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ПРЕДГОВОР
През 2015 година Регионалният исторически музей – Шумен,
издава с финансовата подкрепа на Общинския фонд „Култура”
том 2 от научнопопулярната поредица „Библиотека Шумен”. За да
затвърдим идеята да публикуваме във всеки том малко познати
извори за град Шумен, в началото на този том ще представим извадки от дневника на капитан Шад за Шумен и Шуменско от 1740 г.
Останалата част на том 2 от „Библиотека Шумен” е предназначена за част от интервютата на Георги Джумалиев, започнати
през 1949 г. и завършени през 1973 г. Те се съхраняват в отдел „История на българския народ, ХV–ХІХ век” към Регионалния исторически музей – Шумен, под инвентарен № 3073 и са обособени в
8 хронологично оформени тетрадки. Темите, които засягат интервютата, обхващат различни въпроси от историята на Шумен (от
Възраждането до все още недалечното ни минало) – личности, събития, икономика, синдикално движение и др. Ценното при тях е,
че респондентите са преки потомци, а други са участвали в събитията, за които разказват. До този момент по една или друга причина те не са публикувани в цялостен вид. Използвани са единствено по отделни теми от различни учени и краеведи.
Целта, която си поставяме с
настоящото издание, е в научна
употреба да влязат първите четири
тетрадки и по този начин да станат
достояние на изследователите както
в Шумен, така и в страната.
Разбира се, редно е да представим с няколко думи и личността на
самия интервюиращ Георги Стоилов Джумалиев.
Той е роден в Шумен на 23 февруари 1900 г. Най-голямото дете на
Стоил Джумалиев, виден земеделски деец. Учи в родния си град. Не•5•

завършил още гимназия, е приет в юнкерското училище в София.
След това е назначен за офицер в 7-и пехотен Преславски полк в
Шумен. По време на събитията през 1923 г. е преместен за кратко
в Бобошево. Още като млад офицер той се насочва към изследователската работа. През 1927 г. излиза от печат значителният му труд
„История на Шуменската крепост – принос към историята на град
Шумен”.
Научните интереси на Георги Джумалиев се разширяват и той
е приет в Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски”. Завършва го през 1932 г. и става военен юрист в столицата, а след
това и военен съдия в Скопие. Известно време следва и в Свободния университет в София (дипломатико-консулски отдел).
След 9 септември 1944 г. следват години на интерниране, изселвания и арести. Работи за известно време като юрист на частна практика в София. След това до края на живота си е в Шумен.
Много години работи в историческото дружество „Българска старина”. През 1949 г. е назначен за уредник на новосъздадения Архив
на Шумен при читалище „Добри Войников”, където урежда сбирка
от 650 издадени в Шумен книги, вестници и списания. От 1957 г. е
домакин на дружество „Българска старина”. През 1967 г. преминава на работа в Окръжния исторически музей. Там работи до 1976 г.
Изследователската му работа е насочена най-вече към миналото на родния му град. Интересува се от всички проблеми на Шумен, свързани с Възраждането: икономика, материална култура,
духовен живот – просвета, образование, училища и театър, музикална дейност, освободителните борби.
Безспорни са заслугите му като библиограф – под неговото
перо излизат повече от 300 публикации, поместени най-вече в шуменския периодичен печат.
Умира на 5 декември 1981 г.
Даниел Руменов

Директор на РИМ – Шумен
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ОТКЪС ОТ ПЪТНИЯ ДНЕВНИК
НА КАПИТАН ШАД
ЗА ШУМЕН И ШУМЕНСКО.
ДАТА 1740 г.
Капитан Шад е офицер от австрийската императорска
армия и придружава едно извънредно пратеничество до султан
Махмуд І. Минал от Русе през Шумен и Карнобат за Одрин, той
описва селищата и тяхното население.
Шумен е най-хубавият и най-големият град, който аз срещнах по пътя си за Одрин. Разположен е между три средно високи планини, като градът запълва цялата долина с чисти и доста
добре построени къщи. Една рекичка Diermen го пресича, която
се преминава по много каменни и дървени мостове. Навсякъде се
виждат чешми от дялани камъни, които образуват един студен и
бистър поток. Джамиите обаче, макар и много на брой, не притежават нещо особено и много от тях са дървени.
Българите християни заемат един голям квартал на града, където те имат една обществена църква, обслужвана от един архимандрит с няколко свещеници и дякони. Жителите там са заможни и, както жените в Разград имаха еднакво облекло от бяла тъкан,
която те наричат фередже, тези в Шумен имат облекло от същата
материя, но черна. Там имаше няколко роби от полка на Байройт.
И така един войвода е началник на гражданите и един Сеир ага –
на еничарите.
13 юли. Тъй като тук сменихме колите, целият 13 юли премина в разтоварване и товарене.
14 юли. На 14 юли ние потеглихме от там, придружени от един
ескорт спахии. Вървяхме винаги от дясната страна на същите Шуменски възвишения, изцяло покрити с лозя и плодни дървета, до
едно малко село на около две мили от града. Отляво на пътя се
откри обширно поле, докъдето можеше да се види, добре обрабо•7•

тено, което се пресича от малката река Камчия. Тя трябва да се е
разливала няколко пъти, както може да се види по нейния бряг.
Първо срещнахме на пътя едно голямо село, наречено Ченгел, където има няколко чешми от дялан камък. Отляво в равнината има
друго село, което се нарича Мараш, и едно, където свършваха лозята в склона на планината, по-малко от другите, се нарича Чифлик, което ще рече имение. Пътниците минават на около един час
от Камчия за пръв път по един дървен мост недалеч от мястото,
където рекичката Бурана се влива в нея. На пътя се намира още
и едно друго голямо село Вели бей кьой, преди да се пристигне в
Драгойкьой, където прекарахме нощта. Това хубаво село е разположено на 4 саата от Шумен в полите на прочутата планина Хемус,
която се открива от твърде далеч, преди да се пристигне тук. Полето наоколо е плодородно и добре обработено. Малко турци живеят в селото, жителите на което са твърде заможни и добре облечени. Къщите са на два етажа и са най-чистите по целия път. Една
войска би намерила в околностите всички удобства за лагеруване
– фураж, дърва и хубава вода. Няма край в Унгария, който познавам, който да е по добре обработен, чието поле да е по-плодородно
и чиито села да имат така хубави къщи, почти всички покрити с
керемиди, както е областта след Русе до тук.
15 юли. И така на 15 сутринта започнахме преминаването на
планината Хемус, наречена от турците Балкан. Нейните поли са
изцяло засадени с лозя, а върхът й е покрит с гъста гора. Макар
че пътят беше каменист и изкачването доста трудно, той всякога
е използван от артилерията и тук от разстояние на разстояние се
срещат чешми от дялан камък, където пътниците, както и добитъкът, могат да утолят жаждата си. Тъй като виното е забранено на
турците от едно положение на религията им и понеже богатите не
са сигурни, че след смъртта им техните деца ще могат да наследят
имотите им, те предпочитат да влагат средства в строеж на чешми
и ханове, приюти, мостове, за да увековечат паметта си с тези обществени и полезни строежи. Ето защо те не забравят да слагат на
тях надпис с името си. На тази планина аз срещнах един нов начин
да се правят подаяния, който се практикува по всички пътища, къ•8•

дето се минава.
На билото на планината, където се срещаха много пътища,
един стар християнин, застанал край една лоша колиба за защита от дъжда, биеше един барабан и посочваше на пътниците пътя,
който те искаха да поемат. За тази музика и за усилията му всеки
от пътниците му подхвърляше на барабана кой колкото обичаше.
По-нагоре пътят е постлан на известно разстояние. След първото
изкачване се спуснахме в едно хубаво поле, цялото засято с пшеница. Камчия пресича и тази долина и на това място се преминава за втори път. В подножието на второто възвишение, на другия
край на долината, в която се спуснахме, и на 4 часа от Драгоево, се
намира голямото село Чаль кавак, където ние прекарахме нощта.
Къщите тук са все още хубави, покрити с керемиди, но вътре са
като тези в Драгоево.
Една голяма войска след съответен марш би могла да намери
в тази хубава долина място за лагер с всички удобства, каквито
можем да си представим. Жените отглеждат копринената буба, а
белите черници се намират в изобилие. От Русе до Одрин българските християни говорят още илирски език, който е един много
по-развален и по-отдалечен от нашия чешки, отколкото руския
език. Освен родния си език всички мъже изобщо и повече от жените говорят отлично и турски.1

ЙОНОВ, М. Описание на българските и някои съседни земи от капитан Шад
(1740–1741 г.), ИДА, кн. 37, С., 1979, с. 96–97; ГЕОРГИЕВА, Д., ПЕНКОВ, М.
Шумен и Шуменско, ХV–ХІХ век (документи и материали), Исторически музей
– Шумен, изд. „Светлана”, Шумен, 1996, с. 78–80.
1
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ЛЮБА Д-Р ИМУКОВА
(Родена в град Шумен – 1878 г.,
живуща на ул. „Георги Раковски”)
На 2.Х.1949 г. е записана информацията от Георги Джумалиев.
Аз съм от рода на Хаджи Димитраки Чорбаджи – дъщеря съм
на Мария х. Панайот Димитриева и на д-р Андрей Парушев.
Родоначалник на този голям род е Хаджи Паню (Панайот) –
търговец – юснареджия (събирач на данъците от местното българско население). Той е строил и къщата, която сега е музей на унгарските емигранти „Лайош Кошут”. Живял е през втората половина
на ХVІІІ в. Като първи шуменски чорбаджия той е бил един вид
представител на българското население и негов застъпник. Държал се смело и в полза на българския еснаф. Имал голямо влияние
между турските градски управители, но бил силно ненавиждан от
турския паша. Вероятно поради това е бил отвлечен нощно време
по долни дрехи от дома си и убит към с. Дормуш или с. Новосело.
Тогава внукът му Панайот бил 13-годишен и баба му го отвела в
Йерусалим, за да го запази от отвличане. От някои роднини чувах, че в Йерусалим бил отведен не внукът му Панайот, а синът
му Димитраки и че убийството на Хаджи Паню е станало през Руско-турската война от 1806–1812 г. Хаджи Димитраки е бил роден
около (1795–1800 г.). Жена му се казвала Дочина, родом от някое
село (1807–1895 г.). Имал голяма абаджийска работилница и недвижими имоти. Участвал в градския съвет и имал широки търговски
връзки. Синовете му Панайот и Андрей били търговци на платове.
Двамата имали съдружие и широки връзки с Цариград. Те си построили нова къща и магазин на мястото на халите в италиански
стил. Като младеж Панайот учил в Цариград, а Андрей в Шумен.
Панайот бил роден в 1823 г., а починал в 1905 г. на 78–80-годишна
възраст. Имал големи връзки с Цариград, но и двамата след Освобождението се разорили.
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ДОЧИНА – ХАДЖИ ДИМИТРАКИ
Сава – Андрей – Никола – Панайот – Костаки – Мария
Другите деца на Хаджи Димитраки са: Сава (търговец – манифактурист), Никола (изпратен да следва, но бил некадърен),
Костаки (починал млад, неженен, слабоумен), Мария (омъжена
за Христо Козаров – търговец на платове, после имал рибарски
дюкян).
МАРИЯ – ХАДЖИ ПАНЮ
Илия – Мария д-р Парушева (1837–1936 г.) – Елена Петър Енчева
– Панко
Децата на Хаджи Панайот са указани на схемата. Най-големият е Илия Димитриев, завършил френско училище в Цариград.
През 1876 г. бил учител в Шумен, а след Освобождението – офицер,
следвал в Русия генералщабна академия, достигнал чин генерал,
починал в Първата световна война. Панко е починал рано, неженен. Има снимка на Хаджи Панайот със зетьовете си и снаха му
Пенка ген. Илия Димитриева (по баща Матю Рачева). За другите
потомства на Хаджи Панайот – вж. схемите:
САВА
Венелин – Димитър – Панко
СТОЯНКА (дъщеря на Хаджи Анастас Стоянов) – АНДРЕЙ
Александър – д-р Митко Димитриев – Елена – Анастас (следвал
в Швейцария)
Петър Димитриев (починал във Варна – 1945 г., роден – 1894 г.)
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МАРИЯ (Козарова)
Игнат – Борис – Иван
Христо – Мария – Милка (омъжена за Ст. Димитров)
ЕЛЕНА (омъжена за П. Енчев починала през 1943 г.)
Борис – Александър (роден 1889 г.) – Люба

Д-Р КИРУША МЕДНИКАРОВА
(Родена в Шумен – 1882 г., живуща на ул. „Араста”)
Баща ми се нарича Гиню Николов Градинаров. Роден е в Лясковец в 1853 г. В Шумен дошъл 7-годишно момче с баща си градинар, който се заселил в града и наел бахча край реката. Учил се
в горното училище, съученик бил с д-р Андрей Парушев. После
постъпил в класното училище и завършил пълния му курс тогава.
Бил добър ученик и му дали стипендия за по-нататъшно учение, но
той мислил да остане в града и се заловил на работа. Бил предприемчив. Постъпил на работа при Тодор Куцаров като чирак в дюкяна му, но след късо време сам си отворил дюкянче и кръчма при
сегашното училище „Ж. Попов”, близо до дома на инж. Раданов.
Оженил се за Елена Георгиева. Дядо ми Георги имал дикиджийски
дюкян в покрития пазар на „Неджимбея” (бившата постоянна комисия). Баща ми и дядо ми купили настоящата къща, която в стария си вид била вековна. Баща ми отново я поправил и разширил.
През време на шуменския революционен комитет (П. Волов) баща
ми бил един от първите членове и щедро подпомагал комитета с
пари. По това време работата му се разраснала и той преместил
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дюкяна си на „Кушир”. В бунта не е участвал, не посмял да излезе,
тъй като в града имало много войска. След Освобождението беше
много състоятелен търговец-колониалист.
А съпругът ми д-р Александър Медникаров произхожда от
богато медникарско семейство, роден в Шумен в 1880 г. Баща му
Неделчо бе почти неграмотен. Записвал на рабуш, но имал 15–20
работници. Дюкянът му бил в Казанджийската улица, срещу д-р
Смядовски. Негова сестра е Анастасия Бояджиева. Аз завърших
медицина във Франция. Бях десетки години градска лекарка и 1-ва
училищна такава в града.

ГАНКА ЕНЧЕВА
(На 66 години, живуща на ул. „Цар Освободител”)
Баща ми е старият даскал Енчо Атанасов Илчев, роден е 1845
г. в с. Карач (Брестак) Провадийско. Като малък избягал във Варна, гдето намерил познати зографи, които рисували по-рано селската църква, а тогава някоя варненска църква. Станал работник
при последната. Родителите му го изоставили, понеже искал да
остане в града и учи. Постъпил чирак-кожухар и учил 3–4 години. 15–16-годишно момче отишъл в Шумен и постъпил в класното
училище, като слугувал в някои богатски къщи (чорбаджи Матя и
Радушко Марков). Последният е баща на Харалан Марков, с когото
се сприятелил и останал в дома му и като учител след завършване
на класното училище. Учител е станал в горното взаимно училище.
През 1874 г. се оженил за Иванка Великова (1852–1915 г.).
Майка ми била дъщеря на Велико Пешекеров, роден в с. Дивдядово, преселил се в Шумен, дикиджия по занятие. Купил къща при
горната църква до Дойкови. След Освобождението баща ми купил
от изселващи се турци една къща по-горе от моста, близо до дома
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на Т. Икономов (под него). Тя била много стара, с интересна направа от плет и кирпич, с хубави тавани. Съборена е по регулация.
Чувала съм от баща си, че до училището в турско време имало метох с килийно училище. Учители с баща ми били П. Волов, Джебаров, Ил. Блъсков и Д. Константинов. Казваше, че се е учил при
Д. Войников, Н. Бацаров и Т. Икономов. Баща ми не е бил член на
революционната организация, но знаел за нея и един ден сварил
в читалището, което било на черковната улица срещу къщата на
Анастас Стоянов, едно събрание на революционния комитет начело с П. Волов. Последният с револвер заставил баща ми да се
закълне, че няма да издаде нищо. Баща ми после се сближил с П.
Волов и дори в дома му имаше една тетрадка от Волов с песни.
Чувах от баща си, че той обичал да участва в даваните театрални представления в читалището преди и след Освобождението.
Спомняше си, че са играли пиеси от Д. Войников и други известни
български тогава модни пиеси.
След Освобождението беше близък приятел с Евтим Друмев,
Радушко Марков, Димитраки Константинов и Янко Симеонов. С
тях имаха и обща снимка. Чувах ги често да си спомнят миналото.
Един ден ми казваха за холерата преди Освобождението, че била
донесена от мохаджири, които в голямо множество бяха в града.
Мрели коне и добитък много, а и хора и така заразили града. Баща
ми се срещаше често и с един арменец Ардашес, който бил учител
в арменското училище. От учениците на баща си помня Янко Абаджиев и Ефтим Ефтимов. От тях после чувах, че баща ми вземал
комичните роли и още в турско време турците питали „Нерде даскал Енчо?” и искали той да излезе на сцената. Баща ми е бил учител
до 1900 г. или 1901 г. Починал е 1905 г. В последните години е учил
в зданието на сегашната 2-ра прогимназия, гдето е имало основно
училище.
Аз завърших училище в Шумен към 1898 г. и станах учителка
в с. Кнежа, а после в с. Кочово. В основното училище ми преподаваха Мика Кърджиева, Димитрица Бойчева, Стефанка поп Радушева. Училището се помещаваше при 2-ра прогимназия. В гимназията ми преподаваха Слава Бойчева, Добри Анастасов (поч. 1897
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г.?), С. Войникова по руски, Хохрова – френски, Кравков – старобългарски, и г-ца Лангова – ръкоделие. Директор в прогимназията
беше Герчо Балкански. Гимназията и прогимназията бяха в старата девическа „Нанчова” гимназия. Пропуснах да укажа, че и майка
ми е била учителка по ръкоделие в еврейското училище преди Освобождението. Учила се в девическото класно училище в Шумен.

ЕФТИМ БЕНЕВ ЕФТИМОВ
(Живущ на ул. „Кирил и Методий” №33)
Роден съм в град Шумен в 1876 г. Баща ми Беню Ефтимов
също е роден в Шумен в 1850 г. Починал на 70-годишна възраст
през 1920 г. Учил в горното и в класното училище до 2-ри клас.
Дядо ми Ефтим Димитров е роден в 1798–1803 г. в Шумен и е
починал на столетна възраст, 96-годишен (в 1893 г.). Живял в доста
стара къща от баща си, сега е съборена (преди около 40 години)
и там е домът на д-р Янков (ул. „Любен Каравелов”). Около 1870
г. продал къщата си, за да плати необходимата полична гаранция
– да освободи сина си Беню от затвора, заподозрян като политически опасен. Купил място на ъгъла на ул. „Кирил и Методий” (сега
ул. „Екзарх Йосиф”), а тогава лозя, гдето си построил къща. Занимавал се с кираджийство. На млади години бил чирак при шуменци – кожухари в Мачан и Бободаг. Ходил на училище в Шумен,
вероятно килийно. Още щом го завели на училище, той избягал.
Баща му пак го водил, но вече учителят не го искал. Така останал
неграмотен. Спечелил малко пари от кираджийството и накупил
лозя в Кеча-баир, които до най-голяма старост обработвал. Аз
добре помня дядо си и когато почина бях в VІ клас. Той ми разказваше често за старото време, за руските войни. Ходил да копае
окопи около града, но не помня по кое време е било. Разказваше,
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че преди десятки години ходил за риба с кошове на р. Луда Камчия.
Един път бил уловен от хайдути-българи, които го пратили да им
вземе от съседното село храна и облекло. Кои са били – не знае,
но предполагаше, че са хора на Раковски. Тогава Камчията имала
много вода и изобилна риба. Дядо ми беше голям песнопоец и щом
пийне, запяваше. Пееше и следната песен:
„Ой фтиче, фтиче, фтиче-славейче!
Що ми жално кацаш, жално и тъжовно?
Крилом си кършиш гора зелена.
Нектом си сравяш стена каменна?
Кат ме питаш аз да ти кажа:
Снощи помина дога Инже,
че ми пое дар три фтичета,
затуй си кърша гора зелена,
затуй си сравям стена каменна.”
Като ученик в класовете много често отивах с дядо си на лозе
и по пътя той ми разказваше много за миналото. Пътят ни беше
през „Харманите”, „Къллека” и „Равна” махала. Казваше ми, че
улицата срещу „Белия” хамбар, по която не се помни да са живели българи, а и тогава живееха само турци, ми споделяше, че се
наричала поп „Тричкова”. Той разпитваше за това стари турци и
те казваха, че така я знаят от бащите си. Под „Кечи-баир” имаше
чешма, наречена „Касаиля-чешма”, а близо до нея каменен сводест
мост - „кюприйския” мост, вероятно на позиционния път. Наблизо
имаше гьол, в който учениците се къпеха. Еню Марковски, който
беше по-голям от мен, често е учил децата от махалата да плават
и с гимнастични упражнения. Ходих и в с. Дърмуш, гдето помня,
че имаше гагаузи с български носии. За родословието на баща ми
знам, че прадедите му са коренни шуменци. Според дядо Ефтим
ето родословното ни дърво:
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ДЕЧО – роден около 1750 г.
Димитър – роден около 1770–75 г.
Ефтим – роден около1798 г. – поч. 1893 г., оженен за Гина, родом
от с. Ченгел, починала в турско време.
Беню – роден през 1849–1920 г., оженен за Василка (1851–1925 г.)
Ефтим – роден 1876 г.
Дядо ми Ефтим е имал 4-ма живи синове. Беню бил най-малък. Димитър, големият му син, участвувал в тамбурашкия оркестър преди Освобождението. Изселил се в Калараш, гдето се
занимавал с лодкарство. Другият син Хаджи Сава не искал да учи
и бягал от училище. Дядо Ефтим го съблякъл гол и завързал за
една върба край реката в неделен ден, за да го гледат богомолците
и заплюят. Той издебнал момент и се присъединил към завръщащите се турски войски в Мала Азия и чак след 7 години се завърнал в Силистра, гдето бил кръчмар: знаял езици. В Мала Азия бил
хлебар и лодкар. Последният брат Григор още в турско време се
изселил в Меджидие и имал манифактурен дюкян.
Майка ми Василка е родом от Шумен. Баща й Бакал Антон
бил родом от Сливен. През войната 1828–1829 г. цялата фамилия
(той бил малък тогава) напуснали Сливен и се изселили в Южна
Русия, но след няколко години почнали да се връщат към България. Достигнали с. Д. Иджик, Шуменско, и там останали двамата
братя на баща й Антон, а последният се преселил в града. В с. Д.
Иджик и досега съществува рода ни, наречен Райковци.
В Шумен Бакал Антон си купил къща в поп-Мариновата улица и станал бакалин. Къщата била много нехигиенична и там му
умрели двама синове от туберкулоза. Тогава купува празно място
на сегашната ул. „Кирил и Методий”, направил 2-етажна къща, но
не могъл да я доизкара. Бил доставчик на турските войски, сметките му се объркали по време на войната (не се казва точно за коя
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война става въпрос) и вероятно от тревоги той починал скоро след
войната. Къщата била доправена от наследниците. На мястото на
тази къща аз направих настоящата.
Около Кримската война градът на север достигнал до ул. „Кирил и Методий”, а на изток къщите достигнали до Дюлгерската улица. Образувало се грамадно празно място „Бахчабарал”, което в източната си част било лозя и градини, а в западната си част – харман
за вършитба на турското земеделско население западно от сегашната картофена градина. На изток от Дюлгерската улица имаше две
малки български махали: Горен и Долен чифлик. Те се състояха от
земеделски къщи с големи дворове. По това време обаче почнаха да
се заселват по-гъсто и с други жители. Махалата около казармата се
засели с жителите на напуснатото с. Стража. На Дюлгерската улица
имаше висока 3-етажна дървена къща, в която живееха след Освобождението 2–3 гръцки семейства. Кога е съборена, не зная. Сегашната ул. „Екзарх Йосиф” се наричаше „Кукова”, беше много крива,
тясна и с няколко сляпи сокаци. На нейния ъгъл беше дядовата ми
къща. В нея имаше много каци и прибори за виноделие.
Баща ми Беню бил буен като младеж и взел участие в революционното движение, бил член на революционния комитет през
времето на Волов. От него чувах, че в града имало много младежи
в комитета. Те бяха разделени с оглед на бъдещо въстание на две
чети. Баща ми бил във 2-ра чета. На няколко пъти се събирали в
дома му като краен такъв за обучение с оръжие. Имали за тази цел
няколко пушки, които майка ми укривала. При обучението често
удряли мазилката на тавана и майка ми я била мазала. Понякога
дядо ми Ефтим с кола изнасял оръжието вън от града, като ги оставял на определено място, скрити в полето. Това оръжие служило
за някои акции нощно време (вероятно нападения на турци). Чувах от баща си, че в 1-ва чета влизали Рафаил Мощев и Кръстьо
Кючуков. Последният бил далечен роднина на баща ми. Когато
станало въстанието, 2-ра чета не излязла.
Преди 15–20 години подарих на археологическия музей една
снимка на музиканти от 1874 г. Такава дадох и на читалището. Този
портрет имам от леля си Тодоричка (сестра на майка ми), омъже• 21 •

