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Abstract: The following text throws light on the work of some Bulgarian 
teachers during the years just before and immediately after the Liberation. 
Those professionals up-dated and modernized the educational system of 
the period before the Russian-Turkish War of 1877 -  78. The teachers were 
also active participants in the social life of the Bulgarians at the time. They 
were contemporaries of Nestor Markov, being his colleagues, proselytes 
and friends. After the Liberation, most of them played important roles in the 
process of building up the young Bulgarian state as senior officials, scientists 
and active participants in public matters.

Увод

В края на XIV век България е погълната от нахлулата в Европа Ос- 
манска империя и престава да съществува като самостоятелна държава. 
В продължение на няколко века българите са откъснати от европейската 
култура. Едва в края на XVIII и началото на XIX век настават години 
на оживено икономическо развитие и национална интеграция в българ- 
ските земи. Усиленото икономическо развитие променя структурата на 
местното население, засилва се търговският обмен на стоки, развиват се 
контакти извън пределите на Османската империя. Засилва се интере- 
сът към образование, което да отговаря на порасналите нужди в новата 
икономическа обстановка (Димитров 1987). Това е същинското пробуж- 
дане на българския народ и стремеж към създаване на национална дър- 
жава (Генчев 2016). Една особено активна социална група, дала бурен 
тласък на националното осъзнаване и културно развитие, е тази на бъл- 
гарските учители. След възстановяване на самостоятелната българска 
черква през 1870 г. духовенството и учителите са основният двигател на 
народното просвещение и българските въстания (Генчев 2016). На тях 
се пада да играят важна роля не само в епохата на нашето Възраждане, 
но и по-късно, след Освобождението, когато продължават да работят 
като учители, учени и администратори на науката и образованието при 
изграждане основите на младата българска държава (Генчев 1988). Ти
пичен случай в това отношение е Нестор Марков (1836 -  1916).
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Трудности в образованието преди Освобождението

След края на Кримската война идва поколението на учителите, родени 
в годините около 1830 -  1845. Те модернизират учебния процес, вдъхват 
на учениците любов към знанието и високи патриотични чувства. Тях- 
ната дейност се подкрепя морално и материално от българското населе
ние в осъзнатата необходимост от по-добро качество на образованието. 
Учителят е пример за подражание, неоспорим авторитет, вдъхновение за 
младите хора в стремежа им към по-добър и по-смислен живот. Въпрос 
на чест е в населеното място да има училище, както и да бъдеш член на 
училищното настоятелство. В същото време откриването на училище по- 
ставя много проблеми: строежът и поддръжката са изцяло за сметка на 
местната българска общност и изискват много средства, липсва подкрепа 
от официалната власт, трудно се намират добри учители. Нешо Бончев 
(1839 -  1878) в статията си от 1871 г. „За училищата“ (Бончев 1871: 3 -  4) 
отбелязва, че има създадени голям брой училища, но: „ред нямаме в учи- 
лищата, цел нямаме, не знаем что гоним... Училищата трябва да бъдат 
различни -  да има начални (3 -  4 години), реални (7 -  8 години), кла- 
сически (7 -  10 години), духовни (7 -  8 години)... Трябват училища за 
учители -  за начални, института -  за гимназиални. Училища за занаяти, 
живопис, земеделие, за търговия.“ Н. Бончев се застъпва за класическото 
образование: „Класическите езици и литературата са средство да се раз- 
вие умът, те не могат да бъдат заменени ни с една от другите науки освен 
математиката. Устроението на нашите училища не е работа на един чо- 
век, а е работа на цяла община, цял град, цял народ“.

До Априлското въстание от 1876 (и до Освобождението) в българ- 
ските земи има само три пълни гимназии (в Болград, Габрово и Плов
див) и доста на брой класни, наречени още главни, горни, полугим- 
назиални училища. Главните училища са самостоятелни, отделени от 
началните, те имат предмети по природо-математически науки, някои 
с добре уредени кабинети (История на България 1987: 457; Доросиев 
1926; Ганчев 1987: 5 -  15 ). Намирането на учители не само за класните, 
но и за началните училища е сериозен проблем. До Освобождението у 
нас има около 600 души със завършено висше образование, като повече 
от една трета са медици. С университетско образование са 166 души, 
от които 51 прависти, 39 с историко-филологическа специалност, 11 са 
учили философия, девет естествени науки, седем са завършили матема
тика и 25 души -  инженерно-технически науки, духовни академии са 
завършили 47 души (Генчев 1988). Голяма част от завършилите духов
ни семинарии в Русия също преподават в училищата. Разпределението 
на учителите с висше образование в българските земи не е равномер
но -  те работят предимно в големите градове. Трябва да се спомене за 
многото учители, които нямат висше образование, но благодарение на

