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ИМАЛО Е И ТАКИВА БЪЛГАРИ,
ИЛИ ЕДНА БИБЛИОГРАФИЯ ЗА УЧИТЕЛЯ, 

ПРОСВЕТИТЕЛЯ И ДЪРЖАВНИКА 
НЕСТОР МАРКОВ

Наскоро излезе от печат задълбоченото библиографско изследване на 
проф. Мария Младенова за възрожденския учител, просветител, кни- 
жовник и читалищен деец, за следосвобожденския държавник, автор на 
учебници и речници Нестор Марков (Младенова 2016). За пръв път в 
нея са събрани и представени с голяма пълнота данни за 319 публика
ции от Нестор Марков, както и писаното за него -  от съвременниците 
му и до наши дни. Библиографията беше създадена благодарение на 
проект на Регионалния исторически музей и читалище „Съгласие 1869“ 
в Плевен под название „Възрожденецът Нестор Марков и плевенските 
будители“, финансиран от община Плевен.

Съгласявайки се да бъда научен редактор на биобиблиографията за 
Нестор Марков, запленена от разказа на проф. Мария Младенова за не- 
говия интересен, изпълнен с обрати живот и за солидното му книжовно 
дело, аз имах само бегла представа какво ни предстои. И колкото по-труд- 
но и заплетено ставаше издирването на материалите и се умножаваха 
библиографските загадки, които трябваше да разрешим, толкова повече 
нарастваше и моето възхищение от това какви ярки личности е имала 
България, с каква отдаденост, новаторски идеи и емоционален заряд те 
са работили за прогреса на страната си, как със завидна упоритост са 
довеждали до успешен край делата си. А проф. Младенова навлизаше 
все по-надълбоко в изследването си, за да извади на бял свят забравени 
или малко известни публикации. С прецизността на детектив тя открива- 
ше факти, сравняваше данни, вълнуваше се от находките си, срещаше се 
с родственици, търсеше съмишленици, изследвали многоликото дело на 
Нестор Марков, ваеше парче по парче неговия библиографски портрет.

И така от идеята да се представи пред днешния читател и изследовател 
библиографията на един плевенски учител, просветител и реформатор, ос- 
новател на читалище „Съгласие“ в Плевен, идеен вдъхновител на театрал- 
ното дело в града, се роди библиографският образ на една изключителна 
личност с приноси, които далеч надхвърлят регионалното. И макар че за-

33



мисълът да се създаде библиография за Нестор Марков, като се следват 
житейските му пътища, можеше да се зароди и в Харманли, Хасково, Стара 
Загора, Пловдив, Русе, Варна, София, той се осъществи точно в Плевен. 
Но, убедена съм, този библиографски труд има общонационални измере
ния, защото личността на Нестор Марков не може да бъде вмествана в едни 
или други географски граници, тя може да се съотнася само към България.

Кой е Нестор Марков според обширната студия, която представлява 
отличен въвеждащ елемент в представяната библиография?

С пълно право проф. Мария Младенова нарича Н. Марков един от тита
ните на Българското възраждане. В студията той убедително е представен 
и като много активен политик, държавник и учител, работил всеотдайно на 
различни постове във възрожденска и следосвобожденска България. Ли
чността му е очертана на фона на паметни за страната ни събития, като са 
привлечени множество факти от отразените в библиографията източници.

За да разберем и оценим сложността на настоящето библиографско 
издирване, трябва да посочим някои акценти от впечатляващата биогра
фия на Н. Марков.

Нестор Марков е роден през 1836 г. в малкото селце Иробас (дн. Кри
во поле), Хасковска област. Учи в родното си село, закратко и в с. Куру- 
чешме, в Хасково, завършва класното училище „Кирил и Методий“ в 
Пловдив при известния педагог Йоаким Груев. Посещава и турската 
гимназия в града, попивал е знания и в американското протестантско 
училище в Пловдив, учил е френски език и в Цариград в католически 
пансион. Системното му и упорито самообразование обаче е в основата 
на това, което го прави блестящ учител. Марков учителства за кратко в 
Харманли, в Хасково, където си навлича неодобрението на гъркоманите 
заради родолюбивите си и революционни идеи, наклеветен и съден е, но 
е оправдан. След това настъпва благотворният за него плевенски период 
на учител, просветител и реформатор в образованието. В Плевен Мар
ков подготвя и два от своите учебници, основава читалище „Съгласие“, 
поставя началото на театралното дело в града с „Многострадална Гено- 
вева“, подготвя постановките „Криворазбраната цивилизация“ и „Похо
дите на Бонапарта“, които са забранени. Учителства и в Русе, като и там 
участва активно в читалищната дейност, работи упорито за създаването 
на нови учебници. Отново е в Плевен през 1872 г., после в Габровската 
гимназия, където е обвинен за революционна дейност, арестуван е заед- 
но с други учители и е осъден на смърт, но по-късно е амнистиран. Пре- 
подава и в първото българско богословско училище в манастира „Св. св. 
Петър и Павел“, поканен от Търновската патриаршия.