на за Костаки х. Христов. Последният живял на ул. „Джамийска”
(сега „Лайош Кошут”). Когато бил 15–16-годишно момче, в града
дошли унгарците емигранти. Шафран бил настанен да живее у
дома на баща му, който бил шивач абаджия. Забелязвайки желание
у Костаки да учи музика, Шафран измолил дядо Христо да позволи
на сина си да се учи при него на цигулка. Шафран давал уроци по
музика на някои унгарци, но скоро привлякъл и българи, включително и Д. Войников, той се занимавал и с шивачество. Вероятно Костаки учил шивашкия занаят при Шафран. Костаки станал
добър майстор, модерен шивач, но обичал да свири и не изоставил цигулката си. След като Войников напуснал града и неговият
оркестър се разтурил, Костаки събрал учениците на Войников, а
и сам почнал да учи шуменските младежи на цигулка в течение
на няколко години. Към читалище „Архангел Михаил” имало оркестър от 8–10 души. На указания портрет Костаки е в средата с
диригентската палка. От двете му страни са оркестрантите, чиито
имена са написани отзад на снимката. Най-левият е Анастас Стоянов, тогава 19–20-годишно момче и ученик в Цариград. Както се
вижда, той е един от състава на оркестъра, вероятно дошъл във
ваканция. Ученици на свако ми Костаки били и Илия Димитриев (също после ученик в Цариград и генерал). И него го има на
снимката: Ефтим Друмев, Коста Савов и пр. Последният лично ми
е казвал, че на цигулка го учил Костаки, който след Освобождението му е продал цигулката си. От разказите на майка си и леля си
зная, че оркестърът на Костаки свири на някои големи сватби и народни увеселения. Също в антрактите на представленията в старото читалище. Майка ми разказваше за такова представление, което
направило силно впечатление на всички, че и на турците. Костаки
имаше доста нотни тетрадки, от които се запази само една, която
представих в архива на града. Тя датира от 1864–1865 г. В нея сам
Костаки си е писал нотите. Той е починал около 1885 г. от простуда
след падане в реката в нетрезво състояние. След Освобождението
не свиреше. Беше напуснал и занаята си дори. По характер беше
весел, безгрижен. Умря в къщата на майка ми и леля ми. Деца нямал. Той е бил съученик на Д. Войников.
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ЛЮБА Д-Р ИМУКОВА
(Родена в град Шумен – 1878 г.,
живуща на ул. „Георги Раковски”)

(допълнително)
Хаджи Андонаки, син на хаджи Сава, се пада вуйчо на дядо
ми Панайот. Дядо Панайот живееше на „Араста” (сега халите) с
брат си Андрей в хубава 3-етажна къща, а хаджи Андонаки – в бащината си къща на старата черковна улица, срещу Анастас Стоянов. Аз го помня добре, почина като бях 14–15-годишна – около
1892–1893 г. Знаеше добре гръцки и турски. Учил в Цариград и на
о. Халки. След Освобождението бил прегазен от кола, която му
счупила крака, та ходеше с патерици. Участвувал още в самото начало в черковния въпрос и бил избран в 40-ях години за епархийски представител в Цариград. По-късно се е борил срещу владиката Венеамин. Починал на 80–82 г. Къщата на Андонаки останала на
ген. Сава Савов и се събори.
Баща ми д-р Андрей Дяков Парушев е роден в Шумен – 1847
г., а починал в 1895 г. на 48 години от туберкулоза. Баща му Дяко е
бил абаджия, бил сравнително беден и живеел в уличката на Бекярови (сега „Цар Освободител” – към реката). Дядо ми е бил от с. Кюлевча и заселен в града като занаятчия. Баща ми е ходил в горното
училище, а после завършил и класното училище. Там го учили Добри Войников и Анастас Гранитски. Към 1865 г. отишъл в Букурещ
да учи медицина в току-що отворения университет. Завършил го
успешно, но отново отишъл да учи в Италия (гр. Торино) да се усъвършенствува. В Букурещ отишъл с Д. Пюскюлиев, който после се
преместил в Цариград. В Италия следвал с издръжката на Маринчо Бенли в течение на 4 години. В 1872 г. се завърнал в Шумен и
започнал частна лекарска практика. Изпълнявал и длъжността
училищен лекар, а и турската администрация го викала да лекува в болницата. През 1875 г. взел участие във „френската сватба”,
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бил посредник между инж. Симони и Василка, носел ѝ писма чрез
майка ми от Симон. Оженил се през 1876 г. След Освобождението
постъпил на военна служба като полкови лекар, а после и като дивизионен такъв. Организирал първата военна болница българска
в старата такава и уредил в града военно-санитарна служба.

ПЕТЪР РАДУШЕВ
(Роден в град Шумен – 1885 г., чифликчия,
живущ на ул. „Цар Освободител”)
По женска линия съм правнук на хаджи Сава. Майка ми София (родена 1862 г.) е дъщеря на Костаки – син на хаджи Сава.
Омъжена е за Величко Радушев (1835–1910 г.) – търговец, имал
магазин за всякакви вещи на Битпазар, а след Освобождението –
чиновник в земеделската банка. Имал 3-ма синове: Петър, Сава и
Коста – жив съм само аз. Дядо ми Костаки имал още две дъщери:
Катина и Анастасия. От първата произлиза семейство Симеонови,
а от втората Методи и Кирил Попови. Имал и син Савулаки, чиито
синове са Коста и Панко Савови. Баща ми при Освобождението е
купил от изселници турци чифлика в с. Чаталар.
ХАДЖИ САВА
Костаки
Савулаки – София – Катина – Анастасия Ат. Попова
Коста – Панко: Петър – Коста – Сава: Стоянка – Надежда: Кирил
– Методи:
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КИЦА КОСТОВА САВОВА
(Живуща на ул. „Любен Каравелов” – 88-годишна)
Съпруга съм на Коста Савов, роден 1859 г. Той е внук на хаджи-Савовия син Костаки. Баща му се нарича Савулаки (Сава) и
има 2-ма синове: Коста и Панко. Савулаки (1836–1908 г.) е умрял
на 82 години. Неговият дом е бил на „Араста”, срещу халите и там е
имал сладкарски дюкян. Учил в Шумен, но е знаел добре и гръцки
език. Съпругът ми Коста е завършил 4-ти клас в Шумен. Учил при
Петър Енчев и Панайот Волов. Още в турско време станал телеграфист, а след Освобождението – мирови съдия и нотариус. Бил свидетел на случката с „френската сватба”, която още тогава описал в
едно тефтерче, което подарих в народната библиотека – музей тук.
Свиреше добре на цигулка. Учил още в турско време, но кой го е
учил не зная. Не познавам Костаки Христов и не зная да е продал
цигулката си на съпруга ми. Последният е починал в 19..? г.

ДИМИТРИЧКА СТАЙЧЕВА
(Живуща на ул. „Рачо Петров” №1 – 38-годишна)
Никола Василев Иконописеца ми е дядо. В един от него рисуван автопортрет през 1911 г. е указано, че тогава той е бил на 77 г.
Следователно е бил роден в 1834 г. Знае се, че е родом от Шумен.
Починал е на 84-годишна възраст в 1918 г. Чувала съм от дядо си
и майка ми, че на младини бил ходил в Македония и Гърция и там
се учил на живопис и иконопис. Живял в Пълнокладенчева част.
Имал 3 дъщери: майка ми Севастия (починала в 1942 г. на 78 г.),
Петя и Василка, също починала. Дядо ми е зографисвал български църкви из селата в Шуменско и Варненско през турско време и
след Освобождението. В „долната” църква е работил икони и сте• 25 •

нопис. Имал икона цял ръст. Като негов съдружник бил работил
известно време и Васил Беделев от Шумен, малко по-млад. Не познавам близките му.

НИКОЛА ПАВЛЕВ СТАЙНОВ
(Роден в 1864 г. в Шумен,
живущ на ул. „Илия Блъсков” – пенсионер)
Дядо ми Стайно е родом от Тракия. В 1829 г. той се изселил
с цялото си семейство в Бесарабия, а след няколко години се завърнал в Добруджа, а после се заселил в с. Драгоево (Преславско).
Там останал до Кримската война, през време на която се заселил
в най-източната част на Овчарската махала (Чобан махле) в град
Шумен. До Кримската война била вече заселена най-западната
част на тази махала с жители от околните села. Дядо Стайно се заселил близо до „Хендека”, т.е. до градската крепостна ограда, и там
си построил къща. Купил лозя и голям пчелин в с. Дивдядово, чрез
които се препитавал. Починал е на около 75 години малко преди
Освобождението (вероятно е роден около 1800–1805 г.). Син му
Павел е мой баща. Починал е малко след Освобождението. Имал
терзийски дюкян, обаче в него работил предимно зимно време, а
през лятото работил бащините си ниви и лозя. На младини бил
шивашки чирак. Имал двама синове и две дъщери. Най-голям син
бил Жечо Павлов Стайнов – известният шуменски публицист, роден е в 1858 г. Той е завършил шуменското училище и една година
преди Освобождението станал учител в класното училище в града.
Аз съм вторият по-малък син. Роден съм в 1864 г. и се учих още
преди Освобождението при Илия Блъсков в училището при „долната” църква. Ходих 3–4 години в това училище, а после почнах
да уча в класното училище, то беше малко преди Освобождението.
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Там бях съученик с Димитър Сребров и даскал Велико. В това училище преподаваха поп Тодор Байчев и …?
Към Освобождението (трябва да е било около 1875 г.) турците усилено строяха укрепления около града, дори поправяха
и старите такива близо до града. Спомням си, че се поправяше и
„Хендека”. Работеха в укрепленията войските в гарнизона (имаше
араби, кюрди, арийци и др.), а и населението. Помня, че тогава градът стигаше до сегашната градска градина. Около гробищата и укреплението „Чаля-табия” (може да се преведе „трънак” – нейната
околност беше обрасла гъсто с трънак). В „Чаля-табия”, „Узун-табия”, „Султан-табия” и другите укрепления живееха постоянно
турски войници. Табиите на изток от града бяха облечени в камък и имам впечатление, че се поддържаха добре. През време на
войната турците секоха много дървета и подобряваха обстрела на
укрепленията си. В по-голямата си част „Хендека”, особено в югоизточната част беше още тогава разрушен, затрупан и дори служеше за път към лозята и градините. Аз въобще не помня на него да е
имало врати за влизане и излизане. За такива, че имало в по-старо
време, слушах от стари хора. Все пак на някои места личеше добре,
че е имало порта (напр. по Цариградския път източно от градската градина, гдето беше и колоната в чест на султан Махмуд ІІ и
на Силистренския път). Последният започваше от новите гробища. В източния край на двора на 7-и пехотен полк имаше турско
теке с мраморни гробници и хубав парк. Срещу него, в сегашната
алея имаше голяма джамия с хубаво кубе, покрито с оловни плочи,
наричаха я „Имам джамия”. През Освободителната война в нея
имаше склад за сухар, а наскоро след Освобождението изгоря и я
събориха. В най-източния край на града, на ул. „Славянска”, имаше
друга джамия с дървено викало. Други джамии имаше в горния
край на ул. „Лайош Кошут” и до Тютюневата фабрика. Жп линия
източно от града била прокарана малко източно от „Хендека”, който тогава се развали.
След Освобождението завърших класното училище и постъпих в едногодишния педагогически курс в града (около 1882–1883
г.). Като го завърших, тогавашният шуменски околийски началник
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(бившият революционер Драган Стоянов) ме викаше за секретар,
понеже чиновниците му били слабо грамотни. Аз предпочетох
да стана учител. Драган Стоянов тогава беше едър, снажен, красив мъж със смел войнишки напет вид. Учителствувах отначало в
по-далечни села, към 1892–1893 г. бях с Еню Марковски във Варна.
В с. Дивдядово бях учител 22 години. Там си купих лозе и градина. Бях основен учител и в Шумен. Като учител взех дейно участие
в борбата на учителството за извоюване по-добро обществено и
материално положение. Участвувах в митинги, писах брошури и
статии, бях уволняван много пъти. Къщата, в която сега живея, е
на жена ми (по баща).
По предание от нейния род тя е 300–350-годишна къща и е
една от най-старите къщи в града. Съпругата ми, която е около
12–13 години по-млада от мен, е завършила девическата педагогическа гимназия и беше дълго време учителка в с. Дивдядово и в
града (основна).
В с. Дивдядово заварих стария свещеник поп Захари Димов. Той беше обичан от народа и в село се говореше за него, че
е участвувал в шуменския революционен комитет. Имаше и предание, че Левски е идвал в селото и пренощувал в метоха при
църквата. Тогава чувах, че Левски бил идвал и в Шумен и се срещал с членовете на революционния комитет, в който участвувал
и поп Тодор Байчев. Чувах дори, че Левски е бил преспал в хана
на „Араста”, на ъгъла срещу бившия дюкян на Ат. Икономов, сега
инженерната палата. Внук на стария ханджия е Иван Костов. Къде
живее и работи сега не зная. В същия комитет участвувал и класният учител Матю Радославов. Аз не съм учил при него, но като
8–9-годишно момче влязох в класното училище да търся брат си
и в класната стая видях този учител, за когото чувах много добри
отзиви от брат си.
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КОСТАДИН НИКОЛОВ ПРЕСЛАВСКИ
(Роден в Шумен, живущ на ул. „…?” – 58-годишен, пенсионер)
Поборникът Димитър Николов Преславски е брат на дядо ми
Костадин. Техният баща, т.е. моят прадядо Никола, бил чобан (овчар) в град Преслав и имал 300–400 овце. Поради своя буен, нетърпелив характер имал чести разправии с властта и тогава по съвета
на шуменския чорбаджия Матю Рачев напуснал Преслав и с цялото домочадие и имущество се преселил в град Шумен. Най-големите му синове Костадин (роден около 1842 г.) и Димитър (роден
около 1844–1845 г.) имали също голяма вина в злепоставянето на
дядо ми пред турската власт поради буйствата им и спречкванията
им със съседи и съселяни. Дядо Никола се заселил в града около
1862–1863 г. в „Долния чифлик”, в източния край на града, където
той си купил голям двор и направил къща. Тя била ремонтирана
впоследствие и съществува и сега. В нея живее Добри Хаджиев,
зет на дядо ми Костадин. По-късно братята се разделят и купуват други къщи в града. Димитър Николов Преславски след Освобождението бил горски и общински пазач. Починал на 70-годишна възраст към 1915 г. в Шумен. Беше едър и пълен човек. Много
мързелив и обичаше да пие. В турско време с дядо ми Костадин
са били овчари. Дядо ми Костадин е починал в 1917 г. От баща си
Никола зная, че Димитър Преславски дори до късни години бил
буен, сприхав и често влизал в разправии с мирни граждани и
власт. Вършил и хайдутлук, за което няколко пъти бил затварян
в турско време. Бил неразделен другар на Стоян Кумбелиев, също
буен и сприхав човек. И двамата членували в революционния комитет в града. Аз чувах непосредствено от Димитър Преславски,
като юноша вече, да разказва на нас, младите, негови и братови
внуци, за своите авантюри, буйства и отвличания на добитък. В
дружината му участвувал и някой Ганчо Саръ Недеолу от кв. „Долу
пунар” (Пълнокладенчева част). Разказваше за някаква хайдушка
чета, за революционния комитет и за шуменските революционери, че ограбили някакъв дюкян с оръжие и дрехи, но подробности
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не помня. Димитър Преславски имаше 4 деца: Никола – живущ в
Русе, Вичо (по прякор Кумбелията) – живущ в Горна Оряховица,
Александър – живущ в Бургас, и Стоянка – живуща в София. Женен е за сестрата на своя неразделен другар Стоян Кумбелиев.

ВАСИЛ ЮРДАНОВ ШЕЙТАНОВ
(Роден в Шумен,
живущ на ул. „…?” №2 – 73-годишен, по занятие шивач)
Баща ми Юрдан, дядо ми Радуш и прадедите ми са родом от
Шумен и се занимавали с дикиджийство, което до преди 50 години
беше цветущ занаят в града. Един от прадедите ми (дядо на дядо
ми Радуш) се бил проявил като комита и щял да бъде обесен. Той
бил много хитър и пъргав човек. Минавайки край една чешма, помолил заптието, което го конвоирало, да му позволи да пие вода.
Разрешил му, но докато турчинът се усети, той се развързал и избягал. По-късно се завърнал и бил опростен, но му останало прозвище „шейтан”. Вероятно това е било по гръцката завера.
Дядо ми Радуш живееше до реката, между къщите на Икономов и А. Радева, в много стара къща (сега разрушена). Тя беше
каменна, с два входа, с голямо скривалище. В тази махала имало
много привърженици на революционния комитет, по-буйните и
запалени младежи се събирали в някаква кръчма над „Чамурли-сокак”, някъде при Кисимов.
Баща ми Юрдан Радушев (роден около 1850 г. – почина на 70–
75 години в 1925 г.) също е бил член на Воловия революционен комитет. Разказвал ми е, че пренасял и криел оръжие в скривалището
на бащината си къща, внасял пари в комитетската каса и отивал на
събрания в квартала. Дружил с Тодор Бояров, Ганчо Сарънедолу –
дикиджия, и Вълю Харизанов. Дядо ми Радуш също симпатизирал
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на революционното дело. Починал в 1883 г. на около 80 години.
Имаше родство със семейство Хр. Маджарови и Сергиеви.
Вуйчо ми Панайот Димитров Коларов, роден около 1855 г.
(по-малък от баща ми с 2–3 години), е починал в Шумен в 1924
г. на около 70 години. Баща му е родом от с. Могила (Мухла) при
Каспичан. Преселил се в Шумен през Кримската война. Занимавал
се с коларство. Не зная кога е починал. Панайот е роден в Шумен.
В турско време живели в Новата улица (сега „Янко Сакъзов”), някъде към средата, където живее Сергиев. Ходил няколко години в
училище. Баща му имал голямо желание да го направи колар. Но
Панайот, завършвайки училище, нямал мерак за тази работа и при
удобен случай забягнал от дома си и отишел във Влашко, където
чиракувал в шивашка работилница. Ходил и в българските градове в Северна Добруджа и се завърнал като френктерзия и работил
като калфа в града. Още след идването си станал член на революционния комитет, в който вероятно влязъл посредством неразделния си другар Вълю Харизанов. Разказвал ми е, че имал близко
приятелство и с някой Яни, вероятно грък, син на хаджията при
гръцката църква. И Яни участвувал в революционния комитет и
бил с добри чувства към българите. Вуйчо ми Панайот участвувал
и в четата, която се организирала в града. След разпиляването ѝ,
когато турската власт почнала да залавя участниците в нея, той
успял да се укрие в Каспичан, където станал работник в една керемидарница. След Освобождението си отворил шивашки дюкян,
взел на търг шев на облекло за войската в 1885 г. и забогатял. Купил
имоти в Казанджийската улица (до дюкяна на Абаджиев), влязъл в
съдружие с М. Коджабашев, но излъган от съдружника си, загубил
състоянието си и умрял в бедност. Не е бил женен. Привърженик
на стамболовистите, вземал дейно участие в политическия живот
на града, но след това, след падането на Стамболов, престанал да
бъде активен партизанин. Оставил е албум със стари портрети.
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ВАСИЛ ВИЧЕВ КАПРЕЛОВ
(Роден в Коларовград,
живущ на ул. „…?” – 74-годишен – пенсионер)
Баща ми Вичо Вичев Капрелов (1850–1923 г.) е бил слуга в
една кръчма, държана от арменец. Намирала се в началото на Дюлгерската улица, близо до сегашната фурна. Там се събирали много
българи и особено членове на революционния комитет от източните чисто български махали на града. Кръчмата била посещавана
и от турци. Арменецът се наричал Капрели. Той често отсъствувал
от кръчмата, но посетителите свикнали да се обръщат към баща
ми с прякора на арменеца и казвали: „Вичо-Капрелевата кръчма”.
Баща ми не е членувал в революционния комитет, но е познавал
революционните дейци и им съдействувал, където могло. След
Освобождението станал горски стражар.
Дядо ми също е бил кръчмар. Живеел е в Дюлгерската улица.
След Освобождението при изселването на турците баща ми купил сегашния ни двор със стара турска къща. В тази улица имало
няколко стари турски къщи, а „Чамурли-сокак” беше почти чисто българска улица. На североизточния ѝ край, срещу сегашната
къща на П. Байнов, имало голямо кафене (влизало се по дървена
стълба). Държал го е някой Иван Банкоолу. Посещавало се е от
турци и от българи. Тук често се били събирали членовете на революционния комитет от тази махала. Събранията им (по думите
на моя баща) били кратки, но не събрания в пълния смисъл на думата, а само бегли срещи по 2-ма–3-ма, за да разберат има ли ново
и къде ще се събират (в коя къща). В махалата живеели Върбан
и Васил Димитрови, братя и двамата бяха поборници и участници в Шуменския революционен комитет. Близо до реката живееха
Ганчо Саранедеолу и Юрдан Шейтанов (също комитетски хора).
Върбан Димитров и брат му се занимаваха с предприемачество,
доставки на фураж и починаха още преди 20–30 години. Наследниците им се изселиха другаде. Малко по-горе от Икономовата
къща е домът на даскал Енчо Атанасов, която преди 3 години се
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събори при регулация на реката. Аз съм в родствени отношения с
Юрдан Шейтанов, Петя Пенева Кючукова, Иван Баев, Васил Димитров Кючуков от Провадия.

