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Ãëàâà ïúðâà

ÄÅâÅòÄÍÈïÐÅÄÈÑáîãóâÀÍÅòî

Барабанитебиехаглухоитържествено.Идещиятотначалотона
процесиятатъженцърковеннапевсегубешевекотаим.Подтакта
насуроватаеднообразнапесенбезмелодияидумикрачехаизпъл
ненисгордостидостолепиепървенцитенакняжеството.

Беше14ноември1893година.ОтГрацидехавСофия,задабъдат
положенивбългарсказемятленнитеостанкинаАлександърБатен
берг.Столицата,вкоятотъйкраткотусромантичновдъхновение,ту
снеразумнабуйностиобиднанедоверчивостбевластвувалпървият
княз,същатамладаСофия,коятогобеотлъчиланадвапътиотсебе
си,сегагопосрещашезапоследносбогомсоназипочит,коятодъл
жимединственонаисторията–добраилизла,носвършена.

Среднайличнитеучастницивтазивнушителнацеремониябеи
пловдивският първенец др Стоян Чомаков. Само след девет дни
мнозинаот тези,коитосегаизпращахадопоследнотомужилище
Батенберга,щяхададойдатвПловдив,задарекат„богдапрости“
ихвърлятшепапръстнадЧомаковияковчег.Алатоваощеникойне
подозираше, защото в походката и осанката на стария поборник
имаше–напротивгодините–ощемногожизненост,мъжественост
икораваиздръжливост.Тойисегавървешеизправен,безпардесюв
хладния ден: пешком, без да подири услугата на многобройните
файтонииланда.Кройкатаначерниямуфракощеповечеподчерта
вашемъжествената фигура, изтъкваше аристократизма и бранеше
бележитияпловдивчанинотодумките,чесегазнатниятпотомъкна
триждизнатнитеЧалъковциесамоединбеден,уморенстарец.

От гарата до съградения в центъра на градамавзолей пътят бе
доволнодълъг,задасепроточивремето,пъкивърволицатасениже
шебавно,кактоередновтакивапечалнишествия.Чомаковсезадъ
хвашеотумора,норевнивопазешедане забележат слабосттаму
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околните.Пословичнатамугордост,граничещадоупоритосвоенра
вие, се проявявашеи в този дребенфакт: да не покаже старост и
отчаяние,умораиболка.Помладитемуспътницившествиетосе
гушеха зиморничаво в палтата, а той крачеше в лекия си фрак,
сякашнесещашестуд.

Та и как да усети пронизващия повей на хукналия от Витоша
вятър,когатонерадостнитемумислиголюлеехаснякаквастрашна
непоследователностотцариградскияФенердопловдивската„Света
Богородица“, в чийто двор под мраморни плочи бяха погребани
знатнитемусродници,Чалъковците;тупаксевръщахакъмсарко
фага на княза неудачник, ту – незнайно отгде – се запиляваха из
уличките на неговия студентчески Париж с тополите, зелените
клонинацъфналитекестениимълчаливотовеличиенаСена.

„Щесепростудязаеднатахубост!“–сесърдешелекарятвнего,
когатоусещашепотялотосивитошкияноемвриец.

Ала другият – деятелят, общественикът – махаше с досада на
разумните предупреждения на лекаря и отново се загръщаше в
измисленататоплачохенашубанаспомените.

Тъйе:опелотопонякогаенайдобротомясто,отгдеточовекможе
даогледакраткияпътинапокойника,инасвоитесобственисъмне
ния.Чомаковискреножалешебившиякнязи,струванисе,нетол
ковазаромантичнатамусъдба,колкотозатуй,чеидваматаболеду
ваха от едно неизличимо недоверие към някои сили. Дори когато
видим заблудите на своите стъпки, нам ни остават кой знае защо
милионези,детосаболедуваликатонас.Ноболесттаекривина,а
здравето–верниятпът!Товаособеносегастариятлекарнеможеше
данепризнае…

Чомаков ту оглеждаше спътниците си, ту хвърляшепоглед към
новитесгради,коитотуктамевечепроменяхаобликанастолицата,
имакарчеощебяхадалеч,далечотпредставителнотовеликолепие
наЕвропа,вечезагатвахазанескритотожеланиенасобствениците
да излязат от провинциалната кал и се наредят там, при многото
пари.Осиромашелиятпотомъкнастариябогатроднайтънкочув
ствувашетозинов,буен–инаместаалчен–стремежкъмголеме
ене.Горчивинатанезатъмнявашеясниямупоглед,дори,струвани
се,избистряшенаблюдателносттаму.
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Буйнасеоказатазиюжназемя!Буйнаижадна завсякопосято
семе.Иакодругаде,вчужбина,градинаряттрябвашедългоитърпе
ливодаограждасшепиивниманиевсекибледстръкнапокълна
латанадежда,дордеукрепистъблотоитодадеплод,вцелинатана
младотокняжествоподгорещителъчинасвободатавсичкоизбуя
вашевнеочакванократковреме.

Къдеотгърмяхаонезипървидни,когато„червените“разбуниха
идиличнататишинанаФенериподсториханесамоеснафа,търгов
ците,сановниците…амиидостопочтенитемитрополитидазапеят
набългарскиезиквцъркватаприметоха…Чомаковтогава,пъки
посетнесимислеше,четезиборбиселинизмазацърковнанезави
симостидуховнообединениенабългаритеотвсичкитеимземище
погълнатнесамоцелиямуживот,амичеимладосттанапотомците
му.Чинешемусетогава,чецърковнатаборбакатопървостъпало
към националната независимост и обединението на българитеще
траеаконевек,топонеблизодостолетие.Акакстранно,неудър
жимобързоибясноисториятасезавъртяитой,водителятна„чер
вените“,кактосукористрахгонаричахавъвФенер,остананадире
вразгорелитесеполитическиборби.

Буйнаижадназадобрисеменабетазиземя.Тясиимашесвой
календар, подруг от онзи, по който смяташедните на своята цел
стариятпоборник.Църковнатаборбаедвасеразгаряшеинейните
създатели слюбовнамъкачакаха зрелитеѝплодове, когатоотвъд
Дунава Каравелов пророчески предупреди: „Свободата не ще
Екзарх,искаКараджата!“,аБотев,изпреварилсъсстолетиесъвре
менницитеси,уточни:„Въпросътставанесвоевременен“!

„Кактъйнесвоевременен!?“–протестирашеивтозикъсенноем
врийскичасстариятпоборник.Откъснатвмислитесиотвремето,
тойисегакаточелибеготовдаспори,чеизпървомтрябвадасе
укрепятреформите,дасечакаузряванетонаевропейскиядемокра
тизъмвизостаналатаОтоманскаимперия,пъктогававусловиятана
единикономическииполитическиподемдасеизползуваизкриста
лизиралотонационалносъзнаниезапорешителна,нопакнелишена
отпредпазливостстъпка.Алатрагичнатакърваваразвязканааприл
ци,снежнаталавинанаШипкаивъзторженитекамбанинапловдив
скотоСъединениегоопровергаваха…инаказваха.
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Инаказваха:

„Цариград, 2декември1876.Господиндокторе, оценениетона
здравияичестнияВихарактер,коетомеепривързалокъмВас,ми
налагадлъжносттадаВипишатоваписмо.Следотхождането
Виоттукасееобщоразпространилслух,нестеотишливПловдив,
натоваренседнопротивонароднопослание…Азсенадея,чедела-
та Вище дадат най-красноречиво опровержение на този слух…
ВашприятелГ.Груев“.

Инаказваха:

„Букурещ, 19 април 1877 година. Почитаеми господине! В
Цариград. От вестници и от слух тука вече хората знаят, че
Вашамилостстеспечелилиблаговолението…Итъй,азнеВичес-
титяникакднесповишениетоначленвДържавниясъвет.Нямам
правотонитодаВисъдя,разбирасе,нито…Историятаенеумо-
лимсъдияитясамаекомпетентнадаВинамериприличнотоиме,
скоетодавизапишевстраницитеси…Приеметепритова,мой
господине, приличните почитания на давнашния Ваш познат П.
Кисимов“.

Пловдивският първенец се задъха от тези спомени.Справедли
витеукорисегагоизмъчвахаповече,отколкотовонезиднинаизо
стрена враждебност. Тогава – с буйно упорство и непреклонна
последователност – той бранеше съображенията си и считаше, че
виждаосвобождениетонаБългарияпоясноиподобреотдругите
„запалени“глави.Днес,когатопогрешкитемусъзнателногизабра
вяха(едвалиотпочителносъстрадание,асдруга,покористнацел),
тойощепосилноусещашевръзсебеситежкитевезнинаисторията
имълчаливострадаше.

Тъжно биеха барабаните над печалното шествие. Губеше се в
стъпкиитропотнаконепротяжнотопеененасвещениците.Иувле
ченвтраурниякортеж,пловдивскиятпървенецотновосезапита:

„Самоукорътлиоставаподирчовека?Добротозабравялисе?И
коееоноваБъдно,детобезснизходителнамилост,асчестноиспра
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ведливосърцещеотсъдятдесвършвахубавотоиотдепочвалошо
тията?“Таналиипогрешкитетойсторинезасебеси,азанарода
свой,обичния…българскиясвойнарод?

ВъвФенернеговиятпомладколегабългарскиятлекардрХристо
Стамболскигобеназовал„водителятначервените“сукорзанес
държаносттанаидеите.„Червени“ли?…–тъжноинезабележимосе
усмихнастариятмъжвгъстатасибялабрада,защотонещогопод
сети,чепрезтезиднивПловдивсеговоризаеднадругагрупаенту
сиасти,начелоснякакъвгимназиаленучител(Благоев,изглежда,го
казваха),койторазвявачервеноненадуми,апоцвятицелизнаме.

Бързаше,страшнобързашетазимладаБългария,коятоедващо
прединяколкодесетилетиядръзнадазапеевчерква„Апостола“на
славянскиезик.Адокатотойинеколцинатамудругаривсеощесе
удивляваханатозиподвиг,тявечезреешеицъфтешезадругипо
страшниивисокиподвизи.

„Аланачалото,нали?Началото–ведроислънчево,налибераз
буденоотдесницатаму?“–катозадруг,незасебесиговорешемъл
комЧомаков.

Иразлюлени,мислитемугоотведохадалечоттерзанията,далеч
иотнатруфенатасбогатствоипоказнапечалманифестацияподир
саркофагананеудачникакняз,там,въвведротоначалонанеговия
път,когатопловдивчаниизписахапървияденнановиясикалендар
ибързаха,бързатищебързатдаприбавятновисветлидникъмбез
краянавремето.

Защотоотколеетака:добриятпътвинагипочвасединхубавден.
Аакоизбранатанароднацелтърсешеродналюлка, едвалибиси
намерила покитен кът от Копривщица и подостойна висота от
пловдивскитетвърдини.

Къде е, посочете ми го онзи полъчезарен и прелестен кът от
Копривщица?

…ВълкоПоклонникисъпругатамуСтоянасародоначалницина
Чалъковския род в Копривщица, комуто е било съдено да остави
дълбокадирявъввремето.Роденвкраяна17ивек,ВълкоПоклон
никебилабаджия,божигробскипоклонник,дарителнастаратачер
ква„УспениеБогородично“,градена,–кактоказват–скритомибез
разрешениеоттурскитевластисамозадесетдни.Таналипоонова
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времеипловдивската„СветаМарина“същобезпозволениеебила
съграденаза40дни?

ДвамасабилисиноветенаВълкоПоклонник–Тодор,именуван
ощеХаджиВълкоЧалоолу,роденкъм1730,апомалкият–Найден
ХаджиВълко,назованкойзнаезащоНайденЧалъкДърти.Чалъков
цитесаживееливпрочутатасхубосттасимахала„Ортамахлеси“,
личнаипредпочитананайвечезарадитуй,чеебиланасрещусело
то,междудветерекиТополкаиБяларека.

ЩедридарителинацъркватасабилиЧалъковци.Старитекниги
ощепазятспомензасторенотооттях.ТодорхаджиВълкоЧалоолу
и съпругатамуНеделя даватживот на пет деца, все тъй благоде
телни забългарскотодело.Идокато във времетодругитедири се
губят, именатанадецатамуВълко,Нешо,Стоян,ГрудаиРада се
запомнят с почит, признателност и заслужена обич. Груда е тази,
която със съпруга сиИваница даваживотна човека, чиетожитие
бележим днес – докторСтоянЧомаков.Ала преди да тръгнем по
диритенанеговатамладост,некаспоменемсдоброименатанадоб
родетелнитемувуйчовци.

ЧорбаджиВълкоТеодоровичЧалоолуГолемияенесамоголямв
родаси,нокомайзасвоетовремееотнайголемитебългари.Роден
вКопривщицанякъдеоколо1765година,ВълкоГолемия,кактоще
остане в паметта на потомството си и в белезите на времето, е
изпървомабаджиякактосвоябаща.Вкраянамесецюни1817годи
на ние го откриваме начело на голяма група копривщенски пър
венции абаджиида водипратениците на еснафа вПловдив, дето
заседавалпрочутиятсъборнаабаджиите.ПотовавремеВълкоГоле
мияиматретовенчилосРада,следкатосасепоминалипървитему
съпругиПетраиЕлисавета.Далиподсторенотмладатасижена,или
сампотърсилполичнопоприщезасилитеси,нееясно,аласкоро
следсъбораВълкоГолемиясезаселвавПловдив.Неговотоистин
скомогъществозапочванякъдепрез1825г.,когатоговиждамегла
венпредприемачнабеглика,тържественоибезстрашнокръстосващ
пътищатаотКопривщицадоОдрин,отПловдивдоЦариград.Зачи
танотнайвисокитесановницивОтоманскатаимперия,сдостъпдо
султанскиядворец,ГолемиВълконеепрестаналдаизтъквабългар

10



скатасинародностидамножиблагодеяниятаидарениятавполза
нанароднотосъзнание.

ОттовавремещевидимзапазенобразанаженамуРада,изпи
сана като ктиторка в Рилския манастир; неговият и на брат му
СтоянликовепостенитенаБачковскияманастирсъщокатодари
тели, че и една внушителнафреска, изобразяваща тържественото
посрещане,коетобачковскитемонасисаустроилинадваматазнат
нибратя.АвархивитенаРилскияманастирощесепазизнамена
телнатапреписка.

„12януари1832,изПловдив.Най-къснододесетдни,по-скоро,
щом, получите писмото, веднага пратете даскала кир Неофита
Рилскииощеедногопрокопсан,подобеннемунаучението,четре-
буватвСтамбол,чедоброщестанезаБългария,заползаипохвала
наманастира,дасипокажемБългарията,чемудодевремеиБъл-
гариятадапрогледа…Сеганеможемдавиизвестимекоедобро
щестане“.
„ДасипокажемБългарията,чемуедошловремеиБълга

риятадапрогледа!…“Светлидуми, които турятначинаниетона
едно българско училище. Преписката се пренася не от друг, а от
ЗахариИконописец,комутосетнеисториятащеотрединайдостой
нотомясто на пръв българскиживописец. Захари Зограф пренася
писматаотПловдивдоРилскияманастириуговаряНеофитРилски
да поеме училището вПловдив. Българско училище за български
учители!ТаковаеижеланиетонаНеофитРилски,нопоощенеизяс
нениподбудиВълкоизпращаучителявКопривщица.

ДасипокажемБългарията,чемудодевремеиБългариятадапро
гледа…

Отгде този изблик на гордост в двамина братя, които поне по
онова време са горди самотници сред елинизма на гърчеещия се
Пловдив?!Неиделиотбегликчийствототозисамоуверенглас?Не
иделиотстопанскатанезависимостисила,коятопритежаватдва
матабратя?

11



Дапрелистимощеедназапискаотстаровреме:

„ДонасямедоВисочайшетоВизнание–пишепрез1847г.финан
совиятминистърДевлетлюНафузпашадовеликиявезирна2март,
–чепловдивчанинътСтоянЧалъколуиизвестнитенеговисинове
събиратдесятъканаовцете.Монетниятдворизработидържавни
знацизаносененафесовете,тезизнацисепредадоханаспомена-
тителица“…Тъйзлатнатагегаставаотличителенбелег,пришита
катококарданакалпака.

Достопочтеният доктор Стоян Чомаков, не ще и дума, добре е
знаелипомнелкаквосаписалинавреметозазнатнитемупредци–
Чалъковците–гръцкителетописци.Единоттях,учителятиписате
лятГеоргиЦукалас,бесвидетелствувалсгорест:

„Около 1820 година се настаниха вПловдив няколко български
семействаотАврадала(сиречКопривщица),тезабогатиха,напред-
наха,успяхадасепрепоръчатнатурскитевластиидасенамесят
вобщественитеработи,добихазначениемеждугражданите,па
привлекоха и митрополита гръцки Никифора, който им придаде
властта и правото да съдят и да се намесват във всички общи
въпроси.ТесъздадохабългарскатапартиявПловдив…“

Но отгде е дошла тази сила в десницата на пришълците от
Копривщица,ченесамо„дасенамесватвобщественитеработи“,
амиидастанеединоттях„господарВълко,кметиградоначалник
пловдивски“…?–Изворътнатазисилаевбегликчийството.

Дасиприпомним:
Раздиранаотмеждуособицитенасамоотлъчилитесеотцентрал

ната властфеодали, омаломощенаотленносттаибезчинстватана
спахиите, Отоманската империя е намерила едва при султана
Махмудв1808г.силидаукрепиединоначалиетоси.Единотакто
ветенавъзвърнатотоумиротворениеисилаебилорешениетозана
преддесятъкътотовцете–бегликът–дасесъбиранезасметкана
отделнитебейове,азацарскатахазна.Аладегитезиотчаяни,храб
риглави,детощетръгнатиззнойнитепланининаГърцияиАлба
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ния,вусойнитепещеринаСтарапланинаиРодопите,задасъбират
от бейове и големци десятъка? Де ги тези честни, безкористни
сърца,коитонямадазлоупотребятсдаденатаимвласт,танямада
окрадатибездругограбенатаотдъносултанскахазна?Дегинакрая,
тези ведущи в скотовъдството хора, които и да са грамотни, и да
отбиратотпастирскиязанаят?…Колкотоипарадоксалнодазвучи,
но всевластната Отоманска империя не можа да открие подобни
люденитомеждусвоитеаги,нитоудругитераиизхристиянското
населениенамногоезичнатаимперия,агивидявлицетонанекол
цинапредприемчиви,честни,храбриитрудолюбивибългари.

Пасегапредставетеси:
Шетат не като раи, а като стопани из каменистите пътеки на

„европейска“ Турция, въоръжени до зъби мъже от Копривщица.
Конетеимпогосподарскиспиратпредбейовичифлициикрайспа
хийскиливади.Ездачитеносятсултанскиферманиснеговатасила
и вразумителното внушение на пищовите си отнемат от богатите
скотовъдци онова, което е дължимо на върховната власт. Едни от
тези бегликчии и първи из тях Чалъковците са имали „иманет“ –
сиречнечрезтъргдобито,ададенонадовериеправо–дасъбират
бегликаизцялаевропейскаТурция,без„Тунавилаети“–безДунав
скатаравнина.Това,чесабилиподвластниединственонасултана,
чесамонемусадавалиотчетзаделатаси,гиеправилоподруги,
посамостоятелни,понезависими,погорди,посвободни.Нещеда
сачувствувалиробствототезибратя,щомседнасамодумасамогли
даизваждатотвечнатюрмасвоисъгражданихайдути,беззатовада
смеедаимпротиворечикойдаеголемец…

…Еднажпрез1828г.осъденитенадоживотнатюрмаклетници
пренасяли греди за направата на мост наМарица. От чардака на
пловдивскияконактазинерадостнакартинаебиланаблюдаванаот
пашата и Стоян Чальоглу. Последният зърнал измежду окованите
клетнициипознатиянемукопривщенецМатеяЛудов,хванаткато
хайдутиниосъдензавечнивременавъввериги.Начасаповолята
назнатнияЧалъковецбунтовникътбилосвободен,защотопотежка
отвсякаприсъдабилаволятаму.

„Дом спасителен и милостив за нещастниците…“ – ще каже
летописецът за къщата на Чалъковци. Зографи иконописци ще
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увековечаватотсетнеликоветенабратята,чеинаженитеим,посте
нитенахрамоветеиманастиритезапрославанащедросттаим.

„ДасипокажемБългарията,чемуедошловремеиБългарията
дапрогледа!“…Тезисветлидуми,изреченисъссветлапомисъли
откриващипът към триждипосветли дела, не са случайни.Онзи
чистбалканлиякопривщенец,койтосъссилатанасвоятанаходчи
вост,умение,дързостидарованиееуспялдасевъзкачидо„султан
скотоблаговоление“,неезабравилблизкитеси.Всеощенеопоро
ченотмогъществотоназлатотоивластта,коятоимал,тойебързал
дапричислявакъмсвоятасилаинезависимостцелиясибългарски
род.Усетил,че„муедошловремеиБългариятадапрогледа“.

Защотокъмморалнатасила,чеработят„бездаощетятхазната,
алаибездаутеснятсиромасите“,чеимавластдаискат–свалянето
назабитиидуховници,насановницииголемци…,те,Чалъковците,
бегликчиите,откриватусебесииревносттадаукрепятииздигнат
иметонасвояпоробеннарод.Идоколкотообразованиетоидухов
нитедеятелностисабилипривилегиянагърците,дотолковасъпер
ничествотоназараждащатасеноваимотнакласакаралародолюби
витеЧалъковцидаратуватзабългарскоучилищеибългарскацър
ква. Тази ревнива неприязън към заможния и грамотен съсед се
предаваотпоколениенапоколениеипринаследникаим–прочутия
СтоянЧомаков, се оформя в страстна и отчаяна стратегия. Пътят
към свободата трябва да мине през духовното (училищно и цър
ковно)обединениенаразпръснатитеотМизиядоОхридбългарски
общини,несвъоръженотопротивостоененавсесилнатаОсманска
империя,авсъюзснеяпротивсъбратапоробство,защотоесъпер
никвнаследството.Стратегия–нелишенаотуспехвединкратък
историческимомент;политика–оригиналнакатоетап,катовреме
нен компромис, ала безнадеждна и осъдена като цялостен път.
Защото, казахме вече, в тази южна, буйна земя семената растат
бързоитуй,детоебилоудачновединчас,надругияставапогреш
ка,опаснапогрешка.

И нека се разделим сега не задълго с романтичнитефигури на
Големия Стоян и Големия Вълко, за да се върнем в неприветния
ноемврийскиденпософийскитеулици.
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Отгърмяха траурните барабани. Улисано по своите печалби и
политически страсти, знатното множество се разпръсна бързо.
Чомаковостанасамнаулицата,чакашенякойдасесетиигопокани
вдомасикатопочитангост,нолудополудялатапосвоитесметки
столицанесесетизапоборника.Акосегавтазипоказнотраурна
шумотевицанякойподсетешекняжевскитеголемци,чепредигоди
ни знатните Чалъковци употребяваха имуществото си за народни
дарения,засъгражданетонаучилища,църквииманастири,акоим
се припомнеше на новобогаташевците, че богатият в миналото
пловдивскилекарсегамизерствува,защотоцялотомусъстояниебе
пръснатопонароднидела, безмисъл за спокойна сита старост…,
мнозинабихасезасмели.Отдавна,отдавнаукняжевскитепървенци
угаснавъзрожденскотолучезарие,задаотворипътналичнатаизго
да.Новобогаташевцитесесилехадакупуватградскипарцелиигори
набезценица,дахвърлятподкупизатърговесдържаватаивлагат
паривнечистисделки.Апловдивскиятпървенец,неполучилдори
пенсиязаотплатанастараниятаси,трябвашедапродадесобствения
сидомнамонарха–символичномакар,алагопродаде–задаимас
какводаотгледадецатаси…

Чомаковнамеристаявхотел„Империал“.Неотоплена,сизкри
венпрозорец, от койтонеприятно веешехлад; стаятанемупред
ложиспокоен,отморителенсън.Нощта,коятопрекаратукдотръг
ването на сутрешния трен за Пловдив, бе изпълнена с кошмарни
сънища,тягостнипрепирнисъсспоменитеинеизреченоогорчение.
Докъсноотулицатаидешепиянскиглъчинакъсанаотсмяхшан
танска песен, в някакъв локал наблизо гуляехамлади потомци на
шопитес„внесени“отБудапещаиВиенапевачки.Чувашелидосто
лепниятстарецтазишумотевица?…Едвали.Вушитемукатоводо
падбучахаспоменитеотцариградскитеспорове,тойотновосевиж
дашемладинеукротим,сширокоизпъкналочело,черни,сключени
чалъковски вежди над орлов нос и брада, кипнала за препирни…
Отмяташезавивкатаисевъртешенеспокоен.Презнепритворения
прозорецлъхашевлаженистуденвятър,алатойгонесещаше.

Насутринтаможебищешедаусетипървитеболки.Деветдни
покъсносредмъчителнакашлица,плувналвпотизагубиляснотата
навзораси,щешедасклопизавинагиочивсвоятопълипрелестен
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пловдивскидом.Ивтозичас,научилозакончинатаму,Народното
събрание (дали не същото, което му отказа пенсията??) щеше да
вдигне заседанието си в знак на траур. Върховният медицински
съветсъщощешедапреустановизаседаниетоси,задасепоклони
предголемиябългарскилекариобщественик.Нарочентренщеше
дадоведеот столицата вПловдив князаиминистритеначело със
СтефанСтамболов.Поулиците–отМарашаиКаршиака,къмДжу
маяджамияиНебеттепе,щяхадатръгнатопечаленитемусъграж
дани.Тези,коитогоупреквахазарадипогрешкитеизаблудитему,
кактоитези,коитогопоощрявахавтях–всичкищяхадасепокло
нятнаостанкитему.ЗащотодокторСтоянЧомаковбестаналвече
нещоповечеотобществендеятелилиполитик,нещоповечеотпио
нернамладатабългарскамедицина–тойсебепревърналвчастица
отисторията.Анея–историята–трябвадаприемемтакава,каквато
сбила.
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ËþáîçÍÀÍÈÅ

Днесможемсамодаседогаждаме,койебилпървиятучебенден
иималолиевнегорадостнидетскипесниистиснативмъничките
десницицветя.Намнисеискадавярваме,чеивтеглилатанароб
ствотопървиятшколскиденебилпразник,единотмалкотоведрии
слънчевиднизабългарина.Знаемсамотова,чесинътнаИваницаи
ГрудаЧомакови–Стоян,ебилпратенизпървомдасеограмотипри
даскалдяконЙосифвсветскотокопривщенскоучилище.

Сегаказваме„светското“нетолковаспомисъл,четоебилоизвън
църквата, колкото да го отличим от неколцината частни училища,
които са съществували по същото време в Копривщица. Едно от
тезичастниучилищасеепомещаваловбояджийницатанаНикита,
друго–вдругдомит.н.Аголямото,общественотоучилищесее
въздигалоналевиябрягнаБяларека,намясто,даренозатаяцел
през1822годинаотГолемиВълко.

ПървиятучителвтовашколобилСамоковецътНикола,носкоро
копривщенцигозаместилисъссвоясъселянинхаджиГероДобро
вичМушек,бащананародниябудителНайденГеров.Самиятхаджи
Героще да е бил личност обаятелна и живописна за времето си,
щототъкмотойеживиятпрототипнаКаравеловияхаджиГенчоот
неговатаповест„Българиотстаровреме“.Съвременницитемусви
детелствуват,чебил„едър,наснован,прав,побелялстарецспоглед
строгиясен“.Билмногонервозен,когатоговорелиглаватамутре
перела.Ималприятенглас,билсладкодумникиобичалмногошега
та.Вкъщатамуималовсякоганеукоризненачистотаиредовност.
Прустът му приличал на някоя аптека: по полиците имало всевъ
зможни кутии, кутийки, шишета, шишенца, паници, паничета,
торбииторбенцаснадписизасъдържаемотовтяхисвсевъзможни
историческибележки,когаизаколкоекупено,откогоедонесено
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армаган,защощесеупотребяваит.н.Знанията,коитохаджиГерчо
преподавал с особена строгост и взискателност, се ограничавали
едвалинеснаустницата,псалтираисветчето.

Ала за бегликчийството и разрастващата се търговия, в която
копривщенцинамерилисвоетодостойнопоприще,тазинаукабила
твърденезадоволителна.Етозащовъпрекицялатасипедагогическа
страст и любомудрие хаджи Герчо е трябвало да отстъпи пред
реформаторството на един друг нов учител – светогорския монах
Йосиф.Последният,освеннаустницата,псалтираисветчетовъвел
ощеиизточнотопеене,пъкисмятането.Наистинатукбилизастъ
пенисамотритеаритметическидействия–събиране,изважданеи
умножение,тъйкатозаделениетодяконЙосифтвърдял,че„небило
работазавсякаглава“.Стигалотова,четойсъумявалдагизапознае
стаканаречената„рукаПасхална“,споредкоятометодаможелобез
погрешнодасеизчислиспръститенаръката,вкойденщесепадне
някоиот„подвижните“църковнипразници.Времето,вкоетоСтоян
Чомаковзапочваучилище,съвпадасразцветанахаджиГерчовата
педагогика и реформаторството на дяконЙосиф. Измежду отлич
нитеученицинаЙосифа трябвада споменем, освен синанаИва
ницаиГрудаЧомаковиощеисинанасамиядаскалхаджиГерчо–
утрешния руски консул в Пловдив Найден Геров, а също така и
ГруйоМанев,ХристоПулеков – отсетне и двамата дългогодишни
дейцинапросветата.

Амбициите и стремленията на замогващата се класа обаче не
можели да се удовлетворят единствено с това умилно родно учи
лище.Суровитеизискваниянаживотавеченалагаливъпрекиискре
нотородолюбиедасепотърсиидруго–повисше,памакаричуждо
училище. И може би е поточно да кажем не „въпреки родолю
бието“,а„тъкмопорадисилнотородолюбие“!

Няколкогодинипокъсно,някъдекъм1834година,вКопривщица
идва Захари Круша, който дооформя педагогическото дело, като
въвеждавечеичетвъртотоаритметичнодействие–делението.Това
евремето,вкоетодваминатаголемиЧалъковципишатчрезЗахари
ИконописецадоНеофитРилеца,чеиматнаум,„дасипокажемБъл
гарията,чемудодевреметоБългариятадапрогледа.“Замисленото
от тях училище за българчета в Пловдив не успява поради недо
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статъчния брой желаещи да постъпят в него. Повиканият учител
отивавКопривщица.

Номожебитукимаиеднадругапричина:пооновавремевПлов
дивучителвелинскотоучилищееизтъкнатиятлетописециписател
ГеоргиЦукалас.БилисъумялЗахариКрушададелимегданстози
високопросветенсъперник?Инебилибило„пополитично“нови
ятучителдаотидевКопривщица,дето,освенсъздаденитебогати
училищнитрадиции,нееималодруг,поподготвенотнего,койтода
засенчибългарскатапросветителскамисъл?

Тъйилииначе,попредложениенадаскалЙосифисблаговоле
нието на щедрия за любознателните Големи Вълко, четирима
копривщенскиотличнициотиватвпловдивскотоелинскоучилище
при Георги Цукалас. Тези ученици са били Найден Геров, Стоян
Чомаков,ГруйоМаневиХристоПулеков.

ВПловдивСтоянЧомаковпристигатринадесетгодишен,или–
акоприемемзавярнадататанарождениетому1819а–някъдекъм
1832 година. Това е времето, когато Чалъковците бележат своят
найголямвъзход,когатозамислятпросветителскотосидело.Ие
любопитнодасипредставимдуховнатанагласанаюношатаСтоян
Чомаков в този огромен за представите му град – многоезичен,
космополитен,богатеещивсепак–подвластеннавсемогъщитему
вуйковци.

Неканегадаемиизмислямеслучкиотученическотоежедневие
налюбознателниякопривщенец.Некатрезворазсъдимиподирим
корените на оформящия се през тези години негов мироглед. Да
съпоставимфактите:

ВПловдивпооновавремебългарщинатапочваладасепробужда
поднастойчивотовлияниеназнатнитеЧалъковци.Безписменатаи
тъпкана„рая“виждалавдваминатабегликчиинесамощедридари
тели,ноиблагороднизастъпниципредтурскатавласт.Ивпечатли
телниятюношанееможелданесепочувствувасъпричастенстози
родоваристократизъм.

Същото това време е златен период за пробуждането на една
друганационалноствграницитенаОтоманскатаимперия–гърците.
„Мегалиидея“подавакълновеивПловдив.Неинревностенпро
поведник в този български град бил знаменитият учител, опитен
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педагогиобразованписателГеоргиЦукалас.Всвоитехроникитой
ниеоставилдостатъжниредовезатова,кактези„няколкосемей
стваотАврадала“…„забогатяха,напреднаха,успяхадасепре
поръчат на турските власти и да се наместят в обществените
работи…“ Летописецът Цукалас се провиква: „Те създадоха
БългарскатапартиявПловдив!“

Тъкмо този страстен елинист и привърженик на мегалиидеята
станалучителналюбознателниякопривщенец.Игодинипокъсно,
обръщайкисекъмсвоитеполитическипротивници,СтоянЧомаков 
щеизвика:„Виеменаправихтеродолюбец!“

Двоякистраненетозипроцес.Отеднастрана,Чомаковнеможел
да не се възхити от високата култура на своя учител, от далеч
понаучнитепорядкивпловдивскотоелинскоучилище.Тойвиждал
кактезиобразованимъжевоюватстрастнозасвоятародинаитех
ниятпримергозаразявалседнаобратнареакциянасамозащита.