Още през Възраждането Н. Марков се откроява като учител с модерни 
за времето си идеи, като книжовник, общественик, читалищен и театра
лен деец. Той участва в Руско-турската освободителна война като пре-
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водач, зачислен в щаба на генерал Гурко. Несъгласието му с Берлинския 
договор и участието му в комитетите „Единство“ (1878 -  1879 г.) в Южна 
България го поставят в центъра на съдбовни за обединението на страната 
събития. При Временното руско управление (1878 -  1879) е секретар на 
окръжния началник на Хасково. След това е окръжен управител на Стара 
Загора (1879 -  1881), където работи всеотдайно за въздигането на града 
от пепелищата, в които го превръщат турските войски. И тук упоритата 
му и денонощна работа „е оценена“ -  с несправедливо уволнение -  и той 
напуска града. Последователно е окръжен управител на Търново (1882 -  
1884), Русе (1884 -  1886), Варна (1901) и Пловдив (1901), като основна 
негова мисия е да налага справедливост и законност, да примирява остри
те партийни страсти, да бъде обективен и надпартиен. За дейността си в 
полза на Отечеството е награждаван няколко пъти с високи руски ордени 
от императорите Александър III и Николай II, заради което по-късно си 
навлича гнева на българския цар Фердинанд. През 1883 година за кратко 
изпълнява длъжността министър на вътрешните работи в правителството 
на Леонид Соболев, избиран е на два пъти за народен представител. В пе- 
риоди, в които не е на висок държавен пост, учителства в Първа софийска 
мъжка гимназия (1887 -  1893) и в Русенската мъжка гимназия (1894 -  
1896). След като се пенсионира след 40-годишна държавна и политическа 
дейност, Нестор Марков се отдава изцяло на своите книжовни занимания.

Споменавам всички тези факти от биографията му, защото те, по 
един или друг начин, са намерили отражение чрез описаните публи
кации в представяната библиография. Подробности от разнопосочните 
му занимания може да бъдат открити, след внимателно проучване, във 
възрожденския периодичен печат, а също и в множество периодични из
дания, издавани в различните региони в следосвобожденска България, 
където той е живял и работил.

За съжаление част от тази периодика днес трудно се намира в нашите 
библиотеки, защото не е комплектувана или запазена в своята пълнота, кое
то направи библиографското издирване много трудно. Труднодостъпни за 
проучване са и спомените на негови съвременници, отразени в различни 
сборници, чието преглеждане също изисква библиографски нюх, педан- 
тичност и търпение. На издирването на такива източници проф. Младе- 
нова отделя особено внимание. Изпитание пред библиографа е и големият 
хронологичен период на изследването -  от 1869 до 2016 г., който изисква 
както преглеждане на огромен обем от извори, така и познаване на особе- 
ностите и спецификите на българското книгоиздаване и на периодичния 
печат както през Възраждането, така и в следосвобожденска (1878 -  1944), 
социалистическа (1944 -  1989) и демократична (1989 -  2016) България.

Като всяка персонална библиография и тази на Нестор Марков има 
два големи раздела, отразяващи неговото творчество и писаното за него.
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Трудът е приносен преди всичко с пълнотата на събраното и описано 
книжовно наследство на самия Нестор Марков. Включени са описанията 
на 47 негови текста, сред които на първо място са учебниците му: „Малка 
аритметика“, в две издания -  от 1869, 1872; „Събрание аритметически за- 
датъци“, 1869; „Геометрия, праволинейна тригонометрия и статика“, 1871; 
„Граматика на турский язик“ в 2 части, 1871 -  1874; „Буквар за француз
ский язик“, 1874; „Лексикологическа граматика за изучаване на француз
ский язик и стил“, 1875. Многократно надживяват времето си и седемте 
речника, които той съставя -  френско-български и българско-френски, пъ- 
лен и джобен. Чрез библиографията проф. Мария Младенова обръща вни
мание върху един непознат за изследователите на Нестор Марков факт -  че 
неговите речници са издавани и много по-късно, доста време след смъртта 
му, в Германия (1929, 1940 -  в доработка на Александър Дорич), като за 
пръв път тя дава пълни техни описания, издирени от сводния електронен 
каталог WorldCat, защото те отсъстват от българските библиотеки. Уста- 
новено е също, че всичките му речници присъстват в електронните ката- 
лози, следователно и във фондовете на редица чуждестранни национални 
библиотеки, напр. френската, холандската, швейцарската, което е огромно 
признание за български лексикограф от този период.

Разнообразни са и представените публикации на Нестор Марков, от- 
печатани в сборници и в периодични издания. Тук трябва да обърнем 
внимание на издирените няколко публикувани негови писма до Пет- 
ко войвода и Цани Гинчев, в които той споделя интересни житейски и 
творчески несгоди. Следва да откроим също ранните му дописки във 
възрожденските вестници -  цариградските „Турция“, „Македония“, 
„Право“, „Век“; русчушкия „Дунав“; букурещките „Отечество“ и „Учи- 
лище“, по въпроси на училищното и читалищното дело, по борбите за 
независима църква, книжовни известия и др. Следват негови спомени 
за родното му място, за учебната му дейност, доклади и изложения като 
областен управител, бележки по учебното дело, утвърдени от него ус- 
тави и прикази. Описани са също публикувани спомени за родното му 
място, за учебната му дейност, както и бележки за учебното дело.

По-голямата част от издирените и документирани в библиографията 
материали представлява писаното за Нестор Марков. Сред тях намирам 
за много ценни откритите спомени и бележки за него от Стоян Заимов, 
Йоаким Груев, Анастасия Тошева, Никола Обретенов, Константин Иречек, 
Тома Васильов, Христо Стамболски, Атанас Илиев и др., тъй като те, освен 
че позволяват да се очертае по-ясно портретът му, го вписват по най-автен- 
тичен начин във времето, в което живее, и отбелязват общуването му със 
забележителни личности. Много усилия посвещава проф. Младенова на 
подробното разкриване на материали, отнасящи се до дейността на Нестор 
Марков като префект в различните населени места. Обект на вниманието и
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са не само публикациите на няколкото изследователи на неговото дело, ка- 
квито са Недялко Димов, Тянко Вълчинов, Снежана Маринова, Въко Мит- 
ков и др., но и множеството публикации в периодичния печат, официални 
документа от типа на статистически отчети, доклади, устави, юбилейни 
книги. Значителен дял в библиографията представляват по-новите матери- 
али за Нестор Марков, които открояват по-задълбочените изследвания на 
отделни аспекти от живота, делото и книжовните му приноси. Събрани и 
описани са също множество материали от научни конференции и други 
юбилейни форуми, посветени на Нестор Марков, организирани в Хасково, 
Плевен, Горна Оряховица, Стара Загора, както и публикации в научни и 
документални сборници, отделни монографични изследвания. Те подсказ- 
ват възобновяването на интереса към личности от възрожденското и след- 
освобожденското ни минало, които със своята дейност и със завещаното 
ни книжовно наследство могат да послужат за пример на днешното поко
ление, както с високата си образованост и интелигентността си, така и с 
усилията си да служат на висши национални каузи, с предаността си към 
Отечеството, със стремежа си да поставят духовните стремления по-висо- 
ко от личного си издигане.

Както вече споменахме, библиографското издирване изискваше не 
само висок библиографски професионализъм и изследователски нюх, 
но и широка обща култура, задълбочени исторически и краеведски по
знания, умение да се работи със стари периодични издания, да се позна- 
ват обществените и литературните кръгове, които стоят зад тях, за да се 
търсят и намират връзките между публикациите, да се разкриват ини- 
циалите на „скритите“ автори. С всички тези предизвикателства проф. 
Мария Младенова се е справила по най-добрия начин.

Структурата на биобиблиографията следва традициите в този жанр. 
Издирените публикации, с хронологичен обхват 1869 -  2016 г., са групи- 
рани в два основни дяла: „Публикации от Нестор Марков“ (подразделе- 
ни на „Учебници -  оригинални и преводни“; „Речници“; „Публикации 
в сборници и периодични издания“) и „Публикации за Нестор Марков“ .

Основният принцип на подреждане на издирените текстове е хроноло- 
гично-азбучният. Библиографските записи във всеки дял са разположени 
според годината на отпечатването им, а когато в една година се срещат 
няколко записа, те са наредени вътре азбучно. Важна особеност на биб- 
лиографията е, че голяма част от представените в нея публикации са ано- 
тирани, като често са предлагани цитати от самите документа, за да се 
подчертае автентичността на оценките за делото на Нестор Марков или 
да се разкрие колоритът на езика на съответните автори.

За да се създаде възможност за бързо и надеждно информационно 
търсене, в указателя са изработени два показалеца: именен и географ
ски. Именният показалец ни дава възможност да проследим кръга от 
лица, с които е общувал Нестор Марков, които са оставили спомени за
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него, или които са писали и публикували текстове за него -  след смъртта 
му и до наши дни. Географският показалец ни води към места, свързани 
с професионалния му път, показва ни в кои селища са се концентрирали 
книжовните му интереси и дейността му като държавник.

Особен акцент в библиографията имат и изведените под формата на 
летопис по-важни дати от живота и делото на Нестор Марков, както и 
статията на доц. д-р Ганка Камишева за приноса на Нестор Марков за 
обучението по физика през Х1Х век. Безспорно обаче от всички тексто- 
ве най-важно значение от фактологична гледна точка има споменатата 
студия на проф. Младенова, която освен че чертае подробния му порт
рет и прави непрекъснати препратки към библиографските сведения, 
хвърля и мост към бъдещето -  с увлекателния разказ за семейството 
и за дома на Нестор Марков, за неговите потомци, сред които са били 
уважавани лекари, юристи, предприемачи, изключителни математици и 
полиглоти, очевидно наследили заложбите, работоспособността и инте- 
лигентността на знаменития си предшественик.

Като задълбочен и педантичен учен проф. Мария Младенова знае, че 
нито една библиография не може да постигне абсолютна пълнота на из- 
дирване на документите, затова сама чертае в обяснителните си бележ- 
ки възможните акценти на бъдещи изследвания, отнасящи се до Нестор 
Марков. Според нея те трябва да се концентрират върху проучване на 
дневниците на Народното събрание, за да се проследи по-детайлно дей- 
ността на Н. Марков като народен представител; по-задълбочено издир- 
ване на по-голям брой заглавия от периодични издания -  централни и 
местни, за да се открият предполагаеми материали за него, публикувани 
в дните непосредствено след кончината му, защото той е бил известна и 
почитана за времето си личност и наличието на подобни съобщения и 
по-обширни материали е напълно обосновано. Допуска се също, че едно 
специализирано проучване на държавните архиви в градовете, в които 
Нестор Марков е бил учител или окръжен управител, би дало допълни- 
телни сведения, които да дообогатят неговата биография. Бих добавила 
също, че идентифицирането и отразяването на електронните ресурси, 
отнасящи се до Нестор Марков, също е един възможен подход при бъ- 
дещи издирвания, макар че подобни ресурси имат нетрайно присъствие 
в интернет пространството. Наличността на дигитални копия от учеб- 
ниците и речниците на Нестор Марков в авторитетни информационни 
системи като сводния каталог на Националната академична библиотеч- 
на система (НАБИС) и електронните каталози на други български биб
лиотеки също заслужава по-мащабно проучване и популяризиране.

Всички направени предложения за бъдещи издирвания върху духов- 
ното наследство на Нестор Марков и документите за него не намаляват 
значението на представяната негова библиография. Тя без съмнение е 
мащабен по своя хронологичен и географски обхват труд, който дава
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една отлична основа не само за бъдещи още по-сериозни проучвания, 
но и за популяризиране сред по-широка публика на книжовните при
носи и многостранната дейност на една интересна личност с възрож- 
денски идеали и следосвобожденски ентусиазъм, работила почтено за 
издигането на Отечеството си.

Именно затова в заключението си бих искала да се върна към заглавие- 
то на този текст -  „Имало е и такива българи“. Библиографията за Нестор 
Марков ни убеждава в това, давайки ни възможността сами да изберем до 
кои от описаните източници ще пожелаем сами да се докоснем.
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