ПЕТЯ ПЕНЕВА
(Родена в Коларовград, живуща на ул. „Македония” –
85-годишна)
Аз съм сестрина дъщеря на шуменския революционер Кръстю Жеков Кючуков. Баща му се е наричал Жеко Кючуков (бил роден към 1826–1828 г., а починал 1881 г.). Занимавал се е с абаджийство. Родом е от някое село около града, но не помня кое. В града
дошел като малко момче и постъпил на работа като абаджийски
чирак. Бил с нисък ръст, но пъргав, схватлив и прилежен. За малкия му ръст го нарекли Кючука, което му останало като фамилно
име. Оженил се за Иванка от с. Риш. Станал самостоятелен майстор и след Кримската война се замогнал, купил си хубава къща
на Дюлгерската улица (сега „Митрополит Климент”, между №7 и
№9). Тази къща била двуетажна, вторият етаж – дървен, с голям
двор, който опирал на запад в лозята. Имаше заден двор с овощна
градина и дълбок кладенец. Отпред имаше голяма асма.
Дядо ми Жеко имал 6 деца – 5 момчета и едно момиче. Кръстю е бил предпоследен. Учил в училището при „горната” църква, а
после в класното, което не го изкарал. Дядо Жеко като еснаф смяташе, че занаятът е благословено нещо и че щом момчето се понаучи да чете, трябва да почне работа, от малък да свикне с нея. Той
отрано изпращаше децата си на работа при занаятчии. Най-големият станал шивач, намерил си работа в Русе и там се заселил още
като калфа. По-късно отворил свой дюкян. За него чувах, че бил
член на Русенския комитет. Кога е починал, не зная. С впечатления
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съм, че семейството му се е изселило в София. Димитър и Величко
останаха в Шумен. Към Освобождението последният се оженил в
Ески Джумая и при бягането на населението бил убит от черкези.
Димитър живя дълги години в града, а синът му Васил беше жп чиновник. Димитър и Величко също са били членове на Шуменския
революционен комитет, записани от брат си Кръстю. Те обаче бяха
мирни и тихи младежи и не зная да са се проявявали с нещо.
Дядо Жеко имаше силна любов към поробената си родина.
Знаеше добре, че Кръстю е революционер, имаше големи безпокойства за него, но никога не му е пречил да довежда другари
вкъщи и да укрива оръжие. Кръстю бил много подвижен от малък, весел и безгрижен. Увличал се в игри със съседските деца и
постоянно ги водел вкъщи за игра на двора. Обичал да пее. Бил
любимец на домашните си и в махалата. Чиракувал, а после и като
калфа стоял при близък на баща му дикиджия. Обичал да чете история – книжките на В. Друмев и Ил. Блъсков. Баба ми Иванка се
е оплаквала, а след години си спомняше постоянно, че ходеше в
читалището да чете и да играе в представленията, които се давали
там. Често ходел в Русе при големия си брат Петър, дори си намерил там работа, но не след дълго се върнал пак в града и почнал да
работи като дикиджийски калфа. Тогава в дома почнаха да идват
много младежи, негови другари. Спомням си тия, които живееха
близо около нас и съм виждала често и по-късно, именно Атанас
Стойков, Вълю Харизанов и др.
Баба ми Иванка много се страхуваше, когато виждаше да идват един по един неговите другари, качваха се в горния кат на къщата и там се разговаряха. Караха ме да гледам и наблюдавам да не
влезе в двора външно лице. В такъв случай Кръстю ме учеше веднага да изтичам при него и му кажа. Помня, че в една малка стаичка,
укрити между домашни вещи (черги, стан за тъчене, съдове и др.),
имаше саби, големи ножове и пушка. После Кръстю ги пренесе на
друго място. Виждала съм да правят някакви упражнения с тях. А
няколко пъти гърмяха с пищови вътре в кладенеца на задния двор.
Някои от другарите му вардеха в предния двор. Тези случки създаваха страшни грижи и тревоги в баба ми Иванка, която се кръс• 34 •

теше и молеше на иконата. Майка ми плачеше. Кръстю обаче ги
успокояваше и обещаваше, че вече няма да води другари и да носи
оръжие. По едно време дойдоха да го търсят турски стражари. Той
обаче не се завърна вкъщи. Майка ми се беше научила, че се крие в
някоя съседна плевня, а после и в близката махала Долен чифлик.
Една вечер се обади на майка ми и баба Иванка и после се загуби.
Властта претърси цялата къща, но нищо не намериха. Чу се, че бил
към Провадия (други казваха, че бил във Влашко). Когато дойдоха
русите в града, някои хора бяха казали на дядо Жеко, че Кръстю
бил убит с бунтовна чета в Балкана. Нищо не се научихме за него и
от другарите му, много от които се върнаха от заточение. Нямаме
портрет на вуйчовците си. От Кръстю съм по-малка с 12 години.
Къщата, в която сега живея, е много стара. Още в турско време
била купена от свекъра ми (тогава била 150-годишна).
ИВАНКА – ЖЕКО Кючукови
Петър – Мария – Кръстю – Димитър – Величко:
Жеко – Петя:

Васил Димитров:

Славчо Златарев: …? Пенев-учител:

Ангел:

Забележка: Мария – омъжена за Ат. Иванов от Шумен, златар
на Битпазар. Родом бил от с. Драгоево (Шуменско). Величко – убит
от турците при бягството на българското население от Ески Джумая по време на Руско-турската война (І. 1878 г.). Васил Димитров,
жп комисионер, 72-годишен, живущ в Провадия (по това време).
Ангел – починал млад след Освобождението. Петя – омъжена за
Петър Пенев (1856–1936 г.), дребен търговец, чиновник – участник
в Сръбско-българската война.
Славчо Златарев – роден 1900
г., живее на ул. „Македония”. …? Пенев-учител в Сарашкото училище, роден през 1890 г.
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СТЕФАН АНДРЕЕВ КРАЕВ
(Роден в град Шумен в 1867 г., живущ на ул. „Тулча” №10 –
Добруджански квартал, поборник от 1885 г., пенсионер)
Баща ми се нарича Андрей Краев Герчев (Георгиев), но бил
известен с името Край Андрей. Дядо ми се нарича Герго или Георги, а баба ми Калица. И двамата са родом и живеели в близкото
село Осмар. Имали двама синове: Недю, роден около 1832–1834 г.,
и баща ми Андрей, роден около 1840–1842 г. И двамата се учили
твърде късо време в селското училище, а по Кримската война – в
града на работа: първият като табашки чирак, а баща ми като слуга
в някои касапчии, какъвто станал и сам той. Около 1860 г. дядо ми
им купил голямо дворно място в Симидчи-Герчовата улица (сега
„Цар Петър”), гдето сега живее дякон Юрдан Митев. Поправил къщите и ги разделил на двамата, като се оженили и станали шуменски еснафи.
Баща ми се оженил за Пенка дядо Стоян-Кавалджиева и имал
3 деца: Добра, родена към 1858 г., Герчо и аз, Стефан, роден в 1867 г.
Когато бях на 5 години, баща ми отиде на Провадийския панаир и
вече не се върна. По-късно от майка си узнах, че баща ми бил член
на революционния комитет в града по това време. Дейността му
била разкрита обаче от турската власт и тя го преследвала. Няколко пъти домът ни е бил претърсван за оръжие и писмени документи. Наскоро след заминаването на баща ми (трябва да е било към
1872 г.) пак беше правен щателен обиск вкъщи: майка ми казваше
после, че била пуснала в кладенеца сабя и ятаган.
По-голямата ми сестра Добра беше много добра ученичка,
свършила класното училище и П. Волов, който бил в родствени отношения с майка ми, се мъчил да ѝ издействува стипендия да следва в Русия, но задържането му попречило. Пак по разказа на майка
си зная, че след като баща ми заминал, дошел да я търси неговият
съдружник татарин, за да ѝ даде пари, които баща ми изпратил от
панаира. Обаче явила се жената на чичо ми Недю, получила парите
и само част от тях дала на майка ми. Тия пари били от продажбата
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на добитък на панаира.
По-късно се разбрало, че баща ми е станал хайдутин. Формирал чета от 8–12 души и действувал около Кюлевча и съртските
села. По-големият ми брат Герчо, който имал нещо ненормално,
успял да намери баща ни към Черковна. Чувах, че от града в четата
били Димитър Калъчлията, Илия Маджара и др. Турците усилено
преследвали четата, като им причинявали големи неприятности.
Рядко извършвала убийства, но често попадала на богати турци и
чорбаджии българи и ги ограбвали. Покровителствувала бедната
рая. По-късно, за да избегне преследванията, четата се прехвърлила в Балкана около Котел, но там след 2–3 години хайдутуване през
1875 г. била изненадана и избита. Имало слух, че някой поп я предал. Спомням се, че баща ми беше едър, снажен и мургав човек, с
дълги черни мустаци и голям нож на пояса. Много често обикалял
околните села за покупка на овце и добитък. Имал съдружници
българи и татари и доставял добитък на турската войска.
Майка ми разправяше още, че революционният комитет имал
заседания в читалището, гдето баща ми често отивал. Негови близки другари били Георги Наков – бакалин, Илия Маджаров, хаджи
Нако Дикиджията и Ради Кавалджиев (негов шурей). И те били
участници в комитета според майка ми. Майка ми е починала на
55–60-годишна възраст към 1897 г.
Чичо ми Недю, по прозвище Табака, имаше голямо семейство. Един от синовете му беше умствено разстроен. Останала е
жива само дъщеря му Ваня, родена към 1870 г., завършила шуменското класно училище и учителствувала в околните села ¼ век. По
мъж се наричала Чолакова. В с. Осмар дядо ми Герчо имал много
сродници. Потомък на този род е Върбан Андреоглу Гайдаря.
След смъртта на майка ми къщата продадохме на дякон
Юрдан Митев. Завършил съм І клас (учих в долното училище до
църквата и в читалище „Напредък”). Спомням си, че ме е учил даскал поп-Пиперков.
ЗАБЕЛЕЖКА: Запитана от мен, Ваня Чокоева, 80-годишна,
сляпа сега, потвърди всички указани от Стефан Краев факти, с из• 37 •

ключение на това, че майка ѝ била скрила предназначените за леля
ѝ пари. Счита обвинението неоснователно. Чула, че Край Андрей
избягал в Анадола и там умрял.
Г. Джумалиев – уредник на архива

СТОЯНКА ВОЛОВА
(Родена в Коларовград, живуща на ул. „Цар Освободител” –
58-годишна – по баща Атанас-Кавалджиева)
Дъщеря съм на по-голямата сестра на П. Волов – Вичка (родена към 1845 г., починала в 1935 г. на 90-годишна възраст). Живея
в къщата на вуйчо ми П. Волов. От майка си Вичка зная, че баба
ми Василка, майка на П. Волов, е починала в 1875 г. Тя е била в
родствени отношения със семейство Провадалиеви (чиито синове основали в София фирмата за хартия). Била омъжена за Вичо
Куклев от с. Дивдядово, който купил сегашната къща. Преди това
живеел в центъра на града и работил като дикиджия, но пропил
имуществото си и спестените пари. Майка ми Вичка е омъжена
за Атанас дядо Стоян-Кавалджиев (сестрата на последния Пенка
била омъжена за Край Андрей. По този начин семействата Волови,
Кавалджиеви и Край Андрей сме в родство).
Докато беше жива майка ми, тя беше подробно разпитана за
живота на П. Волов от писателя Ст. Чилингиров. Зная, че семейството на баба ми Василка е претърпяло голяма беднотия и лишения, докато Волов е бил в Русия. Баба ми и майка ми дори били
принудени да отидат във Варна и постъпят на работа в дома на
гръцкия консул (там били препоръчани от братовчедите ѝ Провадалиеви). Други данни за живота на Волов няма.
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АЛЕКСИ ГЕОРГИЕВ НИКОВ
(Роден в 1879 г. в с. Дибич, осиновен син на Георги Ников,
живущ в с. Мадара, Коларовградско)

Осиновителят ми е Георги Ников Арнаудов, родом е от с. Върбица (Преславско) около 1842 г. Баща му Нико Арнаудов бил селски абаджия и преди Кримската война, когато Георги бил 7–8-годишен се преселил в Шумен. Купил си къща от турски изселник в
„Чамурли-сокак”. Починал в 1866 г. на около 90–92-годишна възраст. Георги ходил в Горномахленското училище 3–4 години, след
което изучил бащиния си занаят. Били са 4-ма братя: най-големият Георги, Васил, Димитър и Маринчо (най-малкият е роден в 1855
г. и 10–12-години по-млад от Георги).
Когато синовете му пораснали, дядо Нико си отворил дюкян
в с. Хабиб (Владимировци, Дели Орман) за бакалия и за продажба
на изработените от него абаджийски стоки. Там пращал синовете
си да стоят на дюкяна. Такъв дюкян той отворил по едно време и
в с. Кюлевча, но не го поддържал дълго време. Към 1870 г. средните му синове Васил и Димитър емигрирали във Влашко – първо в
Гюргево, а после на север в селата.
След Освобождението обаче дирите им се загубили. Доколкото зная от осиновителя си Георги, той другарувал с касапина Край
Андрей и последният го водил в с. Дивдядово на някакво събрание и там Георги станал член на революционния комитет. Обаче
наскоро след това Край Андрей бил заподозрян в революционна
дейност и принуден да избяга към Провадия. После събрал около себе си хайдушка чета и хайдутувал в Провадийската планина. Обикалял и около мадарските скали. Кога и как е бил убит от
турците не съм чувал от баща си. Преди 20–30 години, обаче в с.
Мадара беше дошел някой из Врачанско да търси заровеното хайдушко имане в Мадарските пещери. Той казваше, че имал бележка за обозначение на мястото, която му била дадена от участник в
четата на Край Андрей. Този участник бил единственият, който се
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спасил при унищожението на четата в Балкана. Иманярят се бил
запознал с Край-Андреевия четник в Тракия през Балканската
война. През време на преследванията на комитета в града Георги
бил в село и се криел. След като минала опасността и се завърнал,
той се сприятелил с Рафаил Мощев, Васил Далака, Атанас Стойков
и особено със Савулаки Петров, за сестрата на когото искал да се
ожени. Оженил се обаче след Освобождението. Покрай тях отново влязъл в градския революционен комитет и заработил дейно. В
последния се сприятелил и със Злати Ченгелски и някой си Тодор
Косев, който бил наскоро дошел в града (последният му се обаждаше дълго време от Цариград). Баща му влизал в групата на Радуш
Симеонов, който бил десетник и събирал членски внос. Пари били
получавани и от някои околни села.
Когато в Шумен се формирала революционната чета, осиновителят ми Георги се отзовал с голяма готовност и отишел в една
кръчма на Дюлгерската улица, гдето Атанас Стойков събрал хората. Оттам отишли към Илчов баир и в подножието му дочакали и
други бунтовници, след което със знамето се упътили за с. Драгоево. Събрали се малко хора, 25–30 души, а в селата не искали да въстанат. Покрай с. Върбица отишли чак до Котел, но трябвало да се
върнат. Той се крил в града, но турската власт го заловила. Някой
от другарите му изказал имената на всички членове на комитета.
В Шуменския затвор били задържани стотици младежи. После ги изпратили в Русе, но само най-виновните. Пред Русенския
съд се бил държал твърдо и решително. Като го разпитвали съдиите: „Що си се събрал с тия момчета” (понеже всички били по-млади от него), той казал, че иска да освободи бащината си земя, тази
земя била българска, а не турска. За дръзкото му държание бил
осъден на смърт. После присъдата му била смекчена и оставен на
вечно заточение. В затвора умрял от лишения, душевна мъка и болест най-близкият му приятел Савулаки Петров.
На заточение заминали 7 души. На гара Каспичан близките
им ги изпратили, като им донесли пари и храна. Заточениците
пяли някаква тъжна песен, която започвала: „Ах, другари, чуйте
ме! Може би за сетен път…” От Цариград пътували пеш из Ана• 40 •

дола и седмината навързани с верига за една камила. Пътуването
било много тежко, а не давали вода, карали да плащат преминаването с лодка през реките, хапали ги скорпиони, а в едно градче
тълпата ги нападнала с камъни и едва били отървани от конвоиращите ги турски войници. В този град бил убит с камъни „Св.
Стефан”. Пристигнали в Мосул, гдето било мястото на заточение,
след 40–50-дневно пътуване, без всякакви средства, голи, боси и
болни. Там обаче след няколкодневен престой в затвора почнали
да ги пускат денем на свобода, за да работят и се прехранват. Имало добри хора, араби християни, които ги подпомогнали и дали
възможност да си създадат работа. Правели кисело мляко, кашкавал и извършвали и друга работа. Споходил ги и един българин
лекар. Спечелили малко пари и се върнали по море през Сирия в
1879 г., след Освобождението.
След завръщането си Георги продължил да работи при баща
си, но като бил оземлен с 60 дка земя в с. Мадара, станал земеделец
и отворил и кръчма в селото. Оженил се за сестрата на Савулаки
Петров, която умряла скоро, без да остави деца. Оженил се втори
път за някоя лоша и развалена жена от Шумен, от която също нямал деца. В Мадара отишел след смъртта на баща си. Осиновителят
ми Георги е един от първите българи, заселници в с. Мадара, който
е бил много допринесъл за побългаряването на това село. Бил е
и кмет. С турците се държал строго, но справедливо. Починал е
в 1914 г. на около 73–75 години. Когато запитвах осиновителя си
за причината, по която се изселило семейството му от с. Върбица,
гдето имало хубав имот, той казваше, че имали разправии с татарския султан и неговите хора и се страхували от преследване.
Най-малкият брат на осиновителя ми Маринчо е родом в Шумен. Завършил училището при „горната” църква и учил известно
време и в класното училище. Искал да учи, но дядо Нико го взел на
работа при себе си. Не му се искало да бъде абаджия. Имал желание като порасне, да постъпи в казакалая, но той се разформирал.
Бил представителен, смел и родолюбив младеж. Не желаейки да
остане в града и дюкяна, смятал да отиде в Гюргево при братята си,
но баща му го възпрял. И той станал член на градския революцио• 41 •

нен комитет. В четата обаче не взел участие, понеже отсъствувал
от града (бил из Дели Ормана по търговията на баща си). Когато
брат му Георги, моят осиновител, бил задържан в затвора и осъден
на смърт, той бил разтревожен и дал обет да отмъсти на турците.
Горял от желание да живее свободен живот. Въпреки увещанията
на баща си, в края на 1875 г. избягал от града и се прехвърлил в
Гюргево, при братята си. През 1876 г. постъпил в Ботевата чета,
качил се в Гюргево на парахода „Радецки”. Кога и къде е загинал в
състава на четата не се знае точно.
Осиновителят ми Георги след Освобождението отишел във Врачанско и разпитвал много от живите тогава Ботеви четници за него,
но научил само, че умрял като достоен български революционер в
боевете около вр. Околчица в деня на смъртта на воеводата. Марин
е бил с 10–12 години по-млад от него. Искал да му издигне паметна
плоча в Шумен или на вр. Околчица, за което приготвил и запазил
фотография на Марин (била направена във Влашко, но оригиналът
го взел някой негов роднина). Георги и Марин имали и две сестри,
оженени в Шумен, но се изселили (не зная адреса на децата им).

СТЕФАН ВЕЛИЧКОВ ДУЧЕВ
(Роден в Коларовград,
живущ на ул. „Цар Асен” №10 – 67-годишен – техник)
Баща ми се нарича Величко Дучев х. Иванов. Починал е през
1917 г. на около 90–95 години. Беше търговец на кинкалерия, железария и дървени изделия. Дюкянът му, който затвори по Балканската война, още от турско време е бил на „Кушир”, до сегашния окръжен съвет. Този дюкян му е бил оставен по наследство от баща му
Дучо, който е починал 20–25 години преди Освобождението. Както
баща ми, така и дядо Дучо са коренни шуменци. Къщата на дядо ми
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е на ул. „Цар Асен” (срещу сегашната ми къща и в нея сега живее
Димитър Търговски). В нея се е родил баща ми, но кога и от кого е
построена не зная. Къщата, в която сега живея, е купена от баща ми
от Митю Преславски (зет на Илия Маджаров) чрез публичен търг.
Илия Маджаров имаше брат Андон. И двамата братя бяха търговци.
Още в турско време те строили стария пивовар. Един от братята стоял в Румъния и подхванал голяма търговия, много забогатял и пращал пари на другия, който имал голям магазин на пл. „Оборище”
(в ъгъла на градината до реката, срещу Анастасия Радева, в голяма,
много стара каменна търговска сграда). В тази сграда бяха магазин
„Лувър” (за европейски платове) и дюкянът на Пантелей Мишката. Маджаров имал склад за английски стоки. Мисля, че малкото му
име беше Илия. Наричаха го още Гагарта. Преди 50-ина години той
пропилял имота си, понеже се бил отдал на картоиграчество и пиянство. Моята майка почина преди около 10 години. Наричаше се
Димитрица, по баща Андонаки-Бошнакова.
Баща ми беше добър търговец. Ходил в училище, водеше си
още от турско време търговски книги. Всичко, което е запазено,
ще предам в архива при читалището. Имал е много клиенти както
в града, така и в околните села.

24.V.1950 г.
град Преслав

ИВАНКА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА
(Родена в Шумен, живееща в Преслав – 60-годишна)
Съпруга съм на Иван Бояджиев, починал преди 10-ина години. (Съпругът ми е бил адвокат в град Преслав, кмет и общественик.) Той е син на известния Атанас Жечев Бояджиев (Преслав• 43 •

ски), който е бил член на Шуменския революционен комитет през
времето на П. Волов. От съпруга си и документите, които имаше
вкъщи, зная, че той е роден в 1850 г. Не се знае обаче дали в Шумен,
или в Преслав. Починал е на 45–46 години в град Преслав. Чувала
съм, че на неговия род казвали калмуците. Още като момче на 12–
13 години е бил обаче в Шумен, гдето слугувал и се учил при един
бояджия. Живял е в Костова част, където му е дадено и едно удостоверение за жителство към 1881 г. Като участник в Шуменския
революционен комитет е бил осъден на заточение. Женен е бил два
пъти. Родство имал с обущаря Брадваров и офицера Марашлиев.

24.V.1950 г.
с. Кочово (Преславско)

СТАНЧО ИВАНОВ
(Роден в 1894 г.,
живущ в с. Кочово – 56-годишен – починал 1956 г.)
Бивш подофицер съм от 7-и пехотен полк. Дядо ми по баща
Никола Добрев, който е родом от с. Кочово, на младини е слугувал
в Шумен и там се е запознал с Край Андрей. Върнал се в село и
се заловил за земеделска работа, оженил се и си направил къща,
в която сега живея. Когато Край Андрей формирал чета и почнал
да обикаля шуменските села и да преследва народните изедници,
дядо ми оставил семейството си и постъпил в четата на Край Андрей. Хайдутувал с него 2–3 години, много се измъчил от тежкия и
опасен хайдушки живот, поради което, когато четата била прогонена от Шуменско, се завърнал пак в село, като се криел. Бил обаче
заловен и изпратен в Шумен, а после и в Русе (вероятно той е бил
осъден, понеже стоял дълго време в затвора). През Освободителната война при бомбардировката на Русе паднал руски снаряд в
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затвора и го убил. Горното ми е разказвано от баща ми Иван Н.
Добрев, починал. За Край Андрей по-рано, когато имаше живи
старци, които помнеха турското робство, съм чувал много разкази, в които се хвалеха неговата смелост, сила, омраза към турците
и чорбаджиите и добрина към бедните българи рая.

24.V.1950 г.
с. Кочово (Преславско)

МАРИНЧО НЕДЕКОВ
(Роден и живущ в с. Кочово – 89-годишен)
Дядо ми е родом от с. Махмуд кьой (Преславско). Кога се е
заселил в Кочово не съм чул. В селото тогава имало турски чифлици, а стопаните им паши и беюве живеели в Шумен. Българското население имало много малко земя и работело на чифлиците
им, наемало от тях земя. Имало и редовна ангария. Но турците
почнали да продават малко по малко земята си, която българските селяни закупували. Тогава в Кочово надошли преселници от
Преслав, Злокучен и други близки села. Дядо ми си спомняше и за
Юсеин-сефери (войната в 1828–1829 г.). Тогава бил момче 8–10-годишен. Казваше, че в боаза над селото произлязъл голям бой. Турците оставили русите да навлязат в прохода, оградили ги и избили
много от тях. Турските войски били командувани от свирепия и
страшен Кара-дженем паша. Той настигнал оттеглящите се руси
към Преслав и в корията (югоизточно от село Кочово при реката)
избил останалите. В боаза и сега често се намират кости на убитите руски войници. По това време турците укрепявали и околните
висоти (Куру-баир и Илчов-баир). Преслав и с. Кочово били запалени и изгорени.
Дълго време с. Кочово нямало църква и училище. В тур• 45 •

ско време построили параклис на баира, а черква в 1896 г. едвам.
В 1877 г. при Освободителната война турците наново укрепявали
околните висоти. През зимата селото било нападнато от черкези и
башибозук и разграбено. Населението се спасило с бягство в Шумен. По искане на местните турци дошла войска от града, която
прогонила черкезите и възстановила реда. В турско време в планинските околности на Шумен се подвизавал народният хайдутин
Край Андрей, който произхождал от с. Осмар. Знае се, че е идвал и
в с. Кочово. В четата имало четници от околните села и с. Кочово.
Край Андрей най-много действувал към съртските села. Турците
усилено го преследвали и той бил принуден да избяга в Балкана,
гдето загинала цялата чета.

