изглеждаше единствената гаранция, защото тя не само 
поддържаше териториалните претенции на България, но беше и неин 
главен търговски партньор. Съюзниците закъсняха в решението си и 
не успяха да постигнат ефикасно сътрудничество между България, 
Гърция, Югославия и Турция за поддържане на неутралитет; по-сетне 

                                                 
1 Йоанна, Царица. Спомени, с. 36. 
2 Пак там, с. 38, 66. 
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furthermore, the virtual Russo-German alliance enabled the pro-Russian 
majority to accept a pro-German policy*. 

My aunts were decidedly and openly pro-British and continued to invite 
all the Allied Diplomats as their friends. This created several problems.  

The day the Tripartite pact was signed – wrote down in his diary the 
then Bulgarian Prime Minister Bogdan Filoff – the Petroff-Tchomakoff’s 
gave a tea party for Sir George Rendel, the Belgian Minister André Motte 
and the Netherlands Minister de Brau. 

Four days later (March the 4th 1941), Filoff told the King that the two 
sisters had to be dismissed, as they exposed the court and would create 
problems with the Germans. The King said that under no circumstances 
would the Queen dismiss them, especially Hélène. 

March the 5th the Prime Minister returned to the subject recommending 
and insisting on their dismissal, saying that it was better to do it before the 
Germans forced them. The King finally agreed but was very much broken 
up about it and almost shed tears. 

King Boris had yielded to pressure of circumstances and to his pro-
German Prime Minister Bogdan Filoff, and so dismissed Queen Gio-
vanna’s loyal but pro-British lady in waiting Hélène after over twenty five 
years’ service at Court. Her sister Marie had to go too. This in a way 
saved Hélène’s life. Of the group loyal to the Royal Family, as the 
Queen quotes the only one who was spared from the tragedies and 
executions of the Communist Rule was my dear Hélène Petroff-
Tchomakoff. 

They left for Budapest, on the 30th of March 1941. On the way 
through they stayed for a while in Bucarest where my father was posted 
as Minister. After King Boris’ death the Queen, with her sister Mafalda 
and Queen Elena of Italy, made a plea to B. Filoff asking for their return 
to Court or at least as guests, but permission was denied, to her great 
disappointment. 

They remained in Hungary until they were repatriated with the 
Bulgarian colony, by the Russians. 

I believe that all this was the fruit of intrigues created by Mrs. Filoff, 
who instigated her husband to prove himself politically loyal to the 
Germans. She asserted that they were not good Bulgarian citizens. There 
is no doubt that Hélene and Marie were very much anglophiles, but that 
belonged to their culture. 

                                              
* Quoted in Sir George Rendel’s book The sword and the Olive. He was at the time 

British minister in Bulgaria (1938-1941). 
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фактическият руско-германски съюз позволи про-руското мнозинство 
да възприеме про-германска политика* .  

Моите лели бяха настроени решително и открито про-британски и 
продължили да се държат приятелски към всички съюзнически дип-
ломати и да ги канят. Това създало проблеми. 

Денят, в който Тристранният пакт беше подписан, отбелязал в 
дневника си тогавашният български премиер-министър Богдан Филов, 
Петрови-Чомакови дали чай за сър Джордж Рендъл, за белгийския 
пълномощен министър Андре Мот и за холандския де Брау.  

Четири дни по-късно (на 4 март 1941) Филов казал на царя, че те 
трябва да бъдат уволнени, тъй като изложили Двореца и ще създадат 
проблеми с германците. Царят заявил, че при никакви обстоятелства 
царицата няма да ги уволни, особено Елен.  

На 5 март министър-председателят отново подхванал въпроса, 
препоръчвайки и настоявайки те да бъдат уволнени, като заявил, че е 
по-добре това да се направи доброволно преди германците да го на-
ложат. Царят накрая се съгласил, но бил много разстроен и почти се 
просълзил. 

Цар Борис, под натиска на обстоятелствата и на своя про-герман-
ски премиер-министър Богдан Филов, отстъпил и уволнил, след 25 
годишна служба в Двореца, вярната на царица Йоанна, но про-бри-
тански настроена придворна дама Елен. Нейната сестра Мари тряб-
вало също да си тръгне. Но в някаква степен това спасило живота на 
Елен. Измежду хората, останали верни на царското семейство, както 
пише царицата, единственият човек, на който бяха спестени 
трагедиите и екзекуциите на комунистическото управление, беше 
моята скъпа Елен Петрова-Чомакова. 

Потеглили за Будапеща на 30 март 1941. По пътя спряха за малко 
в Букурещ, където баща ми беше пълномощен министър. След 
смъртта на цар Борис царицата, сестра £ Мафалда и италианската 
кралица Елена отправили просба до Б. Филов лелите ми да бъдат 
върнати в Двореца или поне да отидат на гости на царицата, но, за 
голямо нейно разочарование, това им било отказано. 

Останаха в Унгария до репатрирането си от руснаците, заедно с 
цялата тамошна българска колония. 

Мисля, че всичко това беше плод на интригите, създадена от г-жа 
Филова, която караше съпруга си да се показва политически предан 
към германците. Тя твърдяла, че те не били добри българки. Без 
съмнение, Елен и Мари бяха силно англофилски настроени, но това 
беше част от тяхната култура.  

                                                 
* Цитат по книгата на сър Джордж Рендъл Мечът и маслиновото клонче. На вре-

мето той беше британски министър в България (1938-1941). 
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They lived in Budapest in the hotel Ritz, they were spied upon and 
often found that their rooms had been searched. 

They remained in Budapest until serious bombardments started, when 
they evacuated to the Lake Balaton with the rest of the Bulgarian colony 
(1945). All around them the Russian troops were fighting, small towns were 
taken and lost again and then – one day – they, the Russians! were there. 

A young uncouth soldier irrupted into the house where the Bulgarians 
had been assembled, shouting: We have fought. We have beaten them. 
We are on our way to Berlin. 

Then arrived the regular troops followed by carts pulled by small 
horses, some coming from far away Siberia, a frightening vision. Pillage 
was permitted for three days, the troops had not to be told twice. Some 
days later the Bulgarians were told that the departure was for the next 
morning. They gathered their few belongings by candle light, in the morning 
they were bundled into a truck and for many hours were shaken and 
bounced about until they arrived to Budapest. An apocalyptical vision! The 
town hardly existed, all the bridges destroyed, except for one wooden 
bridge guarded by Russian sentinels. 

The next morning departure for Bucarest, they arrived after three days 
traveling in a train with no window panes, practically no food and 
exhausted. Some friends nourished and comforted them. Then a new 
departure, traveling for five days by train, parked in an unheated wagon 
with no possibility of lying down, watched by officers and Russian soldiers, 
nothing to eat except for some dry bread and lard, their guardians did not 
fare better. 

They arrived in Sofia, dirty exhausted, not knowing where to go as 
they had lost everything in the bombardments, hardly any money. 
Luckily, in some way it had been announced that the Bulgarian colony 
and the staff of the Legation were expected. To their great relief their 
cousin Velika Nikiforoff was there to meet them. Slowly they got 
organized, a friend of Marie lend her an attic which she decorated with 
her paintings in her free time. She gave English lessons and had quite a 
lot of pupils. Depending on the rumors circulating their mood passed 
from optimism to desperation, it was dangerous to see foreigners but still 
they tried to get information and words of encouragement amongst other 
from Mr. Barnes, the U.S. political counselor. Meanwhile the Queen had 
asked Hélène to resume her position, she did not refuse, so she 
returned to Vrana where all the Royal Family lived in great uncertainty 
regarding their future. 

In September 1946 the referendum was held, but the issue had been 
decided before hand: the monarchy was abolished. 
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Живяха в Будапеща, в хотел Риц, били шпионирани, често откри-
вайки, че стаите им са били претърсвани. 

В Будапеща останали докато не започнали масирани бомбарди-
ровки, сетне били евакуирани на Балатонското езеро заедно с оста-
налата българска колония (1945). Наоколо се сражавали руски войски, 
малки градове минавали от едни ръце в други; сетне, един ден, Те, 
руснаците! пристигнали.  

Млад недодялан войник нахлул в къщата, където били събрани 
българите, крещейки: Бихме се, победихме ги, отиваме в Берлин! 

Сетне дошли редовните войски, след тях вървели каруци, теглени 
от дребни кончета, някои от които идвали чак от далечен Сибир – 
ужасяваща гледка. Грабежът бил разрешен в продължение на три дни, 
войниците не чакали да им се повтаря. Няколко дни по-късно казали 
на българите, че тръгването им е насрочено за другата сутрин. На 
светлината на свещи събрали каквото имали, заранта се натоварили 
на един камион и след много часове друсане най-сетне пристигнали в 
Будапеща. Пред тях се разгърнала апокалиптична гледка: градът 
почти не съществувал, мостовете били разрушени, с изключение на 
един, дървен, пазен от руска стража.  

На другата сутрин – тръгване за Букурещ; след тридневно пъту-
ване, без храна и във влак без стъкла на прозорците, пристигнали в 
румънската столица напълно изтощени. Неколцина приятели ги на-
хранили и поокуражили. Сетне потеглили отново: пет дни път с влак, в 
неотоплен вагон, без възможност да се легне, надзиравани от офи-
цери и руски войници; никаква храна, освен хляб и сланина – но и па-
зачите им не се хранели по-добре 

В София пристигнали мръсни и изтощени, не знаели къде да оти-
дат, тъй като били загубили всичко при бомбардировките, нямали 
почти никакви пари. За щастие, по някакъв начин се узнало, че се 
очаква да пристигнат българската колония и персоналът от легацията, 
та за голямо тяхно облекчение братовчедката Велика Никифорова 
дошла да ги посрещне. Лека-полека понаредили живота си; един 
приятел на Мари £ дал под наем мансардата си, която тя в свободното 
си време украсила със свои картини. Давала уроци по английски и 
имала много ученици. В зависимост от различните слухове, които се 
разпространявали, тяхното настроение минавало от оптимизъм в от-
чаяние; срещите с чужденци били опасни, но те все пак смогвали да 
получат било информация, било насърчение – между другото и от г-н 
Барнс, американския политически съветник. Междувременно, царица-
та поискала Елен да се върне при нея; тя, разбира се, не отказала и 
скоро се преместила във Врана, където цялото царско семейство 
живеело в голяма несигурност за бъдещето. 