54



упорития си характер и жаждата си за знания се изравняват с колегите 
си висшисти. Такива са например Петко Р Славейков (1827 -  1895), Ди- 
митър Душанов (1837 -  1904), Нестор Марков и мн. др.

Една от най-големите трудности, с която се сблъскват предосвобож- 
денските учители, е липсата на български учебници и учебни помагала, 
както и учебни програми. Затова много учители стават автори на българ
ски учебници, преводачи на чуждестранна учебна литература, състави- 
тели на учебни програми -  Йоаким Груев (1828 -  1912) превежда 11 и 
съставя 20 учебника с многобройни издания, Нестор Марков превежда 
един и написва шест учебника, Димитър Душанов превежда четири и на- 
писва два учебника и др. През 1871 г. в Русе Цани Гинчев (1832 -  1894), 
Нестор Марков и Димитър Енчев (1855 -  1922) откриват книжарница, 
която снабдява училищата, учителите, читалищата и всички желаещи с 
български учебници, прочитни книги и учебни пособия (Димов, Вълчи- 
нов 2013). Създаването и превеждането на учебници от самите учители 
е естествен процес -  те най-добре познават нуждите и способностите на 
своите ученици. В същото време учебните програми страдат от известен 
субективизъм -  зависят от гледната точка и знанията на главните учители. 
Съдържанието на учебните програми вълнува цялото българско обще
ство. Водят се спорове дали обучението трябва да има светски „реален“ 
характер, или да бъде с хуманитарна и религиозна насоченост. Има по
лемика във вестниците „Турция“ и „Время“ (История на България 1987: 
457). След продължителни спорове в началото на 70-те години, когато 
стремежът за приобщаване към развитите модерни държави е всеобщ, 
надделява реалното образование. В учебните програми широко се застъп- 
ва изучаването на математика, физика, химия, естествознание и чужди 
езици. Като пример за отлична програма е тази на Г абровското училище 
(Каролев 1926). През 1871 г. от Русия се завръщат Райчо Каролев (1846 -  
1928), Иван Гюзелев (1844 -  1916) и Петър Генчев (1843 -  1905). Тримата 
млади учители, завършили висшето си образование като руски стипен- 
дианти и назначени в Габровското главно училище от изпълнителите на 
завещанието на Васил Априлов в Одеса, имат амбицията да превърнат 
училището в първокласна гимназия с ясна визия какъв трябва да бъде 
учителят: „Ние знаехме, че в България за учителя има широко поле за ра
бота, стига той да е въодушевен от родолюбие. Ние знаехме, че учителят, 
за да има успех в работата си, трябва да има благ характер, да се отличава 
по своя морал, да има примерен живот и да бъде образец за другите, за- 
щото всички: и деца, и мъже, и жени се вглеждат в живота му вкъщи, вън 
от къщи, в училището и навсякъде и от него вземат пример.“ (Каролев 
1926: 132). Тези реформатори на учебното дело привличат доказали се и 
високоуважавани преподаватели. През 1872 г. са назначени Цани Гинчев 
и Андрей Манолов (1849 -  неизв.), а през 1873 г. Нестор Марков, Стефан 
Зографски (неизв. -  1908) и свещеник Васил Михов (неизв.). По инициа

55



тива на преподавателя по физика Иван Гюзелев с доброволни дарения е 
оборудван първият у нас кабинет по физика. Първият випуск на седем- 
класната гимназия е през 1875 г.