Влизаллиеутрешниятнеукротимпоборникзацърковнанезави
симоствконфликтсъссвоязнаменитучител?Едвали.Разликатав
годинитеикултуратабилиогромни,задасипредставим,челюбоз
нателниятученикщевъстанеощетогавасрещуучителяси.Коприв
щенчетопроявявалоизключителнастарателност,прилежаниеиуче
нолюбие.Но еднамъка, едначиста завист, чеЦукаласбилдалеч,
далечпоподготвенотлюбомудриядаскалЙосифснеговата„рука
Пасхална“ и живописния хаджи Герчо, една благородна завист и
мъкасаразпъваликръстомдетскатадуша.

Многоцветният Пловдив с десетките островърхи минарета от
оновавреме,смълчаливатакаменнатвърднатепетатаишумното
многоезичиена своите чаршиии хановепленил завинаги коприв
щенчето. Внимателните, остри и наблюдателни очи на юношата
откривали зад пъстроцветието на този космополитен, весел град,
преливащ от източно доволство, арената на утрешните битки за
утвърждаването на българщината. И чистото сърце на юношата
закопнялозаповеченаука,заповечезнания,атощерече–изапове
чесила,коятодаупотребивползананародаси.

Онези, които имали щедра десница, та дарявали училища и
изписвалимонастири,намерилидададатсредстваинаплеменника
си,тадапродължиучението.ДвегодиниСтоянЧомаковбилученик
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вПловдив,следкоетоЧалъковцитегопратилинаостровАндросв
прочутатапооновавремешколанаТеофилКаирис(1784–1853).На
островАндросприКаириссасеучилиимнозинабългарчета:Иван
Добровски,ЗахариСтрумски,ГеоргипопИлиевБусилин,Иларион
Ст.Михайловски, заедно с братята сиНикола и Димитър, Георги
Атанасович,ХристоДойчинов,СтоянЧомаков,апокъсноватин
скатагимназия–ибратятаПетъриКонстантинМишайкови,Иван
Найденович, Иван Момчилов, Иван Сотиров, Добри Добрович и
много други. От Битоля и Елена, от Копривщица и Сливен, от
СамоковиПловдивбългарчетатасаидвалитук,зададобиятзнания
исила.

ИдоколкотосрещатанаутрешниявъзрожденецСтоянЧомаковс
легендарнатазаоновавремеличностнаТеофилКаирисебилазна
менателнаисъдбоносна,некаотделимняколкоредазажитиетона
„найдобродетелниямъжнаГърция“,кактогонаричалисъвремен
ницитему.

Теофил(Тома)Каирисебилвъзпитаникнапрочутатасъссвобо
домислиетоисвободолюбистосиелинскашколавКидония.Посетне
тойзаминалдаследвавПизаиПариж.Съвпадениелие,четъкмов
тезидваградащеидепокъсноиученикътнаКаирис,любознател
ниятбългарин?Можебинеетолковасъвпадение,колкотосъбудена
отучителястрастиобичкъмтезиместа,светилищанатогавашната
естественическаимедицинскамисъл.Тъйилииначемногоотвъз
гледитенаКаирисвнаукатастаналисетнеотправнаточкавоформя
нетоналекаряСтоянЧомаков.

ВПарижКаирисзатвърдилсвоитематериалистическивъзгледи,
коитосабилиедин,бихмеказали,механически,метафизиченмате
риализъм,гдетофизиологиятаиграелапървостепеннароля.Убеден
републиканецдемократ,КаирисмечтаелзаеднасъвременнаПлато
новарепубликанаразумаинравствеността,назнаниетоисветли
ната.СледосвобождениетонаГърция,някъдекъм1836г.,тойосно
вал на остров Андрос училище за сираците от въстанието, което
всъщност станало школа за найжадните за светлина юноши на
Гърция и балканските земи. „Новият Сократ“ – така го наричали
съвременницитему.
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Пламененродолюбец,кактомнозинадругинасвоетовреме,той
на места стигал до шовинистично заслепление, наричайки славя
ните „склави“, с подтекста, че те са „роби“ на могъщата някога
Византийскаимперия,анесамостоятелнанация.Итазинегованес
държаност, вместо да поелинчи учениците му – българчета, само
засилвалаутяхреакциятанасамозащита.

Несрещамелиитуксъщото,коетоизживялприЦукаласлюбоз
нателниятюноша?Придругиусловияможебитозипанелинизъмби
подействувал пагубно върху крехкото съзнание на българчетата.
Аладецатанаединбалканскинародвиждаликакдруга,понапред
налавобразователноотношениенация,сеосвобождаваотверигите
наОтоманскатаимперия,отробствотонатурскитефеодали.Итози
„опит“станалпримерзатях,станалверую:„Щомнаукатаиобразо
ваниетообхванатнайнапредничавитеслоевенанаселението,щом
нациятаимаизтъкнатиучители,лекари,духовницииобщественици
–свободатаеблизко!“

Ималоенещотрогателновнаивността,скоятошепатабългар
четанаостровАндросполагатосновитенасвоето„Славянобългар
ско ученолюбиво дружество“.Трогателнои наивно, казваме днес,
алавонуйвремещедаебилотрепетноивъзторженовекзалтира
натавяра.

Комуедошлаизпървомидеятазатовадружество,нееясно.Едни
приписват благородното начинание на Иван Добровски, а други
сочаткатонайдостоензапървоначинателблаженияИларионМак
риополски. Заветнатацелна товадружествобилада се стигнедо
националнопробужданепотрънливияпътнапросветата.Тазиидея
едвалищедаезаимствананаправоотгръцкитеучителииособено
отКаирис,койтоебилнатурапобойкаиреволюционна.Алатъкмо
съзнанието,чевполетонанаукатаимадаседогонвамного,енака
ралабългарчетатадаратуватзапросветителствотосреднародаси,
татогазвечедатръгнатнаборбазанезависимост“?

ТъйилииначепросветителскотоначалоуЧомаковможемдатър
симоттезиднинаостровАндрос.Изадапочувствамеощепоблиз
кодъхътнаоновапрелестновреме,некасиприпомнимдумитена
дрИванСелимински(1799–1867):
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„Те(българчетатаученицивАндросивАтина–бел.ред.)реши-
ликатонай-трудолюбивипчелидасъбиратколкотоблаганамерят
отполянитенамузитеиграциите,задаприготвятсладкиясок,
подходящ за душите на нашата младеж, които души най-неве-
жителъжеученисахранилитолковавековесотровнататечност
наробскотоучение.Итакаотизвестновреме,катоотбожидух
вдъхновени,тезапочнахадасесъбиратнапървизаседания,зада
разискватирешаватвъпроситезаусъвършенствуваненаезикани
иразпространениетонапросветата“.

ЗадпатетичниятоннаСелиминскиниеоткриваменесамонего
витепросветителскиубежденияиискрениямупатриотизъм,който
ехарактерензацялататогавашнамладабългарскаинтелигенция,но
откривамеидруго–духанацялатаепоха.Дружествотонаостров
Андрос,детоизпървомЧомаковвлизавобщественитеборби,еехо
на събитията въвВрацапрез1824 г. за свалянетона гръцкиявла
дика,отгласнаброжениетосредтърновциот1838г.засвалянетона
гръцкиямитрополитПанарет.Иотгласнаоноваширокообновле
ние,коетозапочналовсаматаразтърсванаотфеодалнипротиворе
чия Отоманска империя. В тази година, когато младият Чомаков
слушалсочарованаигневнадушапроповедитенабунтовнияКаи
рис,всъщататазигодинавЦариградсултанътиздалпрочутияси
„Гюлханскихатишериф“–прокламациятаотдворецаГюлхане–с
коетооткрилератана„Танзимата“,ератанареформите.Вярваллие
Чомаковврезултатносттана„Танзимата“?Безусловно.Посетнеш
ниятмупътдоказва,четойотоновавремеебилблизодоидеята,че
реформитещеоткриятновсветълпътзабалканскитенароди.

Пакпотовавремевписмоот25гони1839г.Раковски,койтосе
намиралвАтина,съобщилнаРайноПопович,чевтамошнатагим
назияиАтинскияуниверситетимаоколо20българчета,„готовида
жертвуватцелиясиживотзапросвещениетонанашиянарод“. 
Жертвоготовност,просвещение–упойващииславнислова,коитоза
мнозинанямадаостанатмладежкиспомен,ащесепревърнатвжиз
ненасъдба.

Своите сбирки родолюбивите българчета правили на Пинкс’а,
мястото, дето древните атиняни устройвали своите събрания. Те
стоялинасъщитетрибуни,които„помнелиехотонаголемитедрев
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ниоратори“,намястотона„храбритезащитницинаполитическото
самоуправление и свободата на народа, за да имат винаги пред
съвесттаситрибунатаионезивеликиполитическимъжезасвиде
телинасвоятаискренапреданостизабележителнапожертвувател
ностспрямоотечествотоинашиянарод“.

ПрипомнямеднесотновотезислованадрИв.Селимински,зада
сеубедим,чеумнитеибуднибългарчетасавиждаливъввеличието
на демократична Атина не превъзходството на една нация, а без
смъртиетонаидеите, величиетоначовешкатакултураи задължи
телнияпримердасератувазапросвещениетоисвободатананарода
тъй,кактодревнитесаратувализанезависимосттанасвоитерепу
блики.Иднессамоможемдасеудивляваменаонзиверениточен
политическиусетутезиюноши,синовенадребнибългарскитър
говциилисвещеници,излезлиоттъмнитеробскиселца,коитобез
погрешносанамериливуроцитенаедночуждоучилищепримери
забъдещетонасвояизмъченнарод.

ДасевърнемобачеприКаирис.Твърдесмелреформаторнапра
вославието,скоротойбилразвенчанотлаврите,скоитогообсипала
гръцкатавърхушка.Когатозапочналдапроповядва,чеХристоснее
божественаличност,асамоедниголямучителуевреите,синодътго
анатемосалкатоеретикигозаточил.Товастаналопрез1839година.
Школата в Андрос престанала да съществува и българските уче
ници се прехвърлили в атинската гимназия. Една или две години
ЧомаковебилученикнаКаирис,нотесеоказалирешителнивизбо
ранаутрешниямупът.

Каирис,задаприключимстазизнаменитазавреметосиличност,
излязълотзаточениепрез1844г.,когатоноватагръцкаконституция
провъзгласила „свободата на съвестта“. Но неспокойният дух на
Каириснеезнаелпочивка.Зарадисвоитепроповедисрещуправо
славното той бил отново осъден през 1853 г. и след няколко дни
умрялвзатвора.

В атинската гимназия Чомаков се сближил с двамата братя
Мишайковиотс.Пътале,Битолско.Увличалигиедниисъщиидеи,
тласкалагивнаукатаеднаисъщажаждадабъдатполезнинасвоя
народ.Чомаковиутрешниятмусподвижниквцърковнатаборба–
митрополитПанарет,койтотогаваощеносилсветскотоимеПетър

24



Мишайков,пренастроилипреподаванетовелинскотоучилищекато
еднанова,изкристализиралаидеязасвобода.

Там,ватинскатагимназия,българчетатаобсъждалипомеждуси
уроците по земеописание. Според гръцките учители, „склавите“
населявали само отделни селца на Балканския полуостров, докато
огромнатамасабилаотнародарум–еднанеопределенанародност,
произтичащаотромеите.АласъбраниотвсичкикраищанаБълга
рия,утрешнителекарииучители,духовницииобщественицивече
виждалиистинскитеграницинасвоетоотечествоимечтаелисамоза
едно–веднъждазавършатнаукитесиидасепосветятнанародаси.

Дошъл и този ден. Чомаков найсетне се завърнал в Пловдив,
детовечебилоисемействотому.Интелигентниятмомъкдонесълв
своя град обаянието на културата си, чара на едно образование,
което–независимоотвъзрастта,гопоставилонаравнаногаспър
венцитенаграда.

Нещеидума,тукнесамообразованието,ноиродствотосвсемо
гъщитеЧалъковцимуеподготвилопочвата.

МалкознаемзатазистраницаотдейносттамувПловдив.
Тъйилииначе,ноборбатазаустановяванеизатвърдяваненабъл

гарскатанародностнеизбежноетрябвалодапочнеотдвубоязацър
ковнанезависимост.По тозицърковен въпросСтоянЧомаковиде
сравнително подготвен в Пловдив. Дискусиите на „Славянобъл
гарскотоученолюбиводружество“несасеограничавалисамос
проблемитенапросветатаиобразованието,носазасягалииредица
църковнивъпроси.ЕтокаквониеоставилведнописмодоИванД.
Ваклидовпрез1860г.дрИв.Селимински:„Некаотбележим,че
най-задълбоченопроучваненанашитеработистигапрез1840г.в
Атина от намиращите се там млади студенти от България и
Македонияитогавасевзеокончателнорешениезатова,каквода
сеправи…Оттогавамалкопомалкозапочнадасеразгаряискра-
та на народността, на разпространение на просветата чрез
нашияезикизасъздаваненанароднаинезависимаотфенерската
патриаршияцърква“.

Следователногодината1839а,когатоследзакриванетонаучили
щетонаостровАндросЧомаковпостъпилватинскатагимназия,е
била време на „найзадълбочено проучване на нашите работи“ и
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„оттогавамалкопомалкозапочнадасеразгаряискрата…засъзда
ваненанароднаинезависимаотфенерскатапатриаршияцърква“.

В Пловдив Чомаков идва, надъхан с тези идеи. Пловдивските
първенцисеубедили,чеединобразованмъженеизмернонеобхо
димнаутрешнитеимборби,иподпомогналинеговотостремление
къмповечезнания,кактотоваехарактернозаВъзраждането.

Обединенитеусилияидарениядаливъзможностнамладиячовек
даидеиучи.Народътинеговитепървенцинайвярносаразбирали,
чезаоновавремесанужниграмотни,духовноиздигнатиличности,
коитодамогатдавлязатвединоборствосгръцкатаинтелигенцияи
стовадазащитятсвоитедуховнииикономическиинтереси.

ЛюбопитноерешениетонаЧомаковдаследвамедицина,итоне
другаде,авИталия.Коеопределяизбораточнонатазипрофесияи
тази страна?Дали не заразителният пример наКаирис, който без
другоеспоменавалпредученицитесисвоитевпечатленияотевро
пейскитеградове?Казахмевече:МожебипредпочитанетокъмПиза
и Париж – ориентирането към науката на западна Европа (което
сетнещесеокажерешаващоизаоформянетонаполитическитевъз
глединахирурга)сабилиподвлияниетонагръцкотоучилище.Не
бива да забравяме – самопредипетнадесет години в 1824 г. край
МисолунгизагивавеликиятбарднаанглийскаталирикалордБай
рон.МнозинствотоотгръцкитеучителисавъзпитаницинаАнглия
и Италия, на Франция… С гръцките въстаници кореспондират
дейцинаСъединенитеамериканскищати.Товадалосвоянеизбежен
отпечатък.

Ивсепак,акоизборътнамястотоедошълподвлияниетонатога
вашнатагръцкаинтелигенция,тоизборътнапрофесиятаседължал
надругфактор.Неслучайнопооновавремередицабългарисеори
ентирали към медицинската наука. Нещо повече: мнозина от тях
достигналидовисотатанапрофесорскотозвание.Дасиприпомним
именатаим:

През1857г.дрГ.Вълковичставапрофесорпохирургиявтур
ското Висше военномедицинско училище. Др Хр. Стамболски
същоепрофесорпоанатомияихистологиявъвВоеннотомедицин
ско училище и във Висшето гражданско медицинско училище в
Цариград.ВБукурещкиямедицинскифакултетсапрофесорибълга
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рите:дрГ.Атанасович–посъдебнамедицина,дрП.Протич–по
хирургия,дрВ.ПановидрМарковичповътрешниикожниболе
сти…Да прибавим ли към тези имена и световно известните др
ПетърБеронидрНиколаПиколо?

ЗаизбораименнонаИталиякатомясто,детонайдобребисеизу
чиламедицинскатанаукапооновавреме,саигралироляиредица
другифактори.Чомаковнаистинабимогълдазапишемедицинаив
Атинскияуниверситет,ощеповече,чеевладеелезика,пъкебили
привикналстозиград.Нотойвероятноеималсъщитесъображе
ния, които са тласкали и други българи да потърсят попървосте
пеннабазазанаукитеси.

НапървомястоЧомаков,аиостаналитеатинскигимназистиса
се убедили, че висшите гръцки науки са всъщност почерпени от
университетитеназападнаЕвропа.ТаналиисамиятКаирисебил
ученикнасвободнаЕвропа?Навторомясто,кактосенаучавамеот
еднописмонадрИванСелиминскидоАнтонИванов,писанона13
юли 1844 г., вАтинския университет имало голям наплив от сту
денти – гърци, а това затруднявало обучението и поставяло под
съмнениеполучаванетонанаучнастепен,безкоятовТурциянеби
моглодасепрактикувапрофесията.Съгласнотогавашнитеправил
нициследдипломиранетовГърциялекарятетрябвалодапроведе
годинаиполовинастажвболницата.НакраяисамиятСелимински
признава,чеполученатавГърциядипломаняматазитежест,която
биималадипломата,извоюванавнякоиотевропейскитеуниверси
тети.Забележете–забългарскияинтелигентголяматагръцкакулту
расеоказалавеченедостатъчнаинеговиятжадензасветлинадухе
търселдруги,подостойниизвори.

Заученолюбивиябългаринмедицинскатапрофесия ебилаосо
бенопривлекателна.Първо, тямуедавалавъзможностдаполучи
солидни знания, откривала му е тайната на живота и материята.
Величественистрашенебилтозискокот„взаимнотоучилище“до
медицинскатаакадемиявПиза,ФлоренцияилиПариж…Страшени
упоителенебилтозискокот„псалтира“доучебникапохистология
ипървияурокпоанатомиявзалатазадисекции.Второ,тазипрофе
сияезначеланезависимост,свобода.Лекарятевлизаливдомана
бедняка, и в палата на големеца. Лекарят е имал достъп до тези
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домове,къдетодругбългариннебимогълидамислидаиде.Сле
дователнолекарятможедавлизавконтактстозиионзи,давлияе,
дапомага…

ДаликогатоСтоянЧомаковрешилдасепосветинамедицината,
неемислилзазнатнитесивуйчовци,сравнявайкитехнияблагодете
лен път със своя утрешен дълг?… Защото, ако някога прочутите
бегликчииможелидавлизатвдомадоринавезира,впонововреме
лекарятсъщоможелдаидеиприсултана.Иаколюбознателността
билаединиятподтиккъммедицинскатанаука,стремежъткъмсво
бодатабилдругият,решителенподтик,койтонасочилЧомаковкъм
тазипрофесия.Защоточрезнеятойразкрилтерензасетнешнатаси
политическаборба.Ачесеепосветилвеченанея,свидетелствуват
краткитемуднивПловдив,изпълненисобщественадеятелности
родолюбие.

Любопитнобибилодаобгърнем,макарсняколкореда,кратката
история на европейските университети. Найпърво, още през XII
вектесесъздаватвИталиянезависимоотманастиритеицърквите
като напълно самостоятелни институти. Найстарите италиански
университетисавБолония(1158),Винченца(1205),Арецо(1124),
Падуа(1222),Рим(1303),Перуджа(1308),Флоренция(1349)идр.

ИталианскитешколивСалерноиПадуа, разкритипрез IXиХ
век,сабилиедниотпървитевЕвропа.Вековенаредтесабилицен
търнанаучниновостивобласттанамедицината.Падуанскиятуни
верситетбилизвестенвЕвропастова,чеединственотуксеизвърш
вало сециране на труп.Със своите открития в областта на анато
мията италианските учени успели да разклатят утвърждавания
векове наред в схоластичната медицина култ към Клавдий Гален
(131–211).

СПадуаебиласвързанатрагическатасъдбанавеликияанатом
АндрейВезалий,запомощкъмПадуасеобръщалиангличанинът
УйлямХарвей,откривателятнакръвообращението.

Инесамовобласттанамедицината!ПрезXVIв.почтивсички
великиучени,коиторазвенчавалиавторитетанадревнитеавтори,са
живели,училииработиливИталия.Техниятбройеголям,нонай
великите от тях са Галилео Галилей, Джордано Бруно иНиколай
Коперник.Съссвоитеоткритиятеподкопалиосновитенасхоласти
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ката в науката и медицината, дали голям тласък и нови насоки в
развитиетонанаучнотомисленепрезследващитевекове.

Тези открития били насочени и срещу авторитета на църквата,
коятогосподствуваланадцелияобщественживотпотовавреме.И
тя не им простила тази дързост:Джордано Бруно бил изгорен на
клада,НиколайКоперник– обявен за умопобъркан,АндрейВеза
лий–обреченнагибел.

Италианскитеуниверситетисеславелинайвечесъссвоятасво
боданадуха,съссвоятадемократичност.Етозащотестаналипри
тегателна сила замного будни българскимладежи, както и за др
Ст.Чомаков.

ПоедноисъщовремевПизаучелизаедносдрСт.Чомаковоще
идругаритемуотатинскатагимназияКонстантинМишайков,брат
на сетнешния верен съратник на Чомаков митрополит Панарет, а
същоиоставилиятнидостабележкизадейносттанабългаритеот
оновавремедрИванСелимински.

Неканегадаемисъчинявамекаквосилновъздействиееоказал
древният италиански град на младия Чомаков, колко силно е бил
впечатленотвеликолепнатаархитектура,отчуднатанаклоненакула,
от богатството на библиотеките… Важното е, че той и неговите
състудентисасевтурвалижаднокъмизворитеназнанията,крити
ческиицелеустременосавървелипоизбраниясипътбезотклоне
ниеисъмнения.

Казваме „критически“ неслучайно. Колкото и привлекателен и
внушителен да е бил тозииталиански град, замладите български
студентитойсееоказал…малък.Имногоскоро(през1844г.)тесе
преместиливъвФлоренция.Иималозащо:Всравнениесуниверси
тета вПиза, този въвФлоренция е бил постар (открит в 1349) и
много поуреден. Селимински тъй обяснява предпочитанието на
българските студенти към Флоренция: „Ползата от ежедневните
упражнения в голямата болница, от блестящите лекции, които
тукашнитепрофесорипомедицинаизнасятвсекиден,миоткрихаи
многопоширокополезатазинаука,къмкоятоазимахиимамбез
крайножеланиеилюбов“.

Дане забравяме: самиятСелиминскиебилмногоповъзрастен
пооновавреме–40годишен,докатоЧомаковена25години.Натру
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паниятжитейскиопитуСелимински,теснитемуконтактиикорес
понденциисВасилАприловидругипървенцинаВъзражданетоса
гоизтъквалинедвусмисленокатостарейшинасредмладитебългар
скистуденти.

Занятията в университета безспорно са отнемали значително
време на младия българин. Ала унаследил пословичната коприв
щенскасдържаноствнравитеицеломъдреноблагоприличие,Чома
коввсвободнитесичасовееизбягвалпразнитеразвлеченияисует
нияшум,търсилераздумкавкнигите.Тойсощепоголямастраст
сеезаелдасъчетаеведноблестящоостриеотличнотовладеенена
утрешнатасипрофесиясдълбокитепознаниянаполитическиядея
тел.

Лекциитевгръцкитеучилищанесамоглиивнаймалкастепен
да удовлетворят интереса му към българската история. Старател
ното претърсване на гръцките библиотеки също не давало ответ,
защото всички ценни документи, които са показвали някогашния
разцветнабългарскатадържава,сабилиунищожениощевранните
години на робството. Тогава? Оставал старият, изпитан метод: да
подирикласиците,задавъзобновионова,коетожаднотомусърце
искалодаутвърди.

ВпрочемнесамоЧомаков,несамонеговитевръстницииколеги
отуниверситетасасеинтересувалипооновавремеотизворитена
българската история. Европа и преди всичко Русия обръщат взор
къмпотъналитевзабравастарибългарскиписменипаметници.Така
напримерпрез1840г.ВуколУндолскиоткривавръкописнатасбир
ка на ТроицкоСергиевската лавра крайМосква текстове на Кли
ментОхридски,и1843вмосковскитекнигохранилищасеоткриват
найстаритеобразцинаПространнитежитиянаКирилиМетодий,а
и1845г.вОхридрускиятученпрофесорВикторГригориевичнами
ранайстарияпреписотПространнотожитиенаКлиментОхрид
ски,краткотожитиенаКлиментиощедостадругистаробългарски
писменипаметници.Подтикнатиотеднаилидругапомисъл,редица
европейскиизследователиобръщатсъщолюбознателенпогледкъм
историятанабългарскиянарод.

Затозиинтерескъмисториятаикултуратана„забравенияиот
бога“поробеннародсаспособствувалиняколкофактора:икономи
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ческото пробуждане на българската нация, издигането на отделни
нейнидостойнисиноведонивотонатогавашнатаевропейскакулту
ра и свързването им с духовния елит на Европа, каквито са др
ПетърБерон,ВасилАприлов,дрНиколаПиколо,известниятпрез
онези години с публицистичната си дейност Александър Екзарх,
младият Гаврил Кръстевич и баща и син Атанас и Стефан Бого
риди…Презтридесеттеичетиридесеттегодининавекавотделни
българскиобластиотСилистренскодоПиротскоиНиш,вБерков
ско, Видинско, Белоградчишко, Ломско и другаде избухват сти
хийни, кървави селски въстания,къде поорганизирани, къде
поспонтанни. Пролятата кръв също събужда съвестта на редица
светлиумове.ДанезабравямеититанаРаковски,чиетоприсъствие
веднаилидругасвободнаотигостранаебуделоинтересисимпа
тиякъмпоробениябългарскинарод.

Могъл ли е прочие любознателният български студент да не
подиринасвойредвсъкровищницатанакласикатаонезиизвори,
коитощеобнадеждятстремлящатасекъмнародностновъзраждане
душа?ОтгръцкитесиучителивПловдив,АндросивАтинатойне
бечулнищохубавозабългарите.Затовапъкстаритегръцкиирим
скиавторимувдъхвалиповечевяравбъдното.

Могъл ли е от хрониките на Херодот и Плиний Старий, от
ПлутархиСтрабон,отАрканиКлиментАлександрийски,отАмнан
Марцелян,ПрокопийиЙоанСтобей,отТеофрастиОвидийдавземе
ценното зърно, изречено за траките – „наймногобройният народ
слединдийския“?Безусловно!Древнителетописцисаоставилине
единписменпаметник за храбриянарод, населявал в онази епоха
днешнитебългарскиземи.Имладиятбългарскистудентсвъзторге
поглъщалвсякадума,изреченазапредшественицитенаславяните
потезиземи.Буйнотомувъображениеевиждалоснажнитемъже,
защитенисъссветлищитовеиблестящинабедреници,отдолуобле
ченисчернихитони,понеслинадяснотораможелезниролефери…
Ожаднелиятмузароднотословоироднапесенслухсякашечувал
чуднитемелодиинатраките,разгласяниотфлейти,тимпани,набла,
китари, магадири и други музикални инструменти… Ала защо
Ариан пише, че този огромен и храбър народ, прославен смъже
ствотоиизкуството си, е билбезписменинепознавалбуквите…
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Гневносесвиваливтакиваминутиюмруцитенабудниякопривще
нец, защото и тук, в дълбоката древност, той виждал все същата
тактика–дасезаличиеднанародност,катоѝсеотнеменайсилното
ѝзащитносредство–писмеността.

Вън улиците на Флоренция са мамели младостта му с изяще
ствотонасвободнитеотазиатскисвянснажниюжнижени,въносле
пителнотослънцееструялощедронадпрекраснитестариннисгра
диидворци.Вшумновеселиесволнипеснипредчашагъстоупой
ващо вино италианските студенти са прославяли несвършващите
празницинамладостта.

Аластеснителенизатворенвсебеси,българинътеотбягвалтези
веселби.Помнелекаксъгражданитемусасъбиралигрошпогрош,
задагоизучат,помнеленадеждатавочитеимиотновоезалягал
надкнигите,защотоникакнямадаебилолесносединскокдасе
минеоткопривщенскотошколовединотнайславнитезавремето
сииталианскиуниверситети.Тозимладбългарин,изучилсобстве
ната,насвоясинародписменостот„Светчето“и„Апостола“,вече
е владеел свободно гръцки, турскии италиански език, амупред
стоялодаизучидобреифренски,защотовПарижвечегоеочаквала
решителнатаспециализацияпохирургия.

Париж!Въввторатаполовинана40тегодининаминалиявекв
„столицатанасъвременниясвят“живеелиимнозинабългари.Тук
практикувал своята лекарска професия изтънченият естет и инте
лектуалецдрНиколаПиколо,тук, заетсподругидела,живеели
дрПетърБерон.ПотовавремеАлександърЕкзархдошълвПариж
да учи медицина, но се заловил с обществени науки, а Гаврил
Кръстевичследвалюридическинауки.Тукучилимедицинаидва
матаплеменниканадрНиколаПиколо:ДимитърКировичиПетър
Протич.Всевтезигодинитуктрябвадаспоменемприсъствиетои
наГеоргиАтанасович,ИванБогоров,ТодорШишков,МаркоБала
банов,дрИванСелеминскиизавършилиятмедицинскинаукивъв
Флоренция, пристигнал на специализация в Париж др Стоян
Чомаков.Забележете–основнатачастотпребиваващитепоонова
времевПарижбългарисабилиилилекари,илистудентипомеди
цина.Товаималосвоетообяснение.ЗащотоакоИталиясеславела
съсстариннитесиуниверситети,акотябиласъкровищницанакни
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жовнотобогатство,тоПариж–наредсдругитесидостойнства–бил
центърнасъвременнатахирургия.

НеказамоментсеразделимсдрСтоянЧомаковинеговитесъви
пускнициипредидапоговоримзавремето,вкоетотойсеспотопил
вкосмополитнияводовъртежнавеликияград,сиприпомнимзащо
именноПариждълговремеебилстолицанамодернатахирургия.
Благодарение на блестящия хирургАмброазПаре хегемонията на
италианските университети лекаполека била превзета от Париж.
Революциятавхирургията,коятоАмброазПареезапочналнякъде
към 1537а година, довела след 100 години до назначаването на
първипрофесорпохирургия вмедицинскияфакултет (1636 г.).В
оновавреме–XVIIстолетие–всеощеесъществуваладълбоката
враждамеждулекаритеихирурзите,тъйкатопоследнитенебили
признавани за пълноправни медици, а членували в братството
„СветиКозма“.Своятапървапобедахирурзитеизвоюваливосемна
десетиявек,когатодобилиправонаобразованиеившколатакъм
братствотобилисъздаденипеткатедри–поанатомия,теоретична
хирургия,практическахирургия,оперативнатехникаиакушерство.
Само след няколко години на медицинския факултет бил нанесен
сетния,съкрушителенудар–през1731г.вПарижсеоткрилахирур
гическа академия, даваща на хирурзите еднакви права с тези на
лекаритетерапевти.

Чомаков трябвало да практикува и в прочутата по онова време
болница„ОтелДиьо“(Божидом).Огромнатастариннасграда,стро
енав651г.,приличалапоскоронакрепостилизатвор,нежелина
лечебнозаведение.Единистинскизатворсогромнимногосводести
залиималки,опримченисрешеткипрозорци.Еднаболницазабед
ните – обител на човешката трагедия, която продължавала и не
свършвалавекове.ХигиенататукдоривЧомакововремевсеощее
била разпъната на кръст, защото парижани, любители на силния
хумор,сгорчиваирониянаричалиродилнотоотделениекъм„Отел
Диьо“ „преддверието на смъртта“. Добро название за място, дето
трябвададойденовиятживот!

ТукбеработилбащатанасъвременнатахирургияАмброазПаре
онзи,закоготоанекдотитеразказвалиследнаталюбопитнаистория.
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Когато Паре бил на върха на своята слава, поканили го да бъде
първихирургнаКарлIX.Впърватаимсрещакралятпопитал:

– Навярно, надявам се, Вие ще лекувате своя крал много по
добре,отколкотоостаналитеболни.

(Ивероятноеималпредвидумиращитебедняцив„ОтелДиьо“).
–Не,ВашеВеличество.Товаеневъзможно–отвърналПаре.
–Защо?–попиталудивениятповелителнаФранция.
– Затова, защото аз лекувам всички свои болни тъй, както бих

лекувалсвоякрал,ВашеВеличество…
АнекдотътевпечатлилмладияЧомаковиможебивоновавреме

тойепретеглялчестолюбивотазишеговитаполуизмислица,полу
истиназасвоябъдещживот.Билимогълнякогадакажесъщотои
навеликиявезир,инасултана,акобъдеповикандагилекува?

Алаеднаисторическаподробност,многопосилнаотвсекианек
дот впечатлила младия лекар и се оказала решителна в неговия
живот.АмброазПарееписалвсичкисвоинаучнисъчинениянена
латински,анасвояроденфренскиезик.Срещутованеговореволю
ционнодръзновениесеопълчиливсичкиучени.АлаПареимотвър
нал:„Защо?НимаХипократнеписасвоитесъчинениясъщонарод
ниясиезик?Скаквофренскиятеполошотлатинския?“Иедноехо
е биело в гърдитена родолюбивиябългарин: с каквобългарският
език е полоши понедостоен от гръцкия, та в училищата и цър
квитеданесепишенабългарски?

Далитогаванесасеявилипървитеплановеза„превземането“на
пловдивскитецърквиотгръкоманите?

Аладанебързаменапред–времето,закоеторазказваме,ебило
замладияЧомаковвсеощевременасъзряванеиучение.