През септ. 1946 бе проведен референдум, но въпросът бе пред-
решен – монархията бе премахната. 
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Very soon after that, the Queen, her children and Princess Eudoxie 
had to leave the country. Her Majesty very kindly included not only 
Hélène but also Marie in her suite. Up to the last moment the latter did 
not know if they would let her leave the country. They had to leave within 
three days without taking anything except their personal belongings: this 
was no problem as they had already lost everything in the bombard-
ments. 

Young King Simeon gave a pen-knife to my Aunt Marie asking her to 
protect him, this shows in what kind of atmosphere they were living. They 
were supposed to go via Istambul to Egypt. There were persisting rumors 
that their destination might be Russia and when the train stopped before 
the border they had a moment of apprehension, but after a short stop they 
crossed the frontier. 

Free, but abandoning everything they were attached to: family, friends, 
their country, their roots and part of themselves. 

A second exile started for them, with a very uncertain future. 
They arrived safely in Alexandria, Egypt. King Farouk very generously 

had given hospitality to all the Royal families in exile and their suite. The 
Queen rented a small villa untill 1950 for her family and suite, Princess 
Marie Louise and King Simeon attending school. On the whole a few 
pleasant years passed until future plans were made: the Queen and her 
family went to the south of France, for vacations where her mother Queen 
Elena of Italy resided. My aunts went with them. 

Later Queen Giovanna settled in Madrid until the marriage of King 
Simeon (1960), then moved to Estoril (Portugal) where she bought a villa, 
which she named Villa Yantra. 

Hélene remained with her and died peacefully in 1965. She is buried in 
Estoril. 

I remember that Hélène, being the eldest sister, had always felt 
protective towards her family and had worried very much for their future, as 
the Cold war did not make the world a very safe place for displaced 
persons and there were no definite means of subsistence. She was liked 
and respected, as she was gentle, tactful, discreet and very polite. She 
tried making business contacts for my father in Argentine, but unsuccess-
fully as he was not cut out for this type of work. 

Meanwhile, Marie who was of a more independent character and 
not so easily discouraged by the difficulties of life, chose Rome to start 
with. She knew a lot of people and found a lot of odd jobs such as 
tourist guide, little parts in movies, (Rome was the center of movie 
industry at the time), painting decorative panels which she sold and so 
earned her living. 
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Много скоро след това царицата, нейните деца, както и княгиня 
Евдокия, трябвало да се разделят с България. Нейно Величество 
проявила височайша любезност, включвайки в своята свита не само 
Елен, но и Мари. До последния момент Мари не знаела ще £ позволят 
ли да напусне страната. Трябвало да тръгнат след три дни без да 
вземат друго освен личните си вещи; това обаче не създало проблем, 
защото те вече били загубили всичко при бомбардировките. 

Малкият цар Симеон дал на леля ми Мари джобно ножче, молейки 
я да го защитава – това показва в каква атмосфера са живеели. 
Предполагало се да заминат за Египет през Истанбул. Носел се обаче 
упорит слух, че крайната точка на тяхното пътуване може да е и Русия. 
Те се изплашили, когато влакът спрял на границата; но след кратък 
престой композицията напуснала българската територия. 

Свободни, но изоставили всичко, към което били привързани: се-
мейство и приятели, родина и корени; плюс нещо от самите себе си. 

Второ изгнание започнало за тях, бъдещето било много несигурно. 
Благополучно пристигнали в Александрия, Египет. Много велико-

душно крал Фарук предоставил гостоприемство на всички царски се-
мейства в изгнание и на техните свити. Царицата наела до 1950 малка 
вила за своето семейство, княгиня Мария-Луиза и цар Симеон 
тръгнали на училище. Общо взето, минали няколко хубави години 
преди да се направят планове за бъдещето: царицата и семейството £ 
отишли в Южна Франция, където се намирала нейната майка, кралица 
Елена. Лелите ми заминали с тях.  

По-късно царица Йоанна се установи в Мадрид, където остана до 
женитбата на цар Симеон (1960); после се премести в Ещорил (По-
ртугалия); там купи вила, която нарече Вила Янтра. 

Елен остана с нея и почина в мир през 1965. Тя е погребана в Ещ-
орил. 

Помня, че, защото беше най-голямата сестра, Елен се чувстваше 
длъжна да помага на семейството и се безпокоеше много за тяхното 
бъдещето, тъй като Студената война не направи света особено уютен 
за емигрантите; липсваха и определени средства за съществуване. Тя 
бе харесвана и уважавана. Беше мила, тактична, дискретна и много 
учтива. Опита се да създаде делови връзки на баща ми в Аржентина, 
но той не бе скроен за такава работа. 

Междувременно, Мари, която имаше по-независим характер и не 
се отчайваше лесно от житейските несгоди, на първо време избра 
Рим. Имаше много познанства и се препитаваше по всевъзможни на-
чини: развеждаше туристи, играеше малки роли в киното (италиан-
ската столица по онова време беше център на киноиндустрията), 
рисуваше декоративни пана, които продаваше – така си изкарваше 
прехраната. 
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She had found a room in a small pensione where many of the 
occupants later became famous as designers, writers, journalists. It was a 
very interesting and amusing atmosphere. As she had a very definite sense 
of humour and was ironic in her judgments, always ready to laugh, it made 
her life easier: she never complained, on the contrary made fun of the 
difficulties. Like all foreigners, she had to have a permesso di soggiorno, 
which had to be renewed every 6 months. So, on one of the interviews she 
had with the Questore he said: Dear Miss Petroff, I don’t really mind what 
date of birth you choose, as long as you stick to the same one for each 
application. 

In those years (1950-1956) the family was dispersed: my aunts lived 
respectively in Madrid and Paris, my parents in Argentina, where they 
stayed till 1956. 

By 1956 my family had returned to Europe and lived in Brussels. My 
aunts Heléne and Marie often came to spend the holidays with us. 

Marie had moved from Rome to Paris in 1956 to be nearer to her 
friends and relatives Also her great friend and cousin Mika Panitza had 
managed to leave Bulgaria in 1949 and established herself with her 
family in Paris. The small apartment of the Panitzas had become a 
gathering point for all the Bulgarian friends, cousins and friends from 
before. It was their warmth and hospitality that attracted everybody. I 
used to go to Paris for my work and visit my aunt and we used to spend 
a lot of time there. In spite of all the difficulties and sad news from our 
country there was always a lighthearted atmosphere. Nobody ever com-
plained. 

Marie and Mika were always interested in other people. Marie 
managed to earn her living by decorating trays and cache-pots which were 
sold to the leading decorators such as Jansen. 

As she was an entertaining person, people appreciated her wit and she 
was very much invited. Young people loved her. She lived in a minuscule 
apartment, made her own vodka and had many visitors of all ages. The 
years went by and it became more difficult for her to move around in buses 
or metro. She had been attacked in her flat by two thugs who threatened to 
cut her throat if she didn’t show them where her jewels were. She did not 
give in, but all the same they found most of them and, to top it all, they 
pushed her onto the bed and hit her on the back of the neck, which was not 
the best treatment for an elderly lady. As a result her head remained bent 
forward and she had difficulty straightening. This inconvenience – she said 
– has changed my horizon: I now mostly see other people’s shoes. 
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Беше си намерила стая в малък пансион; много от неговите обита-
тели по-късно се прочуха като дизайнери, писатели, журналисти. 
Атмосферата там беше много интересна и забавна. Мари определено 
притежаваше чувство за хумор, умееше да влага ирония в съжденията 
си и винаги беше готова за смях; всичко това правеше живота £ лесен 
и тя никога не се оплакваше; напротив, шегуваше се с несгодите. 
Подобно всички чужденци, тя имаше нужда от разрешение за пребива-
ване, което трябваше да бъде подновявано всеки шест месеца. При 
едно от посещенията при полицейския началник, той £ казал: Скъпа г-
це Петрова, за мен няма никакво значение каква дата на раждане 
сте си избрали, стига тя да е една и съща във всичките ви заяв-
ления.  

През тези години (1950-1956) семейството беше разпръснато: ле-
лите ми живееха съответно в Мадрид и Париж, родителите ми – в 
Аржентина, където останаха до 1956. 

През 1956 семейството ми вече се бе завърнало в Европа и жи-
вееше в Брюксел. Лелите Елен и Мари често идваха да прекарат ва-
канциите с нас.  

През 1956 Мари вече се бе преместила от Рим в Париж, защото 
нейната голяма приятелка и братовчедка Мика Паница през 1949 бе 
успяла да напусне България и се бе установила във френската столи-
ца заедно със семейството си. Малкият апартамент на Паница стана 
сборен пункт за братовчеди и приятели. Привличаше ги тяхната сър-
дечност и гостоприемство. Тогава често посещавах Париж във връзка 
с моята работа и прекарвах много време с леля ми. Въпреки труднос-
тите и тъжните новини от родината, атмосферата винаги беше ведра. 
Никой никога не се оплакваше.  

Мари и Мика непрекъснато се интересуваха от другите. Мари си 
изкарваше прехраната като декорираше подноси и cache-pots1, про-
давани на прочути дизайнери, като например Жансен.  

Тъй като беше забавна, често я канеха и всички ценяха нейното 
устроумие. Младите я обичаха. Обитаваше миниатюрен апартамент, 
вареше си собствена водка и имаше много посетители от всички въз-
расти. Годините минаваха и за нея ставаше трудно да ползва общес-
твения транспорт. Двама бандити я нападнали в апартамента £ със 
заплахата, че ще £ прережат гърлото, ако не им каже къде са £ бижу-
тата; тя не се предала, но все едно главорезите намерили повечето от 
тях. Като капак на всичко я блъснали върху леглото и я ударили по 
врата, което не е най-доброто отношение към една възрастна дама. В 
резултат главата £ остана наведена и трудно стоеше изправена. Това 
неудобство – казваше тя – промени кръгозора ми. Сега виждам 
главно обувките на хората. 

                                                 
1 (фр.) – съд или обвивка, прикриваща ваза за цветя. 
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After that, she did not go out very much and probably was lonely, but 
again she kept her spirits. 

By 1971 she was the only survivor of that generation of my family. I 
lived in Rome where she came a few times to stay with me: she was the 
last link with my past. I often went to Paris and we still had wonderful 
moments together. When she fell ill in July 1975, her mind was not always 
clear, but in her moments of lucidity she remembered her hallucinations 
and was greatly amused by them. 

The end came in October 1975. She was buried in the Russian 
cemetery in Paris, next to a Russian ballet dancer (which, I am sure, would 
have amused her very much). 

Laughter in life is essential, but there is less and less of it, and more 
and more exiles and displaced persons with little hope of being integrated 
into dignified lives. 
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След този случай тя не излизаше много и сигурно беше самотна; 
но духът £ беше бодър.  

В 1971 тя беше последната, останала жива, от това поколение на 
моя род. Вече живеех в Рим, където няколко пъти дойде да ме види –
беше последната връзка с моето минало. Често ходех в Париж, където 
заедно преживяхме още прекрасни мигове. През 1975 се разболя, раз-
съдъкът £ невинаги беше бистър. В моменти на просветление си при-
помняше халюцинациите и това много я забавляваше.  

Краят настъпи през октомври 1975. Тя бе погребана в руското гро-
бище в Париж, до гроба на един руски балетист (което, сигурна съм, 
много би я забавлявало). 

В живота смехът е много важен, но има все по-малко и по-малко 
смях и все повече и повече емигранти и изгнаници, които трудно могат 
да се надяват да намерят достоен живот. 
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Ахмет паша – 357. 

Ахъчелеби, дн. квартал на Смолян – 
156. 

Аякс, персонаж от древногрц. мито-
логия – 279. 

— Б — 

Багдад – 140. 
Бадети, Бартелеми, левантинец от Од-
рин – 343. 
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Бак (Buck), Пърл, ам. писателка – 310, 
312. 

Балабанов, Марко – 240, 241, 242. 
Балатон – 571. 
Балкан. вж. Стара планина. 
Балкански комитет, анг. неправител-
ствена организация – 529. 

Балкански полуостров – 298, 311, 379, 
391, 437, 495, 507, 529, 545. 

Балмен, Пиер, дизайнер на висша 
мода – 553. 

Балтаджи, Аристидис, грц. банкер в 
Цариград – 76, 101, 115, 216. 

БАН (БКД) – 294, 304, 306, 309. 
Барбароса, операция – 535. 
Барилоче – 551. 
Барк, Джордж – 529. 
Барнс, ам. полит. съветник в София – 

571. 
Батак – 467, 473. 
Батенберг, княз Александър – 299, 

300, 517. 
Батиньол – 323. 
Баучър, Джеймс – 529. 
Бачковски манастир – 351. 
Бебек, царигр. предградие – 71. 
Бекир паша, от Пловдив – 18. 
белгийци – 543, 557, 569. вж. и: Мот, 
Поарие. 

Белгия – 281, 511, 557. 
Белград – 80, 104, 329. 
Белинов, Илия – 545. 
Белинова, Александра – 547. 
Белинова, Анни – 547. 
Белинова, Марика – 545. 
Бенгази – 541. 
Берлин – 298, 519, 547, 571. 
Берлинска стена – 511. 
Бесарабия – 545. 
Бехчет ефенди, êÿòèïèí на Екзархийта 

– 274. 
Беязадес [?], Алеко – 447. 
Билардо, проф. Уго, съпруг на Соня 
Ст. Петрова-Чомакова – 537, 555, 
557. 

Битолска община – 260, 465, 467. 

Битолски âèëàåò – 172, 269. 
Битоля – 222, 358, 361, 462, 463, 465. 
БКД. вж. БАН.  
Блънт, Дж. Ил., анг. консул – 167, 325, 

329, 357. 
Боа дьо ла Камбр, парк в Брюксел – 

557. 
Богориди, княз Алеко – 298. 
Богориди, княз Стефан – 180. 
Божи гроб – 183. 
Бозвели, Неофит – 220. 
Бойл, Едуърд, председател на Балкан-
ския комитет (вж.) – 529. 

Боре, Йожен, Лазарист – 329. 
Борис III, цар – 500, 501, 535, 545, 565, 

567, 569. 
Борисова градина – 533. 
Босна – 381, 447. 
босненци – 381. 
Босфора – 437. 
Бохос, арменогригориански патриарх – 

184. 
Бояджиев, Христо – 549, 559, 561, 563. 
Бразилия – 509. 
Бракалов, д-р Недялко – 273. 
Бракалов, Никола – 276, 277. 
Бракалова, Зоица – 271, 277, 273. 
Братислава – 545. 
Братство, българо-турско дружество 

(Пловдив) – 471. 
Брау, де, хол. пълн. министър в София 

– 569. 
Брисби, Лули – 551. 
британци – 453. 
брити – 505. 
Брюксел – 313, 505, 507, 521, 549, 557, 

561, 563, 575. 
БТЦРК – 299. 
Будапеща – 308, 531, 545, 565, 569, 

571. 
Буенос Айрес – 549, 551, 553. 
Буковина – 545. 
Букурещ – 133, 461, 500, 533, 535, 

537, 541, 543, 545, 549, 561, 565, 569, 
571. 

Бунин, Иван – 311. 
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Бурбулон, граф Р. дьо – 480. 
Бургас – 283, 291, 292, 300. 
Буре, Никола-Проспер, фр. посланик в 
Цариград – 353, 451. 

Бурмов, Тодор – 19, 20, 27, 57, 59, 63, 
117, 120, 121, 174, 274. 

Бухс, град в Швейцария – 543. 
БЧК – 300. 
българизъм – 459. 
българофили – 238, 445. 
българофилия – 357. 
Българска уния 1860 – 26. 
Български национален фронт, емигр. 
организация – 313. 

Българско огнище, емигр. организация  
– 561. 

Бюкенън, лейди Джорджина – 487. 

— В — 

Вайзер, Йозефа – 531. 
Вайзер, Мария – 531. 
Вайзер, Феликс – 531. 
Валентино, дизайнер на висша мода – 

553. 
варвари – 499. 
Вардар – 381. 
Варна – 97, 215, 361, 567. 
Варненско-Преславска епархия – 249. 
Ватикански събор-1 (1869-1870) – 152. 
Вашингтон – 531, 563. 
Век, де, швейц. дипломат – 543. 
Велешка епархия – 221. 
Велико Търново – 9, 160, 164, 179, 180, 

300, 308, 319, 497. 
Великобритания. вж. Англия. 
Венеция – 281, 531. 
Веркович – 210, 211, 212. 
Верхнеуралск, Оренбургска губерния – 

517. 
Вефик паша, Ахмед – 297. 
Видин – 234, 236, 471. 
Видинска епархия – 257. 
Видо, Христаки, грц. банкер в Цари-
град – 101, 115, 216. 

Видраре, Ботевградско – 246. 

Виена – 48, 495. 
Виетнам – 375. 
византизъм – 435. 
Византия – 20, 106. 
Вила Янтра, резиденцията на царица 
Йоанна в Ещорил – 573. 

Висла – 385. 
Висока порта (Паша-капъсъ, резиден-
ция на великия везир) – 30, 39, 42. 

Витоша – 523, 555. 
Владос, д-р Михаил – 155. 
Власаков, Н. – 293, 449. 
власи – 17, 78. вж. и: румънци. 
Властарис, Матеос, византийски кано-
нист – 186. 

влашизъм – 399. 
Влашко – 17, 78, 190. вж. и: Румъния. 
Воден – 222. 
Врана, дворец – 567, 571. 
Враца – 66, 493. 
Вулкович. вж. Вълкович. 
Вълкович, д-р Георги – 275, 445. 

— Г— 

Габрово – 131. 
Гаврил, игумен на Бачковския манас-
тир – 351. 

Галата-сарай, дворец в Цариград – 
333, 357. 

Галатасарайски френски лицей – 357, 
449. 

Гарибалди, Джузепе – 221. 
Генчев, Тано, от Пловдив – 157. 
Георгиев, Атанас, от Варна – 97, 215. 
Георгиева, М., автор – 7. 
Георгиос I, грц. крал – 33. 
Герасим,  Халкидонски митрополит – 

106, 110. 
Гервасий Левкийски – 473. 
Германия – 311, 399, 429, 535, 537, 

541, 567. 
германофили – 541, 569. 
германци (прусаци) – 245, 275, 311, 

385, 453, 535, 537, 545, 551, 567, 569. 
вж. и: Хесен, Хитлер, Шмид. 
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Геров, Константин – 42, 48. 
Геров, Найден – 227, 337, 345, 375. 
гети – 379. 
Гешин, Раде, от Пловдив – 157. 
Гешов, Димитър – 9, 48, 62, 76, 90, 138, 

269, 297, 341.  
Гешов, Иван Евст. – 275, 433. 
Гешов, Иван Ст. – 275. 
Гешов, Христо Ив. – 35, 157. 
Гешови, братя – 46, 61,157, 158, 333. 
Гешоглу. вж. Гешов(и),  
Гис, Шарл-Едуар, фр. консул в Одрин 

– 426, 433. 

Гол, Шарл дьо – 541. 
Голицин, Джордж – 531. 
Гологанов, Васил вж. Теодосий Скоп-
ски. 

Горна Савоя – 549. 
Горно Броди, Серско – 211, 212. 
Гоце Делчев (Неврокоп) – 223, 346, 

349. 
Градината на царицата, в София – 

533. 
Грей, Ежертон, Администратор на Бъл-
гарската собственост – 308, 525. 

Григориански календар – 8. 
Григорий VI, царигр. патриарх – 57, 58, 

60, 79, 123, 183, 217, 220, 221, 223, 
233, 355, 359. 

Григорий Доростоло-Червенски – 258, 
266, 267, 268, 270. 

Грогън, лейди – 529. 
Груев, Георги – 275. 
Груев, Груйо (син на Йоаким Груев) – 

160, 167. 
Груев, Йоаким – 5, 69, 102, 104, 154, 

155, 157, 158, 159, 160, 166, 167, 269, 
271, 274, 341, 349, 445, 471. 

Груев, Стефан – 547. 
Груева, Мария, дъщеря на Салчо Чо-
маков и съпруга на Йоаким Груев – 
155, 159, 167. 

Груйоглу (Груев), Стоян, от Казанлък – 
9, 16. 

Гръцко кралство – 23, 106, 371, 435. 

Грьоно, граф дьо, Велик маршал на 
Двора на княз Фердинанд – 480. 

Губастов, К., управляващ рус. консул-
ство в Одрин – 431. 

гърцизъм – 441. 
Гърция – 33, 34, 294, 379, 381, 403, 

405, 409, 435, 455, 495, 535, 547, 555, 
567. 

Гьотеборг – 549. 
Гюдженов, Димитър – 497. 
Гюмюшгердан, Димитраки – 36. 
Гюмюшгердан, Михалаки – 12, 17, 29, 

46, 62, 81, 86, 330, 331, 351, 359. 
Гюргево – 47. 
Гюров, Захари х. – 215, 268, 269. 

— Д — 

Дамад Мехмед Али паша, зет на сул-
тан Абдул-Азиз – 367. 

Дамаскин Велешки – 90, 139, 243, 259, 
261, 262, 264, 265, 331, 349. 

Данева, Таня – 547. 
датчани – 33, 311. 
Дедеагач – 539. 
Деледа, Грация, ит. писателка – 311. 
Дело за училищата на Изтока – 323. 
Демокрит – 186. 
Денев, Борис, художник – 497. 
Денкоглу, Иван – 42. 
Дермендере. вж. Първенец. 
Джендем-Дере – 271. 
Джулиан, Филип – 567. 
Диарбекир – 246. 
Димитраки чорбаджи – 351. 
Димитров, Г. Г., автор – 5. 
Димитров, Стр., автор – 17. 
Димчева, г-жа – 483. 
Дионисий, Никомидийски митрополит – 

85, 98, 109. 
Днепър – 385, 389. 
Добровски, Иван – 83. 
Добруджа – 381, 539. 
Добруджа, Южна – 535, 561. 
Дозон, Огюст, фр. консул в Пловдив – 

429. 
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Дойнова, Цв., автор – 357. 
доминиканци – 545. 
Дондуков-Корсаков, княз А. М. – 276. 
Доростоло-Червенска епархия – 249, 

257. 
Доротей Скопски. вж. Доротей Софий-
ски. 

Доротей Софийски (Доротей Скопски, 
Дорчо) – 28, 34, 36, 43, 61, 62, 63, 66, 
222, 243, 247, 361. 

Дорчо. вж. Доротей Софийски. 
Доситей Самоковски – 258, 268, 270. 
Доспат. вж. Родопи. 
Драганова, г-ца – 493. 
Драндаров, от Велес – 245. 
Дринов, Марин – 274, 379. 
друзи – 439. 
Дръмънд-Уулф, Х., анг. представител 
в Международната комисия за орга-
низиране на Източна Румелия – 275, 
478, 481. 

Дунав – 181, 377, 381, 435, 457, 459. 
Дунавски ( Русенски) âèëàåò  - 110, 

111, 162, 165, 166, 172, 232, 268, 377, 
413, 421.  

Дунавски (Румънски) княжества – 125, 
182, 419. вж. и: Влашко, Молдова, Ру-
мъния. 

— Е — 

Ебентал – 300, 513. 
Евдокия, княгиня – 515, 521, 565, 573. 
Евдокия, Общество – 487. 
Евксиноград – 567. 
евреи (израилтяни) – 25, 176, 181, 283, 

377, 393, 395, 411, 439, 541, 543. 
Европа – 124, 127, 149, 152, 177, 204, 

287, 321, 358, 359, 369, 373, 375, 379, 
403, 415, 421, 423, 435, 451, 457, 473, 
481, 505, 531, 543, 549, 551, 553, 557, 
575. 

Европа, Западна – 445, 495. 
Европа, Източна – 502, 505, 529, 551. 
Европа, Централна – 495. 
Европейски съюз – 513. 

европейци – 149, 280, 298, 375, 479, 
551. 

Евстатий Пелагонийски – 245, 246, 
247, 249, 462, 465. 

Егейско море – 377, 381, 495. 
Египет – 321, 573. 
Едирне. вж. Одрин. 
Едрене. вж. Одрин. 
Езоп – 22, 135, 188. 
Екатерина II – 399. 
Екзарх, Александър – 11, 15. 
Еладска църква – 397. 
Елена, град – 131. 
Елена, кралица на Италия – 569, 573. 
Елеонора, царица – 519, 521, 563. 
елинизъм – 22, 61, 179, 399, 403, 417, 

435. 
Елиът, Хенри, анг. посланик в Цари-
град – 479, 481. 

Елхово (Къзъл-Агач) – 283, 291. 
Емирли-къой, Пловдивско – 335. 
Ениз ефенди, от Пловдив – 18. 
Еноски залив – 381. 
Ертогрул, баща на Осман – 395. 
Естония – 503. 
Есхил – 186. 
Ещорил (Португалия) – 573. 
Ефрат – 181. 

— Ж — 

Жансен, декоратор – 575. 
Женева – 545, 547, 549. 
Жечев, д-р – 287, 292. 

— З — 

Загорска, Янка – 523. 
Запад – 22, 176, 177, 353, 403, 421, 

515, 557. 
Западна църква. вж. Католическа цър-
ква. 

Зарифи, Георгиос, грц. банкер в Цари-
град – 76, 100, 103, 106, 115, 123, 216, 
336, 337, 347. 

Захария, пророк – 144. 
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Зевс – 62. 
Златарски, Никола, от Търново – 160, 

161, 164, 165. 
Златев, Петраки – 268, 269. 
Златният рог – 71, 297. 

— И — 

Иванов, Манол – 335. 
Иванов, Ю., автор – 160. 
Игнатиев, генерал (граф) Н. П. – 103, 

297. 
Игнатий, арменогригориански патриарх 

– 184. 
Игнатий Иринополски – 141, 142. 
Игнатий Кюстендилски – 35. 
Измид – 235. 
Измир – 46. 
израилтяни. вж. евреи. 
Изток – 176, 177, 179, 181, 184, 185, 

189, 203, 209, 228, 439, 441, 453. 
Изток, Далечен – 301, 482, 484. 
Източна Румелия. вж. Румелия, Из-
точна.  

Икономов, Тодор – 237, 238. 
Иларион Ловчански – 129, 161, 222, 

235, 265. 
Иларион Макариополски – 27, 36, 37, 

53, 56, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 
89, 127, 128, 160, 161, 162, 163, 218, 
235, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 
255, 256, 319, 326, 327, 445. 

индуси – 311. 
Ипекска патриаршия – 21, 54, 177, 200, 

397. 
Ипекски патриарх – 25. 
Ипсиланти, Ал., фанариотин – 403. 
Ипсиланти, фанариотска фамилия – 

21. 
Ирод I, юдейски цар – 213. 
Искров, Тодораки. вж. Кесяков, Тодо-
раки Искров.  

Исмаил бей, х., от Пловдив – 471. 
Исмаил Рамзи паша, Одрински âàëèÿ – 

14. 
Испания – 379. 

испанци – 311, 453. 
Истриа, Жозе д’, фр. вице-консул в 
Пловдив – 475.  

италианци – 26, 311, 523, 543, 551, 
553. вж. и: Анунцио, Билардо, Вито-
рио Емануеле III, Гарибалди, Деледа, 
Елена, Канова, Мафалда, Мусолини, 
Пий IX, Фереро, Ферми. 

Италия – 221, 281, 297, 311, 379, 511. 
Ихтиман – 283. 

— Й — 

йезуити – 423, 461. 
Йени махале. вж. Новата махала. 
Йерусалим – 176. 
Йерусалимска патриаршия – 176, 397. 
Йерусалимски патриарх – 25. 
Йоаким II, царигр. патриарх – 27, 30, 

34, 79, 113, 123, 180, 215, 218. 
Йоан, евангелист – 153, 174, 224, 473. 
Йоанна, царица – 500, 503, 553, 565, 

567, 569, 571, 573. 
Йоанов, х. Михаил (Мильо), от Мелник  

– 211, 212. 
Йордан, р. – 181. 
Йордан, Владислав, шеф на Източната 
агенция (Цариград) на Hôtel Lambert – 
316. 

Йосиф I, екзарх – 245, 247, 272, 274, 
276, 277. 

— К — 

Каблешков, Стоян (Цоко) Д. – 9, 157, 
158, 302. 

Кабули паша, министър на Òèäæàðåòà 
– 212. 

Кавказ – 379. 
Êàçàê-àëàé – 429. 
Казанлък – 16, 156, 241, 283, 291, 292. 
Каирис, Теофилос – 443. 
Кайро –  48. 
Калвърт, Фредерик Р. Дж., анг. консул 
в Пловдив – 475. 

Калиас, д-р – 276. 
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Калифорния – 551. 
Камбуров, Стефан, царигр. търговец – 

269. 
Канада – 509, 547. 
Канова, епископ Андреа, Апостоличес-
ки викарий на Софийско-Пловдивска-
та католическа епархия – 325. 

Кара Никола, от Пазарджик – 349. 
Каравелов, Любен – 302. 
Каравелова, Екатерина – 301, 483, 485. 
Караказан – 223. 
Караминков, Христо, царигр. търговец 

– 269. 
Карамихалев, Георги, от Одрин – 268. 
Кара Никола. вж. Ангелов, Никола. 
Каранфилов, от Велес – 245. 
Карасу. вж. Места. 
Каратеодори, фанариотско семейство 

– 339. 
Каратеодориди, д-р Стефан, фанари-
отин – 41. 

Карл Велики – 405. 
Карлово – 283, 291, 292. 
Карнобат – 283. 
Карнобатско – 288. 
Каролинги – 405. 
Каролински институт – 309. 
Карпати – 495, 539. 
Каршияка, пловдивско предградие (дн. 
зона Север)  – 349, 351. 

Касабов, Иван – 127. 
католикофобия – 353. 
католици – 34, 319, 379, 387. 
католицизъм – 21, 25, 151, 152, 317, 

387, 461. 
Католическа пропаганда – 25, 94, 95, 

323, 341, 353, 423. 
Католическа (Римокатолическа, Запад-
на) църква (Римска курия) – 117, 174, 
185, 189, 316, 321.  

Кеймбридж – 495. 
Кемал ефенди, министър на просвета-
та – 110, 102, 167, 365. 

Керимиан, арменогригориански патри-
арх – 184. 

Керч – 297. 
Кесарийски митрополит – 91, 118. 
Кесария – 91, 92, 93. 
Кесяков, Тодораки Искров, от Пловдив 

– 157, 269, 272, 274, 449. 
Кефсивова, Мариана – 555. 
Кефсивова, Олтинка – 555. 
Кински, Майа – 553. 
Кипър, о. – 25. 
Кипърска архиепископия – 176. 
Кипърска църква – 397. 
Кипърски архиепископ – 25. 
Кирил, княз – 519, 545. 
Кирил, патриарх Български – 103, 221, 

228. 
Кирил VII, царигр. патриарх – 79. 
Кирил Скопски – 258, 259. 
Киров, Сава – 551. 
Кисимов, Пандели – 127, 133. 
Кисьов, Борис – 523. 
китайци – 25. 
Клементина, княгиня – 493. 
Клеовул, Евстатиос, архимандрит, ве-
лик протосингел при Цариградската 
патриаршия – 55, 56. 

Клодел, карбуратори – 529. 
Княжево – 523, 543. 
Колинс, анг. офицер – 523. 
Комитет за българската уния в Цари-
град – 325. 

Константин Врачански – 493. 
Константиос I (Синайски), царигр. пат-
риарх – 73. 

Константиос II, царигр. патриарх – 73. 
Копривщица – 167, 304, 336. 
Корея – 551. 
Косово поле – 375, 539. 
Костов, Ст. – 246. 
Кота, Роуз, мексиканка, съпруга на 
Владимир Ст. Петров-Чомаков – 234. 

Котел – 283. 
Котленско – 288. 
Кохинхина – 375. 
Крайова – 535. 
Краставо. вж. Красново. 
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Красново (Краставо), Пловдивско – 
272. 

Кримски полуостров – 297. 
Крит, о. – 142, 143, 371. 
критяни – 371, 455, 461. 
Крошум хан. вж. Куршум хан. 
Кръстевич, Гаврил – 63, 76, 158, 159, 

164, 171, 242, 299, 353, 447. 
кръстоносци – 499. 
Куван де-з-Оазо, колеж за благородни 
девици в Брюксел – 521. 

Куза, княз Александър – 78, 182. 
Купелиан, О., арменокатолически пат-
риарх – 185. 

Куропаткин, ген. Ал. Н. – 517. 
Куртович, Павел – 9. 
Куршум (Крошум) хан, в Пловдив – 

273. 
куцовласи – 377. 
Кушев, от Велес – 245. 
Къбръзлията. вж. Къбръзлъ паша. 
Къбръзлъ паша (Къбръзлията)  – 14, 

28. 
Къзъл-Агач. вж. Елхово. 
Кю, лондонско предградие – 529. 
Кю Гардънс, лондонската ботаническа 
градина – 529. 

кюрди – 471. 
Кюркчията, Пею (Уста Пею), от Плов-
див – 18. 

Кюстендил – 74, 168, 215, 265. 
Кямил паша, Мехмед – 300. 
Кямил паша, Юсуф – 87, 331. 

— Л — 

Лазар, библ. персонаж – 224. 
Лазаристи – 57, 129, 329. 
Латвия – 503. 
латинци – 185, 385. 
Лафонтен, Жан дьо – 55, 188, 196. 
Лациум – 221. 
левантинци. вж. Бадети. 
Левтеров, Хараламби, царигр. търго-
вец – 269. 

Леринска община – 260. 

Ливан – 481. 
Литва – 503. 
Ловеч – 379. 
Лонгуърт, И. А., анг. консул – 329. 
Лондон – 277, 307, 523, 525, 531, 563. 
Луи XIV – 399. 
Лука, евангелист – 143, 189, 209. 
Люис (Lewis), Б., автор – 44. 

— М — 

маджари. вж. унгарци. 
Мадрид – 557, 573, 575. 
Македония, област – 73, 162, 165, 295, 

317, 377, 379, 381, 413, 529. 
македонци, древни – 379. 
Макензи Уолъс (Mackenzie Wallace), Сър 
Донълд, кореспондент на Times – 
302. 

Мала Азия – 383. 
Малинов, Александър – 557. 
Малинова, Нуся – 557. 
Малинс, Клод, секретар на Англо-бъл-
гарския смесен арбитражен съд – 
525, 527. 

Манойлеску, Михай, рум. политик – 
561. 

Манолич, село в Пловдивско – 288. 
Манчев, Кр., автор – 17. 
Манчестър – 433. 
Мараша, пловдивско предградие (око-
ло църквата Св. Георги)  – 349, 351. 

Маринов, Коста, царигр. търговец – 10. 
Марица (Хеброс), р. – 331, 381, 515. 
Мария Фьодоровна, рус. императрица 

– 485. 
Мария-Луиза, княгиня, първата съпруга 
на княз Фердинанд – 515, 519, 563. 

Мария-Луиза, княгиня, дъщеря на цар 
Борис III – 567, 573. 

Маркам, Р. Х. – 499. 
Марко, евангелист – 175. 
маронити – 439. 
масони – 403. 
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Матей, евангелист – 145, 150, 153, 177, 
189, 213, 225. 

Матей, който замества Юда – 175. 

Мафалда, принцеса, сестра на царица 
Йоанна – 569. 

Махаон – персонаж от древногръцката 
митология, лечител, брат на Пода-
лирий, син на Асклепий – 279. 

Махмуд II, султан – 44. 

Махмуд Недим паша – 235. 

мексиканци – 551. вж. и: Кота. 

Мексико – 375. 

Мелетий Софийски – 265. 

Мелетий, Охридски митрополит – 361. 

Мелник – 210, 211, 212. 

Мемиш ефенди, от Пловдив – 18. 

Ментана – 221. 

Места (Нестус, Карасу), р. – 381. 

Методий Охридски – 295. 

Метохът, при църквата Св.Стефан в 
Цариград – 100, 76, 337. 

Мехмед II – 391, 425. 

Мидхат (Миктат, Михтас) паша – 105, 
106, 107, 108, 131, 154, 155, 163, 164, 
242, 361, 363, 447, 469, 471, 473. 

мизи – 379. 

Мизия – 377, 413. 

Миктат паша. вж. Мидхат паша. 

Милано – 297, 389. 

Милков, Васил х., от Пловдив – 81, 
157. 

Милков, М. В., от Пловдив – 273. 

Милков, Михалаки х., от Пловдив – 45, 
90, 271, 327. 

Милкова, Ралу (Рада), жена на В. х. 
Милков – 273. 

Минас ефенди, арменец – 359. 

Минчоглу, х. Николи х. – 166, 180. 

Митров, Ангел – 98. 

Михайловски, Никола – 160, 163, 164, 
166, 269. 

Михтас паша. вж. Мидхат паша. 

Мичора (Мицура), Димитрика, цинца-
рин от Пловдив – 18, 180, 351. 

Мичора (Мицура), Кириак (Кирко), цин-
царин от Пловдив – 105, 108, 331, 
335, 348, 351, 369. 

Мишайков, д-р Константин – 269, 462, 
467. 

Мишле, Жюл – 379. 
Мишуп паша, от Пловдив – 18. 
Младотурци – 471. 
Мойсей – 176, 283. 
Молдова – 17, 78. 
Моллов, д-р – 489. 
монофизити – 184. 
Моравенов (Моровенов), Гаврил – 349, 

449. 
Москва – 545. 
Мот, Андре, белг. посланик в София – 

557, 559, 565, 569. 
Мраморно море – 327, 435. 
Мурузи, фанариотска фамилия – 21. 
Мусала, връх – 519. 
Мусолини, Бенито – 567. 
Мустафа III, султан – 21, 397. 
Мустафа Наили паша – 15. 
Мустафа паша, фин. министър – 71. 
Мустие, маркиз Лионел дьо, фр. пос-
ланик в Цариград – 426, 427. 

Мусурос, Павлаки, секретар на вън. 
министерство – 41. 

Мутев, Димитър – 10, 17. 
Мухлис (Мюхлиз) ефенди (Есад Мух-
лис паша), Пловдивски ìþòåñàðèô, 
Директор на митниците – 54, 55. 

Мъглен – 379. 
Мюнхен – 311. 
Мюхлиз ефенди. вж. Мухлис ефенди. 

— Н —  

Найденов, Иван – 238, 240, 241, 242. 
Нансенова служба за бежанците (Nan-

sen International Office for Refugees) – 
311. 

Наполеон III, фр. император – 214. 
Натанаил Охридски – 243, 246, 247. 
Наумов, Димитър, пълн. министър в 
Лондон – 529. 
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Начович, Григор – 466, 475. 
Неврокоп. вж. Гоце Делчев. 
Неделев Чалъков, Николаки – 275. 
Ненов, Тодор, от Пазарджик – 349. 
Неофит Византиос, Търновски митро-
полит – 10, 12. 

Нептун, бог на морето от митологията 
на Древния Рим – 279. 

Нестус. вж. Места. 
Никифорова, Велика – 571. 
Ников, П., автор – 47, 173. 
Николаев, Н. П. – 551. 
Николов, Юрданчо ефенди, от Елена – 

131. 
Ниш – 141, 168. 
Нобел, Алфред – 309, 311, 312. 
Нобелова награда – 309. 
Нобелова фондация – 312. 
Новата махала (Йени махале), пред-
градие в югозападната част на Плов-
див – 349. 

норвежци – 311. 
Ньойи-сюр-Сен – 523, 525. 
Ню Йорк – 494 

— О — 

Областта. вж. Румелия, Източна. 
Общи, Димитър – 246. 
Община на българската книжнина, в 
Цариград – 10. 

Одрин (Едирне, Едрене) – 9, 80, 104, 
215, 271, 323, 325, 354, 355, 359, 361, 
381, 426, 432, 427, 431, 435, 539.  

Одринска епархия – 221. 
Одрински âèëàåò - 109, 172, 232, 

269, 377, 381, 413, 421. 
Оксфорд – 495. 
Омир – 279. 
Омуртаг, град – 288. 
ООН – 553. 
Ортакьой, царигр. предградие – 72, 76, 

168, 169, 211, 212, 236, 240, 254, 270, 
331, 361. 

Осло – 309. 
Осман – 395. 

Осман-Пазар. вж. Омуртаг. 
Османска военна академия (Mekteb-i 

Harbiye) – 44. 
Османско училище в Париж (Mekteb-i 

Osmanî) – 45. 
Отел Ланбер (Hôtel Lambert) – 316. 
отоманизъм – 459. 
отоманисти – 469. 
Отоманска банка – 275, 286, 287. 
Отон I, грц. крал – 33. 
Охрид – 222, 244, 295, 361. 
Охридска архиепископия – 21, 54, 177, 

183, 200, 358, 367, 403. 
Охридска епархия – 361. 
Охридска патриаршия – 397. 
Охридски патриарх – 25. 

— П — 

Павел, ап. – 176, 209. 
павликяни – 349. 
Пазарджик (Татар-Пазарджик) – 131, 

291, 292, 349, 363. 
Паисий Пловдивски – 27, 53, 62, 69, 70, 

75, 79, 84, 85, 89, 124, 218, 232, 236, 
359. 

Паисий Хилендарски – 505. 
Палестина – 25. 
Панайотов, Панайот – 551. 
Панарет Пловдивски – 27, 35, 57, 58, 

59, 61, 62, 63, 74, 75, 76, 77, 79, 86, 
87, 89, 92, 93, 99, 129, 142, 162, 165, 
166, 235, 238, 239, 242, 247, 249, 251, 
252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 265, 
266, 267, 268, 270, 271, 335, 341, 445, 
473. 

Пандуров, Д. – 265. 
Паница, Мика – 575. 
Паница, Сава – 547. 
Паница, Хари(тина) – 547. 
Панов, д-р Вичо – 28. 
панславизъм – 425, 431, 437, 441, 453, 

457, 513. 
панславистка пропаганда – 423. 
Папазоглу, Димитраки, царигр. търго-
вец – 269. 
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Папска държава – 221. 
Париж – 45, 277, 316, 357, 449, 515, 

521, 551, 553, 557, 575, 577. 
Парижки университет – 563. 
Парнас – 62. 
Пеев, Данчо – 551. 
Пееви – 543. 
Пелагонийска епархия – 462, 465. 
Пенчович, х. Иванчо х. – 131, 166, 171, 

240, 241, 242, 245, 246, 247, 248, 249, 
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 
259, 260, 261, 262, 263, 264, 266. 

Пера, царигр. квартал – 99, 231, 331. 
Перущица – 467, 473. 
Петербург. вж. Санкт-Петербург.  
Петров, Буби Рачо – 551. 
Петров, Владимир Ал. вж. Петров-Чо-
маков, Владимир Ал. 

Петров, д-р Рашко – 36, 155, 157, 159, 
271, 302, 471. 

Петров, Ив. х., от Бургас – 300. 
Петрова, Мария. вж. Чомакова-Петро-
ва, Мария Ст. 

Петрова, Султана Рачо – 301, 483. 
Петров-Чомаков, Владимир Ал. – 477, 

517, 519. 
Петров-Чомаков, Владимир Ст. – 531, 

537, 539, 543, 551, 563. 
Петров-Чомаков, Стоян – 307, 308, 

309, 311, 312, 313, 314, 494, 500, 502, 
509, 513, 515, 519, 521, 523, 525, 527, 
529, 531, 535, 537, 539, 541, 543, 547, 
549, 551, 553, 557, 559, 561, 563, 565, 
569, 573, 575.  

Петрова-Чомакова, Елен Вл. – 519, 
521, 545, 557, 565, 567, 569, 571, 573, 
575. 

Петрова-Чомакова (де Поортер), Лили 
– 500, 503, 529, 531, 533, 543, 545, 
547, 549, 559, 563, 575. 

Петрова-Чомакова, Мари Вл. – 515, 519, 
521, 557, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 
577. 

Петрова-Чомакова, Мария Ст. – 36, 90, 
91, 167, 271, 301, 302, 305, 325, 331, 
474, 479, 482, 484, 485, 486, 487, 490, 

491, 492, 493, 495, 515, 517, 519, 521, 
523, 563. 

Петрова-Чомакова, Соня Вл. – 506, 
519, 521, 559, 565. 

Петрова-Чомакова, Соня Ст. – 294, 
308, 314, 531, 553, 555, 567, 575, 
577. 

Петрова-Чомакова, Стояна Вл. – 551, 
559. 

Петър, ап. – 176, 177, 189, 225. 
Пещера – 283, 292. 
Пиемонт – 26. 
Пиетри, Жан, редактор на в. Courrier 

d’Orient – 156, 444. 
Пиза – 521. 
Пий IX, папа – 221. 
Пирот (Шаркьой) – 74, 168. 
Питърсън, Морис, анг. посланик в Ан-
кара – 549. 

Платон – 153. 
Пловдивска епархия – 12, 13, 51, 86, 

93, 129, 135, 156, 221, 226, 241, 249, 
251, 252, 255, 256, 346, 349. 

Пловдивска община – 36, 44, 46, 48, 
49, 50, 52, 55, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 
67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 
80, 81, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 98, 99, 100, 102, 105, 108, 109, 
110, 122, 129, 130, 132, 136, 138, 139, 
141, 156, 162, 163, 168. 

Пловдивски епархиален събор – 88, 
156. 

Пловдивски ñàíäæàê – 14, 16, 74, 88, 
242, 383, 471. 

Пловдивско епархийско настоятелство 
– 90, 349. 

Плоещ – 539. 
Поарие, Пиер – 557. 
Подалирий - персонаж от древногръц-
ката митология, лечител, брат на Ма-
хаон и син на Асклепий – 279. 

полско училище в Батиньол – 323. 
Полша – 503. 
поляци – 26, 311, 316, 319, 323, 429, 

453. вж. и: Йордан, Пшевлодски, Чай-
ковски. 
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Поортер, Вайълит де, балдъза на Сто-
ян Петров-Чомаков – 529. 

Поортер, Едуърд де, тъст на Стоян 
Петров-Чомаков – 529, 549, 557. 

Поортер, Лили де. вж. Петрова-Чома-
кова, Лили. 

Попов, Иван, вън. министър – 535. 
португалци – 453. 
прабългари – 379. 
Прилеп – 465. 
Принцови острови – 327. 
Прищина – 539. 
протестанти – 174, 325, 399. 
протестантска пропаганда – 423. 
Професионално училище – 493. 
прусаци. вж. германци. 
Прюдом, Сюли – 311, 312. 
Пшевлодски, Климент, полски еми-
грант – 317. 

Първенец (Дермендере), Пловдивско – 
65, 299. 

Първомай (Хаджи Елес) – 283. 
Пърл Харбър – 535. 

— Р —  

Радев, Иван – 545, 551. 
Радев, С., автор – 299, 302. 
Радев, Свето – 547. 
Радева (Гешова), Анна – 545. 
Раденко, строител – 491. 
Радославов, Васил – 294. 
Раковски, Георги С. – 127, 302. 
Ранов, Константин – 317. 
Рахил, библ. персонаж – 213. 
Рашид паша, Мехмед, вън. министър – 

244, 245. 
Решид паша, Мустафа – 15. 
Рендъл, Джордж, анг. посланик в Со-
фия – 545, 569. 

Риза бей, Али, Пловдивски ìþòåñàðèô 
– 109, 156, 167. 

Рила – 381. 
Рилски манастир – 529, 567. 
Рим – 221, 281, 319, 323, 463, 506, 553, 

557, 573, 577. 

Римокатолическа църква. вж. Католи-
ческа църква. 

Римска империя – 176, 379, 393, 505. 
Римска курия. вж. Католическа църква. 
Рио де Жанейро – 502, 549, 557. 
Рисувателно училище – 493. 
Ричи, Нина – 553. 
Ричмънд, лондонско предградие – 529. 
Робев, Димитър – 268, 269. 
Родопи – 379, 381, 479. 
ромеи – 435, 499. 
Ротшилд – 479. 
Рубенс, галерия в Брюксел – 557. 
Рузвелт, Франклин Д. – 533. 
Румелия – 124, 435. 
Румелия, Източна. – 274, 276, 278, 280, 

283, 284, 287, 288, 289, 290, 298, 478, 

481, 517. 
ðóì-ìèëåò – 39, 231. 

Румъния – 375, 495, 500, 503, 539, 541, 
545. вж. и: Влашко, Дунавски кня-
жества, Молдова. 

Румънски княжества. вж. Дунавски кня-
жества.  

румънци – 182, 535, 561. вж. и: власи, 
Антонеску, Куза, Маноилеску 

Рупчос, íàõèÿ в района между  Асенов-
град и Чепеларе – 172. 

Русе (Русчук) – 9, 46, 47, 49, 80, 111, 
131, 160, 241, 363, 457, 459, 463. 

Русенска община – 162, 165. 
Русенски âèëàåò. вж. Дунавски âèëàåò.  
руси – 22, 25, 229, 298, 299, 301, 319, 

321, 353, 401, 429, 443, 451, 453, 461, 
469, 471, 483, 485, 499, 513, 517, 521, 
529, 539, 541, 545, 565, 569, 571, 577. 
вж. и: руски консули, Александър III 
Бунин, Голицин, Губастов, Дондуков, 
Екатерина II, Игнатиев, Куропаткин, 
Мария Александровна, Мария Фьо-
доровна, Петров-Чомаков (Владимир 
Ал.), Солженицин, Столипин, Тол-
стой. 

русизъм – 21, 22, 25, 441. 
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Русия – 22, 24, 25, 26, 80, 83, 227, 228, 
229, 230, 231, 304, 321, 341, 375, 399, 
401, 403, 409, 435, 439, 441, 453, 475, 
507, 513, 515, 535, 541, 545, 555, 567, 
573. 

руска дипломация – 230, 231. 
руска политика – 230, 231, 401. 
руска пропаганда – 429. 
руски консули – 475. вж. и: Геров, Гу-
бастов. 

руско посолство в Цариград – 431. 
руско правителство – 401, 485. 
русофили – 244, 353, 569. 
русофилия – 244. 
русофоби – 445. 
Русчук. вж. Русе. 
Рушит паша. вж. Хуршид паша. 
Рюстем паша, âàëèÿ на Ливан – 481. 

— С — 

Сава, р. – 181. 
Савфет (Сафет) паша – 54, 78, 79, 269, 

270, 355, 449. 
Садък ефенди, от Пловдив – 18. 
Садък паша. вж. Чайковски. 
Саид ефенди, ìþñòåøàð – 357. 
Саид паша, Мехмед – 300. 
Салих ефенди – 159. 
Самоков – 92, 141, 168, 215. 
Самоковски митрополит – 75. 
Самсон, библ. персонаж – 219. 
Самуил I Ханджерли, царигр. патриарх 

– 21, 73, 183, 200, 397, 403, 437. 
Сан Бенедето, мисията на Лазарис-
тите в Цариград – 57, 129. 

Санкт-Петербург (Петербург) – 228, 
277, 304, 399, 489. 

Сарай Бурну, в Цариград – 71. 
Сафет паша. вж. Савфет паша. 
САЩ (Америка) – 509, 531, 533, 535, 

549, 551, 553, 559. 
Св.Александър, орден – 517. 
Св.Богородица, пловдивска църква – 

232. 

Св.Екатерина, Синайският манастир – 
73. 

Св.Йоан Златоуст – 285. 
Св.Константин и Елена, пловдивска 
църква – 515. 

Св.Марина, пловдивска църква – 349. 
Св.Пантелеймон, благотворително 
дружество – 278, 283, 285, 286, 287, 
293, 299. 

Св.Петка, пловдивска църква – 84, 86, 
95, 349, 351. 

Св.Св. Кирил и Методий, Средоточно 
училище (в Пловдив) – 100, 102, 104, 
109, 110, 126, 467, 475. 

Св.Стефан, българска църква в Ца-
риград – 74, 77, 143, 161, 191. 

Св.Троица, пловдивска църква – 351. 
Свежен (Аджар), Пловдивско – 335. 
Света гора – 183. 
Свищов (Сищов) – 9. 
Свободни българи, емигр. организация 

– 551, 553. 
Седан – 214. 
Селимински (Слимниски), д-р Иван – 

17. 
Сен-Жан, колеж във Фрибург – 543. 
Сен-Сир, военна академия в – 44. 
Сервер паша – 235. 
Серес. вж. Сяр. 
Сибир – 571. 
Силянов, Евгени – 547, 551. 
Симеон II, цар – 503, 567, 573. 
Симеон Варненско-Преславски – 173, 

246, 247, 249, 266, 267, 268, 305. 
Симов, Христо, царигр. търговец – 269. 
Синая – 539. 
Синесий Русенски – 47. 
Сирия – 25, 321. 
Сирков, Д., автор – 311. 
Сищов. вж. Свищов. 
Скопие – 222, 244, 295. 
Скорделис, Власиос, грц. учител в 
Пловдив – 154,155. 

Славейков, Петко Р. – 168, 411. 
славизъм – 375, 401, 443. 
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Славия – 375. 
Славова, Ст., автор – 357. 
Славчев, Коста, царигр. търговец – 10. 
славяни – 230, 323, 379, 385, 387, 389, 

395, 403, 407, 421, 439, 441, 443, 451, 
453, 507. 

Славянска беседа – 489. 
Славянско общество – 489. 
Сливен – 83, 260, 261, 262, 284, 291, 

292, 461. 
Сливница – 517. 
Слимниски. вж. Селимински. 
Смесена българо-гръцка комисия-1 – 

29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 59, 
108, 113, 114, 115, 413, 415. 

Смесена българо-гръцка комисия-2 – 
161, 163, 168, 171, 217, 221. 

Смрикаров, Димитър х. Йоанов – 154. 
Снегаров, Ив., автор – 397. 
Созоагатополска епархия – 221. 
Соколски, архиепископ Йосиф – 321. 
Солженицин, Александър – 555. 
Солон – 188. 
Солсбъри, маркиз – 478. 
Солун – 471. 
Солунски âèëàåò – 163, 172, 232, 377, 

381, 413, 421, 447. 
Сопот – 325. 
Софийска епархия – 29. 
Софийска община – 29, 37, 39, 43, 66, 

83, 142, 168, 169. 
Софиски âèëàåò – 268. 
Софийско – 31. 
София – 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 

38, 41, 42, 48, 68, 74, 131, 140, 168, 
260, 261, 262, 294, 300, 301, 302, 303, 
305, 306, 307, 309, 357, 482, 483, 484; 
486, 487, 490, 491, 492, 493, 509, 519, 
521, 523, 525, 533, 535, 543, 545, 549, 
555, 563, 565, 567, 571. 

Софроний III, царигр. патриарх – 44, 
47, 51, 56, 67, 79, 86, 94, 97, 103, 104, 
106, 108, 109, 114, 123, 216, 217, 327, 
337, 339, 345, 347. 

Софроний, митрополит Артски – 215. 
Средиземно море – 23, 549. 

Средиземноморие, Източно – 375. 
Сръбска дипломатическа агенция в Ца-
риград – 295, 317. 

сръбска пропаганда – 429. 
СССР. вж. Съветски съюз. 
Ставродроми, царигр. квартал – 331. 
Стамболов, Стефан – 295. 
Стамболски, д-р Христо – 45, 269, 287, 

489. 
Станоолу, Михалаки, от Пловдив – 

105, 108. 
Станчов, Димитър – 307, 308, 523, 525. 
Станчов, Иван – 529, 551. 
Станчова, Фео(дора) (Теодора)– 567. 
Станчови – 529, 541, 545, 551. 
Стара Загора – 291, 292. 
Стара планина – 111, 180, 288, 381, 

435, 479, 481. 
Стателова, Ел., автор – 433. 
Стейнхарт, амер. посланик в Турция – 

547. 
Стефан Караджа – 457. 
Стефан, митрополит Лариски – 215. 
Стефанов, Стефан – 211. 
Стефанович, Занни С., грц. банкер в 
Цариград – 76, 100, 115, 123, 216, 
336, 337. 

Стоилов, д-р Константин – 272, 513. 
Стойков, Добри Н., от София – 131. 
Стойчев, Ив. Кр., автор – 429. 
Стокхолм – 309, 312, 533, 563. 
Столипин, генерал Аркадий Д.  – 274, 

276. 
Стопанско училище – 493. 
Стоянов, Анастас х., от Шумен – 9. 
Стоянов, М., автор – 19, 432, 443. 
Стоянов, х. Мано, от София – 68. 
Стоянов, Христо – 166, 167, 169. 
Стоянович, Атанасаки, царигр. търго-
вец – 136. 

Стоянович Чалъков (Чалоглу, Чалъ-
оглу), Георгаки – 5, 9, 17, 46, 81, 89, 
98, 130, 131, 157, 171, 180, 245, 247, 
248, 249, 252, 254, 256, 258, 259, 261, 
262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 
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271, 272, 273, 274, 276, 326, 330, 336, 
344, 345, 346, 350, 354, 358, 362, 364, 
368, 426,  429, 431, 442, 444, 462, 467. 

Страбон – 379. 
Странгфорд, лорд – 433, 435, 451, 454, 

457. 
Странски, д-р Георги – 299. 
Стратиев, Иванчо – 275. 
Стримон. вж. Струма. 
Струма (Стримон) – 381. 
Струмица – 222, 244. 
Струмски, Захари – 215. 
СУ Кл.Охридски – 309. 
Судети – 311. 
Сулиман, от Пловдив – 18. 
Султанско военно-медицинско учили-
ще (Mekteb-i Tıbbiye-i Aliye-i Şahane) – 
45, 49, 50, 52, 333, 335, 391, 449. 

Съветски съюз (СССР) – 509, 513, 535, 
543, 547. 

сърби – 25, 295, 300, 317, 375, 450, 
451, 453, 455. 

сърбизъм – 399. 
Сърбия – 381, 453, 455, 495, 517. 
Съюз на българските учени – 302. 
Сяр (Серес) – 210, 211, 349. 

— Т — 

Табаков, Иван, художник – 497. 
Такворян – 547. 
Тамара, с. в Пловдивско – 288. 
Тапчилещов. вж. Тъпчилещов. 
Татавла, царигр. предградие – 331. 
Татар-Пазарджик. вж. Пазарджик. 
Тацит – 505. 
ТБЦК – 127, 130, 133, 137. 
Теодосий Скопски (Васил Гологанов) – 

295. 
Теофилакт Симоката – 379. 
Теплов, В., автор – 304. 
Тефик ефенди – 45. 
Тича, с. в Сливенско – 288. 
Тишев, Георги – 254. 
Тодев, Ил., автор – 507. 

Тодоров, Димитраки, от Тулча – 249, 
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 268, 
269, 270. 

Тодоров, Пешо – 268, 269. 
Тодоров, Стефанаки, от Тулча – 268, 

269, 270. 
Тодорова, О., автор – 397. 
Токио – 313, 537, 541, 543, 565. 
Толстой, Лев – 311. 
Трайкович, Димитър, от София – 28, 

32, 38, 168. 
Тракия – 162, 165, 225, 275, 353, 377, 

413. 
Трапезундски митрополит – 118. 
Трюел, Жак, фр. посланик в Румъния – 

541. 
Тулон – 549. 
Тулча – 257. 
туранци – 389. 
Туркестан – 521. 
туркофили – 433, 507. 
туркофоби – 433. 
Тъпчилещов, Николчо Хр. – 269. 
Тъпчилещов, Христо – 9, 11, 12, 13, 15, 

16, 17, 19, 28, 71, 76, 87, 159, 242, 
245, 246, 247, 249, 251, 252, 253, 255, 
256, 357. 

Тъпчилещови, братя – 297. 
Търново. вж. Велико Търново. 
Търновска епархия – 241. 
Търновска община – 162, 166. 
Търновска патриаршия – 177, 183, 397. 
Търновски митрополит – 92, 93. 
Търновски патриарх – 25. 
Търновски ñàíäæàê – 162. 

— У — 

Узунджово – 365. 
Узунов, Цвятко, царигр. търговец – 43, 

44, 215. 
Уилсън, Уудроу – 529. 
Уимбълдън – 529. 
ултрамонтанизъм – 185. 
Унгария – 495, 503, 529, 545, 569. 
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унгарци (маджари) – 26, 531, 543, 547. 
униати – 68, 219, 367. 
Униатска пропаганда. вж. Католическа 
пропаганда. 

уния – 164, 316, 317, 319, 321, 323, 
325. 

— Ф — 

Фарук I, крал на Египет – 573. 
Фенер, царигр. квартал – 34, 72, 297. 
Фердинанд, княз (цар) – 300, 301, 308, 

480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490, 
491, 492, 493, 513, 515, 519, 563.  

Фереро, Гулиелмо – 311. 
Ферми, Енрико – 310. 
Филаретов, Сава – 48. 
Филип Тотю – 457. 
Филов, Богдан – 535, 537, 541, 569. 
Филова, Евдокия – 569. 
Финдли (Findley), К., автор – 45, 355. 
Фоайе Бюлгар (Foyer Bulgare), емигр. 
организация – 551, 560. 

Форас, граф Амеде дьо, Велик маршал 
на Двора на княз Фердинанд – 480. 

Фотий, патриарх – 234. 
Франция – 25, 26, 228, 230, 316, 319, 

321, 323, 343, 353, 357, 359, 375, 379, 
399, 426, 429, 444, 451, 475, 511, 549, 
557, 573. 

французи – 25, 311, 323, 350, 353, 357, 
432, 445, 489, 490, 493, 517, 541, 543, 
557. вж. и: френски консули, Анри IV, 
Боре, Буре, Гис, Гол (дьо), Грьоно, 
Дозон, Истриа, Лафонтен, Луи XIV, 
Мишле, Мустие, Наполеон III, Пиетри, 
Прюдом, Трюел, Форас, Шампоазо, 
Шьоньовиер. 

Френска империя, Втора – 224. 
френски дух – 389. 
френски идеи – 429. 
френски консули – 16, 353, 475. вж. и: 
Гис, Дозон, Истриа, Шампоазо. 

френско правителство – 319, 323, 357. 
Фрибург – 541, 543. 

Фуад паша – 29, 33, 71, 76, 78, 87, 89, 
106, 125, 129, 133, 138, 139, 141, 142, 
147, 354, 355, 357, 359, 367, 369, 444, 
445, 447, 449. 

Фуджита, Цугужи японски художник – 
557. 

— Х — 

Хаджи Димитър – 454, 457. 
Хаджииванов, х. Димко, от Горно Бро-
ди, Серско – 211, 212. 

Хаджимишев, Панчо, управляващ ле-
гацията в Лондон – 523. 

Халки, о. – 36, 37, 71. 
Халкинско богословско училище – 24. 
Хамид паша, Абдул, Пловдивски 

ìþòåñàðèô – 471. 
Харманли – 283, 292. 
Харт, Хийбър, британски съдия в Ан-
гло-българския смесен арбитражен 
съд – 527. 

Хасан ага, êúðàãàñú в Рупчос – 172. 
Хасан бей, от Пловдив – 18. 
Хасан паша, Пловдивски ìþòåñàðèô 

(1857) – 18. 
Хасан паша, Пловдивски ìþòåñàðèô 

(1863-1866) – 45, 47, 54, 65, 86, 109, 
347. 

Хасково (Хаскюй) – 139, 284, 291, 292. 
Хаскюй. вж. Хасково. 
Хасун, Антоний, арменокатолилчески 
патриарх – 185, 219. 

Хеброс. вж. Марица. 
Хесен, Велика херцогиня на – 487. 
Хисаря – 272. 
Хитлер, Адолф – 311. 
Хитов, Панайот – 457. 
Хобсън, компания – 529. 
Холандия – 399. 
холандци – 453, 543, 569. вж. и: де 
Брау. 

Хрисант Пловдивски – 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 17, 46, 53. 

Христович, Николаки, от Пазарджик – 
35. 



Показалец 595 

Христодул. вж. Шишманов, чорбаджи 
Христодул Вълчев. 

хуни – 393. 
Хурмузи, фанариотин – 93. 
Хуршид (Рушит) паша, Мехмед, Од-
рински âàëèÿ – 159. 

— Ц —  

Цанков, Драган – 10, 11, 243, 245, 246, 
247, 249, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 
258, 259, 260, 261, 264. 

Цариградска община – 45, 87, 163. 
Цариградски архиепископ – 118. 
Цариградско читалище – 238, 240. 
Царска Бистрица – 519. 
цигани – 377, 531. 
цинцари – 377, 433. вж. и: Мичора. 
Църковен събор 1861 – 27, 58. 
Църковно-народен събор 1858-1860 – 

15, 24, 179. 
Църковно-народен събор 1864 – 48, 

49, 52, 54, 55, 57, 61, 72, 97, 114. 
Църковно-народен събор 1866 – 97, 

98, 115, 116, 123. 
Църковно-народен събор 1871 – 212, 

232. 

— Ч —  

Чайковски (Садък паша), Михаил Чайка 
– 429. 

Чалики (Чалъки), Никола Вълкович – 
47, 227. 

Чалоглу, Георгаки. вж. Стоянович, 
Георгаки. 

Чалъков, Никола Георгиев, син на 
Георгаки Стоянович – 273, 277, 449. 

Чалъков, Стоян Георгиев – 271, 273, 
333, 335, 449. 

Чалъкова, Елена Георгиева, дъщеря 
на Георгаки Стоянович – 272, 277, 
445. 

Чалъкова, Елисавета, съпруга на 
Георгаки Стоянович – 271, 272, 276, 
277. 

Чалъкова, Милка Георгиева, дъщеря 
на Георгаки Стоянович – 272, 277. 

Чалъкова, Райна Георгиева, дъщеря 
на Георгаки Стоянович – 277. 

Чалъоглу, Георгаки. вж. Стоянович, 
Георгаки. 

Чамкория (дн. Боровец) – 491, 519, 
567. 

Чапрашикова, Анни – 547. 

Чаталджа – 519. 

Чембърлейн, Невил – 311. 

Чепеларе – 292. 

Червен кръст – 485, 489, 519. 

черкези – 379, 471. 

Черно море – 377, 381, 495, 567. 

черногорци – 451. 

чехи – 453. 

Чехия – 311. 

Чикаго – 302. 

Чили – 551. 

Чипрохор – 69. 

Чирпан – 291, 292. 

Чоканов, Деньо, художник – 497. 

Чомаков, Салчо – 6, 9, 17, 35, 36, 155, 
159, 160, 167, 296, 335, 369, 443. 

Чомаков, Тодор, брат на д-р Чомаков – 
157, 160, 167. 

Чомаков, Христо, син на Салчо Чома-
ков – 36, 50, 155, 159, 167. 

Чомакова, Анна Т., дъщеря на Тодор 
Чомаков – 166, 167. 

Чомакова, Велика, съпруга на Салчо 
Чомаков – 36, 155, 159, 160, 167. 

Чомакова, Екатерина (Катина), дъщеря 
на Салчо Чомаков – 36, 50, 155, 159, 
167. 

Чомакова, Елена, съпруга на Тодор 
Чомаков – 157, 160. 

Чомакова, Елена Ст., дъщеря на д-р 
Чомаков – 36, 90, 91, 167, 271, 272, 
275, 325, 331, 477, 479, 517. 

Чомакова (Милкова), Кириаки(ца), съ-
пруга на д-р Чомаков – 296, 515.
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Чомакова, Мария Салчова – 36. 
Чомакова, Мария Ст. вж. Петрова-
Чомакова, Мария Ст. 

Чомакова, Рада, сестра на д-р Чома-
ков – 50, 90, 167, 271, 272, 333, 517. 

Чомакова, Харитина Салчова, дъщеря 
на Салчо Чомаков и съпруга на д-р 
Рашко Петров – 36, 50, 155. 

— Ш — 

Шампоазо, Шарл, фр. консул – 16, 342, 
343, 345. 

Шаркьой. вж. Пирот. 
шведи – 311. вж. и: Нобел. 
Шведска академия – 309, 310, 311. 
Швейцария – 399, 511, 541, 543, 545, 

547, 549. 
швейцарци – 311, 543. вж. и: де Век. 
Швеция – 309, 310, 533. 
Шипка, връх – 485. 
Шишманов, проф. Иван – 302, 304. 
Шишманов, чорбаджи Христодул Въл-
чев, хасковски първенец – 139, 551. 

Шишманова, г-жа – 493. 

Шмид, Адолф, фин. директор на Изт. 
Румелия – 274, 275. 

Шопов, Ат., автор – 87, 125, 265, 271, 
295, 297, 303, 304, 305, 342, 345, 367, 
443. 

Шопов, Вълко Ив., от Пловдив – 302, 
303, 304. 

Шулев, от Велес – 245. 
Шумен – 9, 41. 
Шьоньовиер, Бертран – 547. 

— Ю —  

Югославия – 567. 
Юда – 175. 
Юлиански календар – 8. 
Юнион клуб, в София – 523. 

— Я — 

Ямбол – 291, 292. 
Янкулов, д-р Георги – 275. 
Япония – 301, 313, 486, 535, 541, 543, 

547, 565. 
японци – 543, 557. вж. и: Фуджита. 
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