Наред с проблемите за учебната материална база и намирането на 
учители съществува още една постоянна заплаха: силното гръцко вли
яние в обществото и намерението на турската власт да слее български- 
те и турските училища. Гръцкото влияние се проявява особено силно 
в Южна България, гръцката „мегали идея“ целяла присъединяването 
на българските земи на юг от Балкана и Македония, което е въпрос на 
време предвид упадъка на Турция. Затова една от основните задачи на 
образованието в родните училища е широкото изучаване на българския 
език и българската история за откъсване от гърцизма и създаване на 
чувство на гордост от българската принадлежност. През 1865 -  1866 г. 
валията на Дунавския вилает Митхад паша предлага сливане на българ
ските и турските училища (Каролев 1926). Той имал наблюдение върху 
бързия напредък на българското образование, което създава опасения 
на държавната власт. Тази идея среща решителен отпор и от двете стра- 
ни -  българите бранят своите училища, а мюсюлманите не желаят да 
учат заедно с „неверници“. Така идеята за сливане не се осъществява.

Развитие на образованието след Освобождението

По време на Априлското въстание и Руско-турската война повече- 
то училища са затворени и практически учебните занятия са прекрате- 
ни. Учителите от Габровската гимназия Нестор Марков, Цани Гинчев, 
Иван Гюзелев, Райчо Каролев, Петър Генчев, Андрей Манолов, Стефан 
Зографски са арестувани и откарани в Търновския затвор, където ле
жат три месеца, като ги грози бесило. След като са освободени, Нестор 
Марков и Иван Гюзелев стават учители в духовното училище на Петро- 
павловския манастир край Лясковец.

След края на Освободителната война (1877 -  1878) някои учители се 
връщат към основната си професия, други постъпват на администра- 
тивни длъжности, защото нуждата от образовани и интелигентни ръко- 
водители е огромна. Много от тях в определен период отново препода- 
ват в големи училища и полагат усилия да бъдат максимално полезни на 
новоосвободена България. Математикът от Габровската гимназия Иван 
Гюзелев става помощник на завърналия се от Русия проф. Марин Дри- 
нов (1838 -  1906) (Тодев 2015) в организиране на системата на следос- 
вобожденското образование, по-късно е министър на народното про
свещение; Йоаким Груев е директор на просветата в Източна Румелия, 
гимназиален директор; Цани Гинчев е член на временната управа на 
гр. Търново и председател на търновския комитет „Единство“ (Дойнов 
2006), окръжен училищен инспектор на Врачански и Оряховски окръг; 
Йосиф Ковачев (1839 -  1898) е началник на отделението на народната
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просвета в Пловдив, училищен инспектор в София, професор в ново- 
откритото висше училище; Райчо Каролев е директор на Габровската 
гимназия и министър на просвещението.

Временното руско управление създава „Отдел за просвещение и ду- 
ховни дела“ начело с проф. Марин Дринов. Отделът заварва сравни- 
телно добре уредена светска система от училища, създадена преди Ос- 
вобождението. Преобразуванията започват и Марин Дринов предлага 
руски устройствени модели всеки път, когато българските традиции не 
дават решение на даден проблем (Пеев 2014). Това особено се отнася 
за изграждане на структурата на училищния инспекторат, училищната 
структура и учебните програми. Въпреки всичко новоприетите разпо- 
редби и закони от временното руско управление не тласкат учебното 
дело към „руски модел“. Според чл. 78 на Търновската конституция 
„първоначалното учение е безплатно и задължително за всите подани- 
ци на България“. Задължителното безплатно първоначално образование 
на децата от двата пола е основната разлика с руската образователна 
система, която не предвижда задължително образование (Пеев 2014).

Настъпилите промени утвърждават държавното ръководство в об- 
разованието, единната училищна система с единни учебни планове и 
програми. Създават се органи за ръководство на централно, регионално 
и местно ниво. Това е базата, върху която през следващите години раз- 
личните министри ще доразвиват и изграждат учебното дело. И въпре
ки това до началото на ХХ век се правят реорганизации и нови схеми на 
образованието, като окончателно се приема европейският учебен модел. 
Голяма роля в това отношение изиграват министрите Константин Ире- 
чек (с мандат 11.У1881 -  5.УП.1882), Димитър Агура (мандат 15.III.1883 
-  21.VIII.1883) и Райчо Каролев (мандат 11.УП.1884 -  21.VIII.1886). Из- 
вършена е огромна по обем разностранна дейност, целяща догонването 
на развитите страни в образованието. Голяма част от тази дейност е из- 
вършена от българските учители.

Нестор Марков (1836 -  1916)

Житейският и професионалният път на Н. Марков отразяват много 
от изложените по-горе трудности. Марков е роден през 1836 г. в с. Иро- 
бас (Криво поле), Хасковско, учи в килийното училище на даскал Сево 
в родното си село, после в Хасково и през 1866 г. завършва петокласната 
гимназия на Йоаким Груев в Пловдив. В същото време посещава турско 
духовно училище (медресе), слуша лекции по физика, химия и матема
тика в протестантското училище, изучава турски, арабски, старогръцки 
и френски език (Димов, Вълчинов 2013). Нестор Марков учителства за 
кратко в Харманли и Хасково, където оставя незаличим спомен с любов- 
та към работата си и борбата срещу гръцкото влияние. Стоян Заимов 
пише: „Пробуждането на българщината в Хасково има две епохи: епо-
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хата на Нестор Марков -  знамето на която е свободна българска църква, 
и епохата на Берковски -  велика и свободна България.“ (Займов 1983).

С препоръка на Йоаким Груев през 1867 г. Нестор Марков е назначен за 
главен учител в плевенското училище. В Плевен започва зрелият период 
на неговата дейност. Млад, далновиден, изпълнен с енергия и любов към 
работата си, той се проявява като истински реформатор на образованието 
в града и околностите. За една година преустройва училището в трето- 
класно, въвежда нови учебни предмети и учебници. Успехите на Нестор 
Марков се дължат и на уважението и голямата подкрепа, която получава 
от плевенските първенци и цялото гражданство. В Плевен Н. Марков от- 
крива общинско девическо училище и през 1869 г. инициира създаването 
на читалище „Съгласие“ (Трифонов 1933). В читалището под режисурата 
на Нестор Марков става първото театрално представление в града. В съ- 
щото време Марков открива училища в осем села около Плевен.

Тук има още едно важно събитие в живота му -  през 1868 сключва 
брак с Екатерина хаджи Константинова хаджи Пакова от известния пле- 
венски род хаджи Пакови, т. нар. плевенски Кастриоти, клон от големия 
род на Георгий Кастриоти (Скендер бег) (Димов, Вълчинов 2013). На 
семейството се раждат една дъщеря и петима синове, всички получили 
добро образование и израснали като достойни българи -  учен (Влади
мир Марков), лекар (Константин Марков), адвокат (Иван Марков), ин- 
дустриалец (Светослав Марков), революционер (Марко Марков), убит 
като четник в Илинденско-Преображенското въстание (Марчев 2006).

Нестор Марков учителства в Русе, отново в Плевен, в Габровската 
гимназия и духовното училище в Петропавловския манастир край Ляс- 
ковец (Пешев 1929). Навсякъде е приеман с голямо уважение и обич за 
всеотдайната му работа и новаторството в училище.

Започва Руско-турската война и през есента на 1877 г. Нестор Марков е 
преводач в щаба на генерал Гурко. Заедно с руските войски стига до Сан 
Стефано. Благодарение на високия авторитет, който спечелва с честност- 
та и усърдната си работа, след войната е назначен от временното руско 
управление за секретар на Хасковския окръжен началник, а по-късно за 
префект на Хасково. В същото време е председател на хасковския комитет 
„Единство“, на който се пада да играе много важна роля в политическия 
живот на Източна Румелия (Дойнов 2006). Така започва пътят на Нестор 
Марков като висш държавен служител в новоосвободена България. Следва 
дейността му като префект на Старозагорска област (1879 -  1882) (Илков 
1908: 256). В този почти изпепелен до основи град проличава организа- 
торският талант и изключителната работоспособност на Нестор Марков. 
Грижата за създаване на домове на многохилядното население не отменя 
една от най-важните задачи -  построяването на Мъжката и Девическа- 
та областна гимназия на Стара Загора -  гордост за сърцето на учителя. 
Следва назначаването му за Търновски окръжен управител (1882 -  1884).
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След смъртта на руския император Александър II, от 4.1У до 3УШ.1883 г. 
е временно управляващ Министерството на вътрешните работи като 
заместник на ген. Соболев, който заминава за Русия за коронацията на 
Александър III (Васильов 1938). След една година е назначен за окръжен 
управител на Русе (1884 -  1886), избран е за депутат от Харманлийски 
район в Третото Велико народно събрание (Димов, Вълчинов 2013). Не- 
долюбван от княз Фердинанд и Ст. Стамболов, Нестор Марков се оттегля 
от чиновнически постове и се отдава отново на учителската професия в 
периода 1887 -  1893, като последователно преподава в Първа Софийска 
мъжка гимназия и в Държавната мъжка гимназия „Княз Борис“ в Русе. В 
периода 1901 -  1903 е назначен за окръжен управител на Варна и Плов
див, но продължава да се занимава с научна дейност.

Най-голямото културно дело на Нестор Марков са речниците -  
българско-френски и френско-български в няколко издания, високо 
оценени от Френската република (Кювлиева 1996: 5 -  6). За първите 
издания от 1894 и 1898 той е удостоен с почетен знак „Кавалер на 
просветата“ на френското Министерство на просветата и изкуствата. 
През 1912 и 1915 г. немското издателство „Ото Холце“ отпечатва него- 
вия българско-френски и френско-български речник в джобен формат. 
За това какво високо качество имат тези речниците, говори фактът, че 
немското издателство прави още две издания след смъртта на Марков 
-  през 1929 и през 1940 година.

Освен в лексикографията Н. Марков има научни приноси и в матема- 
тиката и физиката. Той прави авторизиран превод от френски на учеб
ника по алгебра, геометрия и статика на Ж. Оливие. Съставя първия 
сборник задачи по математика за българските училища -  „Събрание 
аритметически задатъци“, Русчук, 1869.

В. Кювлиева пише: „Н. Марков въвежда и преподава френски език в 
градовете Плевен, Русе и Габрово, убеден в неговата полза за младото 
българско поколение. Във френския език амбициозният учител несъм- 
нено е виждал едно от средствата за преодоляване на наложената ни 
вековна изолация от европейския културен процес. Франция е привли- 
чала погледа на българските общественици не само с културните си 
постижения, но и със своята демократична обществено-политическа 
атмосфера като антитеза на ретроградния турски Ориент. Френският 
език с утвърдената си функция на международен език, широко използ- 
ван в дипломацията, политиката, културните и търговските контакти в 
европейския свят, бързо се популяризира в нашите училища. Безспор- 
на заслуга в този процес има Н. Марков. Поколения български учени- 
ци, студенти и интелигенти са изучавали френски език чрез речниците 
на Н. Марков. Те излизат от рамките на учебно пособие и се превръ- 
щат в средство за диалог с френската култура, подпомагат процеса на 
европеизация на българския духовен живот“ (Кювлиева 1996: 5 -  6).
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Завършвайки, ще цитирам една характеристика на Нестор Марков, 
поместена във варненския вестник „Нова ера“ : „Г-н Нестор Марков е 
едничкият окръжен управител, който оставя най-добри възпоминания 
за себе си като человек и като чиновник в цялото окръжие. Преизпълнен 
с мъдрост и благост, добър познавач на работата и законите, голям почи- 
тател на законността и справедливостта, неуязвим и проникнат от такт и 
благоразумие в постъпките си, и главно -  дълбоко пропит от мисълта да 
тури начало и да помогне за икономическото и културното повдигане на 
окръга, той ревностно се беше предал на делото си, след като бе успял 
да примири партийните духове и да вдъхне респект към властта. Цяло- 
то население е просто изненадано от внезапното негово преместване. 
Сбогуването и раздялата на г-н Марков с консулите, със служащите и 
гражданите бяха крайно сърдечни и крайно задушевни. Сърадваме на 
пловдивци, че ще имат за пръв представител на правителството и на 
короната един толкова умен и благ човек.“ (Дописка 1901: 2).

Заключение

Определянето на културната идентичност се смята за основен бе- 
лег на дадена цивилизация (Хънтингтън 2006). За българите периодът 
на Възраждането се характеризира с борбата за национална свобода, 
откъсване от мюсюлманския свят и присъединяване към европейска- 
та култура. Българите, които определят етническата си принадлежност 
към европейския свят, смятат Османската империя за свой поробител и 
потисник, а връщането към християнската европейска цивилизация за 
своя главна цел. Затова българските учители, духовенството и револю- 
ционните дейци, живели и работили около Освобождението, имат осно- 
вен принос за развитието на националното съзнание, образованието и 
науката в прохождащата Трета българска държава и сравнително бързо- 
то преодоляване на петвековното изоставане от модерния свят. Беглият 
преглед на живота и дейността на Нестор Марков и неговите колеги, 
съмишленици и приятели разкрива пътя, по който възрожденските бу- 
дители стават гръбнак на българския обществен живот и напредък.
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