24.V.1950 г.
с. Кочово (Преславско)

МИХАИЛ ЮРДАНОВ ЧОЧЕВ
(Роден и живущ в с. Кочово – 68-годишен – бакалин)
Дядо ми се казваше Вичо Чочев, родом и живял е в град
Преслав (земеделец и овчар). Имал 5 синове и една дъщеря, които живеели при него. Синовете му са: Станю, Миню, Йордан,
Стоян и Марин. Моят баща се нарича Йордан, починал е в 1909 г.
на 74–75-годишна възраст. Марин, най-малкият от братята, е роден между 1842 и 1844 г. Бил е овчар и е пасъл овцете на баща си,
150–200 овце. Неграмотен, буен и снажен селски младеж със здраво национално чувство. Не е бил женен. В Преслав имало доста
турци, а наскоро дошлите черкези се държали грубо, притеснявали и ограбвали българското население. Било е през годината, през
която четата на Хаджи Димитър минала Дунава (1868 г.). В полето
при (Морена) дошел един черкезин и му поискал белите му навуща
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и чантата с храна. Бил принуден да изпълни искането му, понеже
черкезинът бил въоръжен. Когато обаче седнал да се обува, Марин
го издебнал, ударил го с овчарската си тояга и го убил. Изплашен
от станалото, насякъл вършина и сухи листа и запалил трупа. Било
по Великден, на втория или третия ден. Марин изоставил стадото,
върнал се в дома си и заминал за Шумен, а след това и в Добруджа,
гдето се укрил от властта. Работил при познати овчари малко време и сполучил да се прехвърли във Влашко. Попаднал в средата на
емигранти, които отивали в четата на Хаджи Димитър. Записал
се и той. Участвувал в целия ѝ поход до вр. Бузлуджа. Бил заловен
при някаква воденица, отведен в Сливен на разпит и осъден на
смърт (вероятно не е в Сливен, а в Русе, гдето са били обесени и
другите четници). Той не е казал истинското си име, за да не преследват баща му, а се е казал Марин Димчев от Преслав. Властта
издирила семейството му и изгорила къщата му. Дядо Вичо Чочев
бил задържан и изтезаван. Семейството му избягало от Преслав.
Моят баща Йордан отишел в Шумен, чиракувал две-три години и
после се заселил в с. Кочово, брат му Миню се изселил в с. Имренчево, гдето останал. Леля ми също била укрита в Шумен, гдето се и
оженила. Двамата най-големи женени братя пък избягали в гората
и чакали да се забрави случката, след което се завърнали. Всичко,
което разказах по-горе, го зная от баща си.

3.VІ.1950 г.
Коларовград

…… ЛАЗАРОВА ДРАГИЕВА
(Родена в Шумен, живееща в Шумен – 58-годишна)
Аз съм храненица на Атанас Бояджиев от град Преслав. Той
беше женен 2 пъти, при което и двете му жени са били от Шумен.
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Когато е бил пратен на заточение, бил е вече женен с дете, което по-късно се поминало. Зная от осиновителката си, че е роден в
1850 г. в град Преслав. Починал е на 46-годишна възраст в 1896 г.
Още твърде малък е останал сирак, но имал женени сестри, които
се грижели за него.
По-късно го изпратили в Шумен при свой далечен роднина,
също преславчанин. Негов син е Павел Преславски. Атанас Бояджиев станал бояджийски чирак, отначало живеел в Кукловата
улица, а после в Костова част. В Шумен останал на работа до 1875
г. Запознал се с П. Волов и влязъл в революционния комитет, а после участвувал и в четата. Семейството му било с дядо Симеон
Варненско-Преславски в приятелски връзки и последният укрил
от властта ценностите му, когато го задържали и заточили. Втората му жена е в родствени връзки с обущаря Брадваров.

17.V.1950 г.
Коларовград

ИВАНКА ПАНТЕЛЕЙ ПАШМАКОВА
(Родена в Шумен,
живееща в Шумен – 78-годишна, починала 1955 г.)
Съпругът ми се казва Пантелей (роден в 1855 г. в Шумен, а
починал в 1944 г.). Беше дикиджия. Като такъв той с голямо усърдие и труд можа да постигне голямо благополучие, но с упадъка
на занаята престана да работи и се залови за лозята си. До 1940 г.
живеехме в старата къща на същото място, която тогава се разруши. Била е строена преди около 160–170 години от прадядото на
мъжа ми. Около нея по същата улица имаше и други стари къщи
(на Байрямови, Бошнакови, Неделчеви и др.), някои от които са
били по-стари от 200 години, както казваха стари хора. Дори съм
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чувала, че тук тогава раснала буйна гора. Аз произхождам от семейство, което е било преселено в Тулча. Домашните ми се завърнали в Шумен с лошо материално положение. Тогава, след смъртта
на баща ми, ме е отгледал хаджи Добри, баща на Стилиян Чилингиров. В родствени отношения съм със семействата на Христо
Кирков, Тодор Икономов, Матю Папазов и Стилиян Чилингиров.
Моят свекър Иван (Гълъщев) е бил обущар и имал дюкян в
град Тулча, на който стоял най-големият му син Петраки, вероятно 14–15 години по-възрастен от съпруга ми. От шуменския си
дюкян дядо Иван изпращал в Тулча редовно цели коли готова стока, която там се разпродавала бързо между руснаците. Изглежда
че Петраки е останал в Добруджа. Свекърва ми Иванка произхождала от богат род (тя е сестра на Пантелей Керацов Казанджията,
чиято дъщеря е съпруга на Ст. Райков – учител). Аз зная, че Екатерина – зълва ми и съпруга на Т. Икономов, е по-малка от Дяко. От
рода на Тодор Икономов са останали живи само внуците им (д-р
П. Янков, София, ул. „Любен Каравелов”, и Димитър Икономов).
Отгледана съм и се считам като дъщеря на хаджи Добри Чилингиров. Той е умрял към 1897 г. на около 62–65 години. Майка ми е
Стефания от рода на Кадемовите. Хаджи Добри имаше брат Ганчо
и сестра Стоянка. Ганчо имаше син Христо и дъщеря Стоянка. Хаджи Добри имаше освен мене и една дъщеря ….., и трима синове:
Стилиян, Атанас (починал 1918 г.) и Коста.
Както казах, в съседство с нашата къща (където сега живея)
имаше редица стари къщи и дюкяни (на мястото на къщата на Ст.
Юрданов е имало воденица на бара, която се отбивала още горе
при църквата). На ъгъла (десния, източен) срещу моста имаше голяма кръчма (държеше я Иван Селев, после синът му Александър).
Над кръчмата и до нея имаше много стари постройки – табахни.
До тях 2–3 бъчварски дюкяна, а по на изток ракиената фабрика
в реката на Добри Ракиджията. До нея имаше и чешма. В къщата
на Юрданови (тя беше на майката на д-р Добрев, после се купи от
военния лекар Пантара и най-после я събори Стефан Юрданов и
строи нова). В Бошнаковата улица живееше един пощенски чиновник Христо Марков (5–6 години по-възрастен от съпруга ми), кой• 49 •

то умря преди 20–25 години. Мисля, че не е останал никой от неговия род. Къщата му я продал Шалварджиев, който може да знае
нещо за него. Когато съпругът ми се отдели от брат си Дяко, той си
отвори дюкян по същата улица в посока към Битпазар. Затвори го
през войните и стана разсилен в гимназията.

25.VІ.1950 г.
Коларовград

АЛЕКСАНДЪР РАДЕВ КАВАЛДЖИЕВ
(Роден и живущ в град Коларовград – 65-годишен – пенсионер)
Син съм на Ради Кавалджиев. Той често ми е разказвал за
миналото си. Казваше, че е роден в град Шумен при започване на
Кримската война. Дядо ми пък, Стоян Кавалджиев, е родом от с.
Доброл (Карнобатско) и се занимавал със земеделие и скотовъдство. Кога се е преселил в Шумен не е много изяснено. От баща си
зная, че дядо Стоян е напуснал с. Доброл със семейството и добитъка си заедно с руските войски, вероятно през 1830 г., когато след
войната се оттегляли от Южна България. Заселил се в Добруджа за
късо време, преминал в Бесарабия, но не могъл да се установи там,
а постепенно се върнал обратно в България. И се спрял в Шумен,
квартал „Долен чифлик”, гдето купил дворно място и къща (до
Иван Хинев, сега дом на някой подофицер Петър). С дядо Стоян се
изселил, странствувал и установил в Шумен и Желез Гьокчеренлията от с. Подвис (Карнобатско). Дядо Стоян закупил полски имоти
в с. Кабиюк-Суютлий, където дори е престоявал по-голяма част от
годината. Починал на столетна почти възраст в 1880 г. или 1881 г.
Бил женен два пъти. От първия брак е имал 4 деца: Продан, Петър, Жечка и Пенка (омъжена за Край Андрей). От втория брак се
родил Атанас (оженен за сестрата на П. Волов – Вичка), Ради (моя
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баща), и Иван (починал рано).
Баща ми Ради е ходил на училище до ІІІ клас. После го дали
да се учи на занаят при някой балтаджия. Бил чирак и калфа няколко години, но майстор не станал, понеже не му се харесвал този
занаят. Взел участие в Шуменския революционен комитет, председателствуван от П. Волов. Взел участие и в сблъскването, което
станало при тъй наречената „френска сватба”, където бил ударил с
камък войник или заптие, за което го потърсили да го арестуват.
Той се уплашил, съобщил в дома си, че ще отиде в Осман Пазар по
работа, но тайно избягал с кираджийската кола на Петър Хортмаджията в Добруджа (и неизвестно кога се прехвърлил в Румъния).
Участвувал в Сръбско-турската война. Бил е едър и снажен човек,
с големи мустаци. Във Влашко доста скитал и бедствувал. Препитавал се като градинарски работник. В Освободителната война е
бил ранен. От баща си чувах, че свако ми Край Андрей е бил член
на революционния комитет. Властта разкрила някои от членовете
и взела мерки за задържането им. Край Андрей успял да избяга,
като формирал хайдушка чета, в която имало и няколко шуменци.
Спомням си, че упоменаваше Димитър Калъчлията, Димитър
Марашлията и Илия Маджарът. Те често идвали нощем в града с
Край Андрея в дома на дядо ми. Един ден турските полицаи успели да обградят дома на дядо ми и заловили двамата Димитровци.
Край Андрей указал голяма съпротива, бил ранен, но сполучил да
избяга. Съдбата на Край Андрей ми е неизвестна. Баща ми предполагаше, че е убит в Балкана. След Освобождението баща ми беше
оземлен с 40 декара земя, но той я продаде и остана в града, гдето
се е прехранвал с дребни административни служби. Починал е в
1937 г.
Аз и по-големият ми брат …… участвувахме в македонските
борби за освобождение.
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08.VІІ.1950 г.
Коларовград

СТЕФАН МАТЕВ
(Роден и живущ в град Коларовград, ул. „Цар Асен” №2 –
58-годишен – чиновник)
Баща ми се казва Матю Стефанов Кюсеманев, по занятие шивач (роден в 1857 г., починал 1928 г.). Чичо ми Иван Стефов (Стефанов) е бил също шивач и са работили с баща ми в един дюкян на
главната улица пред сегашната ни къща. В старата ни къща, която
е била на главната улица, двуетажна, сравнително нова постройка, е живял Фазлъ паша. Построена е била от дядо ми Стефо Кюсеманев (роден около 1812 г., починал към 1898–1899 г. на 85–90
години. По-рано той живял в друга по-стара къща на ъгъла на ул.
„Цар Асен” №… с ул. „…….”, която била строена от баща му. Имала
хубави тавани и юклюци с резба. Съборена е при отваряне на ул.
„……”. Дядо ми и прадядо ми са коренни шуменци. Баба ми обаче
била преславченка.
Чичо ми Иван, който е по-млад от баща ми с 2–3 години, е
членувал в Шуменския революционен комитет, участвувал в съставената чета и отишел с нея в
с. Драгоево. Носил оръжие с
кола. Бил заловен от турците в последното село и затворен. Не бил
признавал участието си. След като престоял 3–4 месеца в затвора,
бил освободен като малолетен и по ходатайството на Фазлъ паша,
който бил квартирант в къщата на баща му. Имена на участници
освен Р. Мощев не е споменавал. Починал е ерген на около 75 години в 1935 г.
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16.VІІ.1950 г.
с. Дивдядово

ДИМИТЪР СЪРМОВ
(Родом и живущ в с. Дивдядово – 90 годишен)
Познавам добре поп Захари Димов – стария Ченгелски свещеник. Той е починал преди 50–55 години. Познавам добре и М. Хашламов, Д. Чакъров и Тодор Рахнев. Много пъти, когато бях млад,
в празнични дни съм влизал в разговор с тях за миналото, за турското време, което и аз добре помня, понеже при Освобождението
бях 16-годишен. От това, което се разказваше от тия стари хора,
беше ясно, че в турско време в селото имало някакъв комитет, в
който влизали горните лица. Събирали се в най-старото училище, което е зад църквата. Никой от тях не е казвал, че комитетът
е бил съставен от Васил Левски. Останах с впечатление, че някога
Левски е бил преминал през селото и преспал в старото училище.
Поп Захари казваше, че по време на черковната борба и той се обявил против гръцкия владика, не го искал в село и че по това време
имали още килийно училище, но след изпъждането на владиката
се открило добре уредено взаимно училище в метоха до църквата.
Чувах, че нашите селски комити имали връзка с шуменските и
идвали често на срещи с тях в селото. По-късно установили връзка
и с П. Волов, който идвал в село, гдето имал роднини. Не помня кой
ми е бил учител най-напред. Мисля, че такъв беше Рашко Блъсков,
а после и Димитър Блъсков, негов син. Той беше любимец на млади
и стари. Затова и селото му построи паметник. И поп Захари е бил
малко време учител. За комитаджийството му е бил винаги гледан с
подозрение, бил е арестуван и затварян в Шуменската тъмница, но
бил освободен по застъпничеството на митрополит Симеон. Сега
поп Захари има една жива дъщеря Милица на 80 години. В село има
потомци и на Димитър Блъсков. При Освобождението много селяни бяха принудени да работят ангария при двете големи табии, тази
на платото и източно от селото. И аз работих там с баща си. После,
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предвид голямата опасност от турски насилия върху местното население (турците точели ножовете си и се заканвали), избягахме в
Шумен с храната си, част от добитъка и пр. В града имаше бегълци и от други села: Салманово, Мараш, Златар, Касаплар и пр. Населението на града беше много сгъстено, имаше голяма скъпотия,
турците продължаваха да изкарват българското население за работа
на табиите. В града имаше и чужденци и владееше ред и сигурност.
Още със сключване на примирието се завърнахме пак в село.

16.VІІ.1950 г.
с. Дивдядово

ПОП НИКОЛА СТАВРЕВ
(Родом от Провадийско, а живущ в с. Дивдядово – 69-годишен)
От 1925 г. досега съм свещеник в с. Дивдядово. Интересувах
се от миналото на селото, църквата и училището, но не можах да
науча много. Не заварих жив стария свещеник поп Захари. Разпитвах стари хора за него и научих следното: роден е бил около 1822–
1825 г. Вероятно е завършил килийното училище в град Шумен. Не
можах да разбера бил ли е учител в село и кога. Станал свещеник
в 1857 г., което се вижда от една приписка към една от черковните
минеи. Там е указано, че в 1856 г., още преди да е станал свещеник, той е купил и подарил тази книга на църквата. Бил е свещеник
39 години до 1896 г., когато се е поминал на 70–75 години.
Стари хора казваха, че поп Захари бил комита и решителен
човек. От разказите им се вижда, че поп Захари е стоял начело на
селския революционен комитет, в който влизали Върбан Попов,
Тодор Рахнев, Марин Хашламов, Митю Чакъров, Стефан Русев и
др. Кога и кой го е основал не можах да узная. Преди 20–25 години
някои от указаните лица бяха още живи и от техните спомени се
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виждаше, че са били във връзка с Шуменския революционен комитет (и вероятно са били негово поделение, каквито имало и в
други околни села). Събирали пари, чели революционни вестници,
укривали някои революционни дейци и пр. Казваха още, че Васил
Левски на минаване през Шумен бил преспал в най-старото училище, което е зад църквата. Никой обаче от тях не ми е казвал,
че лично е видял Левски. Изобщо всички указваха, че поп Захари
е приел Левски и той го укрил в своята стая в старото училище,
което вече не служело. Може би това е действителност, но новото поколение я е преувеличило, свързвайки църквата и метоха и
с Левски, който уж често се укривал тук, отивайки за Добруджа, а
дори че той лично е основал селския комитет. От други по-стари
хора чух да си спомнят за П. Волов, който идвал в село като учител
и революционер, за Димитър Блъсков, за когото селото е запазило
жив спомен като прекрасен народен учител: също и за Р. Блъсков.
В село е бил учител и Н. Бацаров, но не го помнеха.
Дивдядово, според преданията още запазени в по-старите жители, било много старо и е съществувало в епохата преди турското
завоевание. Има запазени предания за местността Разбой, че там е
станала голяма битка. Интересни са и пещерите над селото. Изобщо в долините на платото има стари пещерни църкви и параклиси.
Преди 10 години в селото идва археологът Ив. Велков, комуто дадох
горните сведения за селото и за миналото му. Виждах и записката на
поп Захари в една негова книга, в която се указва, че са дадени 2000
гроша за народното дело – 1872 г. Къде е сега тази книга не зная.
Най-старата църква в село е при началото (южния склон) на
долината, която се вдава в Илчовия баир, до къщата на наследниците на Върбан Попов. Там е било и първото килийно училище. Един
от старите свещеници е бил Върбан Попов, умрял в 1836 г. през време на чумна зараза (за това има бележка в минеите). В църковните
книги има бележка за обсадата на град Шумен в 1810 г. и се указва,
че настанала голяма скъпотия. Има и други по-незначителни малки
стари бележки. В 1846 г. се е съградила каменната църква, а малко
по-късно и старото училище. Преди поп Захари свещеник в село е
бил дядото на покойният шуменски адвокат Борис Попов.
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10.VІІІ.1950 г.
Коларовград

ИВАНКА ПОП ТОДОР ВЪРБАНОВА
(Родом и живуща в Коларовград – 64-годишна)
Дъщеря съм на поп Тодор Върбанов. Той е роден в Шумен в
1858 г. Баща му, моят дядо Върбан Константинов, е също шуменец, занимавал се е с фурнаджийство. В турско време фурната му е
била на Битпазар, а после на „Араста”, гдето е сега инженерството
(там не е имало хан, а фурна). Починал е на около 80 години през
Балканската война. Фурната е вадила симиди и бюреци. Баба ми не
е шуменка, а от Лясковец. Дядо ми е живеел в Дюлгерската улица,
близо до дома на Шалварджиеви. Баща ми се е родил там, учил се
в горномахлянското взаимно училище, а после завършил и 4-токласното училище в града. Негови съученици са били Рачо Петров, Митю Войников и Жечо Павлов. Учител му е бил и П. Волов.
Две години (1876–1877 г.) бил учител в с. Кирилово, Преславско.
След Освобождението мислил да постъпи във военно училище. Обаче се отказал и се оженил за Мария Кинчева от с. Кирилово
вж Кирково (по това време бил учител в с. Преслав). В 1885 г. бил
възведен в свещенически сан в с. Преслав, а в 1890 г. (доколкото
си спомням) се преселил в град Шумен и заел енорията на починалия тогава поп Васил (стария). Служил е при „горната” църква
„Св. Възнесение”. Достигнал е чин архиерей. Починал на 1.VІ.1925
г. на 67-годишна възраст. Беше начетен човек, със спокоен и бодър
характер, милостив и състрадателен. По-долу показвам родословието на дядо ми Върбан:
ВЪРБАН Костадинов (1830–1912 г.)
поп Тодор – Костадин – Христо – Марин – Сава – две дъщери:
Иванка – Кирил – Мария:

д-р Цезар Константинов:
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Забележка: Костадин – музикант, рано починал, Марин –
гимназиален учител (химик), Сава – пощенски чиновник, две дъщери – учителки в Бургас и Сливен.
Чичо ми Христо участвува във войната през 1885 г. като доброволец, а после стана офицер и служи в Хасково. Той е баща на
д-р Цезар Константинов. Чичо ми Марин е учителствувал в …
Аз завърших шуменската девическа гимназия и станах учителка в девическата прогимназия по ръкоделие. Сестра ми …… е
била основна учителка, а сестра ми Мария по немски език в гимназията. Следвала е във Виена. Брат ми Кирил (роден 1891 г.) е бил
артилерийски офицер и е достигнал чин подполковник.
В настоящата си квартира се преместихме след Балканската
война, а къщата си строихме след смъртта на баща ми.
От по-старите свещеници в града познавах поп Панайот Иванов (живял е близо до Стателовата къща). Дъщеря му Мария е
била омъжена за Радуш Симеонов. Поп Панайот е бил дълго време
сакеларий на „горната” църква. Марин Иванов е братов син на поп
Панайота, а учителят Г. Попов е вуйчо на Марин Иванов. Бащата
на Г. Попов се е казвал поп Иван, служил е при „горната” църква и
е умрял твърде млад.
Поп Васил Економов (старият) имаше син Атанас, който държеше деликатесен магазин на ъгъла срещу инженерната палата
на „Араста”. Дъщеря му Мария е омъжена за полковник Зяпков.
Друг свещеник беше поп Димитър от с. Драгоево, който е служил
в „горната” църква докъм Балканската война. Поп Данаил също е
бил свещеник в града до преди около 25 години, мисля че е служил
при „горната” църква.
Мои учители в гимназията бяха Иван Велков, Атанас Димитров, Жечо Павлов, Иван Кравков и Петко Българов. В основното
училище ме учиха Василка Пеперлиева и Атанас Денев (баща на
сегашната директорка на девическата гимназия Вера Атанасова).
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СТОЯНКА ВОЛОВА
Майката на Панайот Волов се казва Василка и е сестра на Марин Бенли. Тя е починала през време, когато Волов е бил затворен
в Русе, по „френската сватба”. Тя имала 7 деца: 1. Стефания, омъжена за един грък – гостилничар в Шумен, който имал връзки с
жп компанията. Тя починала рано. 2. Панайот. 3. Майка ми Вичка,
родена към 1853–1854 г., починала в 1941 г. на 88 години и омъжена
за Атанас Кавалджиев, брат на Ради опълченеца (баща им се казва Стоян, а дядо им Вълю Кавалджията, родом от Карнобатско и
дошел в Шумен след Руско-турската война 1829 г. Имал е 400–500
овце). 4. Николай – обущар, починал млад. 5. Димитър, който учил
до 5-и клас и починал като ученик. 6. Йордан и Марин – близнаци,
починали много малки.
Бащата на П. Волов, моя дядо Вичо, е родом от Шумен, но
баща му Симеон Куков е родом от с. Драгоево и се заселил в Шумен много млад. Той бил състоятелен (лозя, ниви и купил къща в
града на ул. „Славянска” – шапкарница „Братска обич”). Син му
Вичо, по прякор Вола, е учил дикиджийски занаят, но бил буен,
сприхав, мързелив и обичал да пие. Той прахосал имота на баща
си, продал къщата и се преместил в Долната махала. В коя къща е
роден Волов не зная точно. От майка си съм чувала, че той е роден
в къщата в Долната махала.
Когато Волов е бил малък, семейството му изпаднало в тежко
материално положение и майка му, която имала връзки с някой
свой далечен роднина Провадалиев, я настанил като дойка в дома
на гръцкия консул. То било след смъртта на най-малките ѝ деца
близнаци. А когато Волов бил вече ученик, майка му била настанена на домашна работа в чифлика на Анастас Стоянов в с. Дивдядово. Отишел и баща му като работник и каменар. Тогава Панайот
учил една година в Дивдядовското училище. Кой го е учил не зная,
обаче в Шумен бил ученик на дядо Илия Блъсков. Относно Марин
Бенли, чувала съм че той помагал понякога на сестра си. И от 1867
г. той поел разноските по издръжката на П. Волов в Русия. Чувах
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от майка си, че Бенли бил разочарован от него след „френската
сватба”, дал му известна сума и се дезаинтересувал от него. За избягването му от Русенския затвор помогнала баба Тонка.
Допълнително разпитах Стоянка Волова – на поставените
ѝ въпроси относно родословието на вуйчо си Панайот обясни:
Майка ми Вичка е трето дете на Василка и Вичо Симеонови.
Първото е Стефа, която е била 3–4 години по-голяма от Панайот.
Тя се оженила 17–18-годишна за някой грък, отишла във Варна,
но се поболяла и починала скоро, без да има деца. Второто дете в
семейството бил Панайот. След него се родила майка ми, в началото на Кримската война. Ходила е малко на училище. Майка ми
почина през 1941 г. на около 85–86 години. След нея се е родило
момче – Николчо, което доста боледувало и когато баба Василка отишла във Варна с дъщерите си на работа в дома на гръцкия
консул, той починал. След това, доста по-късно, се е родило пак
момче, кръстено Димитър. То е било по-малко около 10–12 години от майка ми. Учило след Освобождението в прогимназията и
на около 15-годишна възраст също починало. Последните деца на
Василка били пак момчета: Йордан и Марин, и те слаби и болнави,
починали твърде малки.
Дядо ми Вичо произхожда от състоятелен шуменски род.
Баща му Симеон имал полски имоти и той купил къща на сина си
на главната улица (сега ул. „Славянска” №64). Помня споменаваше
се, че имал сродство по жена си с рода на Инжевите и някой дограмаджи Дечко. Баба ми пък е сестра на Марин Бенли. Последният
имал и друга сестра Фотина, оженена за някой си от рода Скутуновите, също шуменци. Дядо ми Вичо (починал към 1904 г. или 1905
г.) като младеж бил буен и разглезен. Ходел е на лов и като ловджия
убил някакъв вол. Дядо Симеон произхождал от с. Драгоево и се
заселил в Шумен през някоя война.
Майка ми се омъжила за Атанас Кавалджиев от Долния чифлик, градинар. Градините му бяха в Сусурлука. Имаше и овце и
свине. Ние бяхме 5 деца: Панайот, Васил, Христина, аз – Стоянка
(родена 1890 г.), и Ганка. Момчетата починаха отдавна. Христина
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също, тя е задомена във Варна, а Ганка е жива. Помня много от
онова, което майка ми споменаваше за П. Волов. Той е бил роден
през март, баба ми му свързала мартеница и когато дошли лястовичките, я скрили под камък, какъвто обичай имало в Шумен.
Панайот обичал да пее. Надвечер, след връщане от училище,
стоял около майка си, помагал ѝ да навива масурите, когато тя работела на тъкачния стан и пеел народни песни. Изобщо майка ми
постоянно споменаваше за Панайота като добро, прилежно момче
и нежен син, който много милеел за нея и се стремял да ѝ помогне с
нещо в къщната работа. Дядо ми Симеон, баща на Вичо – трябва да
е починал рано и след неговата смърт дядо Вичо (бащата на Волов,
се пропил и изпаднал в много задължения). За да ги изплати, продал къщата на един свой далечен роднина, а си купил къща в Овчарската махала. Чувах от майка си, че Марин Бенли много пъти
помагал на баба ми с пари и подаръци, а после поел и издръжката
на Панайота в Русия. Петрана Обретенова беше дошла да се види
с майка ми, когато се правеше паметникът на Панайот и тя твърдеше, че майка ѝ баба Тонка помогнала на Волов да се прехвърли
в Гюргево.
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ДАННИ ЗА МИНАЛОТО НА ГРАД ШУМЕН,
СЪБИРАНИ ЧРЕЗ РАЗПИТ
НА ГРАДСКИ ЖИТЕЛИ –
СПОМЕНИ, ПРЕДАНИЯ, РОДОСЛОВИЕ
ІІ ТЕТРАДКА
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СВЪРШЕНА НА 10. І. 1951 г.
ПРОИЗВЕЛ РАЗПИТА:
Г. С. ДЖУМАЛИЕВ