Казахме,чевонезигодинивПарижработилидрНиколаПиколо.
Товаевремето,вкоетостранниятбългаринсчуждестранноимеи
чуждестранно възпитание се откъсвал от заблудите си и обръщал
взоркъмбългарскитенароднидела.ДрИванСелемински,койтони
еоставилтвърдеобширнаархиваотоновавреме,споменава,чевид
ниятлекареприемалвдомасимнозинаотбългарите,беседвалес
тях, ала потесни контакти е имал с Александър Екзарх, Петър
БерониИванСелемински.Можемсамодаседогаждаме,чеизрядко
иЧомаковсеесрещалспрочутиясисънародник,нонещедаебил
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обаян от негопомногопричини.Първата от тях е съдбоносното
отчуждениенаПиколоотсобствениямународ–тойнеезнаелдори
българскиезик.Пъкиминалотому,тъйтясносвързаносгръцкото
духовновъзраждане,независимооттова,чевпарижкитесигодини
ПиколоебилзаетотревностнимислизаОтечествотоси,щедаса
посявали хлад в отношението на младия българин практикант в
Парижкъмдостолепнияименитлекар.Ивсепакимаединмомент,
когатонеможемдасесъмняваме,чеЧомаковсеесближилтяснос
тази тройка от повъзрастнии улегналимъже.Тозимомент е бил
решението на Александър Екзарх да изпрати повторно два нови
меморандума до руския император Николай I чрез министъра на
външнитеработиграфНеселроде.(Товаставапрез1847г.,следкато
безуспешнооткраяна1845г.насамсъщиятепращалпосланиеслед
посланиедопеттевеликисилиидоВисокатапорта).Моглилиса
меморандумите да осигурят мечтаната от Александър Екзарх (и
подкрепяна горещо от двамината му съподвижници дрПиколо и
дрБерон)полуавтономнабългарскадържава?Историятапоказа,че
товаебилединнапразенибезуспешенопит.Безуспешен–напълно,
но не и съвършено напразен; защото все пак подсетил Великите
сили, че на Балканите в границите на деспотичната Отоманска
империяединизмъченнароджадувазасвоятасвобода.Итъй,горе
щитепроектиоколотезимеморандуми,саматаидеязасъздаванена
еднасвободна,макаринецялостнаиненапълнонезависимаБълга
рия,савълнувалисърцетонаЧомаковивтакивачасоветойетърсел
обществотонатриматасиповъзрастнисънародници,макаридане
ебилчестипостояненгоствдоманадрПиколо.Защотоималои
другапричина,порадикоятоЧомаковнесеечувствувалсъвсем„в
своиводи“уПиколо.Вторатапричинабила,чеПиколоседвижелв
еднависокоинтелектуалнасреда,общувалсъссветиланафилоло
гическатамисъл от онова време, посещавалСалоните на прочути
живописци, следялновоститев театъра…ПотовавремеПариже
създалвечеживописцикатоДавидиЕнгр,КороиКурбе,отсцената
на театъра се леел неотразимият чар на актрисата Рашел. В този
градтокущоминаласянкатанаСтендал,нобилживгениятнаБал
зак,вулканичниятромантизъмнаЮго…
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Отдаден на медицината и встрастен в българските борби, мла
диятЧомаковнееотделялвремезатезисветиланаепохата.Теса
мувлияелиненепосредственоипряко,акосвено–катоатмосфера
инастроение.Истраннолие,чеакоотсъствуватданнизаинтере
ситемувобласттанаизкустватаотоновавреме,тодостанедвусми
слено фактите говорят, че младият българин с особена страст се
вдавал в политическия живот на полските емигранти революцио
нери.Некавлитературнитесалониреализмътиромантизмътдаси
даватдвубой!Некаживописцитедапротивопоставятнапатетиче
ския Давид реализма на Курбе! Това бил особен свят, към който
прагматичният племенник на прочутите бегликчии не проявявал
особенинтерес.АлавПарижпооновавремешумелисдискусиии
безумни планове срещу самодържавието полските емигранти от
неуспешното (1830–1831) въстание.Наближавалареволюционната
1848г.итревожниятѝдухвъзбуждалмладияЧомаков.

РедицабиографинадрСтоянЧомаковподчертават,чевонези
годинисилновлияниевърхумуеоказалнеговиятблизък,полският
деец занационалноосвобождениеАдамЙежиЧарториски (1770–
1861).Чарторискиевзелдейноучастиевъввъстанието,билеизбран
за председател на Националния съвет (1931) и след погрома на
въстаниетоемигриралвПариж.

Понеже редица съвременници на Чомаков (особено следОсво
бождението найвече из средите на Стефан Стамболовия режим)
дебелоподчертаваттезивръзкинапловдивскиядеятелзацърковна
независимостснякоипредставителинаполскатаемиграция,налага
семалкоповнимателнодаразгледаметозимомент.

Чарторискиебилпривърженикнаидеятазаобединениетонасла
вянитесрещудеспотизманасамодържавието.Докраянаживотаси
тойнесепримирилсимператорскиядворинеприеламнистиятана
АлександърIIпрез1856г.

МогъллиемладиятпловдивчанинвПариждасезаплениоттази
идея?МоглалиенастъпателнатафренскапропагандасрещуРусия
отоновавремедаповлияевърхучувстватанародолюбивиябълга
рин? Заедно с полските емигранти той среща и руски емигранти,
същонедоволниотбезправиетонацарскиядеспотизъм.Рускирево
люционери,коитогорещосаподдържалиборбатанаполскиянарод
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срещу царизма, пишат по същото време: „Въстанието в Полша
приближавареволюциятавРусия.Интереситенацаризмасав
противовеснаочакваниятананарода.Неканашитебратяполя
ци не отстъпват. Скоро двата народаще бъдат свободни“ (Из
еднописмонарускияреволюционердемократВ.Кельсиев,публи
кувалвъввестник„България“презмарт1863г.(цитатътевзетот
покъсновреме,когатовЦариградсъщияттозиВ.Кельсиевщесе
срещнесЧомаковидругипоборницизацърковнанезависимост.Но
занассегаеважнодаотсеемпляватанаминалитепристрастияот
историческатаправда).

Твърдераное,задатърсимуЧомаков,пъкиукойтоидаеотдей
цитенанационалнотонипробужданеотоновавремепроявинанедо
верие към освободителнатамисия на Русия.Нека не забравяме, че
великатаниосвободителкаощенебеизживялапогроманаКримската
война (1853–1856). Русия е все още съюзник наАвстроУнгария в
ликвидирането на надигащите се революционни процеси, а кръгът
около Александър Екзарх в Париж – повлиян от шумотевицата на
европейскатадипломация–търсидипломатическипътищазавъзраж
данетонаБългария.ИакоПариж(следучилищатавАтинаивостров
Андрос)евторотополитическоучилищезаЧомаков,тоехарактерно
друго:Тогаваиупотомъканабегликчиитесеоформястановището,че
политическитепроблемисерешаватуспешноненабарикадите,ав
канцелариите,втънкатазадкулиснаигранадипломатите.

Разбирасе,СтоянЧомаковнеебилбезстрастеннаблюдателна
първитевъстаниявНишко,Белоградчишкоипр.Вонезигодинитой
неебилвБългария,задавидисочитеситрагичнатаразвръзкана
стихийнитебунтове,апоскорогиепреосмислялкатоеднатактика,
коятонедаважеланитеплодове.Неуспехътнаедно,второитрето
откъснато въстание (както и неуспешният пример на полското
въстание въпреки неговата мащабност) само са затвърдили мне
ниетому,чесвободатасепечелиотдипломацията,анеоторъжието.

ВПарижпооновавремевечеебилаизлязлаотпечаткнигатана
ЖеромАдолфБланки„ПътуванеизБългария“–плоднанеговото
съвместнопътуванесАлександърЕкзархизБългария.ИЧомаков
дълбокоестрадал,когатоепрепрочиталгорестнитередовенафрен
скияпублицист:„Управлението,накоетосаподчиненибългарите,е
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обидазачовешкатаприрода,тоевеченпозорзаевропейскитепра
вителства…Еднадумабистигнала,задасложикрайнатезискан
дали,нокогаЕвропащеякаже?Толковакоалициисабилиправени
досега в името на политическите интереси, няма ли още една в
иметоначовечеството?!“

Младиятпрактикантв „ОтелДиьо“епрепрочитал тезиредове,
горещоевярвалведна„коалициявиметоначовечеството“,страдал
е,когатопостраничнипътищадонегосастигаливестизатежкото
състояниенанаселениетоотонзикрайследвъстаниетоиощепове
че е утвърждавал в себе си убеждението, че найсетнеЕвропаще
погледнеблагосклоннонабългарскиявъпрос.

Асеганекаотновосевърнемкъмоперационната,гдетобъдещият
българскихирургсъбиралзнаниязаутрешнатасипрофесия.Про
фесията на хирурга, за която той се е готвел с любови старание,
изисква бързина, ловкост и точност. Бързината е била особено
необходимазаоновавреме,когатовсеощенеебилаприлаганаане
стезията. Чомаков е трябвало да овладее много неща и докато е
демонстриралприампутациятанаръкаиликраксвоятасръчности
бързина,професорътмуевнушавалнаоколнитеоткаквапървосте
пеннанеобходимостенужнохирургътдапритежавахладнокръвие.

ИеприпомнялслучаясГюйомДюпюитрен(1777–1835).Веднъж
в същата тази зала той опериралпред аудитория от лекарии сту
дентиеднакрасивадевойка.Повременаоперациятатяненадейно
починала.Дюпюитренпребледнялиследкраткомълчание,овладя
вайкисебеси,започналлекцияпредзашеметенитезрители.Импро
визиранаталекциябиланатакавависота,чеописанието,коетодал
на причината за смъртта на девойката, влязло като класическо в
медицината.Такъвбилтозиголямхирургитовасееискалоотнего
витеученици.

Наред с примерите за високо професионално умение бъдещият
хирургтрябвалодаусвоииеднадругаистина–горчива,уви.Сочеха
имзапримерживотанапрочутияимпредшественикКсавиеБиша
(1771–1802).Бишаебилярказвездананебосклонанамедицин
ската наука, ала когато починал, у него не намерили достатъчно
средства за погребението му. И Корвизар е трябвало да пише на
Наполеон: „Попрището, на което сеподвизаватеБиша,изискваше
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също голямо мъжество и жертви. Никой не е направил толкова
многозатолковакратковреме“.ИвсепакБишаепогребаннена
своиразноски,защотоонзи,койтоеотдалсебесинаеднавърховна
целвиметонадругите,рядкоилиникоганесмогвадаосигурисебе
си.

ПредчувствуваллиебеднатасистаросттогаваЧомаков?Едвали.
Нопонесееподготвялмъжествено за единживотбезохолствои
разточителство.

ВсъщотовременадПарижнадвисватоблацитенафевруарската
революция от 1848 г. Когато по булевардите се струпват първите
барикадиизатрещяватпушкитенавъстаниците,Чомаковевсеоще
практикантвболницатаисеготвизавръщаневБългария.Няколко
месеца покъсно избухва революция и в Германия.В книговезни
цитесеподшиванаписанияотМарксиЕнгелс„Комунистически
манифест“. В Белгия се откриват складове с оръжие. Унгария и
Полшавъстават.Революционнидекретиивъзваниязаливатградо
ветенаЕвропаитехниятексесмесваспукотанавзводоветезаекзе
куции.Еднопоедновъстаниятапогиватвкръв.ИпрезтазиЕвропа,
люшканамеждунадеждитеиотчаянието,огласяванаотвъзторже
нитепеснинаразбунтуванитеотруденимасиирезкитекомандина
реакционнитежандарми, един двадесет и девет годишен лекар се
прибира в поробеното си Отечество. Там, в тихия и романтичен
Пловдив, все още несъбуден за големите дни, които изживява
Европа, тойщедонесенесамоедналекарскадипломаивързопс
медицинскалитература,ноинещодруго,коетоникакъвмитнически
прегледнебимогълдаоткрие–искратанабунта,надеждатазаедин
посправедливидостоенживот.
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Възможно е измежду дейците за църковна независимост да е
имало единици, които самислили, че цялата тази борба е въпрос
верски, едва ли не само просветителски. Възможно е. Ала за др
СтоянЧомаков,втоваможемдабъдембезусловносигурни,църков
ниятвъпросебилпредивсичкоборбазанационална,политическа
и икономическа независимост.И толкова понелепищеизглеждат
отнапред всички двусмислени намеци, които зад личните недо
статъцинадоктора,задличнитемупристрастияиотделнигрешки
невиждахаголямата,съкровенаистрастнацелнаЧомаков–цело
купнаинезависимаБългария.Итъйкактовреметонидаваправода
съдим тази титаническа личност заради отделните ѝ човешки и
политическикривини,тъйсъщототовавременизадължавадаоце
ним цялостно неговата буйна, целеустремена личност, неговото
крупноиблагороднодело.

Нека замалковремеоставимсвоя геройдавървисамдалечот
любопитните ни погледи, из стръмните криволични улички на
възрожденскияПловдив,некагооставимсамдавдишваупойващия
мириснацъфналитевеликденскиовошки,коитовоназипролетна
1848 г. са надвисвали като примамнаженска пазва над дворските
дувари.Младиятлекар–красивмъжсвнушителнаснажност,обле
ченпопоследнатаевропейскамода,токущосеезавърналотрево
люционнияПариж, токущо еминал през тревожните граници на
Европа,задавдъхнетоплияпролетенмириснасвоялюбимПлов
див.Каквичувствасабушуваливмладата,жадназароднаречдуша
притазисрещасРодината?!Тягостноимрачнолиебилонеизбеж
нотосравнение,коетоетрябвалоданаправимеждутокущонапус
натияПарижсизумителнитедворцииразкошнитебулевардиитези
калникривисокацикрайТепеалтъивМараша?Едвали?
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Инещодругоеимало,коетоеподсторилосощепоголямастраст
младиялекар, задасе заловисродолюбивитеначинания.Вгоди
ната, когато се завърнал, по инициатива на Чалъковци и главно с
технисредства,вдвечистобългарскимахалинаПловдив–Мараша
иКаршиака–сесъградилидвеновибългарскичеркви.Наеднатаот
тях, марашлийската, ще се падне отсетне голямата чест да бъде
свърталище на комитетите, да идват тук Кочо Честеменски, Иван
Андонов… В бунтовните дни на Априлската епопея през 1876 г.
преднейнитезидовещеобесятпламенниядрСоколски,авруме
лийсковремепактукщесесъбератсъединиститеначелосъсЗахари
Стоянов,поручикГанчоАтанасовидругаритеим,коитонапукна
тезоименияденнасултанащечествуватзапървипътБотевияден
–2юни,ищеспоменатсдързостнамолитваименатанапогиналите
оттурскияятаган…Споменавамезатезисетнешнидела,задапод
чертаем,чедветечерквинесабилитолковамястозамистичноотда
ваненарелигиознияекстаз, колкотосредище занародностнопро
буждане,гнездонабунтовнипомислиидеяния.

Защото,ако1848г.засвободнаЕвропаебилагодинанареволю
ционнитрусове,тозаглухататурскапровинциясъщататазигодина
е била не помалко напълнена с барута на бунтовните помисли.
Защото в онова време съграждането на две български черкви за
Пловдивезначелопочтисъщото,коетозаПарижсабилибарика
дите,азанемско–революционнитевестници.Итовасъвсемясное
чувствувалмладиятлекар,когатосевропейскидрехиисъбуждаща
симпатииосанкаеминавалподцъфналитевеликденскиовошкина
свояобичанПловдив.

Младиятлекарбързополучилназначениезаградскилекар.Още
в първите дни на своята лекарска практика в Пловдив др Стоян
Чомаковберазбрал,чеитук–впоробенатамуРодина,итам,вбле
стящатаисвободнастолицанаФранция,многоотнещатасиприли
чат.Разбирасе,мащабитесаразлични,нопосъществоипонагласа
малкатапловдивскаОбщаболница, която ежедневнопосещаваше,
страннонапомняшенамрачнотовеликолепиенаОтелДиьо.Иедна
та,идругатасеиздържахаотцърквата.Закаменната,съграденав
готически стилпарижкаболница се грижешенепомалковелико
лепната и внушителна църква край Сена – прочутата парижка
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„СветаБогородица“.АзапловдивскатаОбщаболницасегрижеше
кацналатанаотвесния скатна тепетоцърквица „Св.Петка“.Про
вежданият всяка пролет събор край църквата осигуряваше оскъд
нитесредствазаболните.Ивдруготезиболницисиприличаха–
къмтяхприбягвахасамобеднинещастници,слугини,забременели
извънбрачно,уличнижениипросяци.

Задабъдатприютяваниболниотвсякакванародностбезразлика
на верската им принадлежност, благодетелният Исмет паша бил
наредилдаседаваежедневноопределеноколичествохляботИма
рета.Какъвебилразмерътнатази„щедрост“,личиоттрогателното
описаниенаГеоргиМуравенов,направеновнеговия„Паметник“:
„Моглисасъотечественицитемутурциданаправятдвойнодасе
дава,когаотваряхавратитенатовазаведениезавсичкинужда-
ещисе,безразликананародностивяра“.

МакаридасенаричалаОбщаболницаивнеянаистинадаса
намирали приют хора от найразлични народности, за нея са се
грижилипредимнобългарите.ОщевкраянаXVIIIв.видниплов
дивскигражданибългарисавнасялидарения,коитосаотразенив
Пловдивскатаеснафскакондика.Аотединдокументсевижда,че
копривщенскатаобщинанебезнастойчивотожеланиеназнатните
бегликчии–Чалъковците–едължаланаболницата15000гроша,
обозначеникатоболниченкапитал,носещгодишналихваот1000
гроша.

Идването на др Стоян Чомаков в Пловдив като дипломиран
лекар,възпитаникнаиталианскитеифренскитеуниверситети,ще
да е било знаменателно, защото оттогава в Пловдив почват да се
делятиболните:българите,асетнеимнозинаотзнатнитетурци,са
предпочиталидрСтоянЧомаков,агърците–дрМихаилВладу.За
инициативността на последния има запазени доста интересни
моменти,коитонееизлишнодаприпомнимсега.През1856г.сиреч
седемосемгодиниследпристиганетонаЧомаковвПловдив,дрМ.
Владу разкрива и първата частна болница в града.Явно, той се е
надявал, че в нея ще постъпват нуждаещи се не само от града и
околноститему,ноиотподалечникраища,затоваепубликували
рекламав„Цариградскивестник“.Рекламатаедоволнолюбопитна,
защотодавапълнисведениязасаматаболницаиусловиятаналеку
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ване:„Щеима,колкотозасега,шестстаи,добресъзиданиивидели,
несовсемдолуназемяталежащи,ивовсякастаящеимапоедно
самолегло.Всякомуболномущедавамедапребираедногоилидва
мина от сродниците си за разговор, без да плаща нещо повече.
Ценатанацелението,забилките(илачите)изакириянастаящее
само12грошанаден,нужнатахрананаболнавитеотзаведението
щеседавасозаплата5грошасамонаден“.Втазипървачастнабол
ницанаПловдивсепредвиждалодаимаиеднажена,коятодасе
грижи за болните, но се разрешавало, който има възможност да
плаща,дасинаемеисвойболногледач.

Далиполипсананавикотнаселението,илипорадитова,чебол
ните тук не получавали повече от онова, което имали в домашна
обстановка,илизащотокартинатанабедняшкатаОбщаболницае
създалавеченевериеупозаможнитекъмтозиначинналечение,но
първатачастнаболницанепросъществуваладълго.Занеяповечене
сеспоменаванищовпериодичнияпечат.

Ищомсмесезаелималкоилиповечедаопишемсъстояниетона
медицинскотообслужваневПловдивпооновавреме,некаспоме
немизадругителечебнизаведения.Спроникванетонакатолицизма
в България медицинското обслужване е било използувано като
мощнопропагандносредство.Мнозинаоткатолишкитемисионери
имали и светско медицинско образование. С пропагандна цел в
Пловдивебилаоткритаикатолическаболницапърватаподобнав
нашитеземи.ТяеотбелязанавкартатанаградПловдив,направена
отфренскияофицерАндреЙегершмидпрез1827г.Можемдапред
полагаме,чекатолическитемисионеринесазарегистрирализначи
телниуспехи средбългарскотонаселение, защото след време зак
рилиболницатаинапусналиграда.Едвапокъсноидватмисионери
оторденанакапуцините,коитосъщоорганизиралиболницазануж
дитенакатолическотонаселениевградаиоколността.

Любопитенфактзанассиоставаистината,чедорииприидва
нетонадрСт.ЧомаковвПловдиввсеощетозиголямграднямал
своясамостоятелнааптека.Всекилекарсиимал„спицерия“исам
си приготовлявал лекарствата. Някои „илачи“ се продавали и в
бакалниците.Достатъчнобилонякоедетедаотидеиобяснинапро
давачакойеболеникаквогоболи,задаполучинеобходимияцярс
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упътването,какдагоползува.Таиколкосабилиболеститенаонази
епоха,коитомедицинатаепознавала?Корем,далак,уроки, гърло,
треска…Ихората,разбирасе,мрели.Анайчестожертваставали
крехкитедетскиорганизми.

През1860г. (времето,когатовечедрСт.Чомаковсе готвелда
тръгнезаЦариград,вдаденнасвоятаполитическамисия),дрИван
Богоров разкрива първата аптека в Пловдив. За нея има запазено
същоеднолюбопитносъобщениевъввестниците,коетопоказва,че
младитебългарскилекарисабилинаистинасторонницинесамоза
духовното и политическо освобождение на народа си, но и неу
морнирадетелизаповишаваненанеговатаздравнакултура.

Можемсамодасипредставимскаквочувствонапечали гняв
парижкиятвъзпитаникдрСт.Чомаковевиждалкакпочтивсички
бръснари се занимават с „лечение“ на кожни болести и „зъбна
хирургия“.Автурскитебанилекувалиспомощтанарог–скръво
пускане.Българскитецъркви–съссвоитескромнивъзможности–и
тесенареждаликъмлечителите,катоподпомагали,отеднастрана,
новите здравни заведения парично, а от друга сами „лекували“
онова, което смятали от своя компетенция. Така например в цър
квата „Св.КонстантиниЕлена“, която е досамипрочутатаХисар
капия, в близост с дома, който си е построил дрСт.Чомаков, от
вековеселекувалидушевнитезаболявания.Методът,разбирасе,не
щедаебилособенорезултатен.Ималовнеяединголямкамъксдве
железни вериги, за които душевноболните били връзвани, та да
преспятвхрамаидочакатизцелениетоси.Слечебнадейностбил
известениКукленскиятманастир„Св.Св.КозмаиДамян“.

Турското население също свързвало благотворителността със
здравеопазването.Товабилитъйнаречените„имарети“.ВПловдив
по заповед на султанБаязидЯлдаръм бил построен найголемият
имарет по нашите земи.Съграден бил за изкупление на грехаму
предАллахзаневинноубитияпонеговазаповедуправителнаграда
ГаазиШахбединпаша,синнаЛалаШахидпаша,главнокомандуващ
турските войски при завладяването на Пловдив. Баязид предал с
ферман30българскиселаотлевиябрягнаМарица,коитотрябвало
даподдържатимаретасвсичконеобходимо.Имаретътималмного
стаи, в които се приютявали болни, недъгави. Те получавали без
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платнахраназасметканабългарскотонаселение.Ипактозиимарет
издържалсоскъднидажбихлябОбщатаболница.Всъщностблаго
детелносттанагосподаритевинагиебилазасметканаексплоатира
нитероби.Тъйбилоисега.

Ето такава бе накратко действителността на здравния фронт в
Пловдив през дните, когато тук е дошел с много нови знания, с
многоентусиазъмижеланиезавсеполезнадейностдрСтоянЧома
ков. Ние съзнателно не мислим да разделяме тази му дейност на
лекаротдругата–нанароденпросветителиборецзанезависимост,
защототезидвезаръкинасърцетомусавървелиръказаръкавпър
витемуднинасамостоятеленлекаринаобщественик.

Асеганекаотновосевърнемкъмпроблемаисъщносттанацър
ковнитеборби,коитосъвсемнезапочватотпрепирнитевпловдив
скитецъркви,агодини,вековепонапред.

Тованеепресиленоказано.Всъщностцърковнатаборба,борбата
зацърковнанезависимост,езапочналаощеотпървияденнасъзда
ванетонабългарскатацърква.Затозикоравезическинародощеот
денянапокръстванетомуцъркватаебиланесамообителнамисти
чензахлас,аполитическооръжиевстремежамукъмукрепването
насуверинитетаимеждународнияавторитетнаБългария.Истори
ческитеусловиясасесложилитъй,черелигиятаиписменосттана
оназидревнаБорисова,АсеноваиКалояноваБългариясабилине
целсамазасебеси,аактивнополитическооръжие.Ипоедналоги
ческапоследователност,анепо„прищявка“наисторията,пакпис
меносттаирелигиятавековепокъсно,вепохатанаВъзраждането,
станаханайуязвяващитеврагаинайнадежднизанароданиоръжия
занезависимост.

ВепохатанаосманскотогосподствоЦариградскатапатриаршия
билаединотстожеритенатурскияфеодаленстрой,защотокатое
заличаваланационалнитеразличияупоробенитехристиянскинаро
ди,евъзпитавалавканонитенаправославиетопокорствоипослу
шаниенараятакъмгосподствуващатавласт.Затозисвой„принос“
в упражнявания от Османската империя гнет над християнското
население, тя – патриаршията – е получавала своя немалък дял:
редицаикономическипривилегии:
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Ето няколко любопитни примера. Султан Мохамед II (1451 –
1481) сложил началото на една традиция: всеки нов патриарх да
поднася„пешкеш“(подарък)насултана.Заразмеритенатози„пeш
кеш“можемдасъдимотфакта,чесамопрезнеговото–наМохамед
II–царуванетозисвоеобразенданъксеувеличилот1000на2000
жълтици,зададостигнев17векдоогромнатасумаот100000жъл
тици.Разбирасе,тезибаснословнисуминеемоглооткъдедругаде
дасевзематосвенотгърбанапоробениянародипредивсичкоот
поттанабезправнияиизмъченбългарскинарод.Затоваибългарите
пооновавремесаказвали,честрадатподдвойноиго–наосманли
итеипод„фенерскотоиго“(Названието„фенерскоиго“идеотквар
тала Фенер в Цариград, където при Златния рог се намирала
патриаршията и гдето живеели знатните гръцки чорбаджии, лих
вари,търговциипросветители).Турскатаадминистрацияевиждала
в„пешкеша“единчудесенизточникзаобогатяваненасултанската
хазнаичестоеподпомагала„избора“нановпатриарх,койтотряб
валодадонесеиновдар.

Това,коетоеставалоприполучаванетона„берат“запатриарха,
сееповтаряловнизходящастепен,иодобрениетонавладицитеи
останалитецърковнипървенцивйерархиятанаправославнатацър
ква.Завладикасеназначавалтози,койтодавалпоголямоткуп.Ис
горестединотбележититесвидетелинатозисрамен„търг“–Нео
фитБозвели–еказвал,чефенерскотоигоснищонееполеко,ане
ипотежкоотбезчинстватанакърджалиите.Заличенибили(небез
съдействиетонатурскатаадминистрация)независимитеславянски
патриаршии –Ипекската (1766) иОхридската (1767).Унищожени
били остатъците от българската книжнина, не се допускали нови
преводинабългарски език.Опълчилата се срещуфенерското гос
подство българскапатриаршия вОхрид е била смазанаи цели 70
години,въпрекиотделнитебунтовеинедоволства,въпросътзанеза
висимабългарскацъркванебилпоставян.Гюлханскиятхатишериф
от1839г.,закойтоспоменахмевече,насърчилбългаритевстремежа
имкъмподобридни.

Презсъщатагодина(1839)наиздаванетонаГюлханскияхатише
рифзаЦариградзаминалНеофитБозвели(1785–1848),койтоорга
низиралживущитевтурскатастолицабългаривотделнабългарска
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общинаиприкрепенакъмнеябългарскацърква.Впрочемсъгражда
нето на българската църква съвсем не е бил въпрос лесен и тъй
бързорешен.

ЗаедносБозвеливЦариградзаминалиИларионМакариополски
(1812–1875).Дваматародолюбциполучилина25юни1843г.пълно
мощиетонацариградскитебългаридапредставляватинтереситена
нашиянародпредВисокатапорта.

Исканията, които Неофит Бозвели и Иларион Макариополски
поставилипредВисокатапорта,могатдасеформулиратвняколко
точки:въввсичкибългарскиепархиидасепоставятбългарскивла
дици,тедаполучаватопределенамесечназаплата,авЦариградда
имачетиримабългари–застъпницинабългарскитеинтересипред
Високатапорта.Измеждуисканиятаебилоизразеноижеланиетода
сеоткриевЦариградбългарскихрам,дасеиздаватбългарскивест
ници.ТовапрошениедоВисокатапортаебиловсъщностпървата
програмазацърковнатаборба.

Високата порта се отнесла в началото благосклонно към тези
желаниянабългарскитепървенци.Всаматавърховнатурскавласт
вече са били назрели условията и настроенията за поголеми или
помалкиреформи.Това,отеднастрана.Аотдруга,Високатапорта
неевиждалавтозиопитнабългаритеникакваопасностзасвоето
могъщество над християнското население.Ако християнската рая
вътре в своите единоверскивъпросине е единнаи сговорна, това
облагодетелствуванеробите,агосподаряим.

Цариградската патриаршия обаче отхвърлила решително тези
българскистремежиипосилатанасвоятацърковнавластпрезюли
1845г.заточилаНеофитиИларионвСветагора.Тукследтригоди
ни,точновъввремето,когатомладиятЧомаковсезавръщалвПлов
див, угаснал великият просветител и родолюбецНеофит Бозвели.
Каквапокрусаебилазатокущопристигналитебългарскинадежди
тазисмърт…

Едвапрез1850г.,по застъпничествотонарускияученпътеше
ственикАндрейМуравьов, заточеният ИларионМакариополски е
билосвободен.Ностованезавършила,асамозапочналасощепо
голямастрастиненавистборбатасрещупатриаршията.
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През1846г.АбдулМеджитрешилдаобиколивладениятасии
миналпрезИзточнаБългария.Подражавайкинасвояпредшестве
никМахмудII,койтопрез1837г.същонаправилтакаваобиколка,
сега Абдул Меджит минал през Одрин, Стара Загора, Казанлък,
Габрово,Търново,РусеиВарна,откъдетосезавърналвстолицата
сипоморе.Великолепноиласкателнозаориенталскотомутщесла
виеебилотовапътуванепобългарскитеземи.Кактопишевспоме
нитесидрХристоСтамболски,койтобитрябвалотогавадаена
тригодишнавъзрастивероятнопреразказваразказанотомуотнего
витеродителисъбитие (дрХр.Стамболскиероденв1843 г.и е
починална 4юни1932 г.),минаванетона султанапрезКазанлък
съвпаднало с цъфтежана уханните рози.Ето каквопише за това
събитиетой,разказвайкизасебесивтретолице:„…бащамуго
завелвучилището,облеченбилвистихар,държащклончеотчем
шир,окиченосцветовеоттрендафил…Учителитеисвещениците,
в празнично облекло, наредили децата на изток вън от града, в
местността,називаемаЦарскаливада…Отливадатадоконакаиз
пътясепръскалоизобилнорозовавода,авграда–розовомасло.
Цялата атмосфераблагоухаела.През тридневнотопребиваванена
султанавКазанлъкцветътоттрендафиловитеградининесеобирал
отпритежателитеим…“Вскобибитрябвалодаотбележимиедна
друга любопитна от медицинска гледна точка подробност: „На
утрешнияден–продължаваразказасиСтамболски–лекаритена
султанаваксинирализашаркадецатанавсичкиграждани,събрани
вширокиядворнаконака,инавсяковаксиниранодетесеподарило
отхазнатарянасултанапочетирибешликапредсамиясултан.При
поемането на подаръка всяко дете му се покланяло и дрънкало
паритевшепатаси…“

Неканеспоримзадостоверносттанавсякаподробност.Изащо
разказваметаканадългозапътешествиетонаАбдулМоджид!?Дали
наистинаБългариятогавае„ухаеланатрендафил“идалитъйпраз
ничнисабилиднитеѝвъпрекицялотовеликолепиенасъбитието?
Можемдабъдемсигурнивобратното.

Тогава, защо? Защото искаме да подчертаем, че в този етап на
църковнатаборбабългарскиятнародевиждалвъвВисокатапорта
единпоблагоприятенфактор.Идруго – защотопрез цялото свое
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пътешествие из българските земи, упоен от пищни приветствия,
розииверноподаничество,султанътебилзатрупанотжалбиииска
ния да отстрани гръцките владици.“ Всичките тези церемонии са
целели едно – да убедят султана, че стремленията към църковна
независимост не са бунт срещуОтоманската империя, а недовол
ство от хищните владици. Тези изпълнени с източно излишество
актове на верноподаничество са целели да защитят българския
народотобвиненията(съвсемоснователнимеждудругото),чецър
ковната борба по същество е политическа борба за националното
обединениеиосвобождениенабългарите.Приспанолиебилонедо
верието на турската власт? Едва ли. Но поне са били извоювани
отделнипозиции.

Десетгодинипокъсно,в1856г.,Високатапортапровъзгласява
прочутия Хатихумаюн – декрета за провъзгласяването на новите
просветителскиреформи,коитотрябва,аконедаоблекчаттеглото
нараята,топонедавнесатновасвежакръввизстиналитежилина
грохналатафеодалнаимперия.Годинаследтовасултанскотоправи
телство се обръща към християнското население с наредбата да
изпратисвоипредставителивЦариград,задаобсъдяттамнавели
киянароденсъборипроблемитезасвоитеверскиреформикаточаст
отцялостнитереформинаимперията.На3октомври1858г.вЦари
градсеоткриваВеликиятсъбор,чииторешениятрябвадазасегнат
може би найфеодалната от феодалните институти организация –
Патриаршията.

Заоновавременайголемиятуспехнабългаритеетози,чеуспя
ватдаизпратятвсичконавсичко тримасвоипредставители:П.Р.
Славейков от Видинско, Георгаки Чалоглу от Пловдив и Николи
МинчоглуотТърново.Скромнитенагледисканиянабългаритекъм
Патриаршиятащедасабилидобреразбираниотпротивнатастрана,
защотопривсичкатасивъншнаневинносттесабилирязкоикате
горично отхвърлени. Въвеждането на богослужение на църковно
славянскиезик,изборнавладицитеотдуховенствотоипървенците
вепархията,анеизпращанеотвън,въвежданетонаточназаплатаза
духовнителица,анебезогледниберии–тезитриисканияявносасе
сторили прекомерно революционни, опасни и застрашаващи фео
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далното могъщество на Патриаршията, поради което са били и
„хвърлениподминдера“назаседаващитестарци.

Следващата1859г.сеотбелязвас„триголемипаметнисъбития“,
коитонесамоизострятборбатазанезависимост,нояинасочватв
определенипосоки.Втазигодинасезапочвастроежътисеоткрива
първата българска църква в Цариград. В същата годила Кукуш и
Пловдив вдигат своите своеобразни бунтове – различни като так
тика,норавнопосочникатоцел.

ВЦариград,къдетоживеееднакомпактнамасаотбългаритър
говци и занаятчии, духовници и книжовни дейци, под натиска на
влияниеотвънинебезнамесатанарускотопосолство,коетоебило
готоводаподаридорисвойимотзасъгражданетонабългарскацър
ква,найсетнена9октомври1859г.сеполагаосновнияткамъкна
църквата „Св. Стефан“ (именувана тъй, защото благодетелят, дал
имотаси замясто,детодасесъгради, екотленецътСтефанБого
риди–Самоскикнязивидентурскисановник,бащанаизвестния
покъснорумелийскиуправникАлекоБогориди).Буквалновденя,
когатоутрешниятбългарскиекзархАнтимIпроизнасянабългарски
езикречприполаганетонаосновниякамъкнацърквата,къмКукуш
бързаразтревоженединдруггеройнанационалнотониВъзраждане
излезлият от заточение Иларион Макариополски. А бърза към
Кукуш затова, защото кукушани, възмутени от нежеланието на
ПатриаршиятадаизгониненавистниявладикаМилетий,сарешили
–попримеранапървитебългарскицареидипломати–данапуснат
източнотоправославиеидасеобърнатслицекъмРим.Игра,кол
котоипрозрачна,толковаивъздействуваща,защотооттукнасетне
подприкритиетонацърковнатадогмапървитебългарскидипломати
ще се борят за съдействието и съчувствието наВеликите сили.В
Пловдиввпоследнитеднинаноемвридваюмручнипобоявцър
квата „Св. Богородица“ стават началото на нов етап в църковната
борба.

Но ние отидохме доста напред в историята. Нека се върнем в
1848а, когато в Пловдив се завръщат от следване в чужбина
Георгаки Чалоглу, Никола и Атанас Чалъкови, когато излизат на
политическатасценаНайденГеровиСалчоЧомаков.
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ПотовавремепловдивскимитрополитегъркътНикифор(от20
септември1824до27август1850г.,когатоумира).Обаятелениоби
чансредбългарите,накоитое вършилмногодобринии зачиито
интереси неведнъж се е застъпвал, той е бил в добри приятелски
връзкиисъсзнатнитеЧалъковци.Колкотоипарадоксалнодазвучи,
фактътсиоставафакт:състоятелнатагръцкавърхушкаибългарите
гръкоманивПловдивнесаобичалисвоясънародникичестосапра
вилидоносисрещунего,задагокомпрометиратпредтурскитевла
сти.Веднаоттезипрепирникатозащитникнамитрополитапред
турскитевластиизлизаидрСтоянЧомаков.

Нека отворим една малка скоба и поясним: в спомените си К.
Моравенов твърди, че този конфликтмежду гръцките първенци и
митрополитНикифордатиранякъдекъм1847–48година,коетоще
рече,чеестаналвотсъствиетонаЧомаков,тъйкатотойпоонова
времеоще е вПариж.Еднадруга справка– статията във вестник
„Балканска зора“ от 24 февруари 1893 г., брой 1060 ни говори за
същотосъбитие,ногоотнасякъмдругадата:„Пловдивскитегръцки
първенцизадигналигонениесрещумитрополитНикифорзатова,че
станалдостъпензапървенцитебългари.Българите,прости,несъу
мели да защитят целесъобразно своя защитник владиката против
интригите, които са били завелипредЦариградскатапатриаршия.
МладиятЧомаковгисъединил,станалчертанаеднотясносъедине
ниемеждутях,упътилги,надвилнадинтригите.Българскитепър
венци, очаровани от живостта и решителността, която младият
момъкразвил в борбата, събрали волнипомощипомежду сии го
пратилидаучимедицинавПиза…“

Точналиетазидата?Негрешилиавторътнастатията?Ниесме
посклонни да приемем времето, посочено от К.Моравенов, още
повече, че в 1848 г., след завръщането си от Франция, лекарят
Чомаков ще да е имал авторитет поголям, отколкото в годините
следАтинскатагимназия.Новажнотоеедно–товаепърватаизява
наутрешниядипломат,първатанеговарешителнасхваткавзащита
набългарскитеинтереси.

Централномястов тезиборбиизигралопловдивскотоучилище
„Кирил и Методий“, съградено също от Големи Стоян Чалъков.
Неговата история е особено поучителна и показателна за състоя
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нието и нивото на народните борби, затоващему отделиммалко
повече място. През 1847 г. един голям пожар унищожава общото
градскоучилище.СдарениятаглавнонаГолемиСтоянипонегова
инициативасеизгражда,кактостаротоучилище,тъйиедноново–
девическо.Молбата на българските дарители е била една: в тези
училищадасепреподаванаредсгръцкияибългарскиезик.Танали
българисадавалисредствазасъгражданетому?Подтоваискане–
писмодогръцкиявладикасдата16април1850г.(когатоеощежив
благонравният Никифор) – стоят подписите на Голям Стоян, на
братяГешовиинапоголемиябратнадрЧомаков–пловдивският
първенецитърговецСалчоЧомаков.

Тукимаедналюбопитнаподробност,коятоникарадасезами
слим:вПловдивотдвегодиниемладиятиавторитетенлекар,който
неведнъжсесизказвалпубличнозанеобходимосттадасеучивучи
лищетобългарскиезик.Защовсепакнеговиятподписнестоипод
прошениетодогръцкиявладика?Дализащото,лишенотсредства,
младиятлекарнеебилизмеждударителитеиформалнонееимал
правотодасеподпишеподтоваписмо?

Благонравният и добронамерен Никифор умира на 27 август
същатагодина.ВладикаставаХрисант.(Лестиец,стоялнапостаси
досептември1857г.,когатобилосъдениизгоненотграданасила,
заради антибългарските си действия. Нему посвещава своя труд
Георги Цукалас. Впрочем около фигурата на Хрисант и двубоя с
Чомаковщесевърнемотновопокъсно.)

Новиятвладикакатегоричноотказалдасевъведенаредсдругото
ибългарскиезиквобщотоградскоучилище.Тогава,заданесеуни
жаваповече,ГолямСтоянсъградилсъссредстватанапокойнатаси
женановопетокласноучилище,далмуимето„КирилиМетодий“и
тостаналопървотоофициалнобългарскоучилищесъссвойфондза
поддържанеотсредстватанаСтоянЧалъков.Първиучителвтова
училище станал стипендиантът на ГолямСтоян, руският възпита
ник,асетнеирускиконсулвПловдивНайденГеров.Задасеизбег
не отсетне всяко гръцко влияние върху това чисто българско учи
лище,билвъведенформенучилищенданък,събиран–наоснование
насултанскоираде–отцялотобългарсконаселениевПловдивската
кааза.И тук виждаме отново дипломатичния ход наЧалъковци: с
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тозиуказ„ираде“българитесезастраховалисрещуевентуалнагръ
цканамесавучилищнитеработи.Нещоповече–официалнотоприз
наниенатурскатавласт,коятосъбиралатозиучилищенданъкзаед
но със своите редовни данъци, потвърждавала, че българите имат
право на свое училище и на свое българско образование, давали
правонаместнотобългарсконаселениедаотстояваибранисвоите
интересиипонататъквцърковнитеборби.

Ударът върхуХрисант бил силениненадеен.Докато той упор
ствувалдадопуснебългарскияезикведнообщоградскоучилище,
изневиделицадошлорешениетодасесъградииузаконисъссултан
скоирадесъвсемсамостоятелнобългарскоучилище.

Носвоенравниятдуховникнеприелтакабързопървотосипора
жение.Потърсилпътянаклеветатаивечеподготвялпредтурските
властиизпращанетонанеколцинапловдивскипървенциназаточе
ние.Ието,каквопишеХр.ХристоввмонографиятасизаЧомаков
ицърковнитеборби(Сборник„100годиниотучредяванетонабъл-
гарската екзархия“, С., 1971): „В този съдбовен момент един-
ственовръзките,довериетоиблагосклонността,коитод-рСтоян
Чомаковималкатодомашенлекарнапловдивскитебейовеитур-
скиголемци,спомогнализаразкриваненавражескотолукавство,за
разобличаванеианулираненазаповедитезаарестуване“.

Ощевтезираннистъпкиизпоприщетонаполитическитеборби
СтоянЧомаковкаточелиизработвасвоятастратегиядаизползува
свояавторитетиблагоразположениепредтурскатаадминистрацияв
защитанабългарскитеинтереси.Тазистратегиявсъщносттойвече
е заимствал от примера на знатните си вуйчовци – Чалъковците.
Дълговреметазистратегиящеенеговодостойнство,докатостанеи
неговполитическигрях!

Продължително и трудно било вразумяването на митрополит
ХрисантвПловдив.Таналитойподтикналубийствотонабългар
скияучителАтанасиЧолаковвХасковопрез1852г.!Налипонегова
заповедучилищетовХасковобилозатворено!Наливсетойзабра
нилдасепееначерковнославянскиезиквцъркватавПазарджик!

СредстватаХрисантнеподбирал–отдоносадотурскитевласти,
чебългарскитепросветителиималинапечатасиизобразенпетел,
коетозначелосигналзабунт,доорганизиранетонатерористическа
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четазаполитическиубийства.ТънкиятдипломатдрСтоянЧомаков
лесноотхвърлилдоносазатъйопаснияреволюционенпетелвърху
печата.Кацналонатепето,недалечотцърквата„Св.Богородица“,
първото българско училище „Кирил и Методий“ вече разгонвало
мракаспризивниягласнаранобудника.Съградено,итосактивното
участиенаЧалъковци,кактоидругитедвеновибългарскицъркви,
училищетоековяловдушатанамладитепловдивчаниоръжиетоза
утрешнасвобода.

Алакакдасеспреръкатанатерора?ХрисантдовелотГърция
еднашепаотчаяниавантюристи,коитосеукрилив гъсталацитеи
пущинакакрайДжендемтепе.Въоръженадозъби,тазичуждачета
всърцетонабългарскиянародетрябвалодадърживсмутипокор
ство населението. Една от първите ѝ „мишени“ бил самият др
СтоянЧомаков.

Билопривечер.Докторътсевръщалотпосещениетосиприболен
вблизкото,вполитенаРодопитеселцеДермендере.Файтонътмеко
се полюшвал по прашния път. Отсреща мъждукали фенерите на
Пловдив.Икогатонаближилмястото,детосамоняколкогодинипо
къснощесевдигнесградатанапловдивскатагара,отхрасталаците
изскочилинеколцинавъоръженимъже.Пропукалипушките.Някакво
чудоспасилопътникаифайтонджията,които,незасегнатиоткур
шумите,сепонесливспасителенбягкъмграда.

Товабиловечетвърдемногодоризалениватаидремещатурска
администрациявПловдив.Убийствонахасковскиядаскал,нападе
ниесрещуокръжниялекар…НеелиотишълтвърдедалечХрисант?
Веднанощсамотното,носещоиметонапъкалатепе,било завар
дено от заптиета. След кратка престрелка четата била разбита, а
раненият ѝ главатар – пленен и откаран в затвора. Българите си
отдъхнали–еднозлопомалко.Нокогаторанениятгръцкичетник
се съвзел от болестта си и българските първенци почнали да се
надяват,ченайсетнетойщекаженасъдакойгоедовелтукикойе
насочилпушкатамусрещубългарите,лукавствотонаХрисантсвър
шилосвоето.Неотранитеси,аот„неизвестнапричина“четникът
умрял,бездаспоменеиметонавсеизвестниясивдъхновител.

Уплашен,чеестигналподалеч,отколкототрябва,Хрисантвре
менносеукротилиминалвсянка.

54



ПотовавремеКримскатавойна(1853–1856)доразпалваластра
стите,палеланадеждитезаедноподобровреме,обръщалапогле
дитенаугнетениянародкъмРусия,коятотрябвалодадонесеизце
лениенаизмъченияотдвойноторобствонарод.Новойната,кактое
известно,не завършиспобеданарускотооръжие.Нещоповече–
западните сили в лицето на Англия и Франция потърсиха в тази
загубанацарскаРусияизгоднатавъзможностдасенамесятвделата
напоробенитеотТурцияхристиянскинародиидаспечелятвлияние
средхристиянскитемасинаБалканите.

СамвъзпитаникнаЗападнаЕвропа,младиятдрСтоянЧомаковс
жадно нетърпение следял шумно манифестираните постъпки на
западнитесилидоВисокатапорта,коитоужвиметонахуманността
ицивилизациятасаискалиизвестнипридобивкизахристиянското
население.Високатапорта,коятомногодобреразбирала,чеедин
ственоохранатаназападнитесиливсеощеяпредпазватотразруха,
се съгласила на исканите реформи. Така на 1856 г. султан Абдул
Меджидиздалпрочутия„хатихумаюн“,скойтопотвърдилдадените
отГюлханскияхатишериф„правдининараята“.

ВПловдив, в създадения „Християнски общински съвет“,мно
зинството от избраните са били българи. Това дало основание на
Чомаков да поставя искането, щото в бъдеще всички брачни и
духовниделадабъдатпредоставенинасъвета.Могъллиегръцкият
митрополитдасесъгласинатакаваотстъпка?Товаозначаваловече
несамокомпромис,апълнакапитулацияпредбългарскатаобщност!
Вникакъвслучай!Иотновозапочналиежбитеипрепирните.

А по това време (1858 – 11май) вПловдив за първи път било
чествуванотържественоделотонаКирилиМетодийкатопатронен
празник на училището и като всенароден празник на българската
просвета.Отприщениятпоройнанародностнотосъзнаниевечене
можелдабъдевърнатподкамъканамълчанието.Репресиитесамо
изостряли ощепосилножеланието за независимост, за свобода и
светлина.Акоцифритеиматнякаквозначение,некаспоменемнякои
оттях:Самоведнагодинабългаритеотразличниепархии,пръснати
изОтоманскатаимперия,сапратилидоВисокатапорта60проше
ния за откъсване от Цариградската патриаршия. За същата тази
годинасамоПловдивеизпратилтрипрошения,задасеразрешина
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българитепоневдвепловдивскицърквидаслужатнабългарски.Та
нали,твърделиписмата,тезицърквисаграденисбългарскипари,
нали в тяхидват да семолят българи, налибългарски свещеници
имавтях?–Алаотговорътебилвинагиотрицателен.

И тогава, тук отново се срещаме с непоколебимата Чомакова
прямолинейност: Щом законните средства са изчерпани, остава
едно–правотодасевземесилом.

Деняте29ноември1859г.Впловдивскатацърква„СветаБого
родица“сесъбраломалоиголямо.Редомсбългаритетуксаинекол
цинатагъркоманиигърци.Когатоидвареднаедноотмомчетатада
зачетенагръцки„Апостола“,тозапяванацърковнославянски.Днес
едвалиможемдасипредставимкакъвударебилотова„своенра
вие“.Можемдагооприличимсамонахвърляневхрамабомба.Ие
билонаистинабомба.

Заловилисезакоситеипешоветенапалтата,българиигърциси
нанесли тежки удари един другиму. Свещениците се затворили в
олтаря, а богомолците, не гледайкина строгите икониимолитве
нитесвещници,продължавалидасебиятожесточено.Шепатагър
команибилаизтласканаотхрама.Следкатосипооправилираздър
паните дрехии очесалинадвенатриразчорлените си коси, бълга
ритепродължилибогослужениетонасвойроденезик.

Наследващияден,твърдятисториците,билоСветиАндрейПер
возваний.Тозипътвцъркватадошлапокрупнаелинистичнамаса.
Полицатаинабългарите,инагърцитесечетяласмъртнаненавист
ивсичкидоединзнаели,четозипътнямадаслушатмолитви,нито
щесекръстятничкомпредиконите,ащесебиятведнъжзавинаги,
задасесложиредисезнаекомуетозихрам!Отновосвещениците
и псалтовете запелина църковнославянски.И отновопочнал бой,
самочетозипътпожесток,страшенибезпощаден.Биткатаискала
повечемясто,затоватълпатасеизляланаулицата,недалечотбъл
гарскотоучилище„КирилиМетодий“.Подготвениотначало,гърко
маните се въоръжили с револвери. Чинило им се, че когато про
пищят куршумите, невъоръжените българи ще се разпръснат и в
уплахащесескриятвдънземя.Куршумитепропищели,единоттях
сезабилдоривчерчеветонапрозорецанаучителскатастая,нобъл
гаритенесамонесестресналиотвъоръженитесипротивници,ами
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с голи ръце ги изхвърлили надолу по стръмното, та фесовете им
останалидасевалятчакпристенитенаДжумаяджамия.

Битките–иедната,идругата–билибездругодостаживописни
и привлекли вниманието на присъствуващите чуждестранни кон
сули.Това,коетогърцитеочаквалидапостигнат,сеобърналосрещу
самите тях. Както мутесарафинът, тъй и консулите били едино
душни:българитеиматправотодабранятсвоятачерква,анабезите
нагъркоманитесабезподобнивчужддом.Пловдивскатабиткасе
понеслакатоеходосаматаВисокапорта,гдетовечепосланиците(и
напървомясторускиятпосланик)поставиливъпросазасправедли
витеисканиянапловдивскитебългари.Високатапортасклонилаи
далаправонабългаритевПловдивдаслужатнародниясиезикв
двецъркви.Дорипатриаршията,коятонаймалкобимогладабъде
упрекната в симпатии към българската народност, разбрала, че
пловдивскитегъркоманисапрекалили,идалапозволениетосивдве
пловдивскицърквидасеслужинацърковнославянскиезик.

СледХрисант замитрополитнаПловдив еизпратен албанецът
Паисий(1857до14април1861),койтоебилизпълненсъссимпатии
къмбългарскотонаселение.Инесамосъссимпатии,ноисоткрито
взимаме на страна в споровете. Тъй че дозволението наПатриар
шиятанедошлосамопосебеси,абилоиздействановзначителна
степенисучастиетонамитрополитаПаисий.

Стъписалилисасепловдивскитегъркомани?
Етофактите:на20декември1859г.найсетнесдозволениетона

ПатриаршиятаинаВисокатапортавпловдивскияхрам„Св.Бого
родица“ започнало богослужението на български. И отново една
тълпа гъркомани нахълтала към черквата, започнал бой, който и
този път изпратил неканените нашественици надолу към Джумая
джамия.

В такава обстановка се развивала политическата деятелност на
дрСтоянЧомаковвПловдив.

ПосъщотовремевЦариградсеразгарялаборбатанаНародния
патриаршески събор, свикан, за да осъществи набелязаните от
Хатихумаюнареформи.Внего,освенкнязСтефанБогориди,който
участвувалкато висок сановник, билиизбрании тримабългарски
делегати.Пловдивскиятпредставител,ЧалъковецътГеоргакиЧало
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оглубилчленнаПловдивскияуправителенсъветипредставляващ
Одринския вилает. Българите от Македония не успели да бъдат
представени,асърбитеималисамоединпредставителотБосна.

СъборътпровеждалсвоитезаседаниявЦариград,алакаквовлия
ние – макар и „задочно“ – е игралПловдив в този събор, говори
огромнатаархиванасамиядрСтоянЧомаков.ГеоргакиЧалооглуе
държалпостояннаписменавръзкасъссвоясродникдрСтоянЧома
ков, който го е напътствувал каква позиция и какви условия да
държи.Тъйче,бездабъдепресилено,можемдатвърдимднес,че
всъщностдрСтоянЧомаковитогаваощеебилистинскиятбългар
скипредставителвЦариград.

Своетовъздействиетойоказванесамочрез„инструкциите“до
родственикаси,аичрезпрекиписма–подписанивсеотпловдив
скитепървенци–досамияпатриархиСветиясинод.Акаквадипло
мациясеекриелавъввсекиреднатезиписма,неетруднодапро
веримисега.

„…Ние,подписаните,смятамезасвойнеобходимдългдавипри-
помним,четовавашеравнодушиенаближавададокаравредните
си последици както за вас – пастирите, така и за тукашното
ваше словесно стадо!“ – така започва едно писмо от 1858 г. на
пловдивските първенци до главата на патриаршеския събор по
поводисканетодасеразрешибогослужениетонабългарскиезикв
пловдивските църкви. Обърнете внимание на стила – тигровите
ноткинагнетаедвалимогатдасескриятотдипломатичниятон.И
неелитоваЧомаковатахарактерначерта?–„четовавашеравно-
душиенаближавададокаравреднитесипоследици…“Понататък
вписмотосе говори,че„прединяколкодни внашатаобщинасе
явиханякоиангло-американскимисионериипръснахамеждунаши-
тесънародницибългарскикнигиотЛондонскотобиблейскообще-
ство, които се разграбихатоку речи с восторг“Същитемисио
неринаеликъщавПловдив,готвелиседаоткриятбългарскоучи
лище и пр. и пр. Намекът в писмото е твърде прозрачен – ако
Патриаршията не даде на българите източноправославна незави
симабългарскацърква,тощесиявзематсами–българска,новече
неиправославна,аевангелистка.
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Неоткривамеливтозиходоназистъпка,коятосетнещенаправи
смноготеатраленшум„униатът“ДраганЦанков,койтонеотлюбов
къмкатолицизма,аотненависткъмфенерскотоигоетърсилпъти
щазапривличанетонацарскатарускадипломациянастранатана
българскитезаконниправа.Алазаразликаотпоривистияикраенв
постъпките Драган Цанков, за разлика и от кукушани, в същото
време дрЧомаков, обкръжен от благоразумните пловдивски пър
венци,неправиопитзапромянанавероизповеданието,асамозага
тва,ченаселениетотрудноможедасеопазиотлъстивитепредложе
ниянаанглоамериканскитемисионери.Вписмотосеказва:„Няма
съмнение,ченеследмноговреместадотонещепознававечепас-
тири,итогававсякоразкаяниенапастиряотиванапустоивсяка
отговорностзазлотовърхунегопада.Коеепрочеецелепостиж-
ното целебно средство за предстоящето зло?!“ – пита и сам си
отговаря Чомаков: „То е едно-едничко: изпълнението на общото
желание,сиречвъвежданетовцърквитеславянскиезик,грижата
изакрилатаотвашастранананароднитеучилищаиместниябъл-
гарскиезик.“

Характерът личи във всяка дума: „Всяко разкаяние на пастиря
отива на пусто и всяка отговорност за злото върху него пада“.
Товаевсичкодруго,нонеимолба.Товаеултиматум,товаегневна
заплашителназаповед,нонеиколенопреклоннамолитвапредгла
ватана„великатаХристоваизточнацърква“.

Фактите говорят, че появата на тези англоамерикански мисио
неривПловдивсъвсемнесеепосрещнала„свосторг“отпловдив
чани.Макаридалечотфанатизмаимистицизмавправославието,
пловдивскитебългаринесасеподдалинадошлитемисионерине
толковаот„страхпредереста“(щотосамисапотомцинаеретиции
ерестаевкръвтаим),колкотоотчистоплътност.Простонеимсее
нравилодаприематеднатъйнеочакванопредложенаимнароден
езикрелигия,коятоепонамирисваланаизмянакъмтрадициитеи
народа. И ако Чомаков и първенците пишат тъй разтревожено в
Цариград,тоенезащотосамивярватвтакаваопасност,колкотода
предупредятисплашат„светлитеотци“,чеакоупорстват,щезагу
бятвсичко.
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ЕднодругописмовархиванаЧомаковниразкриваинякоинео
чаквани странина неуморнатаму деятелност.То е адресирано до
йерусалимскияпатриархисподписаноот„настоятелитенабългар
ското училище“. В него с тънка дипломатичност се намеква, че
йерусалимскатапатриаршияняма впловдивския симетох „такси
диотин,аследователноБожигробселишаваотмалкитесиприходи
отнего,акатознаем,чегнИгнатий,архидяконнабившияпловдив
ски митрополит, беше прекупил някога правото на тяхното съби
ране,идемснайнискипоклондамолимВашеБлаженстводапро
дадеказанотоправонатукашнотоцентралнонашебългарскоучи
лище„Св.КирилиМетодий“,коетокатоноволишавасеотнужните
заподдържанетомуизточници…“Сдругидуми,загриженизасъд
батанаприходитенаБожигроб,Чомаковитеприятелисаготовида
станат своеобразни „бегликчии“ на Йерусалимската патриаршия,
стигатовадаимдонесеприходизаучилището.

Изобретателност,гъвкавост,попредивсичкопринципност!Тази
високапринципност,заключващасевидеятазацелокупностинеза
висимост на българския народ, е ръководила десницата на побор
никаикогатоеписалпрочутотосиписмоотиметонапловдивските
първенцидотриматапредставителивпатриаршескиясъбор.Поради
значениетосинаважендокумент,насвоеобразнапрограма–пър
ватаписанапрограмананашитедейцизацърковнанезависимост–
ниесчитаме,четоваписмотрябвадасепредадеизцяло.Етонеговия
текст:

Пловдив;18589/вр12

Почтенийприятели!
Поизвестията,коитополучихмеотЦариград,разумехме,какв

собора,койтосясъбирауПатриаршията,позаповедотВисоко-
славнотоцарскоправителствозакрайноуряжданеначерковните
ниработиподуханавремето,Виегосподаре,самотримасте,чрез
коитонародътниимачестдасепредставлявавтовасъбрание.За
голяма наша жалост съглядваме едно неравенството, по което
най-многочисленатачастотхристиянскотонаселениедасепред-
ставляваоттрима,апо-малочисленатачастот30души!Зачудо
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какипокакъвначинсполучихафанариотитеивтояслучайдадей-
ствуватпоонаяисключителност,коятодосегавъввсякоотноше-
ниесаупражняваливърхунашийнарод:събранието,каквотоида
е,катосеприезаредовноотсамотоПравителство,щесебориза
такова.
ВтояслучайВиепознаватетежкиязадатък,койтоиматевъз

себекатопредставителинародни,неенужнодаВинаумявамскак
върхуВаслеживсичкатаотговорностичецялийнароднаВасима
надеждитеси.Акоидастеуверени,чеВиепознаватеважността
навъпросаиназванието,вкоетостепризнани,ниепаксипозволя-
вамедаВисъобщиминашетомнение,коетоможебиеиобщона
всичкиблагомислящиродолюбциимолимВидаиматедобринада
поклонитевърхунегоВашетовнимание.
Колкотоможахмеда заключимотпрограмата,изпратенаот

странанаправителствотодоПатриаршията,задатъкнасъбра-
ниетое:първо–даизпитаиотрединачинзаизборанапатриарха;
второ–даотрединачинзаизбраниенаместнитемитрополитипо
епархиитеитрето–даотредитяхнатазаплатаидаразмислипо
койначинимадасеотплатитаканаречениятдвойскийдълг.
Върхутияточкиниепредлагамеследующитенашипредложе-

ния.
1. В избора на патриарха, катоще е един за православните и

гърциибългари,трябвадасъучаствуваинашиятнародчрезсвои-
тевЦариградпредставители;
2.Изборътнамитрополититедаставачрезепархиятанаоная

епархия,вкоятоеказанодасеопредели:вепархии,гдетохристи-
янскотопоселениееизключителнобългарско,идасеотреждатза
митрополитиприроднибългари,авепархии, гдетоживееразме-
сено христянско поселение, да се определя за митрополит из
по-многочисленатанародноститойдасиимаепископизпо-мало-
численатанародностидваматаобаче задълженидапознавати
дватаговоримиезика.
3.Колкотозадворскиянаречендълг,кактопознаваме,нашият

народпредидаопознаеидасеувериотгдеестаналтоядълги
предидаседокаже,четойестанал,ипредидаседокаже,четой
енаправен,задапослужизанякакваползананароданиилизавяра-
та ни,то не вярваме да са съгласнитака лесно да го отплаща,
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когатонародътежегодноплащанесметнисуминагръцкитевла-
дици.Зазлоупотреблениятаотдуховнитеначалницикакможеда
отговарянародът?
Ниемислим,чепредиданиседадеправдаипредидасенаправи

пожеланиетонидаимамеиниезаархиреиприроднибългари,не
трябвадасесъгласяваменаникаквоотплакваненадългаповечепо
това,чеакодойдедасеотплащаотхристияните,нанашиянарод,
като на многочислен, ще легне почти целия дълг. За благословно
намерихмедаВисъобщимтиянашизабележванияисенадяваме,
чещеобърнетевърхутовапълновнимание,задаразсъдитерабо-
титездраво.Понежеотнастоящетосъбрание зависикрайното
урежданеначерковнитениработииследеднорешениенеблаго-
приятно за нас не остава ни вече, мислим, за после с право да
можемдасеоплачем,тоблагоразумноесвремедасепогрижите
замерките,коитотрябвадавземете;аниесмеуверени,чеотВас
и от Вашата съгласна деятелност зависи и добрата сполука на
желаемотони.АвслучайаконаВашитепредложения,предста-
веникатонародни,необърнатвниманиеиненаправятпонашето
желаниеданидадатправда,тозадаизбегнетеотговорността
пред народа и за да запазите народу някаква си правдина, за да
можедасеобърнезатоявъпросдоправителството,нужнощее
най-сетнедаподадетеединпротестидасеоттеглите.–Призна-
ваме,черешениятащеставатчрезвисшегласие,ноВиеакоида
сте трима, не сте ли представителите от най-многочисленото
християнсконаселение?
Вслучайнанесполука,откакзваничносеоттеглите,щетесъоб-

щитенаВашиприятелиповън,каквотонародът,спротивжела-
ниетоси,даземенужнитемерки,задасеотправиповторително
доцарскотоправителствосжалби,задапопросинеговотоблаго-
творновниманиеивърхутакаонеправданитеверноподаницибъл-
гари.
Важносттанавъпросаинаобстоятелстватамислимдаизви-

няванашатадързост,скоятоВидосаждаме.
МолимВиприеметеуверениезаотличнотоникъмВаспочита-

ние,скоеточестимамедабъдем
Вашиприятели
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Сега,когатовечеиматетекстапредсебеси,разсъдетесами.Док
торътнееофициаленпредставителнаПловдиввЦариград,алатой
говорисезиканасъветниккъмтриматабългарскипредставители,
съссамочувствиетонаглавенбългарскипредставителвтозисъбор.
Взета е предвид всяка подробност – броя на гласовете, необходи
мосттаоткомпромиси,възможнитепролукизаатакуваненагръц
котостановищеинакрая–едничкотоостаналосредство:акодумите
им не сполучат, да се оттеглят с достойнство, да протестират, че
сетне,акосевърнат,даидатсповечегласове…

ОбщественатадеятелностнадрСтоянЧомаков съвсемне се е
заключавала единствено в авторството на въпросните писма –
инструкциидонашитепървенцивЦариград.Задаполучатпоголя
маубедителност, тезипловдивскиискания сабилиподкрепениот
подобни заявления, изпратени от Търново,Шумен, Стара Загора,
Казанлък…РодственикътнаЧалъковциизползувалцялатамрежаот
бегликчии,пръснатиизстраната,задасесношаваспървенцитена
еднаилидругаепархия,апонякогатръгвалнапътисам,задасе
срещнеиуговорисхората,коитобихаподкрепиликаузатаму.Така
например още в 1858 г. дрСтоянЧомаков заминава заПлевен и
Ловеч,задасесрещнесврачанскиямитрополитДоротейислов
чанскияИларионигиспечелизасвоятакауза.Покъсно(вечекъм
1860 г.) той вика от Ксанти самия митрополит Панарет, за да се
срещнат в близкото до Пловдив село Дермендере и да разменят
мислиоколооткъсванетонабългарскатачеркваотПатриаршията.

Чомаковясноевиждал,чеполумеркитенаСъборанямадарешат
народниявъпрос,чезадалечнатацел–освобождениетонаБългария,
енужнопълноирешителнооткъсваненавсичкибългарскиепар
хии, представляващицелокупнаБългария от лонотонаЦариград
скатапатриаршия.

Паквтезигодини(1858)ЧомаковеизпратилЙоакимГруеввед
нага след края на учебната година да обиколи Враца, Плевен,
Свищов, Търново, Габрово, Казанлък, Карлово и други селища,
къдетодасеспоразумеесвлиятелнитебългарипообщитепозиции
на църковния въпрос. На два пъти, пак по заръка на Чомаков,
ЙоакимГруевотиваинаУзунджовскияпанаир–важностопанскои
политическосредищезаоновавреме,гдетодасесрещнестърговци
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отвсичкикраищанаБългарияигиспечелизаделото.Припървото
сиотиваненаУзунджовскияпанаирЙ.Груевеуспялдасъбере750
подписанатърговциот42граданаБългария–отДунавадоБело
мориетоиотЯмболскодоМакедония–подпрошениетозанезави
симацърква,изпратенонаправодосултана.Завторотосипосеще
ниенаУзунджовскияпанаирГруевсъщоподробноедокладвалза
извършенотонаЧомаков.

Иманещо знаменателно в тезипътешествияипрепискина др
Стоян Чомаков. Още тук, в Пловдив, далеч преди да замине за
Цариград,тойпосъществоебилводачнародолюбивотодвижение
зацърковнанезависимост.Иакотриматабългарскипредставители
насъборанаПатриаршията,удавеникатокапкавмножествотона
гръцките делегати, са могли да се противопоставят така мъже
ствено, без отстъпки, нещо повече, и да спечелят за своята кауза
гласанасръбскияделегат,товабездругоседължиглавнонанеу
морната политическа деятелност на пловдивския първенец др
СтоянЧомаков.

През1860г.църковнатаборбанавлязлавсвоярешителенстадий.
Непредставената на събора Македония протестирала и изпратила
протестдоВисокатапорта,„дълъг21аршина,изпълненсподписите
на 9000 охридчани“, срещу гръцкия владика Милетий. Никой от
властницитенеобърналвниманиенатози21аршиновпротест.Във
Велес Йордан х. Константинов напразно вдигал събратята си на
борбасрещугърцизма.ДваминатабратяотСтруга–ДимитъриКон
стантинМиладинови, загинали в цариградските тъмници, оклеве
тениотфанарнотите.Триматабългарскипредставителинасъбора
отказали да подпишат компромисното решение и напуснали тази
комедиянареформите.

Трябвадаотбележим,чедотозимоментнитотурскотоправител
ство,въпрекиподхвърляните„реформи“,нитоевропейскатадипло
мация,втовачислоиРусия,невиждахавцърковнитеборбимежду
гърциибългаринещосериозноиобезпокоително.Високатапорта
бедоволна,чедваподвластнинейнемюсюлманскинародиседраз
нятихапятединдруг.Товабедалечпоуспокоително,отколкотоако
тебяхавсъюзсрещусвояобщверскииполитическиврагигоспо
дар.Европейскатадипломация–ибездругоне съвсемнаяснопо
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националните въпроси на „малцинствата“ вОтоманската империя
–имашедругигрижиисебезпокоешесамоотрускотовлияниенад
православнитемаси.Зацарскатарускадипломацияпъкдогмитена
правосъдиетонеследвашедасеобсъждатипревръщатвполитиче
скиежби, тъйчеи тядо тозимоментневземашестранав спора.
Църковниятвъпросвсъщностедвалинебе (образноказано)само
пловдивскиспор.

Ноедносъбитиеизвадиотравновесиевсичкинезаинтересувани
страниипосочинасвета,чебългаритесарешениведнъжзавинаги
даотстоятсвоитенародностниправа.На3април1860г.вбългар
ската църква „Св. Стефан“ в Цариград търновският митрополит
Иларион „пропусна“ по заповедна събралия се народ да спомене
иметонапатриархаистоваподчерта,чебългаритеняматвеченищо
общо с Цариградската патриаршия. Вестта за този бунт обиколи
чуждестраннитепосолстваивдигнанакракленивататурскаадми
нистрация.Опититеинаедните,инадругитеда„вразумят“бълга
рите оставаха напразни. Три седмици покъсно, на 24 април, при
службавсъщияхрамИларионотновоотказадаспоменеиметона
патриархаистовазатвърдивзетотоотвъзбудениянародрешение:
„ДолуПатриаршията,даживеенезависиматабългарскацърква!“

Предизвикателството бе хвърлено в лицето на света. Послед
ствиятащяхадабъдаттежки,съдбоносни,нодругизходвеченяма
ше.

Обезпокоениотнарушенотоединствонаправославиетоиразце
плениетонаПатриаршията,рускитецарскидипломативлицетона
княз Лобанов поискаха да вразумят бунтовниците и потърсиха
посредничествотонаАлександърЕкзарх.Виделив тозибунт към
собственатасирелигияосноватанаединбъдещбунтсрещуОтоман
скатаимперия,турскитеуправницисъщорешихаданакажатсамо
надеяносттанабългарскитемитрополити–ИларионМакариопол
ски,АвксентийВелешкииПаисийПловдивски.Западнатадиплома
циявлицетонакатолическаФранцияиАвстроУнгариябяхаобез
покоени дали тазинезависима българскацърква не е „оръдие“на
руската политика на Балканите, а гневът на княз Лобанов – само
камуфлажнаскритиподмолнидействия.Итъй,закърменатасерес
и подбуждащата към ерес българска църква, се оказа още в този
първимоментнаспонтанниясибунтсамасрещувсички.
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АвтовавремевПловдив,дочулподземниятътеннаразмества
щите се пластове, видял със зрението на предчувствието си голе
митеполитическиборби,коитоидатотнапред,Чомаковбързашеда
сепростисблизкитеси,съссъпругатасиидветемалкидъщери,за
даотидетам,детоговикавластносърцетому–вкипящияказанна
борбата.Итъйкактонякоганесеподвоумиданапуснеблестящия
Париж,големитеболнициибиблиотеки,чудеснатавъзможностда
заживеекактодругибългари–катосвободеневропеецведнасво
бодна страна, а тръгна тичешком към обуления във фереджета и
фесовеПловдивсщръкналитекатощиковеначасовоимюсюлман
скиминарета,тъйиднес,бездаседвоуми,тойнапуснакитнияси
дом,уютанасемейството,сигурносттанапрофесиятаидоходитеот
нея,близосттанадругаритеипрелесттанасъбудениязановживот
Пловдив,задасевтурневнеизвесттанаЦариград.
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Незаслуженаебилавековнатаобида,чебългарите–тозинарод
наорачииовчари,неспригодендамерисиливдипломацията,че
товаедейносттънкаипресметлива,коятонеприляганапростова
тияидобродушеннравнабалканлиите.Когато, събуденамакари
покъсноотдругитенароди,българскатанацияпотегликъмновото
сидуховноиикономическоразвитие,тятрябвашеволюневолюда
сесъобразисполитическияарсеналнасвоитепротивнициидасе
превъоръжисъссъщитесредстваисили.Другевъпросът,ченеви
нагиисредствата,ипротивосредстватасаблестелиотнравствената
чистота.Годинапокъсноотвеликденскиябунтвбългарскатацари
градскацъркваГ.С.Раковскищенапише:„Вдипломатскийднешен
святивЕвропейскаяобщаполитика,коисяуправияотняколкоси
увенчани, няма ни человеколюбие, ни любов ближнаго, ни вяра,
сичкоеособенакористиличнаполза!Правдапосилнотоднесвла
дее!Товаетъйистинноинямадруго.Сегадавидимкойкакъвинте
ресимаотнас…“

НаВеликден1860ата,когатоИларионзапитвабогомолцитекого
даспоменевмолитватасивместоомразнияпатриарх,става„чудо“:
народът иска да се спомене името на султана, на друговереца, на
върховниятиранин–самонеинапатриарха.Това„чудо“вдогмата
наеднахристянскацъркванееникаквочудо,ачистапробадипло
мация. Е, вярно – малко наивна, простовата, но – дипломация. И
Иларион,ибогомолцитевероятносасенадявали,честовапоста
вяненасултанавъввеликденскатамолитващеспечелятблаговоле
ниетонаВисокатапортасрещуПатриаршията.Инатози„коз“мно
зинадългощесенадяват.

ВместодаспечелятблаговолениетонаВисокатапорта,бунтовни
цитеотвеликденскаталитургиятрябвашедаусетятвкусанапър
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вотожестокоразочарование.Светътпосвоемувъзприебългарския
протест:Патриаршиятасепочувствувазасегнатавнайизконнитеси
праваипоисказаточениетонаИларионМакариополски,Авксентий
ВелешкииПаисийПловдивски.Западнитесили,коитозаподозряха
визбликанабългарскотосамосъзнаниеиотцепванетоимотгръц
катапатриаршияславянсказаквасаиедвалинерусканамеса,също
пожелаха бунтовниците да бъдат поставени на колене. Колкото и
страннодае,ноиРусия,коятовтозимоменттърсешеизходотизо
лациятасиследзагубатавКримскатавойна,същонебезаинтересо
вана от съществуването на две национални източноправославни
църкви в границите наОсманската империя. За Русия и царската
дипломация бе поизгодно в Турция да съществува една единна,
цялостнаинепокътнатаизточноправославнацърква,задаимапра
вотонаевентуалнанамесаивлияниевзащитанацялото–славянско
инеславянско–християнсконаселениевМохамеданскатаимперия.
Ето защо, макар и нееднородна като сбор на възгледи и позиции,
руската дипломация също настоя разколът между българите и
патриаршиятадабъдепредотвратен.

Иточновтозимомент,когатоизпратениотриданиятанацари
градскитебългаритриматавладиципоехапрезБосфоракъмназна
чениятанасвоето заточение, аотчаяниятотнесполуките за само
стоятелностнабългарскатацъркваДраганЦанковпотърсиблъфана
унията,вЦариграддойдедрСтоянЧомаков,комутобеотреденода
станегеройнанайожесточенияитруденетапвцърковнитеборби.
Отвеликденскиябунтпрезаприл1860г.дозаточванетонатримата
владицивсъщоеднатакавастрастнаседмицанааприл1861г.бяха
изминалисамо12месеца,нотебяхадостатъчнидавдигнатнакрак
и европейската дипломация, и мудната турска администрация, и
„заспалатарая“.

Пловдив е един от първите градове, който не само приема с
радостиудовлетворениевеликденскиябунтнаИларион,ноипръв
сенаредивчислотонабунтовниците.Макаринебългаринпопро
изход,гръцкиятмитрополитПаисийПловдивскисеприсъединикъм
бунта.ВПловдивсъщонесечетеналитургияиметонапатриарха.
ИкогатонайсетневтъмнизориПаисийеарестуваниподкаранкъм
заточението,Патриаршията излива целия си гняв над българската
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твърдинаотТрихълмието.Архивитенизапознаватсмалкоизвестни
документи, според които Патриаршията е наложила на пловдив
скитегърцисвоеобразен„налог“от250000гроша,коитотрябвада
покриятразноскитепозаточаванетонавладиците.Товащедаебило
своеобразна глоба за „изтърваното положение“, контрибуция за
това,чегърцитевтозиградсакапитулиралипредмладата,ноенер
гична„партиянаЧомаков“.

Късноебило,защотопредипатриаршиятаданаложитазисвое
образнаконтрибуциязасвояпловдивски„гарнизон“,изтървалпър
вотосражение,калоферецътГ.Золотович,търговецвЦариград,вече
пишенадрСтоянЧомаковсдата22февруари1860г.,чеепархиите
иобщинитетрябвадасъбератсредства,задаизпратятсвояпредста
вителвЦариград.ИЗолотович,иостаналитепървенциотвсичките
българскиепархиисаединодушни:ЧомаковтрябвадаотидевЦари
градизащитибългарскатакауза.

КъмЦариград!КъмЦариград!…Ощенебенастъпилапролетта
на1861а.РаннатапролетвПловдивбенеобичайнотопла.Снегът
белееше надДермендере, а от Трихълмието се виждаха снежните
склонове на Стара планина и Родопите. Но градът наМарица бе
пролетен!Голитеклонинадърветаичернатабезтревназемянапом
няха,чевсеощеезима,нопловдивчанипредчувствуваха:настъпва
денятнапробужданетоиутреиливдругидензадтозиилионзизид
наНебеттепещедабухнатпървитекичестиклони.

ПоемайкикъмЦариград,пловдивскиятдокторсеразделисмно
гобройната сиклиентела.Надеждният сръченхирург симислеше,
чеследгодинадвенаймногоотновощесесрещнеспациентитеси,
а дотогава теможеха да търсят помощтана колегитему.Чомаков
оставибогататасиклиентелабезугризенияисъжаления.Съссъщо
точувство,четръгва замалковреме, тойсеразделясмладатаси
болнавасъпругаКириакица.Впловдивскиядомоставиидветеси
дъщери–нагодинаинадвегодинки.Койможедамисли,чецели
седемнадесетгодиниинещоотгоретойщеотсъствуваотПловдив?
Койможеше тогава да помисли, че богатият сродник наЧалъков
ците, който тръгна с един кемер от 400 000 гроша,ще трябва да
просинавръщане60лириотЕкзархЙосифаидвавагонадаромот
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баронХирш,задасеприберенякаксивъввеликолепносъградения
презнеговотоотсъствие,нопустивечебезрадостендом?

КъмЦариград!КъмЦариград!
Опиянението бе не само у пламенния пловдивски доктор. Тази

френетичнатрескавостобземашеисъвременницитему.
Раковски го наричаше „безценния българин“ и в „Дунавски

лебед“описапристиганетонапратениканапловдивскатаисофий
скатаепархиявЦариград,сякашсепротоколирашевизитатанацар
ствена особа: „Ожидаеми в Цариград представители са почти
всичкидостигнали.Междуимсеотличаваг-нСтоянЧомаков,док-
тор,учивсявПарис,человекснародничювствувания…“Исетне
другакореспонденция:–„Г-ндокторСтоянЧомаковимачестда
сеприемеминалияпетък,придружен,спреждебившийпловдивски
мютесарифинАзиспашаотН.В.ВеликиявезириН.В.Алипаша.
Технивисочествазапръвпътпоказалиеднаотческаучтивосткъм
достойнагоболгарина…“

Раковски,комутовумаисърцетосагорелибезумнитежеланияза
възражданетонадостолепнатабългарскадипломация,неемогълда
непочувствувабарутниязарядвъвфигуратанапловдивскияпрате
ник.Иможемсамогорчиводасекаем,четезиначалнисимпатии
сетне–повинанаЧомаков–щесеизродятвъввражда,дължащасе
настрашниявододел.Нонеканебързаме.Итъй,впървитеощедни
на пристигането си Чомаков влиза във висшето дипломатическо
общество не като беден роднина, а като самоуверен политик и
дипломат…Ощевпървитедни,ползувайкиогромнияавторитетна
своите вуйковци пред Високата порта, той тръгва със самочув
ствиетонасвободенчовек.Нещоповече:предусещайки,чецърков
натаборбанямадасеограничисамовспороветесПатриаршиятаи
канцелариитевпреддвериетонаВисокатапорта,ащедадеширок
откликисредчуждестраннитедипломати,Чомаковбързадаимсе
рекомандува,даспечелиприятелствотоим,даимпокаже,чеоттук
насетне европейската дипломация ще трябва да има едно наум и
неговата персона. С английския посланик в Цариград сър Хенри
Булвър той става особено близък. И не токутака: Чомаков много
добрезнаезаанглийскитесимпатиикъмТурцияивечековетакти
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ческия си ход – да бъде приятел на приятелите на Отоманската
империя.

Нещо повече, за да убеди Високата порта, че зад църковните
борбине стоиоткритинаймалкиятнамек заполитическоотцеп
ваненабългаритеотИмперията,тойизползуваколкотонекрасивия,
толкова и впечатляващ свой коз – хвърля упрек срещу гърците за
токущопламналотоКритсковъстание.Катопроявяваверноподани
чествокъмсултанаинайтопличувствакъмзакрилниканаИмпе
рията–Англия,дипломатътЧомаковтърсинесамореваншзаняко
гашните клевети наХрисант с петела на читалищния печат, но и
почва,накоятодастъпи,зид,накойтодасеопре!

ОщестазисистъпкаЧомаковпровъзгласявасякашутрешнатаси
тактика–да„усвои“оръжиетонапротивника,даобърнеострието
наигратасрещуонзи,койтопръвяупотребил.

Некрасиво, неетично?! Безспорно. Но като първостроител на
утрешната българска буржоазна дипломация, като потомък на
беглекчиитеикатояръкпредставителнасвоятакласатойнеможе
дабъдедруг.Отмъстителениковарензарадипроявенотоотпротив
никаковарство.

МожешелидипломатътСтоянЧомаковдаизбередругапозиция?
Трябваше!–отговарямеднесниеотравнищетонасвояисторически
опитиотнивотонасвоятаполитическанравственост.Ноубеглек
чийскияпотомъквонзиисторическимоментнеможешедасеизгра
динитотозиморал,нитотозиопит.Нещоповече–катоповечето
получилиобразованиенаЗападдейцинадвижениетоЧомаковщеда
е билобезкураженотосвободителнатамисиянаРусия следнеус
пехаѝвКримскатавойна.НестудентскатамудружбаскнязЧарто
ристки, а замлъкналитеоръдияприСевастополсанаклониливез
нитенапредпочитаниятамукъмсърХенриБулвървместокъмграф
Игнатиев.А това, че простият български народ е продължавал да
храничувстватаналюбовнанадеждакъмдядоИванвъпрекинеус
пеханаКримскатавойна,товаедвалиезанимавалокатопроблем
Чомакова.Синнасвоятамладаибуйнакласа,докторътезалагалне
на сантименталното увлечение, а на реалната полза. А ползата –
поневонзимомент–негоечакаласгорещиобещаниявруското
посолство.
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Междувременнопловдивскиятдокторпечелиизвестностнесамо
надипломатическотопоприще.Тойзнаевъзможноститесиналекар
инепропуска,когатоенеобходимо,дадемонстрираевропейските
си знания.Вестницитеотоновавреме саниоставилилюбопитни
подробности,коитобихмеискалидасподелим,нопредитованека
сизададемединпсихологическивъпрос:защодрСтоянЧомаковсе
езанимавалотвременавремесмедицина?Нуждаотсредства?В
никакъвслучай!Тъкмотогава, вначалото, тойвсеощеедоволно
богат,задачакасамонамедицината.(Когатосетнеобеднява,вечее
забравилзанаятаси.)Тогава?Можеби„краста“,кактоказванаро
дът, може би носталгия към дъха на лекарства и онази трескава
суетняприоперациите?Татойнаистинаеобичалпрофесиятаси…
Възможное.Носега,столетиеследонезидни,ниевечезнаем,чеи
тукпървостепеннатастрастнаполитикаевземаламедицинатасамо
катосредствозаизвоюваненаавторитетвиметонадругата,поголя
матацел.

АЧомаковне е бил,нинаймалконе е билпосредственлекар.
Нещоповече–ималеоснованиетодаоставииметосикатоголям
хирург,аконегобепожертвувалпредолтарянаеднадруга,повър
ховнаотнаукатацел,нареченаосвобождениетонацелокупна,под
чертаваме–целокупнаинеделимаБългария.

Впрочемнекапрегледамекаквоса говорилитогававестниците.
Източникътевестник„България“,брой12сдата28–29август1861
година.Сиречминалисаедваняколкомесецаотдохожданетомув
столицатанаОтоманскатаимперия.Дописникътсъобщава,ченякой
сибългариннаправилопитзасамоубийство,катопрерязалгърлото
сисбръснач:„…ранатабешедълбокаиширока,сичкопоказваше,
ченяманикакванадежда,защотобръсначътбешестигналзадната
странанагърлотоидокторитенамирахаголяматрудностприуста
новяването,дализаднияторганнагърлотобилсъвсемотрязанили
не.Болниятнеможешенитодагълта,нитодаговори,смърттабеше
изписананалицетому.Седнадуматойбевмногоокаяносъстоя
ние.Приключението беше станало по пладне, а операцията стана
чаккъм8сахатявечерта,защототриматалекари,коитодошлидаго
видят,невярваха,макаридаживее,чещемогатдагоизлекуват.Те
обявиха,ченяманикакванадеждазаболниязауспехигонапуснаха.
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ДрСаваидругитедокториснегонебяхаподобривоценкатасиот
триматадоктори.Итевидяхазасъвсемневъзможносъединението
начастите.Темислеха,чегърлотоенацялоотрязаноиспоредтова
горнитеидолнитечастинатозиорганнебихамоглидасесъберат
чреззашивки.Найпослетерешихадавнасятворганизмамухрана
чрез един маркуч, докато живее. По този начин мислеха те до
момента,вкойтодойдохадругитримадоктори–дрЧомаков,др
Миркович и др Панович, повикани от гн Славчович. След едно
многовнимателноразглежданетепознаха,чедолнатачастнафла
ринга(фаринкса)седържешеощеичееднаоперациябимоглада
оправи положението. Следователно те се решиха на това против
мнението на други лекари, а именно на др Сава. Операцията се
направиотгнЧомаков,пловдивскилекар,спомощтанаМиркович
иПанович“.

Кореспонденцията е красноречива:подобенподвигне се е сре
щалвсекиденизсредитенацариградскотообщество.Авторитетът
на мнозина лекари е бил направо съкрушен от смелата и компе
тентнанамесана„пловдивскиялекардрСтоянЧомаков“.Колкото
до„приключението“,тодаваощеединповод,задасезаговориза
впечатлителнияпловдивчанин.

Случаят понякога си играе. Не минава много време и същият
вестник„България“сдата11септемврисъобщавасъссензационно
заглавие: „Още един българин самоубил се с бръснач!“ Същият,
описвавестникът,решилдасложикрайнаживотаси,понежебил
задлъжнял с 2000 гроша… „Намерили го приклан в жилището
му…“Тези,коитосагооткрили,вечесазнаеликогодатърсятвмно
голюдния и многоезичен Цариград. Вече има само един хирург,
койтобимогълдавърнемъртвецаотизкопниямугробкъмживота.
БлизкитетичатприЧомаковИвестникътпродължава:„Когатогн
Чомаковотишел,намерилприклания,облянвкръв.ИсамгнЧома
ковзашилмугръклянаигоизпратилведнаболница.“Дописката,
коятоописваедно„приключение“,станалопредиседмица,завърш
ва успокоително за читателите: „Болният дава знакове за оздравя
ване“.Съдбатасякашедавалапоследнитесишансовенаспособния
лекардаотвърнеочиотковарнатаипълнасподмолидипломатиче
скадейност,задасезаемеспрофесионалнотосипоприще,детого
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чакалимногопари,благодарностииуспехи…Съвременницитена
Чомаковсаниоставилиотоновавремемножестводокументи,чрез
които научаваме, че пловдивският лекар е бил търсен с писма за
съветииотцариградскитеголемци,иотбългариизразникраищана
империята.

„Достопочтенний Г. Д. С. Чомаков! Посещенията, които сте
ималидобринатаданаправитеприболедуванетонаблаженопочив
шиянашстарецивашитестараниякатосапогорниотвсяковъзмез
дие,ниевиоставамезатовапризнателнивечно.Нотождевременно
братятанапокойниясчетохазасвоядлъжностдавиизпратятдесет
–10–лиритурскисмолбадаблаговолитедагиприемете“–пише
на23юни1875г.доростолочервенскиятГригорий.

Алавсъщотовремедругиписмаощепосилнозатвърдяватреше
ниетому да прави вЦариградне лекарска кариера, а да отстоява
онезитвърдининадуха,зарадикоитосагоизпратилипловдивчани
в столицата. От Букурещ небезизвестният в народните дела Д.
Атанасовичмупише:

„Цариград.Букурещ, 11-го априля 1861.БратеСтоянчо!Хвър-
камотрадост,катосянаучихтезидни,чесянавърташвЦари-
градпредставителпловдивскийзацърковниянивъпросисмеяда
кажа,четизавиждамдоста…Какдаеи, времетонекритиче-
ско…“

„ГосподинеДокторе!
ДолуподписанитепредставителиотглавнитеОбщинидоПлов-

дивскатаепархия,събранипообичаявПловдив,внеделянаПраво-
славие за преглеждане народните ни сметки, имаме чест да си
отнесем до Ваше Благородие, за да изявим първо дълбоката си
признателностиблагодарностзарадисамоотвержението,скоето
сезатекохтевзабранатавчерковнитеправдиниизанеуморимите
трудове и грижи, които така безкористно и искрено правите в
достижение едно удовлетворително решение на черковния ни
въпрос. Съвършено доволни от стъпките, направени до сега във
вървежа на черковния ни въпрос, много ни е криво, защото не
можемданамеримдумидавиизразимдоволнопризнателността
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си,аощеповече,катонякои,коитодалечотработитевъввъобра-
жаемотосимногознание,говорятсезикмалколаскателен.
Ниеобаче,доволниотВашитеслужби,надявамесе,ченещете

зематевъввниманиевсичко,щомогатдакажатчеловецималко
познатисработите,молимВидаблаговолитедапринесетеслуж-
битесинароду,катопродължитедапредставляватеизанапред
мястотонипочерковниявъпросидаходатайстватеотЦарското
Правителствоизпълнениетонаправеднитеизаконнитежелания
зачерковнотониуреждане.Виебехтепървиятпоборникиизрази-
телнатияжелания,надявамесеВиедабъдететакъвидо вре-
мето, до когато конечно се реши въпросът.Наистина ние не се
показахметолковаточнивизпълнениезадължениятаси,покоито
трябвашедаВисевнасяредовнозаразноските.Нотазинеправил-
ностзанапредпоразпоряженията,коитосенаправиха,надеямесе
дасеуравни.
Ползувамесеотслучаяповторнодаизразимуверения,заособе-

нотоникъмнаспочитание,скоетооставамезавсегда.
Вашиприятеличленовеначерков.настоятелство:Представи-

телиотКлисура,Аджар,Пазарджик,Панагюрище,Чирпан,Ста-
нимака, Пещера, Калофер, Брацигово, Копривщица, Стрелча и
Пловдив,1861Марта9-й.“

АЙоакимГруеввсъщотовреметъйизразяванастроениятана
пловдивчани:

„Пловдив,1861,мая26.Господиндокторе!…Нетърпениетона
нашити да видят какво щат произведят пред Високата портъ
представленията Ви, е голямо! С всякъ почта чакат да научат
решително нячто, като четакива важни работитака бързо ся
работат… ПоследнитиВиизвестиязадоволяватняколкотяхното
нетърпеливолюбопитство…ДецатаВисадобре,завчерагизаве-
дохнаДермендере…ОтКнижицитеощененисаизпратиликол-
кото требува листове да раздадем на спомоществователите,
затова още не съм събирал спомоществованието им… Ваш Й.
Груев“.
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Итъй,пловдивчаничакат.Чакатиподругитеепархииснетърпе
ние,каточе„такиваважниработитакабързосяработат“!

Дведумизадецатаиниторедзасъпругата.Времетоехубавои
мъничкитедъщеричкимогатдасезаведатотизпълнениясуважение
къмдокторамладприятелнаизлетдоблизкотородопскосело,при
ромонанареката,подразперилитесенчестичадъричерешовидър
вета…

Ноидватидругивести:

„Пловдив,1862февруари10.С.ГосподинЧомаков,вчераспоща-
таприяхмеписмотоВи,откоетосжялостгледаме,дастедока-
ранидоеднонедоумениеотписмотонагоспожатаВиКириакица,
коятоВипредставилаздраветосивопасност.Многожалнонииде
даВисмущаватснебивалиработивтаковаедномъчноположе-
ние,укоетосенамиратпонастоящемуработитепочерковнийни
въпрос.МожемдаВиуверим,каквонесъществуваничто,коетода
Видокарвавсмъщениеинедоумение.ГоспожатаВи,акоидаѝсе
епоразвалилстомахът,зачтотояланякаквивредителниястия,не
еболна,нитоимануждаотлекар.ДецатаВиотнастинкапреди
двенеделистрадахаотгърло,нутаяпочтиничтоболестминаим
исегасамногодобре.КатоВипредставямеголъистинатъ,надеем
ся, чещете у чуетебез сякодвоумение и съмнение и нещете си
задаватетакивамъчнимислиибезпътнибеспокойствия.Ителе-
графътВиявихмепотребнотоинадеемсядастесяосвободилиот
беспокойствата…ВашиГ.С.Чалоглу“.

Няма нищо понеистинно от това писмо на братовчеда Георги
Чалооглу,писаноспочерканаЙоакимГруев.Ноте–исродниците,
и приятелите – лъжат съзнателно, за да задържат там вЦариград
свояпредставител.Сетнесъвременнициипотомцищеобвинятдр
Чомаков в безсърдечие, че е оставил умиращата си съпруга и
невръстните сидеца, задаправи „дипломатическакариера“пред
Високата порта. Колко несправедливи, колко жестоко несправед
ливисместозиупрек.Аписматаявноговорят:тойеискалдатръ
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гне веднага, разтревожен от изпълненото с копнежи и вик за
помощ писмо на съпругата си. Но (необичайно бързо за онова
време)пловдивскитеприятели,паироднинитемупращатпотеле
графалъжливоуспокоение.Натяхиначакащияснетърпениесво
бодатасинароднеепотребенгрижовенбащаисъпруг,лекар,над
весеннадагонизиращатасъпруга,аенуженспокоенихладнокръ
вендипломат.

ИзглеждаКириакицанеебиласклоннадауспокоявасъпругаси
имупишесощепоголяматревога.ПъкиЧомаковмалкосеусъ
мнилв„диагнозата“набратовчедсиЧалооглуиприятелясиГруев,
коитоговорятсамозаразваленотпреяжданестомах…

„Пловдив, 28 февруари 1862. Драгий братовчеде в Цариград!
ОтговарямнаписмотоВиот19,вкоетовиждам,чеНеговоВисо-
чествоАли паша, нашефенди, е взел в съображение 8-теточки,
коитоследкатообсъдиианализира,щялдаВиизвика.Данообсъж-
данията му не продължат много. Ние тук завчера, православна
неделя,повикахмеоткаазитеиголемитеселищасвещеницитеипо
един-двамапървенциотсякаобщинаикатослужихавнеделясички
свещеницитържествено,подирлитургиятасесъбрахмевметоха,
представихмеимгодишнитесметкиотвзиманията–даванията,
иследмногоговорене,предложихмеим,далидаудобряватпродъл-
жаването цариградското представителство, ите едногласно го
удобриха…Най-сетнеимказахме,чеНашепревъзходителство,по
достапричинииособенопорадиболесттанаг-жасъпругатаВи,
трябвадасе върнетеинаВашемястотрябвадасеизбередруг
представител“…

ВтоваписмонаГ.С.Чалооглуиманяколкоинтереснимомента:
Първо,тоеписанонагръцки.Второ,найсетневнегосепризнава,
чеболесттанаКириакицасъвсемнеенещоневинно.Итрето,Чома
ковзапървипътбиванаречендориотблизкитесисобръщението
„ваше превъзходителство“ – сан, даван само на високопоставени
духовнилица,титлапоевропейскиаристократическа.
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АбратмуСалчонасъщиятозиденмупише:

„Пловдив, 1862, февруари 28. Любезний ми брате! Завчера на
православнатанеделя станъ събрание отпредставители на вън-
кашнитеобщини,задаразмислятзанякоичерковнипотреби…И
изказахажеланиедаостанетеизанапредпредставителия,нъния
имзабележихмезачтоинтереситиВищатпострадатмного,ако
останетеизанапред,иощепонежеиКириакицамногосесъкъл-
дисва,атоваѝувеличаваболката,чтосиима…Заположението
наболнътъВисъпругащетесянаучитепо-добреотписмотона
докторите,коитоВиписахаминалатанеделя,нопонебрежениа
нашуреяВи,испращиВиседнес.Тя,видисе,отмногогрижизаВас
линееиотслабналае–доста.Нунадеемся,чекатосидойдете,тя
освободенаотмислитеигрижитесищясезавземе.ВчераВителе-
графисъхъ.СприличнитесипоздравлениячестимамдабъдаВаш
братСалчоИвановичЧомаков.“

НеделнотосъвещаниевПловдивнайсетнесерешавадаотзове
Чомаков въпрекижеланието намнозинството, защото за всички е
ясно,чесъпругатамуепредкраяси.Идокатоощесъбраниетонее
решилоизходаскогодазаместиЧомакова,дориписмотоналека
ритенебиваизпратено,аужпо„небрежението“наКириакициния
братстоивПловдивичакаразвоянанещата.

СъбраниетоизбиразазаместникнаЧомаковвЦариградСтефан
хаджиЗахариевотПазарджик–деятел, комутонавремето,пъки
сетнеЧомаковдавамногоинструкциизаповедението,заисканията,
коитотрябвадаотпращадоВисокатапортаипр.

Алаевечекъсно.Когатопазарджишкиятделегатестягалбагажа
сизаЦариград,Кириакицаиздъхва.ЧомаковидвавПловдивсамо
задапогребемайкатанадветеневръстнисирачета.

ВединисъщденЧомаков(26март1862)получававПловдивдве
писмаотЦариград.Впървото,подписаноотдванадесетцариград
скипървенцибългари,секазва:„Достопочтенийсъотечествениче,
на10мартниеполучавамепотелеграфътприскорбнотоизвестие
засмърттанасъпругатаВи!…Сякомубългаринутукасяпреиз-
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пълнисърцетоотжалост.ВистиятдентрябвашеидаВиизпро-
вождаме,идаВикажемтоваужасноизвестийе“…

Значинасъщиятози10март,когатотойвечеебилготовзапъти
ечакалпървенцитедагоизпроводят,тесавлезливдомамустеле
граматаисагоизвестили,чевПловдивгочаканенадяващасена
изцелениесъпруга,а…пресенгроб.

Ипосетневсъщототоваписмосеказва:
„…Да,господине!НиевисокоценимеВашитебезкористнитру-

дове, Вашитежертви. Вашата личност се явява пред нас като
едно от най-утешителните явления в съвременната летопис на
Българскатанародност“.

НезависимочеХр.Тъпчилещасединотподписалитеписмотои
неговотоиместоинапървомястовпоредицатаотфамилиинабъл
гарскипървенци,всъщиядентоймупишеотделно:

„…Жалномие,ченесъмвсъстояниедаВиразстушаотскръб-
та,коятоВипоследува,понежесъучаствувамиазвнея…“

Ноделатасаповажнииотскръбта.Хр.П.Тъпчилещанапомня
в писмото си, че„миналата сряда ходихме с ГВ.Панова и дяда
АтанасаприНеговоВисочествоАлипаша,задамолимдадозволи
свободътъ на Нишлиите и да го питаме за вестникът. Негово
Височество,съссичко,чемубекъсовремето,приениипървийът
мувъпросбезарадиВази…далистепристигналивПловдивблаго-
получноикогащедодитепактука…“ВсекиредвписмотонаТъп
чилещаепремислен.Нетокутъйвединисъщдентойпишедве
писма–еднотозаедносдругаритеси,адругото–сам.Доривскръб
та сичестолюбивиятпловдивскилекар трябвада знае, че всесил
ниятАлипаша, който „със сичко, чему бе късо времето“, задава
„първийътвъпрос“засъстояниетонаЧомаковиизявяважеланието
ситойотноводасевърневЦариград.

ПрезтезиднинаскръбСтоянЧомаковразмислябързоиреши
телно.ЕдиниятпътедаостаневПловдив,дасепогрижизаневръст
нитесирачетаидасезаемеслекарскатапрофесия.Алатовазначи
оттегляне отполитиката, това значи голямотоделода се остави в
ръцете на хора понеподготвени като Стефан хаджи Захариев от
Пазарджик. Ще съумее ли пазарджишкият делегат да стане тъй
необходимитъйжелангостнаВисокатапорта,челесноиавтори
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тетнодаотбиватампатриаршескитековарства,хитростииклевети?
Ще съумеят ли другарите му да спечелят отново завоюваните от
него пред чуждестранните дипломати позиции? Няма ли Гаврил
Кръстевич със своя могъщ авторитет да тласне църковната борба
къмкомпромиси?…Другиятпътесъщотакалесен:давземедвете
невръстнисирачетаидазаминестяхзаЦариград.Борбататепърва
започва.Инищо,чеСтефанЗахариевинеколцинадругищесераз
сърдят.(Човекътвечееготовзапът,подредилсиенещатаиполу
чавасъобщението,чеЧомаковнемислидаостававПловдив,асе
връщаотновонапостасивЦариград.Краткиибеззначениесатези
неприятности,въпрекичевархивасиЧомаковезапазилмногоот
тезиписма,сякашеискалдасеизвинизанаправенатапостъпка.)

Иотновонапът.КъмЦариград!КъмЦариград!Честолюбивата
Чомаковадушаеполасканаследскръбтаотвестта,чевсесилният
Алипашагочака,задапродължиснегопреговоритепоцърковния
въпрос.Тъйкактонякогавуйкому,ГолемияВълко,бепришилна
рамотосиизкованаотзлаторъка,задабележимястото,детосебила
спряласласкателнопотупванедесницатанасултана,тъйнепомал
коотзивчивкъмласкателстватанаВисокатапортаеинеговиятпле
менник – пловдивският доктор. Защото племенникът мисли, че
кактоонази,изкованаотзлатодесницапомагашенадругата,истин
скатабългарскадесницанаГолемиВълкодаградиманастирииучи
лища, да сваля от бесилото бунтовници и да връща от заточение
неволници, същото ще може да стори и той. С чисто българска
доверчивостЧомаковсимислеше,чеизползуватурцитевборбата
си срещу гърците.И не разбираше, че от своя страна те също го
използуватнепомалкоуспешно.Защотопетпаринебиструвалана
Високата порта с нейното трижди високо самочувствие тази бъл
гарогръцкапрепирнямеждупоповете,аковцърковнитепрепирни
веченесенамесвашеединдействителноопасенврагзацелосттана
отоманскатаимперия–Русия.

Туркофил ли бе Чомаков и какво бе неговото „туркофилство“?
Като политикЧомаков наистина се опираше на турскотомогъще
ствосрещузаклетиясипротивник–Патриаршията.Алазапловдив
скиядокторпъкиедвализанякогоотдуховнитеводачинабълга
рите спорът не бе църковен, а национален. Идеята на Чомаков и
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неговитесподвижницибе,чепредидасепомислизаполитическото
освобождениенаБългарияотдеспотизманаОтоманскатаимперия,
необходимоедасеконсолидиратразпокъсанитебългарскиобщини.
Каква посполучлива организация за онова времеможе да има от
църквата,националнатацърква,коятодуховно,политически,орга
низационноифинансовоакощете,даобединибългарскитеобщини
игипоставиподобщоръководство.Колкотодо„туркофилството“,
за беглекчийския потомък то бе само средство, само избрана так
тика.Чомаковразсъждава:„КогатоутреОтоманскатаимперия
рухнеисеизтегликъмАзия,нейнотомястонаБалканитетряб
вадазаемецелокупна,могъщаБългария!“Етотакивасачесто
любивитекроежинамладияполитикивсичкисимпатиикъмВисо
катапортанесанищодруго,освенизпълненаспредумисълтактика.
ИвиметонатазичестолюбивацелчестолюбивиятЧомаковсеста
раедастанепървомайсторсредстроителитенабъдеща,наутрешна
България.

Единнеговсъвременникразказва:„Помня,чепрезседемдесетте
години,когатобяхучениквЦариград,къщатамубешенаймного
посещаваниятцентървстолицата.Донегосеотнасяшевсякойбъл
гарин,койтоискашеданамериработаилидапостъпивучилище.И
всякойбивашепосрещанлюбезноис готовностдамусеуслужи.
Всякой празник гостолюбивият му дом се пълнеше с ученици от
лицея,отмедицинскотоучилище,отРобертколеж,коитоотивахада
чуятприятнотомусловоидапочерпятдух.Тамбешедействителна
канцелария по народните работи, дето стаяха събрания, дето се
разискваханароднивъпроси,съчинявахаипреписвахасеписмаза
цялобългарско,получавахасеизвестияотвсичкибългарскиобщи
нииотзаточеницитевМалаАзия.Тампостоянносеприемахаразни
публицистиикореспонденти,накоитоседавахасведенияисевлия
ешенаместнияпечат“.

ПомествамечастотмемоаритенаШопов,защотостезиредовесе
даванайяснакартиназаЧомаковиядомвЦариград.Еднаголяма,
просторна къща, пълна с прислуга – със секретар писар, с гувер
нанткизадецата,сготвачиидругпомощенперсонал,къща,готова
всекимоментдаприемекойдаеевропейскидипломатилижурна

81



лист,койдаевидентурскисановник,койтоидаебългарин,дошел
запомощ,съветилипростозаутешителнараздумка.

Паритесетопятсужаснабързина.Онезималкисредства,които
пловдивскатаобщинамупраща,нестигатедвазаполовинатаотраз
ходите, които трябва да прави Чомаков. Може би днес някой би
упрекналдоктора,чеехарчелпрекомернозаподдържанетонатози
палат.Танализанас,съвременниците,народнитеделасасвързани
спонятието за скромност,пестеливости едвалинебеднота?Ала
задачата на Чомаков е била не да събира неволници за четите, а,
обратно–даблестиидасеналагакатодипломатсреддипломатите,
защотоебилубеден,чесвободатаинезависимосттанацелокупна
БългариящесерешинесчетивБалкана,неисвойна(вкоятотой
евярвалмалкоследнеуспеханаРусиявКрим),ана„зеленатамаса“
съссредстватанадипломацията.

БлизкодоистинатаебилЧомаков.Имасамоедин„малък“отте
нъквразликата,че свободатасе спечелискръвтанаБалканитеи
победоноснияпоходнаРусияпрезДунава, а се загуби, за злоща
стие,тъкмона„зеленатамаса“.

Ала нека не избързваме със събитията и изводите. Още преди
идванетонаЧомаковвЦариграддругидейцинепомалкоуспешно
прилагаха маневрите на дипломацията, за да спечелят терен за
извоюванетонацърковнанезависимост.Имамепредвидуниятана
ДраганЦанков. Нека ѝ отделим известно място, още повече че с
униятаимнимия„католицизъм“нанякоиотЧомаковитесподвиж
нициисъидейницисееспекулиралодоволно.

През1859г.вЦариградзапочнадаизлизаподредакторствотона
Драган Цанков вестник „България“. Неговите полемични статии
срещуПатриаршиятасъжителствуватсостринападкисрещупоми
рителнатаролянатогавашнатарускадипломациявлицетонаЛоба
нова,койтоеискалдазапазиединствотоихармониятанаправосла
вните маси в Отоманската империя. Вече казахме, че за руската
дипломацияотоновавремеебилоотсъщественозначениедаима
хомогеннохристиянскоправославиевТурция,зачиитоинтересии
зачиетоосвобождениетясеборинабазатанаединнатаправославна
църква.
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В желанието си да промени тази руска позиция и да спечели
рускатадипломациязабългарскатакаузаДраганЦанковблъфирас
ухажванетонакатолиците.Инезадаприемесчистосърцекатоли
цизма, а за да провокира една порешителна руска намеса, на 18
декември 1860 г. той, заедно с неколцина други цариградски бъл
гари,подписватпрочутатауния.След тримесеца,презмарт1861
година, когато токущо Чомаков вече е дошъл в Цариград, в Рим
папаПийIXръкополагазаархиепископдотогавашнияархимандрит
направославнатацърква,аоттукнататъкглаванауниятавБългар
скоЙосифСоколски.

Подобнистъпкинебиваданиизненадват.ТаналиощеКалоянв
средновековната българска дипломация използуваше църковните
канониидогмизасвоитеполитическиходове?Таналиив1859г.
кукушанинасвояглаванаправихасъщияход,хвърляйкивтревога
дорипрозорливияИларион?

Нотукимаинещодруго:колкотоипарадоксалнодазвучи,най
активнатачастотбългарскитецърковнидейциеабсолютночужда
нацърковнатадогматика,направославниямистицизъмибогоязли
вост. Тъкмо религиозните правила и „подробности“ наймалко са
интересувалицърковнитенидеятели,защототямебиланеобходима
нецърква,астройнаимогъщаадминистративнаорганизация,която
даобединибългаритеотвсичкибългарскиземи.Етозащо„черве
ните“от„Чомаковиякръжец“саобръщалисглаватанадолувсички
съществуващиканони,щомтесабилинеудобниинеподходящиза
голяматацел–утвърждаванетонаеднастройна,светскаорганиза
ция,обединяващавсичкибългари.Притоваорганизацияот такъв
легаленхарактер,чедасеползувасъсзакрилатаназаконавграни
цитенаОтоманскатаимперия(доколкотоемоглодаимазакрилаи
законноствобезправенитепровинции)идаимасвоетоестествено
представителствовчужбина,дабъдепризнатакатоофициалнаорга
низация.

Но нека се върнем към комичната и злощастна уния. Казваме
„комична“, защотодорикалесаниятзаархиепископЙосифСокол
ски,човексбунтовнишки,данекажемхайдутскидухподрасото,
самсееглумялсновитесиодежди.ЕтокакХристоСтамболскив
своитемемоарипредававеднасрещадумитена„покатоличилия“се
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хъш: „… Светият папа ме ръкоположи за архиепископ, та когато
българитестанелиединмилион,тогаващялдаменаправипатрик…
Трайконьо,зазеленатрева!Ченалисмепетмилионабългари?…Да
мийсегадасеметнанамоясивкон,чедагоразиграяизБалкана,
майкаму…“

Ватиканаеималсвоисметки.Тойеобещавалдададепатриарше
скисаннановияуниатскиглава,когато…единмилионбългариста
нели католици.Ала униятите са мислили за друго – за онези пет
милиона българи, които имат нужда от своя независима светска
организация.

Какдае,ЙосифСоколскизахвърляуниатскитеодеждиипобягва
вРусия.ДраганЦанковсъщоприключвастозинеуспешенопитза
създаванетонанезависимабългарскацърква…Но…сторенотовече
естореноиевропейскатадипломацияпочвадагледасподругооко
натезиборби.Дорискептичнонастроенияткъмнезависимосттана
българскатацъркварускипосланикЛобанов,койтоеразчиталпове
че на хомогенното единство на православието на Балканите като
успешно средство за кардинално решение на източния въпрос,
започналдаканиредицабългарскипървенциипоборницинацър
ковнатаборбанаприемивпосолството„дажеидоктораЧомакова,
нещомногозавиднопооновавреме“,кактосиприпомнянеговият
горещнеприятелдрХристоСтамболски.

Времетотече.НебезуспешнитеманевринаЧомаковпредАли
пашанайсетнетриматабългарскивладицисабилипреместениот
далечното им заточение в градове близо доЦариград, тъй че при
дядаИлариона почват да отиват мнозина българи за съвет и уго
ворки.

Настъпва1864година.Намястотонаневинагитактичнияинео
собенодружелюбенкъмцърковнитестремлениянабългаритеЛоба
нов в Цариград иде като посланик на могъща Русия пламенният
славянофил и рядко надарен дипломат граф Николай Павлович
Игнатиев.ЗаВисокатапортанастъпватрудновреме.Трудносттаза
Алипашасесъстоивтова,че„петербургскиятБисмарк“,кактосъс
страхопочитаниесанаричалиНиколайПавловичИгнатиев,идвалв
Цариградне за дапродължи със сляпоупорствопровежданата от
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царскитеканцелариидосегаполитиканабезкомпромиснопротиво
поставяневспорасПатриаршията,азадавнесеобратвпроточи
литесебезплоднипреговорииспечелинасвоя–нарускастрана,
кактобунтовнитебългари,тъйизаинатенитегърци.

Каквисацелите,коитосипоставяграфН.П.Игнатиевспристи
ганетовЦариград?Ощетукмуемястотодаотбележим,чепогледът
наИгнатиевпотъйнаречения„восточенвъпрос“едалечпоширок
и проникновен от разбирането на върхушката в руската царска
дипломация.Икогатоговоримза„игнатиевскатаполитика“вЦари
град,невинагииненавсякъдетрябвадаяотъждествявамеспогреш
натаполитиканаГорчаков,Гирс,ЖоминииНовиков.Запламенния
славянофилН.П.Игнатиевпърватаиосновназадачаеизлизането
наРусияотизолацията,коятоѝналожипоражениетовКримската
война.На второмясто това е ограничението на експанзионистич
натаполитика,коятоАвстроУнгарияпредприемасцелдаразшири
своите владения и влияния над Балканите. Талантливият руски
дипломатмногоотраноевиждал,ченеАнглияезаидващотовреме
найопасният съперник в политиката за проливите, а именно
АвстроУнгария, която се готви да „наследи“ от Турция северо
западнитебалканскиземи.

Ето защо, тръгвайки с мисията да разреши споровете между
Патриаршиятаибългарите,Игнатиевсипоставязацелдапомири
при взаимно изгодни условия двете страни, да ги обедини и при
влеченасвоястрана.Това,коетобуйниятинесдържанвамбициите
сиЧомаковнеможешедапредвиди,„петербургскияБисмарк“виж
даше ясно: единствена полза от българогръцките препирни има
Високатапорта.

За тънкия и хитър дипломатАли паша свадата между гърци и
българиеималанаймалкотрипреимущества:първо,влияниетона
ИзточнатацъркванаднемюсюлманскотонаселениенаОтоманската
империя отслабва.Църквата вече не е в състояние да ръководи и
насочвакатоцялохристиянскатамасавТурция.Второ,кокетирайки
скръжецанаЧомаков, защищавайкиужинтереситенабългарите,
АлипашаенапомнялтвърдеосезателнонаПатриаршията,ченей
нотомястоемястотонаподчинен,четятрябвадаплатиспокорство
зарадиКритскотовъстание.ИЧомаковзаедносИларионМакарио
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полскибързатдаудовлетворяттазицелнаАлипаша,катоизпращат
доВисокатапортапозорниязанасадрес,скойтоосъждаткритските
въстаницииизразяватнайверноподаническичувствакъмсултана.
ИвтовавечеетретатацелнадипломатаАлипаша–дапокажена
българската рая, че нейните първенци съвсем не виждат облекче
ниетонаучасттайчрезбунтове,а,обратно–впълнои„любовно“
съгласиесгосподаря.

РазбраллиеЧомаков„подтекста“нагорещитеуверениявприя
телство, които му е изразявалАли паша?Може би потомъкът на
Чалъковците е бил поласкан от ориенталското ухажване на Али
паша?Можебимуебилодраготовавнимание?Таналичестолю
биетоееднаотчертитенатозибуенисвоенравенпонякогамъж?…
Дабибилотъй,едвалиЧомаковщешепонещодасеотличаваот
хаджи Иванчо Пенчович и останалите „мекерета“ на чорбаджий
ството.Иедвалищешедасизаслужавадаговоримзанего.Обратно!
ЧомаковсъвсемнесеекъпелвласкателстватанаАлипаша,съвсем
неевзималзачистамонетаоказанитемупочестииласкателства.
Вече казахме, пловдивчанинът искрено с вярвал, че „надхитрява“
вековнататурскадипломация,следкатоведнъжвечеенадхитрилв
ПловдивмашинациитенаХрисант.Алаеднаеплиткатаводакрай
Марица,другонещосатъмнитеводинаБосфора.

Тези дълбочини на босфорските проблеми не единствено като
проблеминабългарите,акатопроблеминаутрешноторазвитиена
всичкибалканскинародивкомплекснитеусловиянасветовниямир
обачевиждаединственоИгнатиев.Инеговазаслугае,четойзапоч
ваупоритаборбазаспасяванетоединствотонаИзточнатацъркване
в името на православните догми, а и интереса на поробените от
Отоманскатаимпериянароди.Игнатиев започварешителнаборба
засломяванесъпротиватанаПатриаршията,заизвоюванетонараз
умнииреалниотстъпкивползанабългарите.Товаотеднастрана.
Иотдруга–тойполаганеимоверниусилиядаубеди„непримири
мите“от кръжецанаИлариониЧомаков, „разколниците“от гру
пата на Драган Цанков, че политическият момент сега изисква
единствоиразбирателствосрещуобщиявраг–Отоманскатаимпе
рия.
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ВиждалиЧомаков тазиискреноподаденадесница?Вярвалив
освободителнатамисиянаРусия?…Танали освен възпитаникна
европейскитеуниверситетиичестгоствполскияемигрантскикръ
жецнакнязЧартористкивПарижЧомаковепредивсичкосин,внук
иправнукнаонезибългари,коитовинагисавиждаливлицетона
Русия закрилники освободител?…Можеби.Покъснониеще се
спремнаспоменитенанеговсъвременник,койтониговоризаедна
отпървитесрещинапловдивскиядокторсименитиярускидипло
мат.Ноедносасантименталнитепредположения,другосаистори
ческитефакти.СложнатаипротиворечиванатуранаЧомаковвкрая
на краищата остава чужда за подадената ръка. И продължава с
отмъстителен инат да гони първоначално поставената цел, без да
дооценява, че в хаоса на времето незабележимо за простото око
целтаможедасееизместилапоналявоилипонадясно.

Междувременнона17майставаизборътнановитеобщинарии
въвФенерследотпусканачеркватавметохасесъбиратпървенците,
задарешаткоищепредставляватпривременниясъветнабългарите
вЦариград.ИзборътсеспиранаАтанасГеоргиев,Захарих.Гюров,
ГаврилКръстевич,Д.Гешоолу,братятаХр.иН.Тъпчилещова,Хр.
Караминков,К.Славчевич,Цв.Узунов,Хр.Димитров,Н.Иванови
Н.Васов.Съветътизбиразапочетенпредседателнамиращиясевсе
ощеназаточениевБрусаИларионМакариополски,азадействите
ленпредседателдрСт.Чомаков,сподпредседателдругарямуХр.
П.Тъпчилещов.

Всъщотовреме,аконеивсъщияден,Патриаршиятаподпредсе
дателствотонапатриархГригорийVIотноворазглежда8теточки
на българските искания, обсъжда 2 от тях, останалите отхвърля
изцяло,нодориипо тези2 точкивнася такова тълкувание, чеот
предишнияимвиднеоставанищо.

Някъдекъмсредатанасептември1864Високатапортарешавада
върнеот заточение тримата владици.Това е една стъпка, която се
дължиколкотонанастойчивитебългарскипрошенияиненапослед
номястонаЧомаковитепостъпкипредвлиятелнитетурци,толкова
инажеланиетонаВисокатапортадачукнепоносаПатриаршията
идаѝ напомни,ченетя,аотоманскатавластевърховнаинадбъл
гарите, и над гърците. Небивало тържество, огромен брой посре
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щачи,всебългарсколикуванеифренетичнивъзгласизаизвоюваната
първапобедасаогласялиКаракьойскиямостна27.IX.1864г.,дето
тълпатаечакалапопладнепараходасъсзаточениците.Итойнаис
тинасезадал,обкиченсъсзеленина,празниченитьржествен.Алаи
тукПатриаршията хвърлила капка катран в преливащата отмедо
винакацанабългарскатарадост.Единполицейскиофицеруведо
мил ликуващите посрещачи, че владиците ще акостират с кораба
предСарайбурну,далечотбрега,детощепренощуват…Сфайтони
иконеогорченитебългарихукналикъмполицията, задасиискат
владиците.Едвакъснопрезнощтатеслезлинабрега.Посрещнати
сощепоголяматържественост, средфаклии запаленифенериот
едно огромно и екзалтирано шествие. Цяла нощ не стихвали по
цариградските улици веселбитеи виковете в прославана тримата
освободенимъченици.

Самоняколкомесецапокъсно,на1февруари1865г.,Авксентий
Велешкииздъхва.Опелотоеизвършеносоназипечалнатържестве
ност,коятоподобавасамонаголемитеисветлилюде.Речидържат
дядоИларион иП. Р. Славейков.Последният със свойственияму
патетизъмиискреностпровъзгласяваИларионазаприемникнабра
тятаКирилиМетодий,завърховенглаванаборещатасезанезави
симостбългарскацърква.Чомаковприсъствуванаопелотоигневно
хапе устни, скрити в гъстата черна (почнала вече да се прошарва
туктаме)къдравабрада.Славейковестаналдаговорибезпредва
рителниуговорки,подтикнатотсилнитесичувстваипориванасър
цето си. Той, който е един от найблизките по идеи до Чомаков
дейци,не влаганикаквадипломацияв тозимомент.Нопрозорли
виятичестолюбивпловдивскилекарвечевижда,чеоназиогромна
инеограниченавласт,коятоеималдоидванетонаИлариона,вече
сеизплъзва.Съвременницитеказват,чеследтозислучайизбухнала
първата разпра между иначе така сговорчивите в общите си дей
ствияпоборници.Инаистина,на21майобщинатарешававбъдеще
черковният общински печат да се раздели на четири и четирима
първенци–Иларион,ДимитърГешоолу,СтефанКамбуровиНикола
Пашлов,дадържаттезичасти,задаможедасеизползувапечатът
самоприобщосъгласиеиспоразумение.
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Днеснеможемданеадмирираметакавапрояванависшдемокра
тизъм и колективност в организацията на българската община в
Цариград!АладрЧомаковнегледалсдовериенатезиизблицина
демократичността. Той имал свои планове и се боял, че неговата
дипломациящебъдеспънатаоттозидемократизъм.Неединствено
честолюбието(макариданеебилабеззначениетазистараЧалъ
ковагордост),нопредивсичкопоривътдабъдесразвързаниръце
приутрешнитесидипломатическиходовеетласкалаЧомаковдасе
противинатазиславянскадемократичност.Идруго–заЧомаковне
ебиланеизвестнаИларионоватаобичкъмРусия.

Междувременно графН. П. Игнатиев поканил на обед българ
скитепървенциидългоразговарялнасамесЧомаков.Тованеебила
първата визита на доктора в руското посолство. Ала едно е било
гостуванетоприИляЛобанов,койтонекриелсвоитесимпатиикъм
патриаршията,другаебиласрещатастакаваобаятелнаиискрено
обичащабългарителичносткатографИгнатиев.Надългоиувлека
телнобележитиятславянофилеразвивалпреднедоверчивияплов
дивчанинсвоитепроектизабъдещето,фанатичнатасивяравсве
тата мисия на славянството, дълбоката си вяра в приноса, който
българскиятнародтепърващеимадаиграевобновенотославянско
семейство.
„Чомаков,смаянотбляскаватаперспективазаславянството

изабългарскиянарод,мълчалислушал…“–разказвавспоме
нитесиединнеговсъвременник,присъствувалнатазисреща.Може
бизапървипъттогавацялатажелезна,изкованасгняв,упорствои
математическаточностстратегиянаЧомаковебилаподложенана
изпитание.Защотоиприписванотомуанглофилство,ипришитото
мутуркофилствонинаймалконесабилисъдържаниенадуховната
мусъщност,асамотактическиманевринагорещотомуродолюбие.
И когато искреното родолюбие найсетно е срещнало безхитрост
натаибратскиподаденаръканагорещияславянофил,нещодълбоко
инеделимоотбългарскатадушевност,коетосенаричакръвнаобич,
еприпалилотрогателниискрицивсуровитеочинаЧомаков.

На излизане от посолството той дълго е мълчал. И дълго се е
борилданадделеетозивикнакръвта,койтоезаглушавалхладната
пресметливостудипломата.НоЧомаковнебибилтазивулканична
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личност,акоразрешавашенасърцетосиданадделяванад„заинате
ния“разсъдък.Човекътебилготовдасевдаденаподаденатадес
ница.Дипломатътѝ еобърналгръб,бездапроумява,честовасбил
наймалкодипломат,анайвечечестолюбец.

Ивсепакисторическатаистинаизисквадабъдемобективни.Ако
наеднатавезнабезспорнотежатполитическитегрешкинаЧомаков
инеговатапословичнанедоверчивосткъмрускатадипломация,на
другататрябвадапоставимневинагипоследователнатаполитикана
царскотоправителствопоцърковниявъпрос.Вечебяхмеспоменали
заеднаинтересналичност–рускияреволюционеремигрантВ.И.
Кельсиев, койтоот1862додекември1863 г.живеевЦаригради
дружисЧомаков,сАнтим.Т.Стояновичидругицърковнидейци.
„Кельсиевсеинтересувашеотцърковнитеборбинабългарите,
поддържашегиисевъзмущавашеотнепоследователнатаполи
тиканацарскотоправителствопотозивъпрос“–секазвавизда
дената през 1972 г. в Кишинев (МССР) книга „Очерки истории
болгаророссийских революционных связей“ от Константин
АлександровичПоглубко.

Нотоваевсепакзавреметоот1862до1863г.,предиидванетов
Цариград на Игнатиев. И ако Чомаковото недоверие към руската
дипломациядоонзимоментвсепакбеобяснимо,тоот1864г.насе
тнеставанеоправдано.

Следователнонебивадасеотъждествявавтозимоментруският
народсцарскатадипломация.

СкоровЦариградбиваспряноттурскитевластивестник„Съвет
ник“,известенсрускатасиориентация.НеговиятиздателдрВъл
ковичгневносенахвърлилвърхуколегатасиЧомаков,койтоотказал
даизползувавръзкитесипредВисокатапорта,задаотменизабра
ната.Разбирасе,Чомаковнебисенаелдазащищаваедноиздание,
коетопречина„непримиримите“вцърковнатаборба.Другевъпро
сът,доколкоупрецитенадрВълкович,чесамиятЧомаковесъдей
ствувалзаспиранетонавестника,саверни.Нотъйилииначе,небез
„услугата“наАлипашатънкатанишка,коятосеепоявиламежду
ЧомаковиИгнатиев,заплашваладасескъса.

ПосъщотовремевЦариградизбухваепидемияотхолера,домък
натаотпристигналияотЕгипетхаремнаегипетскияхедив (вице
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крал).Заизвестновремекаточелитазиепидемияотвръщаочитена
людетеотполитикатаигитласка–понелекарите–къмпрофеси
оналнитеимзадължения.ДрСтоянЧомаковпишевъввестниците
как(споредправилатанатогавашнатамедицина)дасеводипрофи
лактикатасрещуужаснотобедствие.Холератавзимасвоитежертви,
прошумяваизаглъхва.

Ала в това време графИгнатиев съвсемне емислил да оставя
скъсананишкатамеждусебесиинепримиримитеЧомаковиследов
ници.ИщомсамиятЧомаковебилнесговорчив,блестящиятдипло
мат се е опитал да намери друг път към разбирателство. Руският
посланиксвикалприсебесичетиримаотвиднитегръцкипървенци
– Георги Зарифиди, Стефанович,Аристиди Балтаджи иХристаки
ефендиЗографос,катогиубедил,ченепримиримосттаимкъмбъл
гарскатакаузаеотвреданасамитетяхизацелосттанаправосла
вието.На5ноемвритойуспялдагиизпративбългарскатацърква
съсзаръкатадапредложатотстъпкиидавлязатвсъгласиесъссвои
те противници. За отбелязване е, че хората, към които се обръща
Игнатиев, са крупни банкери, които държат икономическите клю
чове и на самото турско правителство.Неведнъж разсипваната от
недоборитурскахазнаетърсилазаемиоттях.Следователнограф
Игнатиеверазчиталнетолкованаемоционалнатастрананавъпро
са,аначистопрактическата.Силнитебанкерибихамоглидабъдат
поубедителни в настояването си пред Патриаршията да направи
отстъпкинабългарите.

Срещитемеждучетириматагръцкибанкериибългарскитепър
венципродължилиняколкодни.Колкотоиданисеструвачудно,но
непримиримиятдрСтоянЧомаковсеоказваготовзапреговорите.
И накрая се стигнало до съгласие четиримата банкери да настоят
предПатриаршиятазаумерениотстъпкипо8теточкинабългар
скитеискания.Протоколътсеподписалотбългарскастранаотдр
Стоян Чомаков, двамата братя Тъпчилещови, Димитър Добрович,
Стефан Камбуров, Захари х. Гюров. Зарадван, руският посланик
бързопредалтозипротоколнаАлипашаснастояванетоВисоката
портадагопредявинаПатриаршията.ЕдвалиАлипашаебилвъв
възторг,черешаванетонабългарогръцкатаразпраставапоинициа
тиванаРусия.Иможебитъкмооттурскастранадошломълчали
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вото указание Патриаршията да отхвърли подписания протокол.
Алипашанаправилповторноопити,ноПатриаршиятабилакатего
рична–неискаладанаправиотстъпкинабългарите.

Ако трябва да бъдем точни,Алипашапърво катоминистърна
вътрешнитедела,асетнеикатовеликвезирнебибилнайсклонен
къмположителноторазрешаванена споравследствиенамесатана
Русия.Някаксисмъкатойразрешил(следнатисканаИгнатиев)да
се открие в Цариград славянско читалище, но бързо използвал
възникналитетамбуйнипрепирнинаполяциисърби,задагозак
рие.Изатова,сякашдасепокажепоблагосклоненкъмбългарите,
им разрешил отделно самостоятелно българско читалище.Можем
лидатърсимитуквлияниетонанеговияприближенсредбългарите
др Чомаков или обратното? Намек срещу Игнатиев? Истината е
някъдеблизо.

АкодоизвестновремеИгнатиеввсепаксеенадявал,черазумът
ще надделее у дрЧомаков и от непримирими отцепници „черве
ните“откръжецащестанатподалновиднииумерени,топоследва
литесъбитиясъвсемясноикатегоричноопределятстановищетона
рускиядипломаткъмпловдивскиядоктор.Тойнастойчивозапочва
дажелае отзоваванетонаЧомаков отЦариград, за да се успокоят
страститеисенамерипъткъмкомпромиснорешениенаспора.По
товавремечрезоколнипътищаИгнатиевпотърсвасъдействиетона
рускияконсулвПловдивНайденГеров,задаотзоватпловдивчани
свояпратеник.Втова,черускиятвъзпитаник,нещоповечедори,че
рускиятконсулНайденГеровотказвадаизпълнитазипоръкаився
ческисестараедапомириЧомаковсИгнатиев,катодадезаплов
дивскияпредставителвсъборадруга,поласкаваимекахарактери
стика,няманищостранно.ЧомаковиГеровсаприятели,земляци.
От една страна, тласкан от приятелски чувства към Чомаков, от
друга–дълбокоубеденвправотатана„пловдивскатапозиция“на
събора,Геровотказвадаизпълнизаръкатанаправителството,чиито
интересипредставлявавПловдив.Товаеединтвърдеделикатени
сложенмомент,койтоизисквадълбокоичестнопроучване.Убеден
русофил,горещпривърженикнаРусияинеинвсеотдаенвестителв
поробенияПловдив,НайденГеровсдипломатическитакттвърдои
устойчивооставадапазиЧомаковитеинтересивдвубоя,защотои

92



той, както всичкипоонова време, виждат впозициитена „черве
ните“вярнатаисправедливабългарскакауза.

Спороветесепротакалиипровлачвали.Патриаршиятаиграелана
непристъпност,нозавсичкибилоповечеотясно,чефанатизмътѝ 
се огъвал.Ищом веднъж е преминала от настъпление в отбрана,
защитнатаѝ линиящесепропука.Чомаковбилнеуморенвтърсе
нето на дипломатически пътища за разрешаването на въпроса.
Някоиотнеговитесъратницидористаналиособенокапризни,кога
то,бездабъдатуведомени,научавализатозиилидругходдопосол
ствата,направенотбуйнияпловдивскипратеник.

Нотогаваставанещо,коетонаймалкоочаквати„умерените“и
„непримиримите“ в Цариград: из Българско тръгват чети, а от
Букурещнякаквотайнообществоизпращадосултанамеморандум.
Дейцитезацърковнанезависимостсастреснати!Нямалитезичети
даразгневяттурскотоправителствоинямалитодаподозре,чезад
привидноканоническитепрепирнистоивсъщностедностремление
набългаритедаполучатполитическанезависимост?Туки„умере
ните“, начело с ГаврилКръстевич, и „червените“ – наЧомаков и
Илариона, са единодушни – четите щели да им объркат положе
нието.ДориЧомаковпредусещавтезичетиизвестнорусковлияние
иеготовдатръгне„нанож“сИгнатиев…

ЗасъжалениенитоЧомаков,нитоостаналитедейцивЦариград
невиждалиподалечотносасивтозимомент.Тенеразбирали,че
тъкмотоварешително„озъбване“можедастреснетурскотоправи
телство,задасесъгласитонапорешителнидействияиузаконява
нетонаеднабългарскаекзархия.Коетоистава!Защото,бездаома
ловажаваме цялата къртовска дейност на бележития пловдивски
деятелинеговитесъратници,трябвадакажемднес,ченефлиртътс
ХенриБулвър,неиухажванетонаАлипашадоведохадорешител
натаразвязкана екзархията, а тъкмотезичетиивълнения, тъкмо
трагичнатагибелнахаджиДимитраиСтефанКараджа,бесилатаи
набученитенаколглавинакарахатурскатадипломациядаприеме
„помалкото зло“ – екзархията, пред поголямата опасност – едно
въстание,впотушаванетонакоетотящешедапогубиимеждуна
родниясиавторитет,ивътрешниясипрестиж.
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АлипашабързалдаобуздаеПатриаршиятаиналоживолятаси
наднея,катостоваполаскаеопасноразбуденитебългари.

В годините, когато изВлашко се организират освободителни
комитети,небеззнаниетоипомощтанаРусия,когатовБалкана
преминаватсвъзторженгръмчети,аизсърцетонаОтоманската
столица,предрешен,шетанеуловимиятЛевски,силноразтрево
жена за единствотона своятаимперия,Високатапортанадвива
над Патриаршията и я склонява да приеме съществуването на
българскатаекзархия.

Победатакаточелиенайблизко.АлаточнотукдрЧомаковпо
ясноотсъвременницитесивижда,чезабъдещетонаБългариявсяка
една дума в този екзархийски устав е от историческо значение.
Затова е и още понепримирим към всеки компромис с Патриар
шията.Тойискаеднаекзархия,коятодаобединявавсичкибългар
скиземи,дасплотяваворганическоединствоцелокупниябългарски
народ.Сякашвъзбуденитему, зачервени от безсъние очи, са виж
даливечеграницитенаеднаутрешнаСанстефанскаБългария.

На27февруари1870г.султанътиздалферманзаурежданетона
българскатаекзархия,скоетозапървипътофициалносепризнало
съществуванетонаотделнабългарсканация.Колкотодоепархиите,
предвидливататурскаполитикаоставилаощетогаваняколкоспорни
места, гдето винаги да се сблъскват гръцките и българските инте
реси.Тезиспорнизадватапоробенинародаепархиивсъщносттряб
валодаподдържатравновесиетонатурскотогосподствонадтях.

АвторътнапроектазаекзархийскияуставбилГаврилКръстевич,
а негов редактор – Марко Балабанов. Като вещ в юридическите
въпросичовек,дълбокорелигиозенизапознатстънкоститеначер
ковните канони, Кръстевич е мислел преди всичко за любовното
съгласиенабългарскатаправославнацърквасостаналитеправосла
вни църкви. Неговият съвременник митрополит Симеон в мемоа
ритесипишепотозиповод:

„Кръстевич смяташе, че истинските интереси на българския
народизисквахадаседобиеедноцърковноуправлениесъссъгла
сието на цариградската църква и с одобрението на останалите
поместниправославницъркви,съставляващиобщатаединна,света
съборна и апостолска църква… Като човек на правната наука и
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искренпочитателнацърковнитепостановленияипредания,тойне
можешеда възприемебезрезервно всякамисълидаодобривсяка
постъпка,противнанаустановеницърковнипонятияиположения.“

ДрЧомаковипотемперамент,ипоубежденияесъвършенопро
тивоположналичност.ТойедошълдаградивЦариграднецърковна
организация,аправителство.

Кръстевичплахосебезпокои:„Безкалимавканеможе…Устрой
вамецърковниработи,анеправителство“.

АлаЧомаковтрескавоготвитъкмотова–утрешнотобългарско
правителство.Никой друг като него не е така ненавистен враг на
Патриаршията.С всяко свое действиеЧомаков иска все пореши
телно да се разграничи от цариградската църква, па дори това да
коства някакво нарушение на черковните канони и правила. „Той
считаше–казваединнеговсъвременник–заголямозлодасепри
емеотПатриаршиятакакъвтоидаеобичайикакватоидаемяркав
управлениетонабългарскатацърква“.Нещоповече,тойприветства
подсказаната от турското правителство мярка българските свеще
ницидабъдатвоблекло,подругоипоразличнооттованагръцките
духовници.

Буенинесдържанвспоровете,досущкатопламеннитетрибуни
нафренскатареволюция,тойне„чувствуваумасискованотония
начала,коитозадържахадейносттанаГаврилКръстевич.“Ощевед
нъжсепотвърждаваизказанатавечемисъл,чезанегоцърковният
въпроснеерелигиозен,анационаленпроблем,четойсезалавяс
устройствотонацъркватанеотправославнистремления,асчисто
политическатацел–дасеобединиипризнаецелокупнатабългарска
нациякатомонолитноцяло.Аотканонитенацърквата,отзаплахите
засхизмаипрочиесе„вълнува“толкова,колкотоиДраганЦанков,
иСлавейков.

Единотсъщественитемоменти,койтопринасявуставаЧомаков,
товаепринципътнаизборносттанаекзархаисменяемосттамупрез
четиригодини.„Найсилниятинеизчерпаемнеговаргумент,скойто
той (Чомаков) поддържаше своятамисъл, бяха срамните и унизи
телниборби,коитосеразигравахавЦариградскатапатриаршиявся
кога,когатотрябвашедасесмениединнеудобенпатриархсдруг.“

Товасаргумента.Азамисълътеследният:
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Светските,политическителицатрябвадаиматвластнаддухов
ната организация. Тъй като оттук насетне екзархията трябва да
служинаполитическитеинтересизаобединениетонацелокупния
българскинарод,тотя–екзархията–трябвавнайголямастепенда
бъдезависимаотполитицитеинароднияглас.

Ето защо Чомаков не се побоя от схизмата на Патриаршията,
коятотакадълбокоеспечелвалаизпълненатасканоническискру
пулидушанаКръстсвичаидругаритему.

На23февруари1871годинанайсетнесеоткривазаседаниетона
Първиябългарскинароденсъбор,вкойтобиватприетиназаседа
нието и представителите на македонските епархии, дето турците
държелимногозаедно„смесено“представителство.Чомаковгово
рипърви.Протоколитеотоновазаседаниеразказват,чеприпроиз
насяненанеговотослово„мнозинаотпредставителитесяраспла-
кахъ…“Моментътебилтрогателенипъленсвълнения.Дорипред
пазливиятвсловотосиГаврилКръстевичвтозимоментнеемогъл
да се сдържи, защото току следЧомаковата реч рипва на крака и
произнесълвъзхвалазаЧомаков,откоятопротоколитесазапазили
следното!: „… мъките беха големи, защото имахми да ся борим
противферманииберати,противпатрици,противЕвропейската
политика. Нарекоха ни предатели, еретици, противоправител-
ствени…Нийне чуяхми.Българскийнародпостоянствуваши.Но
трябвашедеятели.Тиясанамериха,дасаздрави!Оттяхнай-пър-
вийебилг-нСтоянЧомаков,безкоготонадалиможешедасесвър-
шиработътъ…“

Двесаосновнителинии,коитоЧомаковпрокарванатезибурни
заседания на първия събор: целокупност и представителство на
всички български епархии, целокупност и неделимост на българ
скиянарод.Ивторо–демократизъм,либерализъмисветскиконтрол
вдуховнатаорганизациянаекзархията.Единотпринципите,които
Чомаковеискалдавъведеворганизациятанабългарскатаекзархия,
ебилдемократичниятпринципзапрекитеизборинамитрополитите
отнарода.ПовременапрениятаЧомаковеказал:„…даосвободим
съвесттасиидададемправонанародътдаизбирадуховнитеси
началници. Предложението на г-н Кръстевич има този недо-
статък,чеСветияСинодможедапрепоръчазаархиереиняколко
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лица с предпочитание итака пак да се повърнем нафенерската
система.Когатоепархиятаискаеднолице,тоенейноправодаси
гоизбере“.

ПроектитенаЧомаковиматмногомалкострадициитенаправо
славието:прекиизборинадуховнитеначалници;строгоопределена
заплатанамитрополитите,заданепритесняватмирянитесданъци;
четиригодишенмандатзаекзарха,заданесепревърнепоследният
вдиктатор,адазнае,чееотговоренпредизбирателитеси…Товаса
сякаш проекти за устройството на една буржоазнодемократична
държава,анетолковасъобразенисканонитенаправославиетоцър
ковнидела.

Проекти за утрешна целокупна България, която да приюти под
единпокривчедатасиотвсичкикраищанаотечеството…

Не!Хилядипъти–не!Чомаковнеецърковендеятел,неебого
милец,изтъканотпредразсъдъциисуеверия.Нецъркваградитойв
онезидни,аподготвяустройствотонаеднасъвременна,буржоазна
държава…Държава,коятоутре…

Утрели?Алакакъвденсмеднес?…Летописецътезаписал:„11
май1872година.ПодпесентаназвънкитекамбанивъвФенеридват
богомолците и новоизбраният екзарх Антим I в присъствието на
всичкибългарскимитрополитиотслужвамолебензапрославадело
тонабратятаКирилиМетодий.ВтозиденизвсичкотоБългарское
празникнасъбуденотозановживот„Кирилометодиевоазбуке“…

В храма Чомаков е първи сред първенците. През пламъка на
вощеницитеидиманастелещиясесладъктамянуморенитемуочи
виждат извървяения трънлив път, виждат и планините от онова,
коетоидеотнапред…Годинитесасиказалидумата.Всеповечеса
белитевласинкивгъстатамукъдравабрада,всеповечесабръчките,
коитолежаткрайсуровитему,проницателниочи.

Онова,зарадикоетобедошълтуквЦариград,веченеемечта,а
сбъднато дело.Може би е време да се оттегли от препирните, от
честолюбивитепостовевобщинатаиекзархиятаисезаемеспрофе
сията си.Между другото той вече се е замислил да се създаде и
откриевЦариградбългарсковисшемедицинскоучилище.Толкова
от професорите по медицина и във Висшето военномедицинско
училище,ивъвВисшетогражданскомедицинскоучилищесабъл

97



гари.Нееливременабългарски,вбългарскоучилищедасепрепо
давамедицина?…Да, може би е време да се сложи край на този
уморителенполитическиживот…

Странното е, че в този ден на голямата победа, на сбъднатото
дело,Чомаковнееликуващирадостен,аугрижен.Наистинапоб
едителлиетойвдългия,четиринадесетгодишенспорзанезависи
матабългарскацърква?Неговаличнапобедалиеспечеленатаекзар
хия?Илиеправонзиразмиреннеговсъгражданин,копривщенецът
ЛюбенКаравелов,койтовБукурещотоновавремепостраниците
навестник„Свобода“вечееизрекълпарадоксаси,че„свободата
неще екзарх, а искаКараджата!“…?Кому отстъпи и Високата
порта,иПатриаршията?–НаЧомаковатадипломацияилинаопас
носттаотонезичетинаПанайотХитов,ФилипТотю,СтефанКара
джаиХаджиДимитра,коитокръстосвахаБалканаскървавидири?
ПредкоеотстъпиВисокатапорта?–Предхитритеходовена все
странния политик или пред опасността, която носеше легията на
Раковски?

Тъй е било! – Богомолците на онзи КирилоМетодиев празник
въвФенер са били радостни, умилно разплакани от победата.Но
политикътЧомаковнеможелдасевеселибезгрижноидоверчиво.
Едносъмнениегоенатиснало.КактъйотБукурещединКаравелов
приятел(струвамисе,чееотАлтънКалофертозипублицист)може
дасепровикнеотстраницитенавестникаси,че„църковниятвъпрос
е вече несъвременен.“ Какво искат тези размирници? Въстания?
Война?…Не, Чомаков никога няма да се съгласи с тях. И ако те
искат свободнаинезависимаБългария, тойнепомалко горещо я
желае.Алаподругпът.Какъветозипът?

„НаТурция–призналвчастенразговордрЧомаков–песента 
вечееизпятаискорощеянатикатвАзия.Ноиприродата,иполи-
тикатанетърпятпразнопространство.ЕтозащонаБалканите
Българиятрябвадазаемеоновамясто,коетодопредиедържала
Турция.“Тойимапредвиднемястотоиролятанадеспотисатрап,
анавеликасиланаБалканите.

Нокакбързо,какбързолетивремето…Улисанвцърковнитедела
и дипломатическите преговори, пловдивският доктор не можа да
забележиголяматапромяна,коятонастъпивсъзнаниетонабълга
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рите.ДабесевърналвПловдив,дабевидялприятелитеси,съграж
данитеси,щешедаизтръпнеотизненада.Онезиплахибогомолци,
дето допреди десетина години считаха за найголяма храброст да
прочетатвчерква„Апостола“набългарски,сегасъбирахапариза
револвери,леехакуршумиивбългарскатачеркванаМараша,дето
япостроилЧалъковвгодинатанаЧомаковотопристиганевПлов
див,вечерсеустройвахасъбрания,накоитопредеснафадържеше
речикарловецътВасилЛевски.

Каквобешестанало?Кактъйводачътна„младите“самостаря?
Кактъйразмирнияттрибунна„червените“сеоказаконсерватор?…
Близосттастурскатаадминистрация,общуванетосъссановниците
на Високата порта и с дипломатите на Англия го бе научило да
измервавреметосединаршин.Адругамярказавреметоимахавече
българите, защото съзряваха за свободата не с години, а със сед
мици.

Вълнуващо и празнично пее черковният хор в този ден. Цветя
окичватиконатанадваматабратяКирилиМетодий.Очитенамно
зина сапросълзенииустните славословятосъщественатамечта–
български екзарх да пее на български в българска черква. Само
суровитеЧомаковиочинесазамъглениотсантименталнатавлага.

„Поробеннарод–казвасъщиядентой,–поробеннародсеосво-
бождава.Разпокъсаннароднесеобединяваникога“.Итрескавата
му мисъл веднага отпъжда слуховете за предстоящи въстания из
Българско,задасезахванесдруго–какдасеподчинят„смесените“
епархии всецяло на екзархията!? Може би отново да се опита с
някоиотпосланиците?…Докатобогомолцитепразнуватеднапобе
да,мисълтанадипломатавечечертаеновикроежи…Новреметое
изпреварило дори предвидливия дипломат. Защото освен с посла
ници,митрополити,великивезириицърковнинастоятелиземятае
пълнаисизмъчени,обезправенилюде,закоито„ножътедопрялдо
кокалаиповеченеможедасетърпи!“

Историятаскъперническиеоставиласамоощедесетинаминути,
вкоитобележитияттрибунщеразполагаснароднатаобич.Делото
еизвоюваноидоринеприятелитемуотроданадрХристоСтам
болскинемогатданегопоздравятучтиво,слюбезностиявноприз
нание за заслугите му. Незлобливият Гаврил Кръстевич също му
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подавадесница–таналидваматаотдвестранидигахатуйсветло
дело?ВЦариградтърговцитеизанаятчиитепочтителномусвалят
шапка и го наричат „благодетелюнаш“.ВПловдив, повел учени
цитесипостръмниуличкинаНебеттепе,ЙоакимГруевразвълну
ваноимсочиЧомаковатакъщаиизричадуми,коитомнозинаоттях
запомнятзацялживот:

„Ето тукадеца е къщатана един голямбългарин, койтоостави
челядиимот,здравеиспокойствие,задасепосветинанародната
борбаинезависимост.Запомнететозидомииметонасветлиячовек
докторСтоянЧомаков“.

Писма с благодарствени думи пътуват от всички епархии към
Цариград,задаизразятрадосттанамирянитеотизвоюванатапобе
даиподвиганаЧомаков.

Остават ощедесетинаминутина обичипризнателност.В тези
десетинаминутиЧомаков трябвашеда сереши:даостанелипод
сянкатанаВисокатапортаивподмолнипреговориипрепискида
градичестолюбивотосидело,или,опряннанароднатаобич,дасе
възвърне към нови хоризонти, да се възвърне натам, нагдето вече
бяхатръгналитичешкомнеговитесъграждани.

Сечеидробибързовреметотиктакащотомахалонаисторията.А
отвисотатанаславатасичовекневсякогаможедавидиидващия
залез…
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„Святата кръв на нашите мъченици реши черковния
въпрос!“.„Екзархията,повтарямение,епотребнасамозатова,
задаприбереразпръснатитечастинанародаигисвържеведно
цяло“.
„Черковниятвъпросезанасвече…анахронизъм!“.
МогъллиеЧомаковдаразлистистраницитенаБотевото„Знаме“

ипрочетегорнитемисли?–Едвали.Вестникътнанайнепримири
митереволюционеринещедаебилизмеждуабонаментитенавсе
странноинформираниядеятелвЦариград.Ивсепак,къдеотслу
хове, къде от писма и разкази на очевидци, Чомаков трябва да е
знаелдоволномногонещазадейносттана„онезиотвъдДунава“.

Застаналназенитанасвоетодело,взелкажиречицялатаполити
ческавластнаекзархиятавръцетеси,получилсиновнатаблагодар
ностнадесеткитебългарскиепархии,дрСтоянЧомаковедвалие
могъл да разбере пределно жестоката истина, че от този момент
нататъкдействително„черковниятвъпросевечеанахронизъм“.

АласъбитиятаподюжнотонебенаБалканитевинагиса съзря
вали побързо, отколкото някои уж предвидливи деятели са очак
вали.Седемгодинипредитозитържественмигнапровъзгласената
екзархиядорисаматамисълзадуховнанезависимостотФенербе
бунтовнаерес.БратяМиладиновиидесеткидругидейцинапросве
щениетозаплатихасживотасизадързосттадаискатбългарскоучи
лищеибългарскацърквавбългарскитеземи.Седемгодинипокъс
но, екзархията вече бе един изминат път, едно свършено дело и
трябваше да се работи за пълното политическо освобождение на
народа. ЗаЧомаковинеговите следовнициобаче самиятнамек за
революцияиливойнабеопаснаибезмисленаавантюра.
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„Поробеннародсеосвобождава,разпокъсаннароднесеобеди
нява!“–подхвърлясвояпарадоксЧомаковипродължавадаратува
за пълното сцепление на българските общини в Тракия,Мизия и
Македония,катопредоставяакта заосвобождениетонадалечното
бъдеще на тънката дипломация и евентуалното създаване на една
модернадържава…ИдокатоизВлашковеченабиратпари,дрехии
оръжиезачетите,докатоизпоробенитебългарскиземишетаттайни
куриерии заклеват пред кръст и кама, пред евангелие и револвер
новопокръстенитебойцизанароднасвобода,Чомаковпродължава
своята,станалавечебезполезнадипломатическамисия.Нещопове
че – той счита за свой дълг да уведоми Високата порта (нещо, в
коетоисамнееубеден),чеизепархиятавсичкоеспокойноимирно
инародътчакасдовериесвоитеправдинипопътянареформите.

Презтревожнатаисъдбоноснапролетна1876г.известнисреди
начелос екзархаАнтим І вЦариградрешаватподипломатически
пътдаизведатвънотекзархиятаЧомаков,катоподсказватнаВисо
ката порта, че той би бил твърденеобходим като турски консул в
Русия,примерновКерч.Портатаохотноприематазиидея.Всъщност
идеятанепринадлежинадядоАнтима,коитоенедоволенотвласто
любието и деспостичността на др Чомаков, а произлиза от граф
Игнатиев.НафлиртоветенапловдивскияпратениксВисокатапорта
трябвадасложикрай,аРусиятрябвадавлезевпотясносъгласиес
екзархията,беззатовадаѝ пречиЧомаков.ИвсепакзащоВисоката
портасе„улавя“натовапредложение,коетопроизхождаотИгна
тиев?Можебиенедовидяласкритияходнарускотопосолство?…
Едвали!Но заПортата,особенов единтакъвтревоженмоменте
особеноприятнодапратикатосвойконсулвРусиянедруг,аедин
антирускинастроенбългарин.

ПловдивскиятмитрополитПанаретобаче,койтоестарЧомаков
приятелисъмишленик,бързадамупишевЦариградсдатаот10
април1876г.данезаминавазаКерч,адаостаневтурскатастолица,
където – видите ли – бил понужен на делото. Кому наистина е
нуженвечевцърковнитеборбиЧомаков?ДалиПанаретпишетова
писмоотбратскичувствакъмЧомаковиотнесъгласиесАнтима,
илиподтикванотжеланиетоточнов тозимоментпловдивчанида
имат закрилник в Цариград такъв влиятелен човек като Чомаков.
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ЗащотонесамозаПанарет,аизадецатавПловдиввечеебилоясно,
чеследдендващегръмне„кърваватасватба“.

ВсеощеимавремеЧомаковдаотвърнепогледидазастанетам,
детоемястотомунапатриотичестенбългарскидеятел.Нотова,
коетоебиловинагиположителнокачествонахарактераму,аимен
нонеговатанеотстъпчивостиупоритост,сегавновитеусловиясе
превръщавспирачкаинедостатък:Чомаковпродължавададържи
инатчийски на своята политическа линия, без да съзнава, че ако
предигодинитяебилавкраксвремето,днесевечеизостаналаот
другите.

И тук трябва да поговорим откровено за политическия грях на
тозидостоенсминалитесиделабългарин.

ВАприлскотовъстаниеот1876г.изгарятнесамопревърнатитев
бунтовникрепостицърквинаКлисура,ПерущицаиБатак.Изгарят
и илюзиите за мирно дипломатическо решение на българския
въпрос.ВАприлскотовъстаниеот1876г.паднахаотраменетесине
самохилядибунтовнибългарскиглави,посечениотзверскияятаган
на башибозуците. Падна, колкото и невероятно да изглежда това,
прогнилотосамочувствиенаотоманскатавърхушка.На17май(ст.
ст.)1876г.падаоттронакървавиятАбдулАзис,задабъдезаменен
сужподемократичнияиреформаторскинастроенМурадV.ЗаТур
ция и нейната управляваща върхушка тази детронация не минава
безболезнено.АбдулАзисследняколкоднисесамоубива.Послед
ват няколко други политически убийства и самоубийства, които –
както това е винаги в Ориента – носят в значителна степен опе
ретъчносантименталниподробности.ИдокатопоулицитенаЦари
граднаперениофицерисъссабивръка„конвоират“еднопленено
българскочерешовотопче,предизвиквайкипотозиначиннеприс
мехучуждестраннитедипломати,аистинскосъчувствиекъмтрога
телнатахрабростнабългарскитевъстаници,всъщотовремевхаре
мите на Абдул Азиз покрусената от тъга любимка на мъртвия и
детрониран султан се самоубива. Врагът на красавицата Мири
ханъм,привърженикнаАбдулазизоватаполитикаЧеркезХасан,се
хвърлянаеднозаседаниенаМинистерскиясъветипретрепвасъс
сабяиреволвердвамаотновозначенитеМурадовиминистри.Сетне
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братанаМириХанъмгообесватсориенталскипочести,отговарящи
нависокиясанназлодея.

Защоприпомняметазиоперетъчнаподробност,коятонаймалко
бимогладатрогненякоготъкмовтоватрагичновременатокущо
отшумялотоАприлсковъстание?ТапепелищатадогарятвТракия,а
изСредногориетоощетичатлудиполуделистада,загубилистопа
ните си…ВЦариградобаче ехотоот тази страшна трагедияидва
някаксиомекотеноипреиначено,небезучастиетонадипломатиче
скитеканцеларии.

ТъйилииначеЕвропаезадълженадаиздърпаушитенасвоята
неразумнагаленицаТурцияидаѝ напомни,чеенужноприличие.
На11декември1876г.вЦариградсеоткриваМеждународнаконфе
ренция за внасянена реформив азиатскитенравинаТурцияи за
провъзгласяваненоватаОтоманскаконституция, коятомюсюлман
скитежителинаСтамбулсиобясняватскраткотоизречение:„Отсега
нататъкнаневернияневерникнямадасеказва!“Точноиясно.

МожебиЧомаковощееималвремедасеубедивпълнатабезпоч
веностнасвоитедосегашниилюзииспрямоанглийскатадиплома
ция.НаЦариградскатаконференцияанглийскиятпредставителСол
збърисепротивопоставянаидеята,щотоБългариявцялостивку
пом да получи своята полуавтономия и привилегия, а – с оглед
запазване целостта наОсманската империя – внася (и се приема)
идеята за създаването на две български полуавтономни области –
Източна, с главен град Велико Търново, обхващаща българските
земибезюжнитечастинаполуостроваибезОдринскоиЗападна,с
главенградСофия,включващасевернаМакедониядограницитена
Сърбия.Споредрешениятанаконференцията(които,кактопоказа
историята, останаха мъртва буква върху мъртва книга) главните
управителинатезиобластиетрябвалодабъдатхристияни,аофи
циалният език да бъде „наместното население, наред с турския“.
Изселваненачеркезитеотбългарскитеобласти,пълнаамнистияза
въстаниците–етотовасарозовитеперспективи,коитодалаконфе
ренциятавотгласнапотушенотоскърваважестокостиневиждан
садизъмвъстание.

През онези дни бегликчийският потомък др Стоян Чомаков е
виждал иначе бъдещето на буржоазна България: Турция рано или
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къснощебъдеизтласканавАзия,детоѝ емястото,апонежеприро
дата и политиката не търпят празно пространство, „нейно“ място
трябвадасезаемеотбългарите,докатотованесасторилидругите
балканскинароди.Идеячестолюбива,прагматичнаиотговарящана
нрава на младата българска буржоазия, но идея, тъй различна от
възрожденскатачистотанарадетелитезабалканскаиюжнославян
скафедерация,влицетонаБотев,Левски,РаковскииКаравелов…

Чомаковнеможешедабъдесторонникнатазиапостолскаидея,
защотонемуизаквасата,идълбокитеполитическицелибяхадруги.
Дасиприпомним:виметонаутрешнатасвободанаБългариябъл
гарскитехъшовеотивахаседининстинктивенинтернационализъм
дасебиятвармиятанаГарибалди,вБелградскаталегия,дасесра
жавати вКритското въстание.Пак виметонаБългария знатният
ЧалъковецдрСтоянЧомаковизвършинеетичнатаигрознапостъп
ка,катоосъдисписменадекларацияКритскотовъстаниеиотидеда
клеветипредВисокатапортаПатриаршиятазавръзкитеѝ скрит
скитевъстаници.Чомаковизвършитази„дипломатична“простъпка
не за свои личен интерес и изгода, а защото дълбоко вярваше с
вярата на буржоазен дипломат, че това е от полза за България. А
хъшовете(иначепопростовато,ноипочестно)вярваха,четяхното
участие в отредите на Гарибалди, във войната на сърбите срещу
Турция и във въстанието на критяните срещу османцитеще спо
могнезаосвобождаванетонаБългария.

Тъйче,когатоговоримзанационалнитеидеалинаЧомаков,тряб
васпогледнасъвременницидагиотсеемотнационалнитеидеали
забалканскобратствоисътрудничество,коетохранехавсърцатаси
Каравелов,Левски,Ботев…Ивтованяманищонеобяснимо,защото
влицетонабедниякритянин,насръбскияселянининатурскиябед
няк дори едните виждаха свой събрат по тегло, а не политически
противник,докатовгръцкаташовинистичнабуржоазия,впатриар
шескатавърхушкаит.н.Чомаковвиждашенеизбежнитесъперници
при подялбата на отоманското наследство. В това е и сложността
приразгадаванехарактеранатозиголямбългарин,втоваеиключът
нанеговатапротиворечиванатура.

НодасевърнемкъмголемиягряхнаЧомаков!Конференциятасе
открива на 11 декември. На 25 декември по Коледа Чомаков и
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НиколаМихайловскитръгватиздомоветенабългарскитепървенци
вЦариград,задапредлагатдасеподпишепоздравителенадресдо
новиясултанвчестнавъзцаряванетому.Товагоеизисквал„ети
кетът“.Нещоповече–Чомаковинеговитеприятели,преподписали
тозиадрес,сасенадявали,честозиактщеполаскаятновототурско
правителствоитощепобързадавнесенаделообещанитереформи.

Мнозинацариградскипървенци(иособенопоблизкитедограф
Игнатиев среди) отказват да подпишат този адрес, а пък самият
АнтимI,българскиятекзарх,сеизхитряданеприсъствуванатър
жественатацеремонияпоподнасяненаадреситевдворецаотимето
намногобройните„малцинства“вимперията,католягаужболен.
Всички първенци, които са отказали да подпишат адреса, правят
това не само от чувство на свян пред изтърпените от българския
народ теглила, но и защото виждали ясно, че Русия прехвърля
дипломатическитесиархивиотЦариградвОдесаирускитедипло
матисаготовидаотпътуватзавинаги…Задасевърнатсосвободи
телнотооръжиевръка.

Чомаковупорствува.ТойотиваивПловдив.Настоява,убеждава
и (въпрекичетозиградтакадобрепомнизаглъхналотонеотдавна
въстание)съумявадасклониХр.Гешов,ЦокоКаблешков,дрРашо
Петров,А.Самоковлиев,ЙоакимГруевидругидаподпишат„при
ветственияадрес“доновиясултанМурадV.

ПотозиповодГеоргиГруев,следзаминаванетомузаПловдив,му
пишеотЦариград:

„Господиндокторе,ОценениетоназдравийичестнийВихарак-
тер,коетомяепривързалокъмВас,миналагадлъжносттадави
пишатоваписмо.
СледотхожданетоВиоттукасееобщоразпространилслухът,

честеотишливПловдивнатоваренседнопротивонароднопосла-
ние,коетодажеименуват.Замененеподлежиподсъмнение,че
самоличнивраговемогатпустнатакъвзловещслухзавас,нътой
сяподдържастакавасилъ,чтотосъмизгубилумаидума.Азся
надейъ,чеделатавищедадатнай-красноречивоопровержениена
тояслух,нъмеждутова,зачестътВиизачестътнаприятелите

106



Винеобходимопотребноепредпубликътъедноформалноопровер-
жениеотВашастрана,покойтопътвеченамиратепо-сгоден.
КатоВипомолядавземетевсериозновниманиетовасъобще-

ние,поздравявамВиотсърцеиоставамВашприятел.
Г.Груев“

Истината е друга.Товане е никакъв „зловещ слух“.Чомакови
другаритемууспяватдазанесаттозиадресвЦариградигопредста
вятприоткриванетонаМеджилисана6 януари1877 година.Ала
вместореформиковарниятМитхад–великиятвезир–оповестява
пред Меджилиса, че наложените от цариградската конференция
реформи,санарушениенасуверенитетанаОтоманскатаимперия,
четесаинспирираниотРусия,ченаселениетоедоволноотновата
конституцияитямуедостатъчна.Предателскиятадресслагаточка
нанадеждите.

Как се е чувствувал излъганият дипломат Чомаков? Та нали и
дветемуопори–английскатадипломацияиреформисткитесреди
въвВисокатапорта,накоитотойтакасляпоседоверявашегоизлъ
гаха?НееливремедаобърневзоркъмграфИгнатиев?…Алае
вечекъсно.Рускитедипломатисанапусналистолицатанатирана,за
дамуобявятосвободителнавойна.

Иточнотогаваисториятаниподнесеощееднастраннаинелепа,
продиктувана от чутовнатаЧомакова упоритост, постъпка.Прочу
тото турско мекере, всеизвестният с ибрикчийството си хаджи
ИванчоПенчович,койтонесебепосвенилдасложиподписасипод
смъртнатаприсъданаЛевски,напускаДържавниясъвет,чийточлен
е,защотоезаподозрянотгосподаритеси…всимпатиикъмбунтов
ниците!ВместотовазачленнаДържавниясъветеизбраннедруг,а
дрСтоянЧомаков.

Хитриятизамислензасобственитесисъдбиниполитическиплъх
хаджиИванчоПенчовичусеща,чекорабът,накойтобеплувалбла
женотолковадълговреме,вечесепропукваипотъва.Товаидецата
виждат.СамонеидрСтоянЧомаков,койтотъкмовтозимомент
решава,четрябва„рицарски“даостанепритези,накоитоеразчи
талпрезцърковнатаборба.Тойнеискадаизглеждаизменникпред
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лицетонатурскитесиприятели,бездапроумява,чеизменянасвоя
народ.

Каквоетова?Политическокъсогледство?Татолковадалечлие
отЗлатниярогДунавскиятбряг,заданевидятЧомаковитеочистру
палите в боен ред там руски войски?…Или това е една типична
родовахарактерност:даседържикатоудавензаеднакауза,макар
четяеотдавнабитаикомпрометирана…Тъйе.Дълговремегово
рехме,чеЧомаковсеизявявакатоединотпървитебългарскидипло
мати още в условията на църковната борба. Ала тъкмо диплома
циятамуизневерява…

Неказаизясняваненанякоимоментисевърнемотновопризло
получнотомуотиваневПловдив,задасъбираподписиподпоздра
вителнияадреспрездекември1876г.Редицадокументипотвържда
ват,чепооновавреметойсеесрещалслейдиСтрангфорд,коятому
езаръчаладасезапознаесновияанглийскипосланиквЦариград
–гнУайт,задамупредаденейнитенаблюденияотпътуванетоѝ из
опожаренитебългарскиземи.СамиятЧомаковпъкуреждасрещите
ѝ свеликиявезирМахмудпаша,задамуизкажелейдиСтрангфорд
своите„нерадостнивпечатления“отвидянотовбългарскитеземии
да му въздействува за въвеждането на известни реформи. Големи
надеждихраниЧомакови спрямолордСтрангфорд, комутопише
посланияиискасъдействиевтезитревожнивремена.

Известнос,чепредисрещатасислейдиСтрангфорддрСтоян
Чомаков изпраща редица документи до лордСтрангфорд, както и
еднасвояброшуразаполитическотосъстояниепобългарскитеземи
и за принадлежността на редица „смесени“ епархии към българ
скатанародност.Тазиброшураеподписанавеченесиметонадр
Стоян Чомаков, а с псевдонима „Копривщенски“. Защо е било
необходимодасескриеимето?МожебисамиятЧомаковнеебил
убеден,че„приятелите“муотВисокатапортащепростятеднатака
вадързост–отеднастрана,официалнодасесъбиратподписипод
приветствиетонавъзцаряванетонановиясултан,а,отдруга–дасе
правятизложениядоанглийскотоправителство.

Чомаковмногодобрееразбирал,чеазиатскатажестокост,скоято
ебилопотушеновъстанието,веднъжзавинагиеизтрилаотсъзна
ниетонабългарскиянародизмамнатанадеждазасвободапопътяна
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реформите.Очитенанародасабили–вечеповечеотвсякога–обър
натикъмРусия.И затовадипломатътЧомаковепобързалдапод
тикнекъмсъчувствиеисъдействиезабългарскатакаузаиАнглия.

СледователнонебивасляподаседоверяваменаонезиЧомакови
неприятели,неговисъвременници,коитосаниоставилисамоупре
ците си къмполитическитему грехове, а да видими онази друга
страна–неговотострастножелание–дапомогнепосвойпът,със
своисредствазаразрешаванетонаконфликта.

АлаВисокатапорта,коятовечееразлютилаочитесиотпушека
нааприлскитепожарищаиеизцапаларъцетесискръвтанахиляди
избитибългари,повеченеможедабъдесклоненакъмотстъпкиот
филантропичната лейди Странгфорд и новия английски посланик
гнУайт.Доведенатадоотчаяниехристиянска„рая“инадигащият
секолоснавъзмездиетовлицетонаРусиясапоказалинаОтоман
скатаимперия,чеединствениятпът,койтоѝостава,едабраниснож
исъсзъбиостанкитенасвоетоминаломогъщество.Снож,зъбии
война!

ТакавднитенаОсвободителнатавойнаединбългарин,койтобе
пожертвувалцелиясидостоенживотзаборбавиметонасвободата
ицелокупносттанасвоянарод,сеоказавсъдбоносниямигнетам,
детоенародътму,авдворецананеговитетирани.

По повод избирането му за член на Държавния съвет Чомаков
получава отПанделиКисимов из Букурещ едно паметно писмо,
коетозапазвавархиватасикатосвоеобразенактнасамообвинение.
Етоичастотписмото:

„Букурещ,19април877

Почитаемийгосподине!ВЦариград.

Отвестницииотслухвечехоратазнаят,чеВашамилостсте
спечелилиблаговолениетонаТурскотоправителство,аг-нхаджи
Иванчоепадналвнемилостпреднего.
Вдруговреме,поддругиобстоятелства,Вашитеинеговиприя-

теливтозислучайвасбихъублажавалиичеститиливибяхатри-
умфа…“
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Имаеднастрашнасдълбочинатасифразавтоваписмо:
„…Тръпкимапобиват,вярвайте,катопомислякактъйнемило-

стивосъборихтеВийсамисъссобственитесиръцепрекрасният
идеал,койтоумеехтидасивъздигнетемеждусвоянарод“.

ТазиболканеесамоличнатаболканаприятеляПанделиКиси
мов.Товаетръпката,кояторазтърсвахилядипросветенибългари,
коитосаималиЧомаковзасвойвождинадежда.Ала…„…упоени
отсвоитеидеиисобствениубеждения,никакнерачохтедасяпоо-
бърнитенастранаидапогледнетекаквоставаиоколовас,корен-
нотопроменениенаидеите,надухаинавремето…“–продължава
упрекасиКисимов .

Именнокореннотоизменениенаидеите,духаивремето.
Тъйилииначе, когатонаШипкаопълченците гинат с трескаво

попуканиустниимълвятиметонаскъпотосиОтечество,старият
поборникнанароднотообединениестоивЦариградисъссвитоот
болкасърцеслушаехотонабоя…КатовисшсановннкнаТурската
империя,членнаДържавниясъвет,тойевролятанадипломатпред
капитулация. Като българин – тръпнещо чака освобождението на
народаси.

НайсетненаСанСтефаноидватрусите.
Чомаковиятидеал–единна,могъщаБългария–постигнатвъпре

киочакваниятаму,тъкмоотонези,къмкоитотойцялживотбегле
дал с недоверие. Не друг, а русите начертаха границите на една
обединена,възторженаБългария.

Някогашниятдипломат,сегапростодушенврадосттаси,бързада
ясподелиснякоисвоиприятелиоткръганазападнитедипломати.
Ибуйнонегодувасрещуизявлениятанаонези,коитотвърдят,чев
посоченитеземинеживеелибългари.

„Гърците лъжат безсъвестно!“ – казва той разпалено в дома на
графЗичиаЦариград.

Единхладен,убийственпогледиеднокъсоизречение:„Забраня
вамВи, господине,даобиждатевмоядомнашитеприятели!“–е
ответътназападниядипломат.

Итъкмотези,накоитоЧомаковбевярвалпрезцелиясисъзнате
ленполитическиживотдоОсвобождението,тъкмотеразпарцалос
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ват и разкъсват неговата заветна мечта. Санстефанска България е
разкроенаотножицитеназападнатадипломация.

Богатият някога родственик на трижди знатните Чалъковци,
койтобедошълвЦариградс400000гроша,напускатурскатасто
лицанапътзаПловдивсдветесидъщери,сдвавагона,дадениму
даромотбаронХирш,и60лири,подаръкотЕкзархЙосиф.„Реал
ността,студенатареалностзедатегневърхуми…“–споделятой
предприятелиотекзархията.

ДрЧомаковдълговременеепрактикуваллекарскатасипрофе
сия.СегавсвободнотоОтечествотойтрябвадатърсипрепитание
отнея.

ВИзточнаРумелиядрСтоянЧомаковеназначенотвременното
рускоуправлениезагубернскилекар.Малкопокъснотойставаи
председател на Санитарния съвет, участвува в организирането и
ръководиблаготворителнодружество„СветиПантелеймон“,пред
шественик на Червен кръст в България (което е първата здравно
медицинска организация в този край).НапускайкиИзточна Руме
лия, руските освободителни войски подаряват едно значително
състояниеотмедикаменти,бельоидругимедицинскисъоръжения
на дружество „СветиПантелеймон“, което имущество приема др
СтоянЧомаков.Неговатадейностотоновавреме,макаринетака
широкоизвестнависторията,какватоедейносттамувцърковните
борби,носиредицаценнипридобивкизанаселението.Защотовзна
чителна степен здравното дело в Източна Румелия превъзхожда
наченкитенасвободнотокняжество.Въвеждатсередицадемокра
тичнипринципиотносноизборанаградскителекари,коитосеявя
ваткатослужителинаградскитесъветиисенамиратподметодич
ниянадзорнасанитарниясъвет.

Използувайки широката медицинска база, която е оставена от
РускияЧервенкръст,Санитарният съветорганизира (поданниот
1884г.)13действуващииоще2построени,нонеразкритиболници,
издържани със средстватанадружество „СветиПантелеймон“, 17
„съвършени“аптеки,11„несъвършени“,12домашнии28подвижни
аптекинаразположениенаоколийскителекари.

През1878г.–докатоощерускитевойскисавБългария–сепро
веждачетиримесеченкурсза50–60младежи,коитосапървиятква
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лифициранпомощенперсоналналекарите.Принос за тозипърви
медицинскикурсвнашитеземиимарускиятлекардрКонстантин
Александрович Угрюмов. И затова че Угрюмов е допринесъл
многозаразвитиетоназдравнотоделовИзточнаРумелия,изатова,
ченегогосвързватяснадружбаисътрудничествосдрСтоянЧома
ков,неканиседаразкажемповечезатозиизключителноинтересен
ентусиазистистроителнабългарскотоздравнодело.

Константин Александрович Угрюмов е значително помлад от
Чомаков(роденена20май1850г.вселоБабинск,Уманскиуезд,
Киевскагуберния).Едващозавършилсвоетомедицинскообразова
ние през март 1876 г. и постъпил в хирургическото отделение на
Първа московска болница, само след една година – през април
1877–а, Угрюмов отива доброволец в българското опълчение. На
Шипка бива тежко ранен от турска граната, но не напуска боя.
Заедносбългарскителекаривопълчението–Везенков,БоневиБог
данов – младият руски лекар дели опасностите на трудния боен
поход.

В Източна Румелия др Константин Александрович Угрюмов
заемадлъжносттастаршилекарнамилицията,т.е.насвоеобразната
народнаармиянаИзточнаРумелия.Службата,ноинесамотя,свър
звамладиялекарсъсстарияхирургдрСтоянЧомаков.

През януари избухва страшната епидемия от петнист тиф. В
Пловдив руската болница е разполагала само с няколко частни
къщи,междукоитосдоманаЙоакимГруевисконаканаИзетбей
(днес сграда на Археологическия музей в Пловдив и на старата
библиотека „Иван Вазов“). За нея летописците са ни оставили
пояснението (тъй като тя е изгорялана 25 декември1883 г.), че е
имала „200 аршина двор с дълбок бунар в него, две магерници,
харемлъкнатриката,катонапървияеималочетиристаи,навто
рия–седем,анатретия–шест“.Тазитвърдеоскъднаболничнабаза
неемогладапоемепритокаотзаразени.Освентоваепидемиятае
налагалаболнитеотпетнисттифдасеизолиратвотделниинфекци
озниболници.

ЧомаковиУгрюмовтръгватдатърсятзаедноместозаболница.
Пловдивскиятлекарудачнопосочвазацелтапуститепооновавреме
склоновенаДжендемтепе(сегаМладежкихълм).Основаниятаса
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няколко–величествениятхълмзакриваболнитеотстудениясеверо
западенвятър,анаблизонямаигъстонаселениквартали,гдетоепи
демиятабисеразпростряла.Итук,в5–6дървенибараки,покритис
насмолен брезент, се приютяват болните. На това същото място
сетнебесъденодасеиздигнецялкомплексотболничнисградина
днешнияМедицинскифакултет.

Дали,когатосееградялатазивременнаболница,стариятпобор
никнесиеспомнил,четочнотукпредигодини,навръщанеотДер
мендере,ебилпресрещнатпрезнощтаотплатениубийци?Изстре
литекатопочудонегоудариха.Далинееразказалзатозислучай
намладиясиприятел?Можемдагадаем.Носистина,чедългидни
ивечеринаред,отдъхналиотнепосилниятруд,дваматалекариса
водели задушевни разговори. Имало е какво да разкаже старият
поборникнасвоямладприятел:учениетовПизаиПариж,срещите
съссветилатанатогавашнатамедицинсканаука,величиетонаЦари
град,дипломатическитепрепирнииспороветувпатриаршията,ту
въвВисокатапорта…

Отсвоястрананепомалкоеималоскакводасмаесвояпостар
колегаисамиятУгрюмов.Напървомясто–товаебилоиметона
знаменитиярускихирургНиколайИвановичПирогов(1810–1881),
койтосъщопооновавремеебилвБългариязаеднососвободител
нитерускивойски.ЗапървипътЧомаковбечулиметонаПирогов
през1848г.вПарижвъввръзкасекспериментитепообезболяването
наоперациите.На16октомври1846г.вБостонбеизвършенапър
вата операция на пациент под етерна наркоза.И докатомедицин
скиятсвятвсеощеприемашетозифактсъсскептицизъм,Пирогов
беиздал(1847)книгатаси„Наблюдениевърхудействиетонаетер
нитепарикатоболкоуспокояващосредствоприхирургическитеопе
рации“.

Угрюмовговорелсприсъщатасиславянскаразпаленостзапри
носана3000рускимедицинскиработници,взелиучастиевОсвобо
дителнатавойна,заучастиетонатакивасветилакатоС.П.Боткин,
Н.Ф.Склифасовскиимнозинадругидоброволци.

Навелпобелялатасиглава,Чомаковседноновочувствоеприе
малразказитенамладиясисъбеседник.„Такивасветилананау
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ката – и тръгнали доброволно с войниците, под дъжд от кур
шуми,средболестииглад…“

Аи самата инфекциозна болница е давала немалкопримери за
тазибратскасаможертва.

Внеясанамерилисмърттасисъщолекариимедицинскисестри
наредсболнитевойницииофицери.СамУгрюмовсезаразил,алаи
тозипът,кактонаШипка,смърттаминаласамонакосъмотнего.

Когато станалвъпрос заоткриванетонашкола за среднимеди
цински кадри, Чомаков изпаднал във възторг пред тази идея на
Угрюмов:
„НякогавЦариградмечтаехдаоткриябългарскимедицин

ски факултет. Сега в Пловдив ще отворим фелдшерско учи
лище“.

Първиятизпитзадобиваненаправоспособностмладитекурси
сти, набирани от найбудните чинове в румелийската милиция,
полагатпреддрСтоянЧомаков.

Презавгуст1879г.УгрюмовнапускаБългария.Впловдивските
ежедневници„Марица“и„Народенглас“сеотпечатватспециални
статии за оставеното от др Угрюмов дело. Създадената от него
руска болница в подножието наДжендем тепе бива предадена на
българитевлицетонадрСтоянЧомаков,председателнадружество
„Св.Пантелеймон“.

Можебиновиятоздравителенклиматнаонезирумелийскидни
оказваизвестновъзраждащовлияниенадстарияпоборник.

Иначенеможеида бъде.ВонезидниЧомаков е свидетел как
неудържимобликанароднаталюбовкъмРусия.Тойесвидетелина
това,коеторускиятнарод,влицетонанеговителекарииспециали
сти,правизаизмъченотоотвойнатанаселение.Каточелинастъпва
някаква сериозна промяна във възгледите и настроението на този
тъйдамгосанкаторусофобполитическидеятел.

Когато през 1880 г. майката на Скобелев загива край Пловдив,
покосенаотзлодейскаръка,Чомаковоглавявапостоянниякомитет,
който поднася съболезнованията в руското консулство и изпраща
телеграманародственицитеѝ вПетербург:
„ЦялотонаселениенаЮжнаБългария“–пишетой–вдъл

боктрауресвързаноседнаквичувствананеутешиматаскръб
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поневъзвратиматазагуба,коятопоразиРусия,славянствотои
частнобългарскиянарод…“

Несамотезидокументи–редицаощеписмаиизказванияпотвър
ждаватмисълта,чеЧомаковенаправилдълбокаревизиянанякоиот
доскорошнитесипогрешнивъзгледи.

ВедноблагодарственописмонадрСт.Чомаковкатопредседател
надво„Св.Пантелеймон“допредседателянаГлавнотоуправление
на Руския Червен кръст генераладютантаБаумгартен, отбелязва
следното:„Молимданиизвините,чедосеганесмеВиизразили
чувствата си на безпределна благодарност за тези грамадни
пожертвованияисъдействие,коитоРускиятЧервенкръстоказа
на дво „Св. Пантелеймон“, като му създаде възможност да
възникне,даразгърнесвоятадейностидапродължидейността
сипопътя,начертанотдвоЧервенкръст“.Понататъквпис
мотосепоставявъпросапредРускияЧервенкръстдасеизпратят
двамаопитнилекаривИзт.Румелия,коитодаподпомогнаторгани
зиранетонаобщественотоздравеопазване,„Нанасненисеискада
канимлекариотЗападинаймногожелаемдаимамеруски“–
отбелязвадрСт.Чомаков.

Незагубилпословичнатасиенергия,Чомаковпостоянноевдви
жение–поприеманенарускотомедицинскоимуществозануждите
набългарскотонаселение,поорганизиранетона здравеннадзори
безплатнапомощзабедните,поразрастванетонадейносттанабла
готворителното общество „Св.Пантелеймон“, по прокарването на
някоиновизаконивОбластнотосъбраниеит.н.Единпример,сви
детелствуващзатова,колкоповисокоотвсякаквисъображенияза
печалбипоставятпървитепловдивскилекаридългасипоопазване
здраветонанарода,говорииналожената–макариследдългидеба
тиивъзраженияотстрананабогатитесобственици–забранавърху
отглежданетонаоризвПловдивско,тъйкато„чалтицитесагнездо
намаларичназараза“.

Ивсепакнякакваутаенагорчилкастоивгърдитенаенергичния
губернски лекар. Когато през 1879 г., въпреки че е участвувал в
няколко сесии на Областното събрание като лекар, научава, че е
предложена кандидатурата му за народен представител на Стани
машкия„кантон“,Чомаковпишедоредакциятанавестник„Марица“:
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„Господин редакторе, научавам се, че някои благонамерени
личности предложили на жителите на Станимъшкия кантон
кандидатуратамизапредставителвбъдещетоОбластносъбра
ние. Обявявам, че не мога да допусна кандидатурата си пред
жителитенаединкантон,накойтонесамоченикаквауслугав
животаси(не)съмправил,нонитослучайнееималодасеопоз
наястях.Приемете,гнредакторе…“ит.н.

Втозиактимадвамоментаиниебихмеискалидагиподчертаем:
Честолюбивиятпоборникнеемогълдаприемедастанепредстави
тел на община, на която „никаква услуга в живота си“ не е бил
направил. Твърде високо цени той званието представител, за да
станеизбраникнахора,предкоитонеезаслужилилично.Вторият
моментсесъстоивтова,че–едвалислучайно–„някоиблагонаме
рениличности“саискалидагокандидатиратименновкантон,гдето
по онова време гръцкото влияние е било найосезателно. Как би
могъл всеизвестният противник на гъркоманството, онзи, който
предпочетеда стане съюзник с турците, самои самодаосвободи
българската църква от гръцкото влияние, да търси изборните гла
совенасреди,известнисгръкоманствотоси.

Можебиимаинещодруго.ВсепотовавремедрВладос,небе
зизвестният сторонник на „мегали идея“, бива награден с ордена
„СветаАнна“„заприносамукъмделотонабългарскиянарод“, а
Чомаковбиваужслучайно„забравен“отрусите.

Горчилкитесагорчилки.ДрСтоянЧомаковзнае,че(акосипри
помнидумитеотписмотонаПанделиКисимов:)„…политическият
гряхсеизкупувасполитическоразкаяние“,инетърсивъзнагражде
ниезазаслугитеси.

Ала идва един момент, когато политикът Чомаков не може да
останесамогубернскилекар,неможедастоисамвдомасиснани
заотсветлиигорчивиспомени.Тозимоменте6септември1885г.

Съединението!Чомаковняманикакъвпръствзаговораиподго
товката.Когато голямоконарци с песнии „ура“ хукват на конепо
пловдивскитеулици,когатоотконакаизвеждатГаврилКръстевич
подконвой,бледенитрескавотизживяното,аЗахариСтояновпод
готвя прокламацията, отчаяните родолюбци решават да потърсят
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имена, авторитетни и достойни пред света, за да защитят своето
дело.

Тайнияткомитетеизвършилсвояподвиг.Сегаоставадасеобле
чевдържавнавластпостигнатото.Ина6септемврикъм3часаиз
всичкиселищанадовчерашнатаИзточнаРумелиясеизпращателе
грамасъсследниятекст:

„СъобщавасенанаселениетоотОбластта,чеднес,6септември,
1885г.сеустановивременноправителство,състоящосеотследните
лица: председател – др Г. Странски, подпредседател – др Ст.
Чомаков,членове–майорНиколаев,майорРайчо,дрЯнкулов 
идр.“

СпоменатиятвтелеграматамайорРайчовеченееизмеждуживи
те.НаплощадДжумаятапредателскатаръкананачалниканапощи
тегопрострелвасмъртоносно.

Из градаехтятизстрели.ОтвъдСтарапланинамладияткняз се
двоумиощедаприемелиизвършенотоСъединение.Европейските
дипломатическипредставителствамълчат.Цялатамисълнанаселе
ниетоотобласттае–нямалиоткъмМарицада тръгнатразярени
турскищикове,нямали априлската трагедияот1876 г. да сепов
тори?

Чомаков не се колебае, поема предложената длъжност.И слага
подписасиподедновъзвание,коетокрещинеистовосготовността
засаможертва:
„…притуйзаявяваме,че(населението)еготоводазащитава

извършенотовечесъединениедопоследнатасикапкакръвидо
последнатасиаспра“.

Няманищоизненадващовтозинеговакт.Тойвинагиебилсто
ронникзаединствотонаБългария.Дорикогатоеизвършвалполи
тически грешки, правил го е все в името на тази целокупност и
неделимост.

КъмЦариград там отгдето се чакат башибозушки орди, тръгва
депутация, воденаотдрСтоянЧомаков.Какточленоветена вре
меннотоправителство, тъйисамиятводачнадепутациятасаубе
дени,чеВисокатапортанямадаоткажеединразговорсъс„стария
дост“Чомаков,донеотдавначленнадържавниясъвет.
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Аларазочарованиетоидватвърдебързо.Никойнеотварявратите
си за пратениците на самосъединилата се към България южна
област. Йоаким Груев записва в дневника си, че делегацията се
„завърна,бездадонесенякаквиутешителнинадежди“.

Чомаковнебивадабъдеизненадан.НаливСанСтефаносъщите
западни дипломати му обръщаха гръб, когато той разпалено ги
убеждаваше, че„Българияиманужда отМорето, отЕзерото…
Единствотоицелокупността…“

СъсилибезразрешениетонаЕвропаСъединениетообачеостава
факт.Временнотоправителствопоставясвоитепрерогативинамла
дияичестолюбивкняз,койтовлизанабелиясиконвслънчевияи
ликуващПловдив.

Непоколебимостта,скоятосезаемадаосъществиСъединението,
аиминалитезаслугипоцърковнатаборбанеоставатнезабелязани
отокотонапроправящиясипъткъмвласттаСтамболов.Вднитена
Регентството,през1887г.,дрСтоянЧомаковеизбранзапредседа
телнаНароднотосъбрание,сетнеизаминистърнаНароднотопрос
вещение. Стамболов бързо е усетил онова сродно в характера и
убежденията,коетого„родее“съсСтоянЧомаков,пъкизалагана
старотому„русофобство“.

При една разлика обаче: докато у младия диктатор и неговата
свитавечезреятпороцитенабуржоазнатавърхушка,акорупциятаи
обогатяванетопускаткоренивблагодатнатапочвананационализма,
за Чомаков, възпитан в традициите на възрожденската безкорист
ност,товаенещочуждоинепонятно.Ипловдивскиятлекар–къде
отстарост,къдеотнепригодносткъмтозиначиннасъвременното
мислене–излизаотправителството,бездаеуспялдасеоблагоде
телствувалично.

ЕднаотпоследнитекрупнидейностинадрСтоянЧомаковкато
общественикеработатамупообединениетонапловдивскотодру
жество „Свети Пантелеймон“ със съществуващия в княжеството
„Червен кръст“. Още към 1889–90 г. настоятелството на „Червен
кръст“нееднократноепоставялоисканетодветеорганизациидасе
слеятпорадиобщиясихарактериинтереси.Чомаковбилсклонен
затовасъединение,нокатопредседателна„СветиПантелеймон“е
искалпървосъбранитекрупнисредстваотпловдивскотодружество
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дасеупотребятзапостройкатанаеднаголяма,модернаболницав
града.

Имуществотонапловдивскотодружествонещедаебилонезна
чително.Както съдимотподписания за сливанетопротоколот 15
декември1891г.,тоеразполагалосъссумата150000златнилева,
плюс едно огромно имущество от медикаменти, съоръжения и
други,съхраняваниискладоветевПловдив,ЯмболиБургас.

Улисанадаоправясметкитенастолицата,българскатабуржоазия
забравязадългасикъмполученотоотЧомаковцяло„имане“.Плов
дивдълговременеполучавасвоятаболница.Итукиманещостран
ноипоказателновцялатаздравна,просветнаиорганизаторскадей
ностнадрСтоянЧомаков.Забележете!

Някогатойискашеот„просветените“людевъвВисокатапортада
сеоткриебългарскомедицинскоучилище.Иразбирасе,мечтатаму
забългарскиуниверситетвЦариградостанасамомечта.Сетневъв
вечесвободнаБългария,катоучастниквправителството,тойнеед
нократно е поставял въпроса за изграждането на българскомеди
цинскоучилище.Инеможадавидитазисвоямечта–вбългарска
медицинскаакадемиядасеучатбългарскистудентиидапреподават
българскипрофесори.

Защотогавадасеучудваме,чеискътанитеотнегосредстваза
модернаболницавПловдивнеможахада сеизползуват зацелта,
въпреки„всичкотоуважение“,скоетомублагодарихазанеуморната
дейност.

Илюбопитное,задаимамепредставазанравственияликнабъл
гаринавъзрожденецотоновавреме,еднатакавасправка:дрСтоян
Чомаков е ръководил и стопанисвал това огромно богатство, а в
същотовреме еизнемогваликономическии е търселподкрепаот
правителството.Дълбокодраматичноеписмото,коетотойизпраща
пооновавременаПеткоКаравелов:

„…Имах професия в онова време приходна; имах служба, от
коятобихдобилиимотзавиден,нотойпотънакатовморето,и
отпрофесията,отдалечензатолкозгодинивремесеразведохме,
катоедвалидасмесевиждали,някога…“
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Щечуелинякойвиказапомощ,койтосеизтръгваотстарческите
гърди?…Обновенотокняжествоезаетосдела,подругиоттезида
вършиблагодеяниевиметонастаризаслуги.

Иощеединскръбенвопъл,изпратенкъмСветиясинод:
„Азне бих поискал никога еднапомощ, коятоще се види като

еднаплатазамоитедоброволниуслугинанарода.Ноазсъмвече
стар.Времето,коетоможехдаупотребязаработаиспестяване
застаригодини,товавремеазгоупотребих–това,закоетоазне
секая–вслужбананарода.Званиетосипренебрегнах,тъйчесега
немогадагоизпълнявам.Иднесиданекатокредитор,не,нокато
единстарветеран,койтоследдългигодини,минативслужбана
отечеството, иде с високо чело и отворени гърди, иска възмож-
носттадапреминеостатъкаотживотасивположение,достой-
нозаединнароденслужител…“

Онзи,койтодиктувашенацърковниясъборжелезнитесиусловия
засъздаванетонанезависимабългарскацърква,сегапросешепред
скъперническизатиснатитеѝ врати:

„Несекая…иданекатокредитор,не…“
Алаицъркватаимашесвоитепроблемиисеганеѝ бедопомощ.

СпрямодрСтоянЧомаковсинодалнитестарцидействувахас„логи
ката“нагрознатапословицазанеблагодарността:„изтъкахсиплат
ното–ритамтикросното!“

Самотен, забравен, обеднял.Нямашенищопострашно занего,
привикналиянагорещаполитическадеятелност,оттовамъртвилои
затишие.БродешепоулицитенаПловдив,почтителнопоздравяван
отпостарите,забързаноотминаванинезабелязанотпомладитеи
буйните, които си имаха свои грижи и търчаха да се напечелят.
Защотовреметобетакова.Итойнебеединствениятзабравенпобор
ник.

Когато слизашеот стръмната улица, на която бе домътму, към
оживениясновимагазиниплощадпредДжумаяджамия,тойнеряд
котрепвашетупредтази,тупреддругастара,повехналасградаот
годинитенамладосттаму.Тазилибецърквата,вкоятопловдивчани
натупахафанариотитеизачетоханаславянски„апостола“?Тукли
сесъбирахапървенцитенаПловдив,задамупишат,че„госпожата
едобре,малкосамоенеразположена,пъкдецата ги заведохмена
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Дермен дере…“? А тогава Кирякица умираше с две невръстни
момичетанагърдитеси.

ОтминавашесуетнятанаДжумаята,задапотъневтишинатана
сенчестатаградина,недалечотсградатананякогашнияконак.Още
чернееханаоколомуследитеотпожара,прикойтоединбеззаветно,
допогрешкапреданочестенсолдат,заедносощечетиримадругари
войницизагина,задаохраняварумелийскатахазна.Многовремебе
минало от онзи пожар през нощта на 25 декември 1883 г., когато
загинаГюроМихайлов…Усмихвашесетъжно.

„Изгоряхме,идваматаизгоряхме…“
Чувствувашеливина?Каешелисезанякоиотсвоитестъпки?
В съзнанието му изплуваше ту образът на младия Угрюмов, с

коготобързахаиззаснеженитеулицинаграда,задатърсятмястоза
болница,туидвашезлатнозелената,опияняващакартинанаСъеди
нението…

Тъйе.Докторътимашесегапремноговремедамисли,дасипри
помняипреценява.Аконебетазигрижазапарите…

Изрядко в пловдивския му дом идеше новият княз Фердинанд
заедносъссприхавиячестолюбивСтамболов.

Князът ласкаеше националните тежнения на стария поборник.
Чомаков оглеждаше суровата фигура на Стамболов и едно двой
ственочувствогоизпълваше:навъзхитаигордост,ченеговитепла
менниидеисегаиматтакъвприемник,инаизвестнабоязън–догде
можедастигнеупорствотонаедночестолюбие.

Погледнато обективно, той –Чомаков – бе предтеча на същите
онезиидеи, коитосетнепроповядвашеСтамболов.Ала,докатона
времетоуЧомаковтезиидеиносехачистотатанаеднасветлапоми
съл,вполошовреме,вбурнияградежнамладотокняжество,иде
ите зацелокупностнанациятаихегемониянаБалканитепонадъ
хвахасъмнителнонабакалскисметки…

Идвахаисиотиваха.
Последнияпътдваматадойдохалично,задагопоканятдапри

съства по пренасянето на тленните останки на княз Александър
Батенберг на българска земя. Старецът се развълнува от високата
чест–трябвашедапредставляваПловдивнатоватраурношествие.
Ивсепакеднамисълмуподсказа,ченетокутъйвръщатмъртвия
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АлександървСофия.Товабешедемонстрация.Стамболовяжела
ешестрастноитъкмофигуракатоЧомаковмубенужна,задапод
чертаетова.

Вече знаем как се завърна оттам старецът. Девет дни лежа в
постелята,измъчваноттреска.ВпросъницавиждашетуОртакьой
вЦариград,туслънчеватаПиза,тумъгливатапривечернаизлизане
отОтелДиьовПариж.Потен,изтощен,спламналиочи,тойгово
решенесвързанотунафренски,тунатурски.Споменавашеимената
назнатнитесипрофесориинапрочутитесановници.Губешесев
препирни на гръцки с учителя си Каирис, сетне протягаше ръка,
сякаш търсеше приятел. В последните часове утихна. Забрави и
Цариград, и островАндрос, иАтина, иПиза, иПариж…Някъде
далече,далечеизчезнаобразътнаАлипаша,наМурад,наГавраил
Кръстевич…

Някакмногоясноуморенитемуочивидяхаеднакъса,алабуйна
планинскарекаиналевияѝ бряг–настръмназеленаполяна,кац
налобяло,сгушеноучилище.Поискадасиспомниоткъдезнаетова
място, дето му навяваше толкова прохлада и тишина в горещите
часовенатреската;детогонешеоблацитенакошмаритеигогалеше
катонежнамайчинадлан.Взирашесепредсебесеусмихнат,както
следдълга,дългараздялачовексрещаотновостарприятел,ноне
вярваоще,четоваеонзисъщият,стариятдругар…Надигнаседа
чуеподобреромонанареката.

„Тяе.Бяларека.“
Познакопривщенскотоучилище;поляната…Мястото,детогобе

отстъпилвуйчомунаобщината, задасесъградишколо.Вратата,
бешеоткрехната.СтоянЧомаковсеотпуснанавъзглавието,загле
данвтазиврата,изачакадаизлезнеотнеядяконЙосифСредно
гореца.

„Катодойде–мислешесиболният–щестанадагопоздравяида
мурека:Доброутро,учителю!“

Останатъй–втренченкъмвратата,презкоятотрябвашедадойде
българскиятдаскал.
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ПОСЛЕСЛОВ

Личността др Стоян Чомаков в миналото беше несправедливо
игнориранаотнякоинашиисторици.

Въпреки трите положителни рецензии на книгата, тя престоя 7
годинивДИ„Медицинаифизкултура“–София,предидаизлезеи
товмногомалъктираж.

ЗадаилюстрирамтоваотношениекъмдрСт.Чомаков,прилагам
текстанаписмотонаредакциятадоменот09.10.1974г.

УважаемиДр.Запрянов
Редакторът д-р И. Гешев поставя няколко въпроса относно

Вашатакнига.ИзпращамеВиги,задасезапознаетестяхивзе-
метестановище.

Сдругарскипоздрав.
     Зав.редакция:
(д-рГ.Ангелов)

ВЪП Р О СИ
къмкнигата„дрСтоянЧомаков“
отН.ЗапряновиН.Казанджиев

1. Необходимолиедасепопуляризираличносттаиделотонадр
СтоянЧомаков?

2. В„Краткабългарскаенциклопедия“томVнаиметонаСт.Чома
ковезаписано:„Изразителнаинтереситеналибералнатабур
жоазия–туркофилипротивникнареволюционнотодвижение“.

3. НадрСт.ЧомаковНароднотосъбраниеследОсвобождението
отказванароднапенсия?

4. КакваеобективнатаоценказаделотонаСт.Чомаков?Съвпада
литясоценкатанаавторите?

5. КаквисагрешкитенадрСт.Чомаков?Правилнолисаосвет
лениидостатъчнолисаосветленивкнигата?

6. ДоколкоевярнаоценкатавкнигатанаЦариградскатапатриар
шиякъмбългарскатакултураинарод?

7. Правилно ли са отразени отношенията на Ст. Чомаков към
РусияиграфИгнатиев?

8. Правилно ли е отразена историята на медицината в Европа и
България?
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Д-р Стоян Чомаков (1819–1893) Мария Ст. Петрова-Чомакова – 
дъщеря на д-р Чомаков

Кириаки х. Милкова – съпруга на 
д-р Чомаков



Народний събор. Цариград 1871 г.

Куршум хан – Пловдив



Имарет джамия – Пловдив

Църквата „Св. Петка“ – Пловдив



Хисар капия – Пловдив

Църквата „Св. Петка“ с част от сградите на Общата болница (Шпиталя)



Изглед от старинния Пловдив

Изглед от ул. „Д-р Ст. Чомаков“



Къщата на д-р Чомаков

Църквата „Св. св. Константин и 
Елена – Пловдив
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