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НЕДЯЛКО ДИМОВ
Регионален исторически музей, Хасково

НЕСТОР МАРКОВ – НАРОДЕН БУДИТЕЛ,
ДЪРЖАВНИК И КНИЖОВНИК

Настоящата научна конференция, посветена на 180 години от рож-
дението и 100 години от смъртта на Нестор Марков, ни задължава да 
направим преценка на неговата разностранна дейност. Времето, което 
ни дели от неговата смърт, е достатъчно дълго, за да можем да очертаем 
неговите лични качества на народен будител, държавник и книжовник.

На фона на нашето Възраждане и строителството на младата българска 
държава личността и делото на Нестор Марков трябва да намерят своето 
заслужено място. Той има своя значителен принос в оформянето на нацио-
налното самосъзнание на нашия народ, а по-късно като изявен админи-
стратор – префект и окръжен управител в редица български големи градо-
ве, активно работи за ускореното развитие на младата българска държава.

Млад и смел патриот, изпълнен с любов към народа си, Н. Марков за-
почва своето неуморно дело на ревностен защитник на българския език 
и книжнина в разгорялата се по това време остра борба между българи и 
гърци. Едновременно с просветната си дейност като учител, той повежда 
открита борба срещу отреклите се от своята народност българи и срещу 
гърците и гъркоманите в Харманли, с което си навлича тяхната омраза.

Непрекъснато е бил следен и клеветен от гърците и гъркоманите, ка-
къвто е случаят с хаджи Баню, който съобщил на одринския валия, че 
Н. Марков учел учениците си на „гимнастика и военни упражнения“ и 
с това ги подготвял за „бунт против султана“. 

С голямата си омраза към всеки радетел на българската просвета гър-
команите в Харманли не закъснели да си отмъстят на Нестор Марков. 
Поради това, че на празника на Кирил и Методий Н. Марков извел своите 
ученици извън град Харманли на разходка и пял заедно с тях бунтовни-
чески песни: „Вятър ечи, балкан стене“, „Къде си, вярна ти любов, любов 
народна“, „Стани, стани, юнак балкански“, гърците, разгневени, изиска-
ли от турската власт в Хасково да го отстранят от града. През една нощ, 
принуден да бяга, Нестор Марков напуснал Харманли, преследван и за-
страшен да бъде убит от две подкупени от гъркоманите гърчета. 

Жаден за знания и убеден, че познанията му са недостатъчни, за 
да бъде добър учител, той отива в Пловдив и започва да учи в Плов- 
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дивското централно училище при Йоаким Груев, което завършва 
през 1865/1866 г.

През учебната 1866/1867 г. Н. Марков е учител в Хасково, където се от-
личил с народополезната си дейност. Тук той с още по-голяма енергия по-
вел борбата срещу гърцизма, като на своя страна имал подкрепата на вли-
ятелни хасковски чорбаджии, между които е бил и хаджи Иванчо Минчев.

Но партията на гъркоманите е била твърде силна в Хасково. Скоро 
срещу Н. Марков започнали гръцките интриги, дело на хасковския гър-
команин хаджи Ставри. Наклеветен, Марков бил заловен, отведен и зат- 
ворен в Пловдив. Обвинението се състояло в това, че произнасял слова 
в църквата, държал сказки в училището по българска история, пеел бун-
товнически песни от Чинтулов извън града заедно с другите учители. 
На 10 август Н. Марков бил закаран под конвой в Пловдив.

Между българите в Хасково настъпило голямо вълнение. Били из-
пратени в Пловдив някои от първенците като Х. Ив. Минчев, чорбаджи 
Паскал, дядо Стойчо Чирпанлията и др., които с помощта на Георгаки 
Стоянович водили упорита борба срещу гъркоманските клеветничества.

Едва след 20 дни Н. Марков бил оправдан и се завърнал в Хасково. 
Но хаджи Ставри, чрез гръцкия владика в Одрин, успял да го принуди 
да напусне Хасково без право да учителства в Одринския вилает.

След забраната да учителства в Одринския вилает Нестор Марков е 
препоръчан от Йоаким Груев за учител в Плевен. В писмото си до пле-
венските първенци Груев пише: „Считам се за честит, като можах да по-
действувам да Ви пратя за учител момък, снабден с всички елементарни 
науки на български, също турски и френски езици.“

Няколкогодишното учителстване, борбата с гъркоманите в Харман-
ли и Хасково, интригите, преследванията и затварянето в Пловдив на-
сочват Н. Марков към разумна просветна дейност, в резултат на което 
започва неговият зрял творчески период. В Плевен той идва като пред-
пазлив и разсъдлив родолюбец, който не предизвиква безполезна борба, 
а се стреми преди всичко да бъде уредник на училището и просветител 
на гражданите. Още в началото на своята кариера той вдъхва пълно до-
верие с вещината и трудолюбието си и на него изцяло се възлага уреж-
дането на училищата във всяко отношение. В това свое дело Н. Марков 
е подкрепян щедро от плевенската българска община, от заможните 
граждани и от оформилата се млада интелигенция.

Името на Н. Марков се свързва с подема на учебно-възпитателното 
дело в Плевен и околностите му, с откриването на девическото учили-
ще, със създаването на читалище „Съгласие“ и с първите стъпки на те-
атралното изкуство в града.

По внушение на Н. Марков някои родители в Плевен започват да из-
пращат децата си на учение в чужбина – в Русия, Чехия, Австрия. По 
това време той съставил и издал своя пръв учебник „Малка аритметика 
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за първоначалните училища“, отпечатан в Русе през 1869 г., а по-късно 
и „Събрание аритметически задатъци“ (Русе, 1869 г.) и „Граматика на 
турски език“, издадена в Цариград през 1870 г.

Умен и трудолюбив, богат с познания, със солидна подготовка и непре-
къснато самообразоващ се, Нестор Марков още с идването си в Плевен 
става главен учител. Подпомаган непрекъснато от училищното настоя-
телство, той скоро проявява организаторския си талант. По негово насто-
яване класното училище при черквата „Св. Николай“ било разширено и 
преустроено. Това дало възможност оформените три класа да се разделят 
и да се обучават в отделни стаи, което от своя страна наложило назнача-
ването на двама учители – Тодор Каджов и Пано Рогозаров от Ловеч, за 
помощници на Нестор Марков. Направени били и промени в програмата, 
като било въведено преподаването на френски и турски език.

Така с идването на Нестор Марков плевенското класно училище се усъ-
вършенствало и подобрило. В грижите си да подготви едно просветено 
поколение Н. Марков употребил големи усилия, за да открие и общинско 
девическо училище. Негово дело е и създаването на читалище „Съгла-
сие“, което става просветен и революционен център на плевенската инте-
лигенция. Като първа културна проява на новооснованото читалище било 
театралното дело, начело на което стоял пак Нестор Марков. За първи път 
в Плевен на 31 декември 1869 г. била представена от неговите ученици и 
под негово режисьорство пиесата „Многострадална Геновева“.

Макар че бил ценен, уважаван и обичан от плевенското население, 
през 1870/1871 г. той приел поканата да учителства в русенското на-
родно класно училище с 12 000 гроша годишна заплата и в началото на 
лятото напуснал Плевен със семейството си.

В Русе Нестор Марков среща изтъкнатите и прочути по онова време 
учители Цани Гинчев и Петър Енчев, с които се сприятелява и започва 
съвместна дейност. И тук, както и в Плевен, той работи с желание и жар 
за просветното и културното развитие на своя народ. 

Една интересна страна от дейността на Цани Гинчев, Нестор Марков 
и Димитър Енчев е основаната от тях книжарница в Русе. Тази книжар-
ница снабдява училищата и учителите, читалищата и читалищните дея-
тели не само с български учебници и прочитни книги, но и с „иностран-
ни съчинения за ония господа, които биха пожелали това“.

В едно свидетелство от август 1872 г., подписано от председателя на 
Русенската община Нил Изворов, пише следното за учителстването на 
Нестор Марков в града: „В разстояние на двегодишното си учителства-
не като професор по математиките, на османски език и една година на 
французкия изпълнявал е точно и задоволително своите длъжности… 
Изразяваме общата признателност на града ни към г-на Н. Марков.“

След двугодишния си престой в Русе, по молба на Плевенската об-
щина, той отново се завръща в града, където през учебната 1872/1873 г. 
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развива още по-голяма дейност. На него се дължи откриването на учи-
лища и читалища в някои села на плевенската околия – Писарево, Раки-
та, Крушовица, Садовец, Горни и Долни Дъбник и др.

В своята статия „Предметът на читалищата“ Н. Марков пише, че 
главната задача на читалището е просвещение на селяните и „повече в 
земеделческо отношение“, така необходимо за тях.

През 1873 г. той напуска окончателно Плевен и става учител в про-
чутата Априловска гимназия в Габрово, която е център на българското 
образование през Възраждането. През периода на нейния разцвет (1872 
– 1876 г.) тук са учителствали И. Н. Гюзелев, Р. М. Каролев, П. Генчев, 
А. Манолов, С. Зографски – всички със завършено висше образование, 
а Цани Гинчев с полувисше. Нестор Марков, който преподавал френски 
език, и свещеник Н. Михов, преподавател по турски, са имали „домаш-
но образование“, но са били с широки познания и голяма начетеност.

В спомените си Н. Марков е отразил безпокойните дни по време на 
Априлското въстание в Габрово. Владеещ отлично турски език, Н. Мар-
ков е бил между тримата посрещачи на Фазлъ паша. За да спасят града, 
габровските чорбаджии не се спрели пред нищо. Те предали на пашата 
подписано от тях писмо, с което обвинили учителите, че са виновници 
и подбудители на всичко и че с тяхното дохождане Габрово е станало 
гнездо на злонамерени против царщината хора. С това обвинение всички 
учители били арестувани, отведени в Търново и хвърлени в Търновския 
затвор. Там Нестор Марков е имал възможността да се срещне и разго-
варя с войводата Цанко Дюстабанов, а така също и с Тодор Каблешков. 
След освобождаването им чрез дадена обща амнистия властта забранила 
на Н. Марков, В. Гюзелев и Н. Генчев да учителстват в Габрово. 

Руско-турската война завършва със сключването на Санстефанския 
мирен договор на 19 февруари (3 март) 1878 г. По настояване на за-
падните държави той е ревизиран през лятото на 1878 г. от Берлинския 
конгрес. Съгласно приетите клаузи България е разделена на Княжество 
България и Източна Румелия. Последната остава под пряката политичес- 
ка и военна власт на султана. Голямата радост от Освобождението се 
заменя с разочарование, недоволство и желание за борба срещу неспра-
ведливите решения на Берлинския конгрес.

В тези бурни дни Нестор Марков като истински патриот остава 
в Южна България – в родния си край, за да се отдаде на борбата 
за обединение на Отечеството. Нестор Марков е предложен от ген. 
Столипин за префект на Хасковския департамент. Успоредно с ад-
министративната и организационната си дейност Нестор Марков 
се включва активно в съпротивителното движение, което обхваща 
Южна България, Тракия и Македония. 

В Хасково Нестор Марков е избран и за председател на комитета 
„Единство“. В тези трудни и съдбоносни дни пред този комитет стои от-
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говорната задача да се противопостави на бунта на родопското население, 
подклаждан от Сен Клер през 1878 г., и да организира потушаването му. 
Като председател на комитета Нестор Марков влиза във връзка с Петко 
войвода и неговата чета. Добрите контакти, които осъществява хасков-
ският комитет „Единство“ с Петко войвода, се дължат изключително на 
активната дейност и прозорливост от страна на Нестор Марков. Виждай-
ки надвисналата опасност над Хасковски окръг от страна на разбунтува-
лите се банди, ръководени от Сен Клер, Н. Марков решава чрез комитета 
в града да отправи покана до Петко войвода да дойде с дружината си в 
Хасково. Това е видно от третото писмо, подписано от Нестор Марков и 
изпратено на 22 февруари 1879 г. до войводата. В него четем следното: 

„Г-не Петко, във вчерашното заседание на тукашния комитет се реши 
да дойдете тук в Хасково. Затова, като получите настоящето ни, без да 
губите време, пригответе се за поход и сам с изпратений Никола Русев 
елате тук, за да се разговорим за къде и как ще пътувате.“ 

Настоятелните искания, отправени от председателя на хасковския ко-
митет Н. Марков до Петко войвода, получават одобрението на Централ-
ния комитет на „Единство“ за Южна България в Пловдив.

Вземайки предвид всичко това, Петко войвода разквартирува своята 
чета по най-невралгичните точки на окръга и започва подготовката на 
местното население за готвената битка с турците. В продължение на три 
месеца четата на Петко войвода не позволява този район да бъде откъс-
нат и присъединен към Турция.

От 24 май 1879 г. с указ на А. Богориди Н. Марков е преместен от Хас-
ково на поста префект на Стара Загора, който заема до 3 септември 1882 г.

Стара Загора и целият Старозагорски департамент били тежко за-
сегнати от войната. Градът бил изцяло опожарен и разрушен и първата 
задача, която стояла пред новия управител и неговата администрация, 
била възстановяването на опожарения град. 

На 25 септември 1879 г. на специално устроено тържество бил по-
ложен основният камък за подновяването на Стара Загора от първия 
източнорумелийски генерал-губернатор Александър Богориди, който в 
същия ден подписва приказ за възстановяването на града.

 Ценен и уважаван като опитен администратор, Нестор Марков е по-
канен на служба в Княжеството. От октомври 1882 г. той е назначен 
за окръжен управител на Търновски окръг. По това време се провеж-
дат избори за окръжни и градски съвети по нов избирателен закон и на 
повечето места изборите са спечелени от либералите. Консервативните 
кръгове правят опити за касиране на изборите. За тази цел те се мъчат 
да уговорят Н. Марков за това. Дори самият княз настоява да му се пред-
стави указ за касиране на изборите, но Н. Марков не се поддава на нати-
ска. Изключително честен политически деец, Н. Марков проявява твър-
дост и не възприема внушенията на заинтересованите страни и поднася 
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Указ за утвърждаване на произведените избори, който след известно 
колебание князът се видял принуден да подпише. Само един изключи-
телно честен политически деец би проявил твърдост и самостоятелност 
и не би се поддал на заинтересованите страни за касиране на изборите, 
така както е постъпил Н. Марков в случая.

Като отличен администратор и голям защитник на руско-българското 
приятелство, ген. Соболев го избира и определя за свой заместник – 
временно управляващ Министерството на вътрешните работи, заради 
присъствието на Соболев в Петербург във връзка с коронацията на но-
вия руски цар и заминаването му за Русия от 4 април до 3 август 1883 г.

Заради значителния си административен опит и умения във водене на 
делата на поверената му служба в Търново, Н. Марков е преместен в Русен-
ски окръг на длъжността окръжен управител от 1884 до септември 1886 г. 

По-късно с откриването на Третото Велико народно събрание на  
19 октомври 1886 г. Н. Марков е народен представител от град Харманли.

С идването на власт на правителството на Стефан Стамболов през 
1887 г. Н. Марков се връща към учителското поприще. Учител е в Първа 
софийска мъжка гимназия, а след това и в Русенската мъжка гимназия (от 
1887 до 1893 г.). Периодът от 1898 г. до 1901 г. засега остава неизяснен 
поради липса на документален материал, на който да се облегнем.

На 28 март 1901 г. Н. Марков е назначен за варненски окръжен упра-
вител, като в броя си от 31 март в. „Народна сила“ отбелязва дългого-
дишната му безукорна народополезна дейност, като изказва увереност, 
че „той и сега ще служи достойно на народа си и ще тури на справедли-
ва и законна основа управлението на окръга, който е имал нещастието 
да изпада в неспособни и нископартизански ръце“.

Н. Марков работи във Варна до 24 август 1901 г. когато въз основа 
на заповед на Министерството на вътрешните работи бива преместен в 
Пловдив. Макар и за кратко време да е бил окръжен управител на Вар- 
на, той твърдо и последователно отстоява принципа на надпартийност, 
без да се съобразява с интересите на отделните партии и борбите между 
тях. Неговото верую са законността и справедливостта.

Може би едно от най-важните събития, на което присъства Нестор 
Марков като окръжен управител, е посрещането във Варна на руската 
военна ескадра на 27 юли 1901 г. и на руската учебна ескадра в края на 
юли. За първи път България е посетена от представител на руската царска 
фамилия – Негово Императорско Височество Великия Княз Александър 
Михайлович, командващ ескадрения броненосец „Ростислав“. Нестор 
Марков е представен на Негово Императорско Височество, а по-късно е 
приет на аудиенция заедно с варненския кмет Р. Матеев.

Живял и работил по-малко от 5 месеца във Варна, Нестор Марков 
оставя незаличими следи в съзнанието на хората. Ето какво пише един 
варненски вестник след неговото преместване в Пловдив: „Г-н Нестор 
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Марков е едничкият окръжен управител, който оставя най-добри въз-
поминания за себе си като человек и като чиновник в цялото окръжие. 
Преизпълнен с мъдрост и благост, добър познавач на работата и закони-
те, голям почитател на законността и справедливостта […] той ревност-
но се беше предал на делото си да помогне за икономическото и култур-
ното повдигане на окръга, след като беше успял да примири партийните 
духове и да вдъхне респект към властта“.

Нестор Марков е назначен за окръжен управител на Пловдив на  
13 август 1901 г. Неподкупен, твърд и праволинеен в убежденията си, той 
не се поддава на никакви внушения, откъдето и да идват те. По време на 
престоя му като окръжен управител на Пловдив, княз Фердинанд се опи-
тал да склони Н. Марков да му съдейства да присвои за свои цели един от 
островите на река Марица, който да бъде пригоден за място за ловуване 
на княза. Нестор Марков не само че не склонил да стане това, но и се про-
тивопоставил най-енергично, като островът останал държавно владение.

По същия начин Н. Марков се противопоставя на известния българ-
ски богаташ Цветанов, който иска да закупи чифлика на тогавашното 
Пазарджишко нисше земеделско училище, и тогава фактически се ре-
шава съдбата на днешния земеделски техникум в Пазарджик. Нестор 
Марков престоява като окръжен управител в Пловдив до 11 май 1903 г. 

Творческа и дейна натура, Н. Марков не се задоволява само с пряката 
преподавателска работа в обновените български училища. Той оставя 
богато книжовно наследство, което все още не е достатъчно добре оце-
нено. Особено плодовит е възрожденският период от живота му.

Първият издаден негов учебник е „Малка аритметика за първона-
чалните ученици“, отпечатана в Русе през 1869 г. Следващото учебно 
помагало – „Събрание аритметически задатъци“, е първият системен 
български сборник за решаване на аритметични задачи, отпечатан през 
1869 г. При написването му авторът е използвал сборника на Гремиле. 
Сборникът съдържа 1060 задачи, които изискват познаването на основ-
ните аритметични операции – събиране, изваждане, умножаване, деле-
ние, просто тройно правило, както и повдигането на квадрат и куб.

Висока оценка заслужава и преведената от Н. Марков „Геометрия 
праволинейна, тригонометрия и статика“ на Н. Ф. Оливие, отпеча-
тана през 1871 г. В учебника са вмъкнати от Марков няколко алгеб-
рични правила и доста задачи. Трябва да се отбележи, че още тогава 
Нестор Марков придава голяма роля на математическото образова-
ние. В предговора на учебника той пише, че математиката е водител-
ка на всички науки и най-правилно развива духа на човека, затова 
нейното изучаване трябва да предхожда другите науки.

Сред учебните пособия, които издава Н. Марков, заслужават особе-
но внимание учебниците, свързани с преподаването и изучаването на 
френски език, като „Лексикологическа граматика за изучаване на френ-
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ски език и стил“. Веднага след отпечатването ѝ през 1875 г. граматиката 
е одобрена като учебник за ІІ, ІІІ, ІV и V клас в Габровската гимна-
зия. Това е висока оценка за качествата на пособието, като се има пред-
вид, че по-това време най-прочути били Габровската, Пловдивската и 
Болградската гимназия. Граматиката е съставена по плана на известния 
френски лексикограф Пиер Ларус. Другият учебник на Нестор Марков е 
„Буквар за французки език“ (1885). И двата учебника свидетелстват, че 
Нестор Марков е успял да усвои много добре френския език, който той 
е изучавал в известното класно училище на Йоаким Груев в Пловдив.

За дарованието на Н. Марков да изучава чужди езици говори и отлич-
ното владеене на турски език, при това не само практически, но и теоре-
тично, като тип езикова система. Свидетелство за това е издадената от 
Марков през 1871 г. в Русе „Граматика на турский язик“. 

Филологическите интереси на Н. Марков обуславят и появата на 
най-големите му книжовни трудове – френско-български и българ-
ско-френски речници, които оставят значима диря в българската лекси-
кография и в изграждането на националната ни култура след Освобож-
дението. Някъде около 60-годишната си възраст Марков предприема 
съставянето на първия си френско-български речник, обхващащ 1107 
страници, който излиза от печат през 1894 г. в Пловдив под заглавие 
„Пълен френско-български речник“. По-късно Нестор Марков стига до из-
вода, че за успешното овладяване на френския език е нужен не само френ-
ско-български, но и обратен българско-френски речник. На тази потреб-
ност той отговаря със съставянето на българско-френски речник, издаден 
също от Хр. Г. Данов в Пловдив през 1898 г. Венец на речниковото дело на 
учителя Нестор Марков е издаденият в Лайпциг в два тома джобен българ-
ско-френски и френско-български речник (т. І – 1912 г.; т. ІІ – 1915 г.).

Създаването на толкова речници от един автор в рамките на около 
две десетилетия и вече на преклонна възраст без преувеличение мо-
жем да преценим като истински подвиг, особено като имаме предвид 
и предходната неуморна дейност на Нестор Марков като просветител, 
книжовник, общественик и строител на нова България. Речниците на 
Нестор Марков преминават границите на България и събуждат интерес 
към българския език и култура. Цели поколения у нас изучават езика 
на френската цивилизация с помощта на речниците на Нестор Марков. 
Те и досега се ползват в обществени и частни библиотеки у нас и в 
чужбина, за да ни напомнят за нравствения подвиг и силата на духа на 
този народен гений, който без университетски дипломи и знания става 
учител на част от българската възрожденска интелигенция.