СПИСЪК НА РАЗПИТАНИТЕ ЛИЦА
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Милица Андреева Андреева
Димитър Станчев
Райна Железова
Елисавета Шопова
Василка Каданова
Велико Дюкмеджиев
Иванка Атанас Денева
Арх. Кирил Златев Рачев
Анастасия Георгиева Чакърова
Величко Спасов Попов
Анастасия Васил Радева
Душка д-р Атанас-Кандиларова
Бойчо Анастасов Петров
Денка Новакова (Шпатова)
Петко Иванов Мечков
Елена Келямова
Мика Юрдан-Панайотова
Врам Маркарян
Василка Георгиева Попова
Стефанка Стилиян Чолакова
Божана Златарева
Геновева Търговска
Екатерина Димитрова Велкова
Райна Христова Киркова
Надежда Симеонова
Никола Шамарджиев
Царева Асен-Неделчева
Райна Стефан-Юрданова
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17.VІІІ.1950 г.
Коларовград

МИЛИЦА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА
Баща ми се нарича Станчо Стоянов Нарлиев (роден е в 1858
г., а починал в 1913 г. на 54 години). Родом е от град Търговище,
останал е сирак твърде малък и отведен в Шумен, гдето бил отхранен от богати хора. Там ходил в училище, но му станало мъчно
за родния град и по един панаир се завърнал в Търговище, гдето
един богат човек – румънски чокой го взел със себе си и отвел във
Влашко. Тогава имал 15–16 години. По Освободителната война,
виждайки че негови другари се записват в опълчението, отишел с
тях и участвувал във войната. Завърнал се в Шумен, гдето изпълнявал малки административни длъжности. Един от синовете му
Светослав (роден 1893 г.), бидейки на работа в град Неврокоп през
1935 г., е бил убит като комунист от михайловистите. Съпругът ми
се нарича Андрей Андреев Захариев (родом от град Шумен, починал тази година на 76-годишна възраст и е бил 20 години работник
в Америка). Баща му произхожда от с. Дибич.

ДИМИТЪР СТАНЧЕВ
(Роден и живущ в град Коларовград, ул. „.......” №…)
Баща ми се нарича Станчо Янев Събев (родом в Шумен 1847
г., починал на 56 години в 1902 г.). Преди Освобождението ходил
много малко на училище. Чиракувал в кафене и сам станал кафеджия. Държал кафене и кебапчийница под читалище „Напредък”.
Бащината му къща била близо до пресечката на „Панайот Волов”
и „Цар Освободител” (близо до П. Мирчев – къщата сега е съборена). Малко преди Освобождението заедно с баща си (дядо ми
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– Яни Събев) отишли в Тулча, където баща му, като майстор зидар, наел работа. Но в 1876 г. при обявяване на Сръбско-турската
война заедно с други шуменци отишел във Влашко и се записал
доброволец в българските чети. Бил се на Шипка, Стара Загора и
Шейново. За тази дейност свидетелствуват следните документи:
уволнителен билет от 3-та опълченска дружина и грамота от сръбския княз за награждаването му със сръбски орден. След Освобождението баща ми продължи да работи като кафеджия. Зная, че
и дядо ми е от града, обаче прадядо ми е бил родом в с. Кюлевча и
той по руско-турските войни се е заселил в града. В опълчението е
участвувал и чичо ми Ангел (баща на акушерката Моллова, живуща на ул. „Кирил и Методий” №…).

РАЙНА ЖЕЛЕЗОВА
(Родом и живуща в Шумен, 71-годишна)
Внучка съм на поп Тодор Куцаров (той е първи братовчед на
бащата на ген. Марин Куцаров). Живял е на ул. „…..”. Имал 12 деца,
5 от които се поминали много рано. Баба ми е починала в 1873 г.
през време на холерата. Най-малката му дъщеря Славка се е омъжила за учителя Стефан Деребеев. От майка си зная, че дядо ми
е починал на преклонна възраст в 1882 г. на 80–85 години, когато
съм се родила. Бил е свещеник в „горната” църква, а после се прехвърлил в „долната”, когато се е направила. Когато е бил в „горната”
църква, енорията му обхващала и с. Дормуш. Майка ми разказваше, че с дядо ми отивала да пее в църквата и дъщеря му Калушка.
Поп Тодор имал двама синове: Васил и Николай. И двамата са били
търговци, а вторият беше и кмет на града.
Дъщерята на Васил Попов е съпруга на печатаря Величко Попов. И двамата братя са участвували в случая с „френската сватба”
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– 1875 г., и са били затворени в Русенския затвор (Ст. Чилингиров
споменава за тях под името Васил и Николай Куцарови). В затвора
с тях е бил Павел Андреев, баща на Харалан Марков. Последният
от затвора успял да пише на своя другар Янко Симеонов да скрият
архивата на П. Волов (комитетската), за да не се открие от властите
(това писмо било предадено в музея от наследниците на Янко Симеонов). По онова време в Шумен е имало един богат търговец Никола Българов, който се премести в Русе, когато бях малка. Зная, че
е живял на главната улица до старата къща на мъжа ми, у майката
на Жечко Иванов.
Мъжът ми Атанас Железов е сродник на Жечко Иванов. Баща
му Стефан имал двама братя: Добри и Иван. Жечко Иванов е син
на Ивана, най-малкия брат. Учителят Стефан Деребеев се славеше
като добър черковен певец, пееше в „горната” църква. Живееше до
печатница „Спас Попов” – ул. „Тодор Икономов” №4 (той я купил
след женитбата си за Славка). Починал е в 1903 г. или 1904 г. След
смъртта му къщата я продали на Д. Михайлов – търговец. Деребеев имаше две дъщери: Радослава (Ненчо-Михайлова) и Дафина
(полк. Пиперова) – починала; син – Боян – починал. Жива е само
Радослава, живуща в София, бул. „Н. Николаевич” №5.
Моят свекър Стефан Железов вероятно поради западане на
търговията му е станал учител в „долномахлянското” училище
(преди и след Освобождението в него е замествал Илия Блъсков).
Той е бил женен два пъти за Мария, дъщеря на П. Савов (и сестра на генерал Сава Савов), която починала от уплаха. Имали три
деца: Фотинка (омъжена за търговеца Иван Фесчиев – последният и брат му Димитър произхождали от стар и богат търговски
род, били съдружници, имали голям манифактурен магазин при
„Лувър”, в който се продавало още от турско време европейска
стока, главно от Виена. По-късно Фесчиеви фалираха. Роднини на
Фесчиеви са децата на запасния майор Бучеванов – починал, Бучеванов е зет на Фесчийкините и от тях наследиха голям чифлик
в с. Кадъ), Иван (машинист) и Панайот (телеграфист). Майка му
се уплашила, като ѝ казали, че кръстницата ѝ дала друго име на
детето, макар че тя искала да е Панайот (на името на починалия ѝ
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в Бохазкьой баща – П. Савов).
От втората си жена Стефания Бойчева Стефан Железов е имал
също три деца: Атанас (моя съпруг – роден 1867 г., счетоводител
на търговската банка), Димитричка (по мъж Нейчева) и Гинка (х.
Пушкова – учителка, починала). Сестра на свекър ѝ е съпруга на
търговеца Хаджи Юргаки. Съпругът ми е братовчед и със запасния
офицер Жечко Иванов, син на Димо Иванов, но не зная родството.
Те са имали общ двор и после си го поделят. Къщата, в която живеехме на главната улица, е стара, строена от свекъра ми, а тая, в
която сега живея, е наследство от майката на мъжа ми – Стефания.
Тя е била почти неграмотна и затова е допуснала да се унищожат
маса ценни книжа, тефтер, сметки и стари портрети.

ЕЛИСАВЕТА ШОПОВА
(Родом и живуща в Шумен, ул.„Лайош Кошут” №4, 80-годишна)
Къщата, в която живея, е доста стара, 2-етажна, строена около преди 110–120 години. Била е купена от дядо ми Тодор Шопов,
може би той да я строил. Дядо Тодор е родом от Софийско. Баща
му имал гемия в Бяло море и пренасял стоки. След като гемията
му потънала, синовете му се изселили, двама в Шумен и третият
в Преслав. Дядо ми Тодор и по-малкият му брат дошли в Шумен
и заедно купили тази къща. С какво се е занимавал дядо Тодор не
зная. Син му – моят баща Жеко Тодоров Шопов – се е родил в Шумен около 1828–1830 г. Посещавал много малко време килийното
училище и твърде малък го дали да учи занаят – шивач. Като момче на 15–16 години отишел в Букурещ, гдето престоял 4–5 години
и чиракувал при майстор, който шиел военни дрехи. Когато се завърнал в Шумен, дошли унгарците. Шафран, унгарски емигрант,
който съставил оркестър, бил по занятие шивач и понеже живеел
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на горния край на същата улица, често посещавал баща ми в неговата работилница. Станали близки и баща ми почнал да взема уроци по цигулка. После, когато се основал първият български оркестър, баща ми свирил първа цигулка в него. Имал хубава цигулка,
купена от чужбина. Баща ми покрай Шафран се самообразовал и
купувал често излизащите български книги. След Освобождението продължил шивачеството си, като шиел дрехи на руски и български офицери, а и цивилни дрехи. Починал е около ….. година.
Майка ми се нарича София Жекова Чолакова. Баща ѝ – дядо
Жеко Чолака – имал къща на мястото на д-р Г. Христов – срещу ул.
„Лайош Кошут” – бил богат търговец и чорбаджия, имал връзки с
Цариград, гдето доставял храна. Бил избиран много пъти за член
на турския градски съвет като български първенец. Имал силно
влияние пред турското управление.
Баща ми Жеко е брат на майката на Васил Юрданов – София
Юрданова (по баща Тодорова Шопова). Починала е в турско време
още. Жеко е имал пет деца: Елисавета (разпитваната), Тодор (роден 1874 г.), Жечо (роден 1876 г.), Владо (роден 1879 г., починал
1903 г., печатарски работник във Варна, революционер – загинал в
Илинденското въстание при Битоля), сестра Олга (родена 1883 г.,
починала 1918 г. – учителка в Одринско и Лозенградско. Аз завърших шуменското класно девическо училище, а после педагогически курсове. В тях ни преподаваха Димитър Благоев и съпругата
му Вела, първият по руски език, физика, естествени науки и история, а втората ръкоделие. И двамата бяха строги и взискателни
учители. Живееха в ул. „……”. Това е било след Сръбско-българската война. Аз учителствувах около 40–45 години (в Одринско и
около 5 години в Исакча и Тулча, все като основна учителка, такава
бях и в Шумен късо време към 1900 г.).
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ВАСИЛКА КАДАНОВА
(Родена 1868 г., в Шумен, живуща на ул. „……”)
Дъщеря съм на Коста Дюкмеджиев. За да стане ясно родословието на баща ми, братята му и изобщо на рода на Дюкмеджиеви,
давам следните данни:
ХАДЖИ ВЕЛИКО
(търговец, богат и влиятелен чорбаджия, родом от Шумен около
1770 –1775 г., участвувал е в съвета на града)
Коста – Жечко – Димитър – Илия – Мария (омъжена за Герчо –
френктерзия)
КОСТА х. Великов Дюкмеджиев
(роден около 1810–1815 г., богат търговец женен два пъти: за …
починала рано и втори път за Фотина Пантели – родена около
1839 г., починала 1923 г.)
Величко – Мария (по мъж Башкалфова) – Петър – Пантелей
(починал 1915 г., бивш кмет) – Василка (по мъж Д. Каданова –
съпруга и родом от Севлиево, артилерийски полковник: дъщеря
…, починала 18-годишна и син Димитър, професор в медицинския факултет, роден 1900 г.)
ЖЕЧКО х. Великов Дюкмеджиев
Асен (починал в Русия като студент) – две рано починали дъщери
от туберкулоза – Христина (починала на 18 години)
ДИМИТЪР х. Великов Дюкмеджиев
(роден около 1830–1833 г., починал 1882–1883 г., търговец с музикални способности, учил в Цариград)
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Коста (оженен за госпожа Лангова – учителка, роден към 1861–
1862 г., починал 1946 на 85 години, музикант цигулар, директор
на държавна печатница, кмет, вестникар, дъщеря Квета – родена
1897 г.) – Велико (роден около 1878 г., учител по музика в Шумен
около 50 год.) – Пресиян (учител по музика – син Стамен)
ВЕЛИЧКО Костакиев Дюкмеджиев
Фотина – Олга – Коста – София
Елена (омъжена за Светoзар Митев) – Величко
Моят баща Коста е бил един от най-големите търговци в града. В съдружие с братята си построил големи магазини на Битпазар от камък, с железни врати. Търгува с Цариград и има специален берат за търговия от султана. Имал разнообразна търговия:
железа, колониал, бои, стъкла, лекарства и пр. В 1851 г. строи голяма къща на ул. „Стара планина” №2, в която живеела Царевна Миладинова. Майка ми Фотина е дъщеря на цариградския търговец
Пантелей, който дошел в града към 1845 г. Търгувал е с тютюн. Аз
съм завършила шуменското класно училище и после Мариината
гимназия в Одеса в 1885–1886 г. Не учителствувах, понеже баща ми
не ме пусна да стана учителка.

ВЕЛИКО ДЮКМЕДЖИЕВ
(Роден в 1878 г. и живущ в град Шумен,
ул. „.......” №… – пенсионер)
Баща ми е Димитър, трети син на много известния голям шуменски чорбаджия и търговец Хаджи Велико. Роден е в 1832 г., а по• 69 •

чинал към 1884 г. на около 54 години. Завършил е класното училище
в Шумен заедно с Добри Войников, а после е продължил образованието си в Цариград във френското училище „Бебек”, пак заедно с
Добри Войников. Заедно с други шуменци учил музика при Шафран,
проявил се като добър цигулар и свирил І цигулка в І български оркестър, съставен от Шафран. Последният го обичал много и направил концерт-майстор. На заминаване от града Шафран му подарил
своята цигулка за спомен. От баща ми са останали 96 листа нотни
тетрадки, в които той е записал репертоара на оркестъра. Баща ми
е бил добър търговец и имал съдружие с братята си Жечко и Коста.
Една от магазиите на Дюкмеджиеви била негова. Търгувал с железария, кухненски принадлежности, мебели и медикаменти. Първоначално стоки са доставяли от Цариград, а после от Виена и Будапеща.
Майка ми се казва …..-…… Имала 4 синове и една дъщеря:
1. Коста (роден 1861 г., починал 1946 г.), женен за г-жа Лангова
(чехкиня), беше кмет към 1918 г., директор на държавната печатница, учител и е добър музикант цигулар.
2. Катя е починала рано.
3. Димо, изпълнявал чиновническа длъжност, също свири на
цигулка.
4. Велико (разпитваният). Завършил съм училище в Шумен,
а музика в …. Бях 2 години учител в Солунската гимназия и от
1901 г. до 19.. г. в нашия град в девическата гимназия и учителския
институт по музика и пеене. Бях диригент на хора „Родни звуци”
преди Балканската война. След последната заедно с Ив. Стефанов
и Сладкаров основахме „Оперетна дружба”, която съществуваше
до неотдавна и е поставила на сцената 31 оперети в около 500 представления. Вкъщи имам доста материали, по които мисля да разработя историята на оперетата в града.
5. Пресиян е най-малкият брат. Завършил е музика в Лайпциг
и учителствувал във Варна по музика. Бил е учител и 2–3 години
в Шумен.
Най-малкият ми чичо Илия, починал през Първата световна
война (1916–1917 г.) беше много предприемчив търговец, знаеше
гръцки и английски, често отиваше до Цариград и други малоази• 70 •

атски пристанища. Участвувал е в първото българско параходно
дружество, но поради неговото потъване или задържане от турската власт загубил част от капитала си и с остатъка от последния
купил чифлик в Новопазарско.
Дълго време в дюкяна на баща ми служеше Христо Кюлюрев,
около 86-годишен (в отдела за медикаментите). Кюлюрев пееше и
в хора на Терасеевич, първия черковен хор след Освобождението.
За музикалното развитие на нашия град много е спомогнал чехът
Блюмел – военен капелмайстор, починал в Шумен. Също и Карел
Махан, чех, учител по музика към 1898–1899 г. Той е организирал
два хора: черковен и светски. В 1895 г. се създало първото музикално дружество „Гусла” (от Блюмел, Анастас Стоянов и Коста
Дюкмеджиев). По-късно то се преименувало в „Родни звуци”. След
Блюмел хорове съставихме аз и Коста Дюкмеджиев. В първия оркестър на Шафран е участвувал и Т. Куцаров. Чувал съм, че оркестрантите на Шафран получавали от него определена заплата.
Братовчед ми Коста Великов Дюкмеджиев, син на Велико Костов Дюкмеджиев (той имал чифлик в с. Кадъ), е роден в 1870–1871
г., а починал в 1912 г. Завършил музика в Париж и Брюксел. Създал
черковен хор и друг – светски, учителствуваше в девическата гимназия и педагогическия институт. Децата му живеят в София. Величко, синът му, има магазин за автомобилни части (роден 1899 г.).

Къщата, в която сега живея, е къщата, в която е живяло
семейството на дядо ми Хаджи Велико. Тя е била строена от
него около 1825–1830 г.

ИВАНКА АТАНАС ДЕНЕВА
(Родена в Коларовград, живуща на ул. „……” – 84-годишна)
Съпруга съм на Атанас Денев, дългогодишен основен учител
в града. Той е роден в Шумен – 1863 г., в еснафско семейство. Баща
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му Деню е родом от с. Дивдядово, преселил се е в града и се е занимавал с дикиджийство. Починал е твърде млад, на 40–42 години,
още преди Освобождението, когато Атанас е бил едва 9-годишен.
Къде е живял баща му не зная. Майка му Варвара (по баща Наки-Калфова) след смъртта му отишла да живее у своя брат Костаки
(сега на ул. „Паисий” №28), който отгледал съпруга ми, пращал го
на училище и се грижел за него като баща. Като завършил 4-рикласното училище, постъпил и завършил едногодишния педагогически курс заедно с Иван Моллов. След това е учителствувал
около 40 години в града: в Нанчовото основно училище и после в
Цар-Борисовото училище. Нанчовото училище е било тогава като
образцово. Съпругът ми се ползуваше с репутация на добър педагог и учител. Дълго време е бил и главен основен учител. За свекъра ми Деню зная и това, че той бил дошел в града още като момче
и станал чирак при Наки Башкалфов, който бил известен в града
като добър майстор дикиджия и имал голяма работилница. Наки
имал деца: Коста, Варвара, Атанас (който бил сляп) и още една дъщеря, чието име не помня, която е майка на двамата братя Рафаил
и Спас Хартови (поп-Хартови). Съпругът ми взел пари назаем от
тях и купил старата къща (на сегашното място), дотогава живеел в
къщата на Костаки Башкалфов. Нако Башкалфов вероятно е починал още преди Освобождението. Имал ли е братя или друг близък
роднина не зная. Зная, че Нако е бил известен майстор в града и
един вид старши на майсторите дикиджии от дълго време. Дали
има произхода си от с. Дивдядово не зная.
Баща ми се казва Станчо Димитров Казака. Казвали го Казака, защото дядо ми Димитър бил руснак, който през Руско-турската война от 1828–1829 г. кой знае как е дошел в града и там останал.
Имал сестра в Мачен, която ходил да види. Вероятно той е бил от
избягалите от Русия старообредци, които се поселили в устието на
Дунава и през войната е бил забегнал в Шумен. Бил починал рано.
В града той се оженил за баба ми, чието име не помня, мисля че
било Мария. Тя била омъжена в с. Злокучен и когато бягала през
войната в 1828 г. в града мъжът й бил убит от турците. Тогава тя се
омъжила втори път за Димитър Казака. Баща ми Станчо се е родил
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и живял на ул.”…..” №… (по-рано Ченгелиевата улица). Роден е бил
около 1830–1832 г., а починал към Балканската война. Той се е занимавал с папукчийство, работил и в дюкяна на Нако Башкалфов
и отивал като кираджия с кола (в Силистра и околните села) да
продава чехли, еминии и други дикиджийски стоки. От там купувал риба и донасял много пари, които с голяма мъка пренасял до
града, предвид несигурните съобщения и чести ограбвания от турците в Делиорманските села. Разказвал е, че един път се сетил да
постави парите в корема на купения от него голям сом. Този ден го
нападнали черкези, взели му кесията и тютюна.
Майка ми се нарича Тодорка Иванова. Дядо ми Иван се е заселил в града малко преди Кримската война, но не зная откъде. Имал
много земя в източния край на Чобан махле, където имал къща и
много овце. Част от земята си раздал на дошли по-късно земеделци, какъвто е случаят с дядо Павли, баща на Жечо Павлов. Майка
ми е умряла на 92–93 години в края на Първата световна война.
Аз почнах да уча още в турско време, учихме в горните стаи на
читалище „Напредък”. Учителка в първите три години ми е била
Мария Дудикова. В 4-то отделение, вече българско време, се преместихме в зданието на сегашната 2-ра прогимназия при читалището, при което много съученички напуснаха, понеже било далече.
В прогимназията ми беше учителка Фотя Момирова. Завърших в
1888–1889 г. и тригодишен курс на Шуменското девическо педагогическо училище. Съученички ми бяха А. Хлебарова и Димитрина
Нейчева. Петя Щерева е била преди мен. В 1887 г. преподаватели
бяха Вела и Димитър Благоеви. Бяха добри и много интелигентни
учители. Първата преподаваше ръкоделие и домакинство, а вторият химия и руски език. Благоев беше строг и взискателен учител,
но справедлив и обичаше учениците.
В този квартал живея почти 60 години. Учителствувах 3 години в Силистра и 2 години в Ловеч, но като се омъжих, напуснах
учителството. Мъжът ми живееше в добри отношения с градските
основни учители, често се събирали на увеселения в Кьошковете
с храна и питие за общи обеди; давали са представления, концерти и пр. Изобщо живееха весело, задушевно. Близо срещу нашия
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дом е „Ага-джамиси”. Тя допреди 15–20 години служеше. По-рано
е била джамия на богатите турци търговци, които са живеели в
нашия квартал. Почти до моста срещу площад „Дерчен-буклук” и
от ул. „…..” на запад са живеели само турци. Българите почвали
от „Чамурлу-сокак”. Тези богати турски къщи след Освобождението се закупиха от българи и само някои от арменци. Останали са
само 2–3 турски къщи. Допреди 20 години в квартала е живял и
Хаджи Музин, ходжа на джамията „Ага”, когото турците много почитали. А тази джамия била добре уредена и поддържана вътре,
особено преди Освобождението. Била постлана с хубави и скъпи
персийски килими, добре уреден двор и каменна ограда. Сега джамията се руши постепенно. В турско време кварталът се наричал
„Ага-джамиси”.

КИРИЛ ЗЛАТЕВ РАЧЕВ
(Архитект, родом и живущ в град Шумен, ул. „.......” №…)
Внук съм на известния шуменски първенец Матю чорбаджи (Матю Рачев). Той произхожда от род от с. Кълново, който се
преселил в града по време на Руско-турската война в началото на
ХІХ век. В града се заловил за занаят. Матю и брат му Иванчо са
били много работливи и пестеливи хора, които бързо се издигнали в града като добри занаятчии. Матю си е купил къща, където
сега живея аз, направил и нови постройки. Учил в килийно училище. Оженил се за Василка, дъщеря на богатия търговец „сиромах” Андрей. Той е живял през първата половина на ХІХ век, държал голяма магазия, търгувал с Цариград, Сирия и Египет. Бил е
голям скъперник, хранил се и обличал се бедно, оплаквал се, че
няма пари, поради което е бил наречен „сиромах”. Къщата му е
била на пресечката на ул. „Цар Освободител” с ул. „Драва” – там
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си направи нова къща Илия Петров. Имаше слух, че работниците
намерили в основите на старата къща заровени стари пари, а сам
Илия Петров е казвал, че е намерил на тавана търговски книги от
средата на ХІХ век и писма, много от които на чужд език. Сиромах
Андрей имал и син Злати.
Чорбаджи Матю е бил много добър баща и благодетелен човек. Помагал на бедни, особено на Господските празници сам лично обикалял домовете на близки хора. Макар и малко образован,
бил е настоятел на Цариградски вестници (напр. в. „България”),
имал положително отношение към църковния въпрос.
РАЧО от с. Кълново, живял в края на ХVІІІ в. и началото на ХІХ
в.
Матю – Иван (Тънък Иванчо)
Матю – Спиридон – Вичо – Анастасия (по мъж Николова, майка
на Ангел Николов)
ВАСИЛКА – МАТЮ Рачеви (1814 –1882 г.)
Злати – Андрей – Рачко – Мица – Пенка (омъжена за ген. Илия
Димитриев)
д-р Матю Рачев – Царева – Кирил (архитект) – Зафирка (по мъж
Краварева)
ХАДЖИ ЖЕКО
Злата и Андрей (сиромах Андрей)
Злати – Стефанка – Василка (Матю Рачева)
Злати – Андрей – Рачко – Анастасия – Калушка – Пенка
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АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ЧАКЪРОВА
(Родом и живуща в Шумен, ул. „Цар Освободител”,
по баща Коста-Куцарова, 77-годишна)
Дядо ми е Димитър Куцаров, който е бил търговец бакалин,
доста състоятелен. Дюкянът му се намирал на „Кушир”. Починал е,
доколкото зная, преди Освобождението. Куцаров се е наричал по
името на някой от своите дядовци. За синовете на дядо Димитър
най-точни сведения ще даде Светослав Куцаров. Тук давам само
родословието на рода ни:
ДИМИТЪР
Величко – Спиридон – Тодор – Параскева – Костаки – Калушка
Спиридон – беше много буден и беше дълго време училищен
слуга. Синът му Костаки стана офицер.
Тодор, който беше също търговец, е бил музикант, учил и
свирил в оркестъра на Шафран. Жена му Султанка е по произход
от рода на поп Марин Келяма. Тодор е починал преди 60 години.
Имаше една дъщеря: Калушка, омъжена за Антон Русев Ченгелиев,
синове: Димитър (учител), Величко, Марин (генерал), Светослав
и Александър. Жив е само Светослав. От Келямовия род има още
една жива представителка: Елена Келямова, дъщеря на внук на поп
Марина – офицер, сега омъжена за д-р Партов.
Калушка (дъщерята на дядо Димитър) е омъжена за бакалина
Енчо (дюкянът му беше на „Кушир”). Моят баща Костаки (роден
1836–1897 г.) е най-малкият син. И той беше търговец бакалин,
дюкянът му беше на Битпазар. Имаше добра търговия, имал много
клиенти от Делиормана. Бил пестелив, работлив, не пушел, нито
пиел. Имал малко образование. Още преди Освобождението спечелил доста пари, купил двора, в който сега живеем, съборил старата къща и направил настоящата голяма къща с големи широки
и високи стаи, с много прозорци, отдолу – дюкянът (1876–1877 г.).
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В 1885 г. застроил цялото лице на мястото. В 80-ях години нашата
къща е била една от най-личните и богати, добре уредени домове
в града. Почти всички мои чичовци бяха търговци бакали, но всеки е работил поотделно, не в съдружие. Аз имам още една сестра
– Марийка, омъжена за Жечо Бакалов (по-малка от мене) и брат
Стоян, загинал при Кубадин 1917 г. като офицер, родом от Велес.
Поп Тодор Куцаров е брат на дядо ми Димитър. Той имаше
3 дъщери: Калушка, Славка (омъжена за Ст. Деребеев) и ……, и
2-ма синове: Васил и Николай. Те са завършили Шуменското класно училище и участвували в революционния комитет на града.
Николай останал ерген, бил е кмет на града. Васил се оженил за
…… и имал 3 дъщери: Иванка (омъжена за В. Попов – печатар),
Веса (омъжена за Крум Димитров, убит във Виена ?-1925 г.) и Мара
(омъжена за археолога Ив. Велков).
ВЕЛИЧКО (починал през време на холерата в Шумен – 1873 г.)
Димитър – (не зная нищо за него) – Дешинка (омъжена за аптекар в Русе) – София (омъжена) – Янко (без наследници) – Блага
(починала рано) – Венета (Дим.-Червенова, омъжена за търговец
във Варна)
				
Иван – Димитър – Дъщеря във Варна

ВЕЛИЧКО СПАСОВ ПОПОВ
(71- годишен, родом и живущ в град Коларовград, ул. „Стара
планина” №14, бивш печатар)
Син съм на Спас поп-Харитонов (Спас Попов), първият шуменски печатар. Той е бил роден в 1830–1831 г., а е починал в 1902 г.
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на 72-годишна възраст. Роден е в Шумен и е съученик на Д. Войников, Т. Куцаров и Н. Патоев. Завършил класното училище в града,
той вземал уроци по музика от унгареца Шафран и свирил флейта
в неговия оркестър. След Кримската война емигрирал във Влашко
и след опити да започне занаят и търговия, заловил се на печатарство. Започнал като чирак словослагател при различни печатници
в Букурещ, той по-късно станал фактор в печатницата на Д. Войников в Браила, бил при Л. Каравелов и Р. Блъсков в Гюргево, а след
това и в областната печатница в Русчук. Още тогава си купил преса и букви с цел да открие печатница в Шумен. Такава открил първоначално в Русе, а в 1883 г. я прехвърлил в Шумен и инсталирал в
едно каменно здание над реката, срещу сегашния западен ъгъл на
печатницата ми (сега „Георги Димитров”). От Русе били донесени
две големи и една малка преса, а в 1886 г. си доставил американка,
като продал пресите в Добрич. Доколкото зная, първите му печатарски работници били Нако Пейнерлиев и Васил Мавродинов.
При него работил дълго време и Кънчо Николов, който после отворил печатница във Варна. И Нако Пейнерлиев със сина си отвориха печатница в Провадия. До първото здание на печатницата беше Пахтаджи-Костовата фурна. След едно наводнение баща
ми премести печатницата на улица „Казанджийска” до старата
поща, а по-късно аз я преместих на сегашното място, разширих
и построих нови помещения, доставих нови модерни машини и
пр. Едновременно с печатницата баща ми държеше и книжарница,
която през Балканската война изгоря. След това аз изоставих книжарството. Печатарското ми предприятие се разшири след Балканската война след доставката на нови машини и откриване на
подвързочно отделение. В печатницата още от 1883 г. почнали да се
печатат вестници и книги, формуляри и друга акцидентна работа.
След войните, особено след 1920 г., в печатницата се печатаха много книги и вестници и може би половината от печатаните в града
издания са на моята печатница. Към това време имахме вече към
50 работници. След Нако Пейнерлиев дългогодишен фактор стана
Иван Топалов (до 1950 г.). Аз взех участие в издаването на някои
вестници в града и създадох книгоиздателство „Спас Попов”, оба• 78 •

че работата не можа да се развие поради кризата във Втората световна война. Оженен съм за дъщерята на стария шуменски търговец Василаки Попов – Иванка (дюкянът му беше на Битпазар). Той
имаше три дъщери: Иванка Попова, Веса – най-голямата, омъжена
за Димитров от с. Дивдядово, чиновник в Б.З. Банка, убит във Виена, и Мара, омъжена за археолога Иван Велков. Брат му на Васил
Попов – Николай – беше кмет на града.
В Шумен до 1887 г. е била само печатницата на баща ми. Втора
печатница открива Димитър Кънчев през 1887 г. и се наричала „Гутенберг”. Тя печатала отначало само общински формуляри за селата. А в 90-ях години се откриват вече няколко печатници: „Искра”
на Васил Юрданов, която била най-добре уредена и с най-добри
машини, „Основа” на Димитър Благоев и Янко Сакъзов за късо
време, и „Опит” на Д. Търговски. П. Глушков беше печатар във
Варна. Той печатницата на …….. и стана съдружник с Нако Пейнерлиев, но те много скоро се преместиха в София. След като се
разделиха, Пейнерлиев се върна при мен като фактор. С него към
1906–1907 г. в съдружие предприехме откриване на едно печатарско предприятие в София, но не можах да поддържам едновременно две предприятия при тогавашните условия и голяма конкуренция и ликвидирах софийската печатница.
Първоначално моят баща е живял в къщата на баща си поп
Харит (сега ул. „Лайош Кошут”). По-късно е купил сегашното място на печатницата, гдето живеехме, но след разширението на предприятието аз живея в дома на бабалъка си Василаки. Дядо ми поп
Харит е живял в първата половина на миналия век. Не зная кога е
починал. Бил е свещеник при „горната” църква. Имал двама синове. Баща ми се е оженил в Русе.
ПОП ХАРИТ
Величко (….–1885 г.) – Спас (1830–1902 г.)
			
Спас – Рафаил:
Величко ( р. 1880 г.)
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АНАСТАСИЯ ВАСИЛ РАДЕВА
(Родом и живуща в Коларовград, ул. „……”, бивша учителка,
73-годишна)
Баща ми се казва Васил Радев, роден е в с. Граматици, Еленско
в 1847 г. или 1848 г. Учил е в Елена, после в българското училище
в Цариград, след което получил назначение като митнически чиновник в Цариград и Солун. Още в турско време бил преместен
в Шумен в акцизното управление (гюмрюк) по мерене на вината.
Това учреждение се намира на Битпазар, до Синджирли хан. След
Освобождението баща ми станал търговец на колониал и си отворил магазин близо до бившата печатница на Л. Търговски, срещу
сегашната наша къща.
Аз съм се родила на ул. „Любен Каравелов”, до дома на Х.
Пушков, където живееше майка ми. По това време баща ми купил старата къща на Тахтарди Коста, който имал дъсчен склад на
мястото на сегашната печатница на Спас Попов. А къщата му е
била тук, където живея. В старата къща живяхме доста време, а
след войните аз построих новата къща. По левия бряг на реката
до скоро – 10–12 години – имаше редица стари къщи от моста на
площад „Дермен буклук” до нас: на Шейтанов, Икономов, даскал
Енчо и пр.). Тук изобщо имаше повече турски къщи, а още преди Освобождението някои изселващи се богати турци продавали
къщите си на българи. Имало е и много български къщи, строени от българи в по-отдавнашно време. А срещу сегашния ми дом,
на десния бряг на реката, до средата на сегашната градина, имаше
стари каменни и дървени магазини, които отиваха и над реката.
Последната беше почти изцяло покрита с дюкяни, а на откритите места имаше 3–4 дървени моста за къщите на левия бряг. Там
живееше и един шапкар Шапков. Магазините започваха от едно
доста масивно каменно здание „Лувър”, там се продаваха платове
(собственик беше арменец). Манифактурни магазини имаха тук
още Иван Фесчиев и Илия Маджаров (Гагората). Мисля че печатницата на Спас Попов е била на стръмната улица срещу фурната,
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после се премести до реката.
Майка ми е Теодосия Димова поп-Жечова, внучка на поп
Жечо от с. Риш.
ПОП ЖЕЧО
Димо – Жечо – Калуша (майка на д-р А. Жеков) – Тодорица
(майка на Душка д-р Кандиларова) – Димитрица (баба на г-жа
Кюприбашева) – Гина (по мъж Чалъкова – Варна)
ДИМО ПОП ЖЕЧЕВ
Петър (търговец, благодетел на училище „П. Димов”) – Теодосия
(родена 1852 г., омъжена за Васил Радев – майка ми) – Янка
(Иван-Шамарджиева) – Иванка (Бъчварова)
ЖЕЧО ПОП ЖЕЧЕВ
Жечко (търговец, останал ерген, благодетел на училище „Ж. Попов”) – Иван (оженен във Варна, предприемач)
ВАСИЛ РАДЕВ – ТЕОДОСИЯ
Ради – Димитър – Анастасия (родена 1878 г., по мъж Марин-Дикиджиева, разведена, бивша учителка) – Стоянка – Коста (бивш
съдия) – Геновева – София (Карлсон)
Поп Жечо е бил принуден да избяга от с. Риш поради притеснения от турците. Дошел в града с клисаря си. Купил си къща на
ул. „Любен Каравелов”, която синовете му по-късно поправили и
разделили на две. Имал 2-ма синове и 4 дъщери, както това указвам в схемата. Клисарят му се оженил за сестра му и от този брак
произхожда родът на Кандиларови, които са деца на сестрата на
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поп Жечо. Вероятно поп Жечо е дошел в града през Руско-турската война в 1828–1829 г. Не ми е известно кога е починал поп Жечо.
Той е живял в края на ХVІІІ в. и първата половина на ХІХ в. Вероятно е служил известно време в „горната” църква, като е завеждал
и някоя близка селска енория.
Синовете му Жечо и Димо вероятно са родени в с. Риш и като
деца са дошли в града, гдето са учили в общото училище. И двамата са били търговци колониалисти. Те и двамата ремонтират, а
може би и изново застрояват купените от баща им места на ул.
„Любен Каравелов”. Били са съдружници. Дюкяните им са били на
сегашния площад „Оборище”, на ъгъла (източния) на стръмната
улица. В къщата на дядо ми Димо са живеели известно време родителите ми, после сме се преместили в сегашната ми къща. Имам
3-ма братя и 3 сестри. Най-големият Ради (1874–1927 г.) е починал
ерген, бил е шуменски окръжен инспектор, кмет на София, журналист. Димитър (1876 г.) е учил музика. Беше късо време учител в
града, а после стана професор в музикалната академия и е автор на
музикална критика и учебници. Аз бях учителка в града: от 1900 г.
до 1903 г. в Петър-Димовото училище, а от 1908 г. до 1930 г. в Нанчовото училище, а между 1903–1908 г. в няколко други училища.
Образованието си завърших в Шумен. Първите ми учителки бяха
Мария Хараланова (1885 г.), М. Герчева и Янка Русева. В класното
училище ми преподаваха Н. Ганчев, Хр. Кантарджиев, Г. Балкански, Ил. Блъсков. Ст. Деребеев не ми е бил учител: той преподаваше в мъжкото класно училище пеене и бълг. език. В „горната”
църква той беше певец. Като такъв се отличаваше с хубав и силен
глас тенор. Той не е имал хор. Живееше срещу моята къща ( ул.
„Тодор Икономов”), която след смъртта му се продаде от дъщерите
му на търговеца Д. Михайлов. Сестра ми Стоянка също е завършила Шуменското педагогическо училище и беше учителка в Петър
Димовото училище. После следва гимнастика и стана гимназиална
учителка. Сестра ми Геновева беше осиновена от Иван Шамарджиев, а се омъжи за печатаря Любомир Търговски. Най-малката ми
сестра София, се омъжи за морския офицер Карлсон, а след неговата смърт е учителка в градските основни училища от 1928 г. до
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1950 г. Синът ѝ е юрисконсулт в градския съвет.
Васил Юрданов, издателят на сп. „Искра”, не ми е бил учител,
но го познавах добре. Живееше със сестра си Калушка (която остана неомъжена) в една стара къща, която след изселването им се
купи от адвоката Добрев, тя е срещу реката до старата фотография
на Маркарян. От нас започва тъй наречената Чамурлийска улица.
В нея, когато се преместихме да живеем тук, живееха почти изключително българи. Турци живееха още по главната улица, но главно на запад от „протестанската” черква. В Казанджийската улица
имаше десятки казанджийски работилници и дюкяни. От блъскането на чуковете по нея се носеше невъобразим шум, тя като че ли
представляваше една голяма работилница и съм чувала от баща
ми да казва, че казанджиите били гордостта на шуменския еснаф.
Преди 45–50 години търговският живот на града още беше
съсредоточен на Битпазар. Много оживени бяха и чаршиите на
сегашният площад „Оборище” и „Араста”, но очевидно все повече търговската оживеност се концентрираше вече в това време на
Куширската чаршия. По това време още вирееше и сърмаджийството. Главните сърмаджийски дюкяни почваха от магазините на
Дюкмеджиев към Битпазар. Малко сърмаджии, и то повече арменци, имаше и на „Къллека”. Последният е бил много оживен чаршийски център преди Освобождението.

МИКА ЮРДАН-ПАНАЙОТОВА
(Родом и живуща в Коларовград, ул. „……”, 53-годишна)
Внучка съм на поп Радуш Ганушев. Той е бил родом от с. Драгоево (Шуменско), гдето се е учил. Още в турско време, когато в
града имало гръцки владика, отишел в Цариград и се ръкоположил за свещеник във Фенер. Знаел добре гръцки. Къде го е учил,
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не зная. В Цариград е стоял късо време и дошел в нашия град още
преди Освобождението и служил при „горната” църква. Не си
спомням кога е починал. Погребан е в двора на „горната” църква на високата част на двора. Имаше чин иконом. При смъртта си
имаше около 75 години. Къщата, в която живея, е негова къща,
купил я след заселването си в града около Освобождението. Той
се занимаваше и с пчеларство. Имаше доста стари книги, които
предадохме в музея. Понастоящем има един жив син Александър
Радушев, учител пенсионер в град Плевен.

ДУШКА Д-Р АТАНАС-КАНДИЛАРОВА
(Родом и живуща в Шумен, ул. „Любен Каравелов”, 70-годишна)
Съпруга съм на покойния лекар д-р Атанас Маринов Кандиларов (роден в 1868 г., починал в 1930 г.). Той е завършил градското
класно училище, но не желаел да учи в педагогическото училище,
поради което ходил да учи в реалните гимназии във Варна, Търново и Габрово. Медицина е учил във Военномедицинската академия
в Петербург със стипендия като военно лице. След завръщането
си от Русия останал на военна служба до голямата световна война.
Баща му е Марин Кандилара (бил е кандилар-клисар в „долната”
църква, а брат му Димитър – в „горната” църква. Баща им на двамата братя Марин и Димитър е бил родом от с. Риш и е родственик
на поп Жечо, с когото дошел в града при някоя руско-турска война. От по-стари роднини на мъжа си съм чувала, че той бил клисар
на църквата в с. Риш и че се е оженил за сестрата на поп Жечо. А
други казваха, че е бил брат на попа. И двамата братя кандилари се
занимавали и със занаятчийство, което упражнявали в дома си –
шиели юргани, дюшеци, селски празнични рокли и пр. Посочвам
тяхното родословие:
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МАРИН – ПАРАСКЕВА ВЕЛИКОВА
Димо – Добри (казанджия) – Тончо (казанджия) – Николчо –
Атанас – Мита (по мъж Ст.-Бошнакова) – Пенка (по мъж Руси-Стоянова)
Синове на Пенка Русева Стоянова са Кольо, Жечо (чухлар и
предприемач, подарил на градските колонии хубава вила на Кьошковете), Найден (търговец в Пловдив), Харалан (кондуктор в окръжното инженерство) и Розка по мъж Раданова. Най-голям син
на Димитър е покойният голям адвокат и общественик Атанас
Кандиларов (1867–1950 г.).
Моят род води началото си от поп Жечо от с. Риш. Не ми е
известно кога поп Жечо е дошел в града. По-стари мои сродници
казваха, че това е станало много отдавна, при някоя руско-турска
война. Той е имал двама синове – Димо и Жечо. Имал ли е дъщери
не зная. Казваха пак роднини, че имал много деца, но измрели. Поп
Жечо е купил къща на ул. „Любен Каравелов”, срещу д-р Неделчев и
я поделил между двамата си синове, които били търговци манифактуристи. Били състоятелни и твърде бързо си построили нови големи къщи. Кога са родени и умрели не зная. Дюкяните им са били на
сегашния площад „Оборище”, на ъгъла до Стълбената улица (източния край), където имали три магазии с големи галерии. Долу е било
дюкян за продажба на готовата стока (част от която се донасяла от
Цариград, Букурещ, Виена, а друга била произвеждана в галерия-работилница). Работили са готови дрехи, шалове, кърпи, някои кинкалерийни стоки и пр. Димо е по-големият син. Неговите деца са посочени на отвъдната схема. Най-големият му син Петър (всъщност
храненик) е бил спечелил значително богатство, което след смъртта
му се разпиляло. Крайно добър човек и почтен търговец.
ДИМО ПОП ЖЕЧЕВ – 1815 г. – АНАСТАСИЯ
Петър (търговец, училищен благодетел и съградил училище
„Петър Димов” в Страженската част. Починал ерген. Бил е хране• 85 •

ник на Димо поп Жечев) – Теодосия (майка на Анастасия Радева)
– Янка (Ив.-Шамарджиева) – Иванка (по мъж Бъчварова)
ЖЕЧО ПОП ЖЕЧЕВ – 1819 г. – РАДКА КЪНЕВА
Жечко – Калуша (родена 1849–1850 г.) – Тодорица – Иван –
Янка – Димитрица
ЖЕЧКО – оженен за Поликсена Попова от град Търново. Като
търговец работил в съдружие с баща си. Търгували с Цариград и
Виена (манифактура и кинкалерия). Оставил е пари за постройката на училище „Жечко Попов”. Няма деца (роден 1843 г. починал в
1908 г.). Бил е и помощник-кмет.
КАЛУША – омъжена за Василаки Жеков, търговец манифактурист. Техни деца са: Васил Жеков (84-годишен, запасен офицер),
д-р Александър Жеков (починал), Мария, по мъж Петър-Богоева
(директор на мъжката гимназия във Варна) и Доса.
ТОДОРИЦА – моя майка (била омъжена за Димитър Кърджиев, живял е до дома на брат си Къню на ул. „Цар Освободител”). Баща ми е роден в 1837 г., а е починал в 1907 г. Учил е в общото градско училище, но после учил и в гръцкото училище в града
(вероятно при даскал Изворски, а после и при Сава Доброплодни). Станал търговец на облекло и галантерия. Имал три дюкяна
манифактурни, шиел и турски военни дрехи. Търгувал с Одеса,
Будапеща и Цариград. Много състоятелен търговец, но след Освобождението работата му западнала. Майка ми Тодорица е родена
в 1847 г., а е починала на 86-годишна възраст в 1933 г. Учила в Шуменското девическо училище. Техни деца са: Жечко, Райна (Стоянова), Иван (артилерийски офицер), Мария (неомъжена), Душка
(разпитваната), Стоянка (неомъжена) и Ружа (Хр.-Пенева).
ИВАН ЖЕЧКОВ ПОПОВ – е завършил Шуменското класно
училище и учил в Цариград. Бил е също търговец. Съпругата му не
си спомням коя беше. Негови деца са: Жечко, Радка (омъжена за
Божан Давидков, учител по естествена история), Мария (омъжена
в Бургас) и Панайот (починал млад).
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ЯНКА ЖЕЧКОВА ПОПОВА – се е омъжила за Христо Маджаров (стария), починала рано. Имала деца: Катя и Василка. При
втората женитба се е родил Христо Маджаров (националлиберал,
народен представител и общественик).
ДИМИТРИЦА ЖЕЧКОВА ПОПОВА – омъжена за Димо
Иванов, търговец манифактурист, който си открил магазин в град
Нови пазар. Техни деца са: Жечко Иванов (артилерийски офицер),
Василка (починала млада), Ружа (Янко-Генева – бивш интендант в
4-та пехотна дивизия) и Иван (артилерийски майор).
АНГЕЛИНА – омъжена за Панайот Чалъков във Варна. Нейни деца са: Люба Минкова, Жечко и Димо.
Къщата, в която живея, е строена от моя съпруг преди Балканската война. На мястото на сегашната къща имаше много стара
къща, може би от 150–200 години. Когато купихме тази стара къща
(беше преди повече от 50 години), физиономията на ул. „Любен
Каравелов” и на реката беше доста различна от сегашната. Малко
по-горе от читалището още съществуваха една стара полуразвалена постройка – табахни: срещу „горната” църква, при сегашната
ѝ градинка, имаше воденица на един поток от реката. Друга воденица имаше при 2-ра прогимназия до фурната. В реката, която не
беше канализирана (а се канализира към края на 90-ях години и
по-късно) и леглото ѝ беше много широко, имаше фабрични предприятия. Така срещу ул. „Любен Каравелов” имаше ракиена фабрика (спирт и коняк на Беню Стоянов и Добри Ракиджията). Тя
съществува почти до Балканската война. Зад къщата на Р. Мощев,
пак към реката, отначало имаше малка саламена работилница, но
после се разви в значителна фабрика за луканки и салами. Още
по-нататък, гдето е сега химическата фабрика „П. Волов”, имаше
стара бирена фабрика, която после се обърна в работилница за
персийски килими. Фабрика за спирт отвори и Иван Симеонов.
Пропуснах да укажа, че Жечко Попов имаше и голям чифлик в
с. Буланък (Мътница) с около 800 декара земя. Наследниците му
по-късно я разпродадоха.
Преди 80–100 години градът се е простирал до Костовата
улица. Една стара жена – баба Иванка Кулева, която живееше в
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Поп-Мариновата улица и идваше често при моя съпруг за лекуване (това беше преди 45–50 години), много пъти ни е разказвала
за стари случки и неща от турско време. Тогава тя имаше 70–75
години. От нея съм чувала, че когато градът стигнал до тяхната
улица, почнал да се заселва най-източният квартал, т.нар. Чобан
махле (новата или овчарска) махала, от бежанци из околните села.
Това било след „Хюсеин-сефер”, както казваше тя. А около времето
на Кримската война, след което се бил заселил почти изцяло този
квартал (в него имало същински селски къщи и големи дворове,
пълни с овце и добитък), градът бързо плъзна на изток към сегашната градска градина. Тогава се построила и „долната” църква.
И турци, и българи строили хубави къщи по главната улица, та
и дюкяни и работилници изниквали много бързо. По-рано само
голямата каменна казарма стърчала като огромна средновековна
крепост на североизток от града. Тя споменаваше, че местността край реката и до Илчовия баир била много залесена (не само
овощни градини, лозя и ниви, но имало и стара кория – дъбова
гора, която раснала и по харманите дори. Хората по-рано, казваше
тя, секли гората и си правели къщи. Местността била оголена само
около Хендека, който бил направен от турците много отдавна и на
него ставало бой. Много гора се изсекла и за новите лозя, каквито
и турци, и българи усилено садили в миналите години. Почти всеки гражданин имал лозе, градина или нива. Така еснафът се поддържал и с малко земеделие. Тогава в града имало малко кръчми,
а повече кафенета. Всеки си е правил по малко вино за собствено
употребление. Баба Иванка разправяше често и за турски золуми
и грабежи; обаче в града, гдето имало големи турски паши и чужденци, турското население не е вилнеело и произволничило. Тя
добре помнеше и „унгурите”, а също и чуждите войски през Кримската война, но не съм я разпитвала подробно, още повече че и аз
тогава не съм проявявала интерес към тези въпроси. Тогава имаше
още много живи стари хора, които много добре помнеха старото
турско време, което беше тогаз само 25–30 години назад. Това съм
чувала от стари хора.
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БОЙЧО АНАСТАСОВ ПЕТРОВ
(76-годишен, родом и живущ в град Шумен,
ул. „Кирил и Методий” №…, бивш учител)
Баща ми е кореняк шуменец, казва се Анастас Петров (1836–
1926 г.). Дядо ми Петър е бил овчар и земеделец и имал имот над
старата болница, гдето имал къща. Бил принуден обаче да напусне
дома си в тази турска махала и се преместил в българската махала,
тъй като съседите му турци се заканвали да го убият и ограбят. На
тях им било неприятно да живеят непосредствено с „гяури”. Още
преди повече от 100 години, когато баща ми бил малко дете, купил
двора, където е сега моята къща, и построил къща, която аз съборих и построих новата.
Баща ми е завършил взаимното училище в града, помагал
на дядо ми в полската работа и лозята, но имал желание да учи и
едновременно с това постепенно се самообразовал. За късо време
(няколко години) станал селски учител в с. Кайредие (Провадийско), а като се завърнал в града и доста време след Освобождението – се занимавал с кръчмарство. Моят баща Анастас и бащата на
Анастас Зидаров – Атанас Петров са братя. Те поделят оставеното
от дядо Петър място и затова ние със Зидаров сме съседи.
Аз завърших образованието си в Шумен: ходих в основно
училище, което беше при сегашната 2-ра прогимназия. Там ме
учеха Иван Куюмджиев, Енчо Атанасов и Димитър Сребров, а в
прогимназията и в педагогическото училище Васил Ранков (брат
на Стефана), Христо Кантарджиев, Стателов, Велчо Дайнов и др.
Завърших педагогическото училище (6-о класно) в 1894 г. и станах
учител в града до 1898 г. (две години в старото училище под „долната” църква и една година в Андрейковото). В 1898 г. ме преместиха в с. Дивдядово, където бях 10 години. В 1908 г. отново се върнах в града и учителствувах до 1931 г. (до 1925 г. в П.-Димовото, а
после в Б.-Ганевото и Цар-Борисовото училище). Преместването
ми в с. Дивдядово беше във връзка с тогавашните учителски борби. Шуменското училищно настоятелство беше подгонило мнози• 89 •

на учители (някои по партийни, а други по лични причини), то
беше и във връзка с броженията по десятъка.
След падане на радославистите дойде кабинетът на Р. Петров,
който изпрати по-стария Марковски за окръжен училищен инспектор със задача да коригира отношението на училищното настоятелство. Той се залови да върне разместените учители, да успокои учителското тяло, но шуменските управници не го изтърпяха
и той се върна обратно в София. Не помня малкото му име (беше
по-голям от Е. Марковски). В 1905-а или 1906 г. при П.-Димовото училище се устрои метеорологична служба. Пръв заведущ тази
служба беше учителят Ефтим Бенев, в 1908 г. до 1925 г. я поех аз.
Водеха се ежедневно 3 наблюдения: в 7 ч.–10 м., 14 ч.–10 м., 21 ч.–10
м. за температурата, влажността, мъглявост, ветрове. Наблюденията отбелязвах в дневник, а ежедневно се изпращаха в Централната метеорологична служба телеграми с резултата от дневното
наблюдение. В 1925 г., след отиването ми в Б.-Ганевото, училище,
станцията се премести в Земеделското училище при гарата. Какво
са станали дневниците за наблюденията не зная. По-рано се пазеха
в училището.
До 1925 г. всяко основно училище имаше свой главен учител,
а един от тях се избираше за общ главен учител или председател на
главните учители. Председателят имаше често административни
функции и не се занимаваше с учениците. Първи председател беше
Георги Николов Дончоолу, после Димитър Сребров и най-после
Коста Денев до 1925 година. Отначало всички учители гласуваха
в околийското учителско дружество „Основа”, от него се отдели
дружество на класните учители. Мисля, че към 1930 г., когато се
създаде обща учителска организация, горните дружества бяха закрити. В миналото, дори до 1920 г., учителството проявяваше голям интерес към театъра и учителите доста често организираха,
подготвяха и даваха театрални представления в читалищния или
училищния салон. Аз не съм участвувал в много пиеси, но помня имах роля в „Разбойници” от Шилер. По-голямо участие вземаха Димитър Сребров, който беше голям любител на театъра и
играеше главните роли, Величко Рачев също играеше разни роли.
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Във всяко основно училище се стремяхме да създадем библиотека.
Учителското дружество „Основа” имаше значителна библиотека и
изобщо до късно проявяваше интензивен живот.

ДЕНКА НОВАКОВА (по мъж Шпатова)
(Родом в Разград, живуща в Шумен,
ул. „……”, 39-годишна, зъболекарка)
Иван Василев Комитата (Крабата) ми е дядо, баща на майка
ми …… Новакова, живуща в Разград. Дядо ми е роден в 1836 г., а е
починал на 8 май 1904 г. От майка си зная, че е бил шуменец кореняк. Баща му и дядо му са родом в града. Къщата, в която сега живеем, е негова, купил я от изселил се турчин след Освобождението. Къде е живял по-рано не зная. Той бил останал сирак твърде
малък и отрасъл при двамата си по-големи братя. Единият от тях
бил дикиджия, а другият фурнаджия. Не му дали никакво образование. Бил поставен при тежко материално положение, да се издържа и при двамата братя, като работи и на двамата, той не могъл
дори да усвои занаята им. Пращали го да продава табла със симиди
(хлебно изделие – Д.С.), но често в турските махали му открадвали симида и парите, което братята му не всякога признавали. При
един такъв случай намушкал с нож едно турче и властта го потърсила. Бил 16–17-годишно момче, видял се принуден да избяга към
Добруджа с пътующи търговци. Стоял малко време в дунавските
градове на Добруджа. После потърсил работа във Влашко и Бесарабия, ходил тук-там, страдал и гладувал, работил обща работа. В
1862 г. се видял с българи емигранти, които заминавали за Сърбия
да постъпят във формиращата се българска легия на Раковски. Видял се и със своя съгражданин, тогава ученик в Одеса, Васил Друмев, който го подбрал със себе си и заедно постъпили в легията.
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Там другарувал с Караджата и Левски. По-късно пак се върнал във
Влашко, гдето често сменял занаята си и вършил обща работа за
препитание.
В 1876 г. постъпил в българските чети в Сърбия, а после в руско-българския отряд на ген. Черняев, гдето бил ранен. В 1877 г.
постъпил и в опълчението и ранен пак в августовските боеве на
Шипка. Числял се в ІV опълченска дружина. Награден е със сръбски орден и Георгиевски кръст за храброст. Завърнал се в Шумен,
той се оженил за Жечка Юрданова (родена 1854–1943 г.), моята
баба. Дядо ми има и документи за участието си в легията, Сръбско-турската война и опълчението, които ще предам в архива.
След завръщането си в града се е занимавал с дребна търговия и е
заемал малки административни длъжности в общината.

ПЕТКО ИВАНОВ МЕЧКОВ
(77-годишен, родом в с. Крушовица, Оряховско,
живущ в град Шумен, ул. „Панайот Волов” №…, пенсионер)
Първоначалното си образование получих в родното си село
и град Оряхово, педагогическото училище завърших в град Силистра заедно с Величко Рачев. Той ме увеща да станем учители
в Шумен. Не си спомням точно коя година е било, вероятно около 1894–1895 г. В града бях основен учител с малко прекъсване до
1911 г., когато се завърнах в село. В Шумен се ожених за Ганушка
Малчо-Каравасилева (Иванова, родена в Шумен 1876–1948 г.). Тя е
дъщеря на Малчо Николов, по занятие касапин. Завършила е Шуменското педагогическо училище и е била учителка в училище „Св.
Кирил и Методий”. Оженихме се в 1900 г., когато е починал баща ѝ.
Къщата, в която сега живея, е по наследство от жена ми. Тя е строена от нейния дядо Кара Васил преди около 100–110 години. Аз бях
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учител в Образцовото училище с Величко Рачев, а после в „Жечко
Попов”. В това време председател на главните основни училища
беше Х. Пушков, а после Димитър Сребров. Основните учители
живееха задружен живот и доста често, срещу големи празници, се
даваха театрални пиеси, подготвяни и изнесени само от учители.
Помня като най-добри актьори: Димитър Сребров, Величко Рачев,
Ж. Хлебаров, Янбастиев и пр. Аз имах роля в „Иванко”, около 1900
г. Другите пиеси не помня. Такива обаче се даваха много. В Шумен
е бил основен учител за 3–4 години и моят по-голям брат Цветко
Иванов Мечков (преди 1900 г.). Завърнах се в града като пенсионер
(1936 г.). Взех дейно участие и в живота на читалище „Напредък”.

ЕЛЕНА КЕЛЯМОВА
(Родом и живуща в Шумен, ул. „Томорос” №6, 50-годишна)
Внучка съм на Димитър Келямов, баща на моя баща Христо
(1866–1936 г.), по занятие офицер. Дядо ми е бил по занятие търговец на колониал и магазинът му е бил между Битпазар и Казанджийската улица. Роден е бил в Шумен към 1815–1820 г. и учил в
килийно училище. Починал е към 1890 г. Бил е доста състоятелен.
Оженен е бил за Калушка, която е живяла на ул. „……” (презимето
ѝ не зная). Баба Калушка също е от стар коренен шуменски род
(родена 1825–1923 г.) и достигна столетна възраст. Моят прадядо
е поп Марин Келяма, който вероятно е живял в края на ХVІІІ в.
и първите 30–40 години на ХІХ в. Живял е в старата къща на ул.
„Антим” №13 (гдето сега живее моя леля, съпруга на покойния
ми чичо Атанас). По предание тази къща е била строена в края на
ХVІІІ в. Не съм чувала поп Марин да е имал други братя свещеници, нито пък че е живял в тъй наречената Поп-Маринова улица.
В къщата на дядо ми е живяло и семейството на баща ми, което
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се пренесло по-късно в къщата, оставена в наследство от баба ми.
Баща ми е имал сестра Султана и брат Атанас, по-голям от него.
Мисля, че и брат му Марин е по-възрастен. Султана е била оженена за Тодор Куцаров. В дома на дядо ми често отсядал, когато идвал в Шумен, митрополит Симеон. Мои братя и сестри са: Марин,
Юрданка, Илия и аз, Елена.

ВРАМ МАРКАРЯН
(84-годишен, живущ в град Шумен, ул. „……” №…)
Роден съм в Турция и след едно гонение на арменците в Цариград дойдох в Шумен през 1892 г. След три години имаше нов
приток на бежанци арменци в България, много от които се заселиха в Шумен. Първоначално те бяха настанени в частни къщи и в
казармите. В града бяха дошли и чужди представители на дружество „Червен кръст” (начело с госпожа Фрайзер), които спомогнаха
парично и материално бежанците.
На фотографския занаят се учих още в Турция при вуйчо си.
В Шумен заварих двама фотографи: Христо Златанов (неговият
дюкян беше до първата общинска аптека, тогава на турчина Риза
бей), който след моето идване работи най-много още 5–6 години и
напусна занаята си поради старост. Живееше някъде срещу Военния клуб на главната улица. Имаше добра фотография и гражданите го хвалеха.
Другият фотограф беше чех – Сали Гелч, който, доколкото си
спомням, беше представител на Франц Бауер – немец , който преди
Освобождението имал в града клон от своето голямо фотографско ателие в Русе. Твърде е възможно Гелч по това време вече да
се е отделил от Бауер. Фотографията му се намираше в къщата на
учителя Владиков срещу моя дом, но на левия бряг на реката. Пре• 94 •

минаваше се по тясно дървено мостче. Първоначално аз почнах
да работя при него (около 2–3 години) и след това открих ателие
самостоятелно тук, в старата къща, която купих от българин (Енчо
Първанов – абаджия). В 1896 г. направих сегашната постройка.
Към това време и Гелч напусна града. Мисля, че в 1894 г. в града
дойде един грък фотограф Чукурас. Неговото ателие беше на „Цар
Освободител”, до фурната на Костаки. Той стоя в града 3–4 години.
Малко по-късно откри фотографско ателие и Боос Бояджиян. Той
е бил учил за офицер, но напуснал военното училище и се заловил
за фотографство. Брат му Капрели беше пехотен офицер в града.
Ателието на Бояджиян беше на „Цар Освободител”. След неговата
смърт (около 1920–1924 г.) брат му Ашак прие ателието, но скоро
се премести във Варна. Бащата на братята Бояджиян беше шуменец и доста състоятелен занаятчия. Заедно с друг арменски търговец, Магардич Степанян, те управлявали дълго време черковното
арменско настоятелство и поддържали църквата и училището. По
едно време ги обвиниха, че са злоупотребявали с касата за лични
облаги.
В града има арменски квартал от 250–300 години. Най-старите арменци заселници живеят и сега събрани в този квартал, около
арменската църква. Последната в настоящия си вид е построена
преди около 125 години на мястото на стара арменска църква. В
гробищата, в църковния двор, има стари гробове от края на ХVІІІ
в. Най-старите гробища са се намирали на източния скат на тъй
наречения Цигански баир. Под тях до пътя за с. Новосел се намират най-старите еврейски гробища. Новите пришелци арменци са
разпръснати в търговската част на града. Арменците в миналото
са се занимавали най-много със занаятчийство. Особено любимо
занимание им е куюмджийството (златарство, часовникарство) и
сърмаджийство. Имало е и тенекеджии, бакали и търговци. Сърмаджиите в града са били събрани в Битпазар. Този занаят сега
почти е изчезнал. Зная, че в града е имало от доста отдавна арменско училище. И сега се поддържа основно такова. Преди 20–25 години богатият търговец Мурат Мухтаметиян, който се преселил в
Египет, беше подарил голяма сума пари, с която се построи хубаво
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читалище, ремонтира се училището и църквата. Арменското читалище е основано доста отдавна, преди 58–60 години. По негова
инициатива е бил устройван арменски хор и са се давали малки
театрални представления. Имаше основано и женско благотворително дружество. Понастоящем арменската колония в града наброява около 1000 души. Има още двама фотографи арменци.

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
(Родом и живуща в Шумен,
ул. „Св. Кирил и Методий” №…, 71-годишна)
Баща ми е поп Тодор поп-Стефанов, родом от Шумен (1834–
1904 г.). Живял е в Маджаровата улица близо до къщата на Чолакови, това е било домът на баща му поп Стефан. В същата улица
била къщата и на дядо ми по майка (Мария Димитър-Кибритова
по баща – Димитър Кибритев и баба ми Параскева). Дядо ми се е
занимавал с кожухарство. Около 15–20 години преди Освобождението, след като се задомил и станал свещеник, баща ми поп Тодор
купил мястото, на което е построена сегашната ни къща, тогава
лозе. Наоколо имало само лозя и градини. Къщите започвали от
Дюлгерската улица, към която обаче не е имало изход. В югоизточна посока била само къщата на дядо Ефтим Димитров, край която
излизахме по една тясна и крива уличка – Кукловата – на главния
път. Около това време 1860–1862 г. е била построена нашата къща.
Тя има типичен български градски стил, долният етаж от дебели
каменни стени, а горният с тухли и еркер. Отпред има широк двор
с кладенец и цветна градина с чимшир. Била е за времето удобна
и широка къща. Баща ми не е бил свещеник в града, а в близките
околни села, северозападно: Дурмуш, Кауклии, Имрихор и Кадъ
(става въпрос за селата Лозево, Белокопитово, Велино и Панайот
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Волово – Д. С.), в които е служил в определени дни. Те са били
населени повече с турци и нямали църква. Числил се е обаче, към
„горната” църква, в която като стар свещеник е бил изповедник.
Най-често отивал в с. Дурмуш, в което имало най-много българи,
много будни и трудолюбиви.
Семейството на баща ми беше многобройно и сега всички
освен мен са починали. Аз съм най-малката от 8-тях деца, които
са: Димитър (дикиджия), Катя (омъжена за Матю Цветков – дикиджия), Юрдан (терзия), Стефан (бирник), Пантелей (учител по
история в Шуменската мъжка гимназия), Петя и още едно момче,
починали малки, и аз – Василка. Аз се омъжих за Георги Попов –
чиновник, който не е от града.
Свещеник е бил и дядо ми поп Стефан. Той е бил родом от
с. Дивдядово, но твърде малък е дошъл с родителите си в града
(в Маджаровата улица) и тук е ходил в килийно училище. Бил е
добре грамотен, знаел е и гръцки. Служил е в „горната” църква
доста години и там е бил погребан, някъде около стъпалата. В същия гроб е бил погребан и баща ми. Дядо поп Стефан вероятно се
е родил в края на ХVІІІ в., тъй като се е поминал още преди Освобождението на доста голяма възраст – 70–75 години.

СТЕФАНКА СТИЛЯН-ЧОЛАКОВА
(Родом и живуща в Шумен, ул. „……” №…, 63-годишна)
Чувала съм от майка си и дядо си, че къщата, в която живея
сега, била много стара – 160–170 годишна. Била съградена от богати турци търговци, после продадена на някой турски паша, от
когото я бил купил прадядо ми хаджи Радуш. Той е бил заможен
търговец и е живеел в първата половина на миналия век. Неговият
син (и мой дядо Яне Дудунков, роден в Шумен около 1832–1833 г.
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и починал 1906 г. на повече от 70 години) я наследил и откупил от
другите наследници. Дядо ми е търгувал с гьон и кожи. Магазинът
му се намирал на Битпазар. Държеше го и работи до около 1900
г. Търгувал с Цариград, гдето изнасял сурови кожи, купувани и
събирани в Добруджа. Внасял чрез Варна и Цариград обработени
кожи и гьон. Дядо ми беше заможен търговец, грамотен, сам си е
водил сметките, няколко пъти ходил в Цариград. В кое училище е
учил не зная. Имал доста многочислено семейство.
В родословната схема, която давам, децата не са наредени по
възраст, а произволно. От 6-ях деца най-голяма е била Радка, която
била родена около 1824 г. Всички почти са се настанили добре и
живели дълъг живот (това е за децата на хаджи Радушко). И дядо
ми Яне имал 6 деца, три от които са починали рано (Анастасия,
Коста и Антон). Анастасия е най-голямата дъщеря, починала поради простуда, когато в 1872 г. ученичките посрещали митрополит
Симеон. След това най-голяма дъщеря останала Тодорица (родена
1862 г.), която завършила 3-ти клас в града (учила в Андрейковото
училище). Най-любимата им учителка била Анастасия Паскалева.
Преподавал й Димитраки Константинов по френски и български
език. По това време в голямата им къща живеели турски офицери, а в дворската къща, която била много по-стара, семейството на
дядо ми. Голямата къща имала веранда. Тодорица е майка ми. Тя се
омъжила за Бойчо Атанасов (1854–1906 г.), родом от град Преслав,
гдето се е учил. Стоял известно време като писар при някои цариградски търговци и още в турско време дошел в Шумен, гдето се
занимавал с просбопиство и адвокатство. След Освобождението
става адвокат в Шумен.
Леля ми хаджи Петричка, майка на Иван Стефанов, участник
в Шуменския революционен комитет, се е омъжила за Стефан Кюсеманев – шивач, който е бил състоятелен човек. Синът ѝ Иванчо,
когото добре познавам (починал е в 1935 г. на 76–77-годишна възраст), често е споменавал за участието си в революционното дело.
Бил е член на Шуменския революционен комитет, възглавяван тогава от някой терзия Атанас (става въпрос за Атанас Стойков, който по това време е председател на Шуменския революционен ко• 98 •

митет – Д. С.). Когато е бил на 16–17 години от града излязла чета,
в състава на която влязъл и той. Събрали се някъде в планината,
но бил заловен от турската власт и затворен. Много го притискали
да укаже другарите си, но той издържал тормоза. Бил освободен
от затвора, вероятно по нареждане на Фазлъ паша, който живеел
в тяхната къща.
Дядо ми Яне х. Радушков е бил оженен за Стефания, богата
шуменка, сестра на известния шуменски учител, а след Освобождението нотариус Димитраки Константинов. Имаше родство и със
семейство Андрееви, които бяха двама братя: Стефан и Марко.
Последният има син Андрей, по занятие лесничей, а дъщеря му е
жена на чичо ми Радуш Дудунков.
ХАДЖИ РАДУШ
Яне (дядо ми) – хаджи Нако (оженен за гъркиня, живеел
до гръцката черква) – Петраки (търговец в Букурещ) – хаджи
Петричка (майка на Иван Стефанов и баба на Ст. Матев) – хаджи
Мария (баба на Анастасия Чакърова и Ст. Станчев) – хаджи Розка Васил-Симеонова (родена 1824 г., майка на Янко Симеонов)
ЯНЕ ХАДЖИ РАДУШКОВ
Анастасия – Радуш – Тодорица (по мъж Бойчо-Атанасова)
– Мария (Стоянович – пощенски чиновник) – Коста (починал
рано) – Антон (починал рано)
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26. ХІІ. 1950 г.

БОЖАНА Д-Р ЗЛАТАРЕВА
(Родом и живуща в Шумен, ул. „Батенберг” №35, 74-годишна)
Баща ми е Спас Иванов, родом от махала Чифлик при град Търново. Учил се е малко време в града и там станал абаджийски чирак.
Той бил много будно момче и дори като напуснал занаята, станал за
късо време учител в своята махала. Дядо ми Иван е бил лозар, но имал
малко земя, та карал синовете си да усвоят някой занаят. Чичо ми Панайот, по-голям от баща ми, бил отворил дюкян абаджийски в Търново, но след Кримската война се преселил в град Шумен, където имало
нужда от работна ръка и много хора от бедните балкански кътове на
Търновско отивали там на работа. И баща ми дошел с брат си в Шумен,
работил при него (но чичо Панайот не могъл да развие добра работа)
и се разделили. Баща ми си отворил свой абаджийски дюкян в старата
ни къща, която той купил, като му потръгнала работата. По-късно преместил дюкяна си на „Кушир” срещу „Таш мааза”, като продавал сукна
и платове, дори се е заловил и с житарство. Баща ми е починал на 62-годишна възраст в 1902 г. (1840–1902 г.). И чичо ми Панайот е бил оженен
в Шумен, имал две дъщери, които се омъжили вън от града.
Майка ми се казва Мария Васил-Кърджиева. Баща ѝ е от рода на
Кърджиевите и се занимавал с терзийство и манифактура. Ходил е и
търгувал с Англия, откъдето доставял платове и сукна. Живял е в старата къща на ул. „Цар Освободител”, там живееше и Къню Кърджиев.
ИВАН
Панайот – Спас – дъщеря – двама синове (умрели малки)
СПАС ИВАНОВ – МАРИЯ КЪРДЖИЕВА
Син (починал рано) – Райна (омъжена за Пеянов – починала) –
Гинка – Иванка – Божана (жива, 74-годишна)
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ИВАН КЪРДЖИЕВ
Васил – Тодор – Димитър – Петър
Мария (омъжена за Сп. Иванов)
Божана (аз, разпитваната)
ИВАН (от с. Драгоево, Шуменско – златар)
					
Панайот Златарев (оженен за Димитричка Бошнакова) – Атанас
Златарев (оженен за Мария Жекова Кючукова)
					
Мария (Медникарова – Варна – 90-годишна) #	Петя Пенева (родена
1867 г.)
Иван Златаров (моят съпруг – лекар)
#
Жеко Златаров
Сийка (д-р Молова – Варна – 82-годишна) #
Славко Златаров
(роден 1899 г.)
Фотина (по мъж Икономова – Добрич
#	Дорка (Марчева)
Катя (по мъж Чанева)
#
дъщеря (Мишкова)
Синовете му Панайот и Атанас също били златари и работили с баща си. Дюкянът им бил на „Къллека”. Панайот и Атанас разнасяли куюмджийските произведения за продажба на панаирите
– Ески Джумая, Провадия, Кара-су и Узунджово. Дядо Иван към
1850 г. почнал да строи къщата, в която сега живея, но починал (вероятно той е бил роден към 1800–1805 г.). Знае се, че не е починал
много възрастен. Синовете му довършили къщата, която е била
добре и широко построена на два етажа (сега е ремонтирана отвън). Синовете на дядо Иван имали съдружник македонец Наум,
който работил най-тънките работи от злато и сребро, но един ден
си заминал в Македония и не се върнал. Оставил и инструментите
си. След Освобождението куюмджийството силно западнало.
Моят съпруг е учил в горното училище, а после в класното,
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гдето го е бил учил след Освобождението Атанас Денев, Д. Сребров и Т. Бойчев. После заминал в Русия и завършил медицина в
Москва. Пропуснах да кажа, че в горния етаж на къщата на мъжа
ми, която имала и хубав, добре уреден с градина и постлан с плочи
двор, е живеел доста време турски генерал. След завръщането му
от Русия, мъжът ми е бил военен и граждански лекар в града. Починал е в края на Първата световна война.
Майката на мъжа ми се казва Димитричка Бошнакова, сестра
на Андон Бошнаков. Била е народна лекарка, поправяла изкълчени
крайници, счупване на кост и лекувала с билки. В дома ѝ идвали
хора от далечни места за лечение.
Наум е работил и икони, като е правел обковка на главата и
ръцете със злато и сребро.
Аз завърших Шуменското девическо педагогическо училище.
Тогава директор беше Д. Стателов. Учителствувах в града 5–6 години (малко преди и след 1900 г. в 3–4 училища). В трети клас ми
преподаваше и Ст. Деребеев по български език. Беше строг до грубост, дори ученичките му съставиха песен. Беше добър черковен
певец. В града се разправяше, че много пиянствувал.

2.І.1951 г.

ГЕНОВЕВА ТЪРГОВСКА
(Родом и живуща в Шумен, ул. „……” №…, …-годишна)
Съпруга съм на покойния печатар Любомир Димитров Търговски (роден 1880 г., починал в …), роден е в Шумен, както и
по-големият му брат Пресиян. Баща му Димитър е дошел в града
като младеж от тревненските села, мисля от с. Раданци. Оженил
се е в Шумен. Чувах от мъжа си, че е бил търговец, доставчик на
турските войски на фураж и храни. Още в турско време забогатял.
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Тази търговия продължила и след Освобождението. През 90-ях
години, не зная точно кога, отворил и печатница „Опит”, в която
работили и двамата му синове Пресиян и Любомир. Първоначално печатницата се помещавала на ул. „Цар Освободител” и ъгъла
с ул. „Лайош Кошут” (сега е дърводелска работилница). Кога точно е починал свекърът ми не зная. Предполагам между 1900 г. и
1905 г. След смъртта му синовете му продължили съдружието си
в печатницата няколко години, но после се разделили, като печатницата с инвентара си останала на мъжа ми. Тогава пренесохме
печатницата до дюкяна на баща ми (В. Радев до стръмната улица
за Новата баня). След … годишна работа съпругът ми ликвидира
с печатницата, като я продаде на Глушков в София. След смъртта
на свекъра ми вече печатницата носеше съдружническа фирма, а
след разделянето му с брат му Пресиян – „Любомир Търговски”.
Пресиян веднага след раздялата си със съпруга ми обзаведе нова
печатница, която зная, че беше на ул. „Славянска” и съществува
до 1946 г. Мъжът ми имаше и книжарница, която ликвидира едновременно с печатницата. Моят съпруг е в родство с Петър Игнатов
– запасен офицер, 85-годишен.
Аз произхождам от рода на В. Радев, по-малка сестра съм на
Анастасия В. Радева. Още като малка съм осиновена от Иван Николов Шамарджиев. Той е роден около 1858–1860 г. в Шумен и е
брат на Станчо Шамарджиев. Починал е в 1940 г. на 80–82 години. Преди Освобождението работил при баща си, който бил бакалин. По-късно отишел с брат си Станчо в Бабадаг, гдето също
баща му имал дюкян. След като брат му Станчо забегнал в Сърбия,
той също много желаел да премине в Румъния и вземе участие в
освободителното дело. Когато Станчо дошел за малко преди Освободителната война, той с него забегнал и се записал в опълчението. Какво образование е имал не зная, но добре четеше и водеше
търговските си сметки. След Освобождението му дали ниви в с.
Златар, но той ги продаде и се залови за търговия на платове и
парфюмерия до Първата световна война.
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5.ІІ.1951 г.

ЕКАТЕРИНА ВЕЛКОВА
(Родом и живуща в град Шумен, ул. „Цар Освободител” №…,
80-годишна, бивша учителка)
По баща се наричам Екатерина Васил-Ченгелиева. Баща ми
Васил Ченгелиев (1829–1907 г.) е роден в Шумен, учил в българско килийно и гръцки училища, участвувал дейно в черковната
борба при изгонването на митрополит Венеамина, близък приятел
на Н. Патоев и Д. Войников. Участвувал и в създаване на старото
читалище. Имал голяма дикиджийска работилница и търговия с
обущарски материали и готова стока. Дюкянът му, в който работили 12–15 работници: чираци и калфи, се намирал там, гдето сега е
театър „Одеон”. В старата му къща имаше друга работилница. Къщата, в която сега живея, е строена от баща ми скоро след Освобождението. Тодор Янев Ченгелиев е далечен роднина на баща ми;
имаше голяма градина по-горе от моста при черквата.
Аз завърших педагогическото училище в Шумен в 1889 г. или
1890 г. Няколко години бях учителка във Враца, а от 1896 г. до 1930
г. в Шумен, в първоначалните училища „Д. П. Войников” и „П. Димов”. В 1896 г. се омъжих за гимназиалния учител Димитър Тодоров Велков (1866–1901 г.), който е роден в Бердянск (Южна Русия).
Учил в Русия и се завръща с баща си в 1887 г. в Шумен. Станал основен учител във Враца и Шумен (за късо време), следвал висшето
училище в София (математика) и след завършването му е гимназиален учител в Шумен от 1896 г. до 1901 г., когато е починал. Много
трудолюбив и начетен. Добър литератор и преводач. Около него се
формира голям литературен кръжок, с прогресивни идеи. Издава
и списание …… В кръжока влизат сестра му Ана Велкова-Карима,
В. Юрданов, Асен Николаев, Иван Моллов и др.
Бащата на съпруга ми е Тодор Велков, който е роден в Шумен
около 1825–1828 г., напуснал млад града и през Добруджа отишел
в Русия, гдето стоял до Освобождението. Заселил се в град Бер• 104 •

дянск, гдето се занимавал с търговия. Оженил се за рускиня. Взел
участие като доброволец в Кримската война и за добрата му служба бил произведен в подофицер. В 1876 г. наново постъпил като
доброволец в българските чети в Сърбия. Със себе си водил малка
чета от 12–15 души, която при навлизането си в България (Видинско) била разбита. След това преминал в руско-българския отряд
на ген. Черняев и участвувал в боя при Гредетин. През Освободителната война участвувал като преводчик в руски щаб. След Освобождението се завърнал в Шумен, служил кратко време в администрацията. Починал е на 82-годишна възраст. Къде е живеел преди
емиграцията си не зная. След това си беше купил къща. Всички
деца на Тодор Велков са родени в Русия – Бердянск и Болград. След
Освобождението 4–5 години жена му с децата дошла в Шумен.
ТОДОР ВЕЛКОВ
Саша – Ана (има жива дъщеря Веселина Сакъзова, София, ул.
„Каймак-Чолон” №61) – Димитър (1866–1901 г.) – Мария – Никола (1858–1951 г. – офицер от първите випуски, живял е в Свищов)
– Иван
В музея съм дала няколко старопечатни книги на моя свекър. Той
ни е оставил една хубаво изработена стара икона. В музея съм
дала и една снимка на моя свекър Тодор Велков с няколко четници (там той е третият от ляво).

РАЙНА КИРКОВА
(Родом и живуща в град Шумен, ул. „……” №…, 71-годишна)
Съпругът ми Христо Кирков е родом от Плевен и е брат на
Георги Кирков. Аз съм шуменка. Дядо ми е Иван Гълъшев (Паш• 105 •

маков), бил е дикиджия и е имал обущарски дюкян близо до старата фотография на Маркарян. При него работили и двама от синовете му – Дяко (моят баща) и чичо ми Пантелей. Дядо ми имал
две къщи: тази, в която живея сега аз, и друга на ул. „Любен Каравелов”, в която живеел най-малкият му син Пантелей. Последната
е много стара и останала от баща му, а нашата е строена от дядо
ми и доправена и разширена от баща ми Дяко между 1872–1877 г.
По-рано улицата се наричала „Куширска”, а след това „Пощенска”,
понеже на долния ѝ край в голямото и хубаво здание се помещавала пощата, по-късно окръжният съд, а сега народната библиотека.
Тази къща я построи моят роднина Герчо Ранчев – адвокат, а от
него я купи печатарят и големият шуменски благодетел Димитър
Кънчев, който после я остави на държавата.
Баща ми Дяко (1842–1926 г.) е бил доста заможен човек и
прехранваше семейството си със занаята. Най-малкият му брат
Пантелей (1855–1944 г.) се отдели след Освобождението от баща
си и брат си, беше много добре като обущар, но не издържа голямата еснафска криза през 90-ях години и западна. Дядо ми имаше
и лозя в Подманастирската местност. Преди Освобождението за
няколко години дядо ми отишел да работи в Тулча, наричали дядо
ми Башмак (обувка), което му останало като прякор, побългарено
„пашмак”. Дядо Иван е починал преди Освобождението на около
62 години.
Леля ми Екатерина се е омъжила за шуменския учител Тодор
Икономов. Отначало са живеели в бащината ми къща, а после Тодор Икономов купил голямата къща, която е до реката (ул. „Раковска”, на левия бряг за входа и имаше широк дървен мост). Тя
е била къща на богати турци, които се изселили. Тодор Икономов
я поправи и уреди двора ѝ. Леля ми Екатерина е била омъжена за
чорбаджи Кьор Димчо. Тя е била красива и добра жена, но не се
имала със съпруга си, който я мразел. Оженила се за него по настояване на свекърва си и без нейно съгласие дядо ми я оженил. При
някакъв скандал между Кьор Димчо и Тодор Икономов, понеже
последният поздравявал жена му, Кьор Димчо изпъдил жена си
и се оженил за слугинята си Гана. Екатерина се омъжила за Тодор
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Икономов. Братът на моя съпруг – Георги Кирков – е посещавал
брат си много пъти, но твърде не са разговаряли за политика. Имаше и писма помежду им, но от чисто личен характер. Спомням си,
че като съм била дете, в съседната до нас къща е живеел Димитър
Благоев и съпругата му Вела Живкова.
Герчо Ранчев е брат на майка ми. Дядо Ранчо е бил воденичар.
Пропуснах да кажа, че баща ми Дяко е вземал участие в театрални
представления при читалището. През времето, когато Тодор Икономов е бил учител, е играл в „Геновева”, и то ролята на Геновева.
Често споменаваше цели тиради от ролята си. По-долу давам следните сведения за рода ми по майка и баща:
ИВАН ГЪЛЪШЕВ (Пашмаков, 1810–1875 г.) – ИВАНКА (1815–
1898 г., сестра на Пантелей Керацов Казанджията)
Пантелей (1855–1944 г.) – Стефан (1850–1905 г. – учител в Габрово, Търговище, Варна – син Тодор Пашмаков – съдия) – Дяко
(1841–1926 г.) – Екатерина (родена 1842 г., Тодор-Икономова) –
Петраки (останал обущар в Тулча)
ТОДОР ИКОНОМОВ – ЕКАТЕРИНА ПАШМАКОВА
Величка (ген. Янкова – син д-р П. Янков – ул. „Любен Каравелов”) – Иван (бивш пълномощен министър – син Тодор) – Коста
(лекар в Тутракан, оженен за Калиопа, починал. Синове: Петър,
Атанас и Димитър)
І. За рода ми по майка:
КЪНЮ – ВАСИЛКА (и двамата са шуменци. Дядо Къню бил
роден около 1770 г., починал към Кримската война. Имал имоти,
бил занаятчия)
Добра (няма деца) – Петя (омъжена за Драган) – Радка (омъжена за
Жечко Попов) – Ангелина (омъжена за Ранчо Ранчев, воденичар)
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АНГЕЛИНА ХАДЖИ КЪНЕВА – РАНЧО РАНЧЕВ
Василка (Д. Пашмакова – родена 1860 г.) – Генчо – Никола –
Марийка (В. Ченгелиева) – Калушка (Ж. Дюкмеджиева) – Кънчо
(роден 1836 г.)
КАЛУШКА РАНЧЕВА – ЖЕЧКО ДЮКМЕДЖИЕВ
Ангелина (омъжена за Тодор Янев – неин син е архимандрит
Климент Янев (1) – Мария (омъжена за капитан Диамандиев –
има дъщеря Тодорка, омъжена за Жечко Иванов (2) – Асен (3) –
Севастица (4) – Царева (5) – Величко (6) – Христина (завършила
в Русия, учителка, починала във Варна (7)
МАРИЙКА РАНЧЕВА – ВАСИЛ ЧЕНГЕЛИЕВ
Никола (адвокат) – Райна – Катя (омъжена за Д. Велков – син
Владимир –инженер) – Мария – Марин (офицер) – Харалан
(офицер)
НИКОЛА РАНЧЕВ
Ваньо – Гинча (омъжена за Дюлгеров – дъщери: Валка и Лилия)
–Александър – Димитър – Иван (синове Никола и Иван)
ГЕРЧО РАНЧЕВ
Гинча (омъжена за Динков – дъщери: Ганча и Милена) – Ранчо –
Първанка
(омъжена за П. Бояджиев – деца: Младен, Антония
и Доли) – Слава – Марийка
(омъжена за Г. Балтаджиев –
дъщеря: Веселина Боян-Дановска)
ВАСИЛКА РАНЧЕВА (родена 1860 г.) – ДЯКО ПАШМАКОВ
Стела (омъжена за Р. Кюлевчелиев – деца: Юлка, Александър,
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Веса, Емил и Никола) – Ангелина – Александър – Иван (деца:
Веска, Лилия и Рина) – Райна
(омъжена за Христо Кирков – запасен полковник, брат на Георги Кирков – деца: Бранко,
Евстати и Георги)
РАДКА ХАДЖИ КЪНЕВА – ЖЕЧО ПОПОВ
Жечко (1) – Иван (2) – Калушка (Василаки Хаджи Жекова (3) –
Тодорица
(омъжена за Димитраки Кърджиев (4) – Димитрица (омъжена за Димо Иванов (5) – Ангелина (6) – Янка (7)
ИВАН ПОПОВ
Мария (омъжена за Енчевич в Бургас – деца: Петър, Георги и
Елена) – Жечко – Панайот – Радка (омъжена за Боян Давидов –
деца: Блага, Милка, Любомир, …)
ДИМИТРИЦА ПОПОВА – ДИМО ИВАНОВ (търговец в Нови
пазар, манифактурист)
Василка (рано починала) – Иван (артилерийски майор, починал
1939 г.) – Ружа (омъжена за полковник Генов, пехотинец – дъщеря: Фана) – Жечко (запасен артилерийски офицер, подполковник
– бивш директор на мина „Перник”)
ТОДОРИЦА ПОПОВА – ДИМИТРАКИ КЪРДЖИЕВ
(родена 1847 г.)
(търговец манифактурист, роден 1837 г.)
Райна – Ружа (омъжена за Христо Пеев) – Стоянка (омъжена за
инж. Алексиев) – Марийка (неомъжена) – Душка (омъжена за д-р
Кандиларов) – Тодор – Иван (полковник пехотинец) – Жечко
КАЛУШКА ХАДЖИ ЖЕКОВА – ВАСИЛАКИ
Доса (омъжена за Стоянов – деца: Радка, Стоян и Свобода) – Ма• 109 •

рийка (омъжена за Богоев – деца: Георги, Васил и Зорка) – Александър (военен лекар, подполковник, починал 1927 г.) – Васил
(пехотен офицер, полковник, деца: Катя, Коста и Александър)
Забележка: Д-р Александър Жеков, оженен за Павла Вейсман, пианистка. Деца: Катя Панчо-Владигерова и Тончо, починал 1944 г.
ЯНКА ПОПОВА – ХРИСТО МАДЖАРОВ (починал рано)
Христо (народен представител – либерал) – Катя – Василка
АНГЕЛИНА ПОПОВА – ПАНАЙОТ ЧАНКОВ (Варна)
Жечо – Люба – Веса
ІІ. За рода ми по баща:
ИВАН ПАШМАКОВ – ИВАНКА КЕРАЦОВА
(роден около 1810–1812 г., починал 1873 г.)
Пантелей – Стефан – Юрдан – Дечка (омъжена за Петков) –
Петраки (изселил се в Тулча) – Дяко – Екатерина (омъжена за
Тодор Икономов)
ДЯКО ИВАНОВ ПАШМАКОВ (1841–1926 г.)
Александър – Ангелина – Стела – Райна – Иван
ДЕЧКА ИВАНОВА ПАШМАКОВА
Фотя (омъжена за Герджиков) – Калуша (омъжена за Юрданов –
деца: д-р Ал. Юрданов, Юрдан, Стефан и Радка) – Иван Петков
(книжар)
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СТЕФАН ИВАНОВ ПАШМАКОВ (роден 1853–1904 г.)
Калушка – Кица – Иванка (омъжена за хърватин) – Елена (певица в Америка – Тодор (съдия и адвокат)
ПАНТЕЛЕЙ ИВАНОВ ПАШМАКОВ
Петър – Иванко – Злати (1897–1944 г.)
ДЯКО ГАЛЪШЕВ (брат на дядо Иван Пашмаков)
…? – Янка – Илия – Нако – Иван Галъшев
			
Еленка – Янко – Анастасия (омъжена за
Папазов, обущар. Деца:
Василка, Иван и Жечка)

НАДЕЖДА СИМЕОНОВА
(Родом и живуща в град Шумен, ул. „……” №…, 60-годишна)
Дъщеря съм на Харалан Марков, а чичо ми е известният кавалерийски генерал Петър Марков, починал в 1943 г. Бащината и
дядовата ми къща е на ул. „Родолюбие” (Маринчо Бенли), която
за късо време през 90-ях години беше и сиропиталище. Баща ми
и дядо ми бяха търговци, манифактуристи (сукна, платове, вълна,
памук, кинкалерия и пр.). Дюкянът им е бил на площад „Кушир”.
Доставяли са стока от Цариград, но са имали търговски връзки с
Букурещ и Виена.
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РАДУШКО МАРКОВ
Петър (свършил класно училище, после военно училище и
кавалерийска школа във Виена, кавалерийски генерал) – Мария
(завършила Шуменското класно училище, следва в Роберт колеж,
омъжела се за варненски търговец, но скоро починала от туберкулоза) – Харалан
СТОЯНКА ХРИСТОВА – ХАРАЛАН МАРКОВ (1854–1918 г.)
Надежда (родена 1892 г.) – Катя – Васил
Баща ми Харалан е завършил Шуменското класно училище.
Дядо ми, много състоятелен търговец, го изпраща да продължи
образованието си в град Виена, където е учил търговски и финансови науки. Обаче той заболява и напуска училището. Стоял около
една и половина години във Виена и лекувал счупения си крак. Завърнал се в Шумен и продължил търговията на баща си. Аз се омъжих за Симеон Симеонов, бивш шуменски народен представител
(роден в 1886 г., починал в 1949 г.). Майка ми Стоянка е дъщеря на
Величко Христов Ганчев. Тя е имала по-голяма сестра Янка. Дядо
ми Величко Христов е живеел в сегашната ул. „……” №3а къща,
като се чете от долу на източната страна на улицата. Той е завършил класно училище. Следвал ли е другаде не зная. Занимавал се е
с адвокатство. Познавал добре турския език и законите. Явявал се
като защитник на всякакви дела, писал молби, завещания, защитавал свои съграждани, участници във „френската сватба”, пред Русенския турски съд. Починал е сравнително млад, малко преди Освобождението. Прадядо ми (бащата на Величко Христов) Христо
Гачев не съм положителна дали е шуменец. Мисля, че се е занимавал със занаятчийство. Прабаба ми (майката на Величко Христов)
е Стефания. