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УЧИТЕЛЯТ НЕСТОР МАРКОВ
И ДЕЙНОСТТА МУ В ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО

И ПЛЕВЕН

Abstract: An attempt to explicate Nestor Markov’s contributions to educa-
tional, community center and theatre work in Harmanli, Haskovo and Pleven, 
as well as some personal events connected with Pleven, is made in the article.

Увод
Изминалите 180 години от рождението и 100 години от смъртта на 

Нестор Марков (1836 – 1916) не успяха да покрият със сянката на заб- 
равата неговото име, родолюбивите му дела, участието му в борбата 
за самостойна българска църква, за национална и социална свобода на 
майка България.

Годишнините от рождението на големите и ярки личности в нашата 
история са добър повод отново да си припомним делата им, изпълнени 
със саможертва и мисъл за България, и да сведем глава, почитайки както 
стореното от тях, така и благородството и силата на волята, с които ги 
отстояват и действат според своите убеждения.

Сред големите български възрожденци, с чиито дела се гордеем и днес, 
Нестор Марков – учител реформатор, книжовник, общественик и държав-
ник, читалищен и театрален деец – заема достойно място. Той е патриот 
идеалист, който остава до края на дните си убеден русофил, последователен 
борец за демократично устройство на новобългарското образование и на сле-
досвобожденска България, на които посвещава целия си съзнателен живот.

Габровското въстание, Руско-турската освободителна война, Сансте-
фанският и Берлинският договор, Съединението на България са все съ-
бития, в които революционерът родолюбец се включва с цялата страст 
на човек, превърнал служенето си на България в своя участ и съдба, 
израствайки като един от титаните на Българското възраждане.

Учителят Нестор Марков в Харманли и Хасково
Още преди да завърши училището на Йоаким Груев в Пловдив, Нес-

тор Марков натрупва известен опит като преподавател. За кратко време 
е учител в родното си село Иробас (днес Криво поле), а след това в Хар-
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манли (1862 – 1865), където влиянието на гъркоманите е доста силно, а 
службата в църквата се води на гръцки.

Голям патриот, завладян от възрожденски идеализъм, през деня той 
учи децата на бунтовните песни на Добри Чинтулов, а вечер тайно съ-
бира по-смелите мъже и им говори за необходимостта от самостойна 
българска църква, национална свобода и независимост, сплотявайки 
около себе си харманлийските родолюбци.

Една вечер заедно с Иван Недев напъхват гръцките църковни книги в 
един чувал и ги закопават в градината.

На 11 май организира тържествено честване на деня на Св. св. Кирил 
и Методий с венци от божури и други цветя. Песни и музика огласили 
училището, а гъркоманите, които се опитали да прекъснат тържеството, 
били спрени и прогонени. Още на другия ден обаче родоотстъпниците 
наклеветили учителя пред турската власт, поръчали убийството му и се 
наложило учителят да избяга и да се укрие, но запаленият от него бун-
товен дух се запазил.

След завършването на училището на Йоаким Груев, по негова препо-
ръка, Нестор Марков е назначен за учител в Хасково (1866 – 1867), къ-
дето влиянието на гъркоманите също е много силно. С учителстването 
на Нестор Марков в Хасково се слага началото на втория важен етап в 
живота му. Той става професионален учител – кауза, на която посвещава 
своята силна воля и неизчерпаема енергия до края на живота си.

По това време учебното дело в Хасково е във видим упадък, поради 
което учителят се заема да въведе строг ред и дисциплина. Много скоро 
здравата ръка на новия учител дава резултат и дейността на училище-
то се подобрява, а учениците обикват Нестор Марков. В същото време 
гръцкото училище запада, защото повечето от родителите прехвърлят 
децата си в другото училище.

И в Хасково, както в Харманли, повежда борба с гъркоманите. И тук учи 
децата да пеят бунтовни песни, работейки за създаването на тяхното нацио-
нално самосъзнание. Скоро срещу Нестор Марков започват силни атаки и 
клевети от страна на гъркоманите в града заради неговите системни про-
яви на родолюбец и революционер. По този повод Стоян Заимов пише в 
мемоарите си: „Пробуждането на българщината в Хасково има две епохи: 
епохата на Нестор Марков – знамето на която е свободна българска църква, 
и епохата на Берковски – велика и свободна България“ (Заимов 1892: 309). 

Гъркоманите обаче наклеветяват Нестор Марков, той е арестуван и 
откаран в Пловдив. Делото срещу него се гледа на 23.VІІІ.1867 г. В не-
гова защита се явяват видни хасковски първенци, учителят е оправдан 
поради липса на доказателства и е освободен от затвора. Но водачът на 
гъркоманите хаджи Ставри Примов чрез „връзките си с гръцкия влади-
ка в Одрин успява да принуди учителя да напусне Хасково без право да 
учителства в целия Одрински вилает“ (Кънев 2006: 49).
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Нестор Марков си подава оставката и напуска Хасково, но работата му 
за пробуждането на хасковското гражданство дава значителни резултати и 
е високо оценена от Стоян Заимов, който твърди: „Нестор Марков, Христо 
Златаров, Йордан Ненов с неуморните си залягания бяха пробудили духа 
на българщината в Хасково и околността му. Марков и Златаров бяха орга-
низирали дружина от патриоти, която едновременно ламтеше за черковна и 
политическа свобода. Те бяха подготвили младежите в Хасково да посрещ-
нат сърдечно народния апостол Васил Левски“ (Заимов 1899: 185).

Учител в Плевен

По онова време потребността от учители в България е изключително 
голяма. Общините и настоятелствата и в градовете, и в селата се над-
преварват да ангажират добри учители.

Разбрал, че Нестор Марков е без работа, Йоаким Груев му предлага 
две възможности: Битоля и Плевен. Нестор Марков предпочита Плевен. 
В препоръчителното си писмо до плевенските първенци Груев пише: 
„Считам се за честит, като можах да подействам да Ви пратя за учител 
момък, снабден с всички елементарни науки на български, също турски 
и френски езици“ (Дописка 1868: 3).

С пристигането си в Плевен през декември 1867 г. като главен учител 
Марков се насочва към реформиране на учебната, просветната и култур-
ната дейност в града и скоро дейността му дава сериозни резултати. На-
мира широко поле за изява. Доверието, гласувано му от местната власт и 
училищното настоятелство, стимулира неговия ентусиазъм. „По негова 
идея се обновяват старите и построяват нови сгради за Свети-Николаев-
ското, Горномахленското и Долномахленското училище. Заемайки се с 
реформирането и модернизирането на учебната програма на класното 
училище, Нестор Марков включва предметите българска граматика, бъл-
гарска и всеобща история, аритметика, физика, землеописание, както и 
новите за всички класни училища в страната предмети алгебра, анатомия 
и физиология“ (Петрова 1966: 6). Същевременно от програмата отпадат 
религиозните дисциплини църковна история и катехизис с аргумента, че 
учебните часове могат да се запълнят с дисциплини от първостепенна 
важност. Въвежда и преподаването на френски и турски език, смятайки 
за особено значимо за бъдещото развитие на учениците това те да могат 
да се запознават с постиженията на развити европейски и други страни.

За да онагледи обучението по физика, той купува за пръв път тук 
електрическа машина и някои физически уреди и създава специален ка-
бинет, в който се правят полезни за обучението опити.

Нестор Марков има солидни приноси в обучението по физика и 
математика през ХІХ век, което е видно и от последните изследвания 
на съвременни учени (Камишева 2015: 281 – 293).
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По негова идея през 1868 – 1869 г. в града е създадено и общинско де-
вическо училище, което той открива с емоционално слово, обяснявайки 
необходимостта от грамотност не само за младежите, но и за девойките.

В това отношение Плевен има родолюбивия пример на Анастасия Ди-
митрова (1815 – 1894) – първата българска светска учителка, която през 
1840 г. създава в Плевен първото девическо взаимно училище. Но след 
като се омъжва, тя го напуска и то замира напълно. Убеден, че България 
има нужда и от образовани жени, през 1868 г. Н. Марков поема със собст-
вени средства обучението на две девойки в Габровското училище. През 
същата година той участва и в създаването на женското благотворително 
дружество в Плевен, което насочва усилията си към събирането на сред-
ства за изграждането на постройка за девическото училище, в което броят 
на ученичките много бързо се увеличава.

Нарастването на броя на учениците и разделянето им в два класа на-
лага постъпването на нови учители. Назначени са Тодор Коджов, Пано 
Рогозаров, Матей Белчев, с помощта на които се сформира и трети клас. 
В преподаването се използват и учебници от Йоаким Груев и Христо Г. 
Данов. За учениците от втори клас Нестор Марков въвежда изучаването 
на турски език.

По негово внушение някои ученици продължават обучението си „в Ру-
сия, Чехия и Австрия, един отива в Робърт колеж в Цариград“ (Марков 
1927: 12 – 14).

1869 г. е изключително наситена и с прояви на Нестор Марков в по-
лето на духовната култура. Дошъл от Хасково с известен опит и в рабо-
тата на читалище „Заря“, тук – в Плевен, на 1.Х.1869 г. той инициира и 
създаването на читалище „Съгласие“, като написва и неговия устав. Чи-
талището бързо става притегателен център за плевенското гражданство.

Нестор Марков поставя началото и на театралното дело в Плевен. 
Със своите ученици той разучава пиесата „Многострадалната Генове-
ва“ от Кристо фон Шмид, преведена и побългарена от видния врачан-
ски учител Кръстьо Пишурка, в която и женските роли се изпълняват 
от младежи. На 25 и 26.ХІІ.1869 г. в салона на Свети-Николаевското 
училище се осъществяват първите две представления на мелодрамата, 
която оставя незабравими впечатления у публиката.

Висока оценка за театралното дело на Нестор Марков дава големият 
театрален историк и критик Стефан Каракостов, който отбелязва: „Нес-
тор Марков е положил сериозни грижи за първото представление на „Ге-
новева“ в Плевен. Самостоятелната концепция на Нестор Марков показва 
как една пиеса, допусната от цензурата като религиозно-морализаторска, 
може да бъде подчинена на нова идея – защита на човешката личност 
<…> През 1872 г. плевенци връщат за учител Нестор Марков и по-късно 
читалището прави усилена подготовка за поставянето на „Криворазбра-
ната цивилизация“ и „Походите на Бонапарта“, но и двете постановки са 
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забранени“ (Каракостов 1973: 524 – 525). Но едно е ясно: че плевенското 
читалище и театърът в града са рожба на Нестор Марков.

Интересни спомени за учителя си Нестор Марков ни е оставил неговият 
ученик Георги Попов, който по-късно сам става учител. „Като човек, като 
учител и по трудолюбие Нестор Марков беше неподражаем <…> Той беше 
висок, спретнат, чист и представителен човек. Беше сериозен в разговорите 
си, привлекателен и пленяваше слушателите си“ (Попов 1939: 41 – 49).

Особено ценен документ, отразяващ огромната работа, свършена от 
Нестор Марков в Плевен, са неговите лични спомени, даващи солидна 
информация и за напредъка на учебното дело в града, за времето, в кое-
то той е главен учител (Марков 1927: 12 – 14).

В Плевен Нестор Марков подготвя и два от първите си учебници: 
„Малка аритметика“ и „Събрание аритметически задатъци“ – първия 
български сборник със задачи, в който са дадени отговорите, а по-труд-
ните са решени. В края на учебната година наред с успеха по другите 
предмети „особено впечатление произвел на годишния изпит бързият 
успех по турски език, чието изучаване в нашите училища от онова вре-
ме и малко по-късно обикновено вървяло мъчно както поради недос-
татъците на арабската му азбука, така и поради постепенно растящата 
омраза на учениците към всичко турско. Особено важно било това, че 
учението на този мъчен предмет се насаждало от Н. Марков не с пръч-
ката, а с умение и търпение“ (Трифонов 1933: 256).

След провеждането на годишните изпити той напуска Плевен и оти-
ва в Русе заедно със съпругата си.

Екатерина Маркова (1848 – 1925)

По време на учителстването си в Плевен 32-годишният Нестор се 
оженва за 20-годишната Екатерина (Тинка), която е дъщеря на хаджи 
Константин хаджи Паков (1802 – 1885). Той е много богат търговец, 
създал широка мрежа от търговски връзки както в Османската империя, 
така и в цяла Европа. Той е бил член на Градския съвет на Плевен, учи-
лищен настоятел и е сред основателите на читалище „Съгласие“ през 
1869 г. Щедро е дарявал пари за издаването на редица книги, сред които 
са и учебниците на Нестор Марков. Известно е също така, че хаджи 
Константин е подкрепял зет си във всичките му прояви – духовни, кни-
жовни, борчески. Бил е и съмишленик на Васил Левски, защото, когато 
през 1872 г. Апостола идва в Плевен, го укрива в собствения си дом. 

Екатерина хаджи Пакова ражда на Нестор Марков 8 деца, две от 
които умират рано. Тя се проявява и като известна общественичка: 
секретар е на благотворителното дружество „Майка“, ръководено 
успешно три десетилетия от Екатерина Каравелова. Обществената 
дейност на Тинка Маркова не пречи на семейните ѝ ангажименти, 
защото шестте деца вече са отраснали.
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Отново в Плевен

След двегодишно учителстване в гимназията в Русе, където възник-
ват непреодолими проблеми, Цани Гинчев и Нестор Марков напускат 
училището, а Нестор Марков откликва на настойчивата молба на Пле-
венската община и се връща в града.

През учебната 1872/1873 година Нестор Марков е отново в Плевен, къ-
дето разгръща още по-активна дейност, насочвайки усилията си към съз-
даване на училища и читалища в села в близост до града. В своите спо-
мени сам споделя: „аз повече внимание обърнах за отваряне училища по 
селата. Членовете на Плевенската община ме разбраха и дадоха всичкото 
си съдействие. Те приготвиха почвата в селата, а аз търсих учители, кои-
то твърде редки бяха за градовете, камо ли за селата, но през нея година 
около десетина села снабдихме с учители“ (Димов, Вълчинов 2006: 168). 

Създадени са училища и читалища в Писарово, Ракита, Крушовица, 
Садово, Горни и Долни Дъбник, Горна и Долна Митрополия, Тръстеник 
и други селища. Това привлича силно вниманието на турската власт, но 
тя се примирява със случващото се.

В Габровската гимназия

След приключването на учебната 1872/1873 година Нестор Марков 
напуска Плевен, защото е поканен за учител в легендарната Априловска 
гимназия в Габрово, която по онова време е най-престижното учебно за-
ведение в България. Там е привлечен учителският елит на страната ни, а 
сред учениците се оказват Димитър Благоев, Алеко Константинов, Ни-
кола Начов, Петър Пешев, както и бъдещи министри, депутати, видни 
общественици, известни учени и академици. „Повечето от учителите – 
споделя в спомените си техният ученик и бъдещ колега Тома Васильов 
– знаеха отлично предметите си и умееха да ги предават ясно, нагледно, 
а чрез своя авторитет и умението да се държат както подобава към уче-
ници и общество те бяха се издигнали – нещо рядко за онова време, и 
оставиха неизгладими за себе си спомени между своите ученици, които 
високо ги ценяха.“ (Васильов 1938: 136).

Заключение

Вдъхновяван от стремежа си да бъде полезен на своето отечество, 
Нестор Марков посвещава повече от 40 години на духовното, култур-
ното и политическото израстване на България. Учител с реформатор-
ски идеи и неуморен възрожденски будител, държавник и общественик, 
книжовник и патриот, изпълнен с кипяща енергия, насочена към безза-
ветна служба на род и Родина – той заема достойно място сред най-из-
тъкнатите строители на възрожденска и следосвобожденска България. 
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Без хора като Нестор Марков нямаше да има България, българско са-
мосъзнание, българска нация. Без личности като Нестор Марков бихме 
били слепи за българската история, за българския национален живот.

Името на Нестор Марков и сега е символ и пример на хората с твърд 
характер, които са будната съвест на своите нации. Днес, във времето на 
тотална духовна и икономическа разруха, България има остра потреб-
ност от личности като Нестор Марков, обладани от неговия чист идеа-
лизъм и готовност да ѝ служат, водени от единствената мисъл да се по-
стигне истинско благоденствие, каквото и тя, и народът ни заслужават.
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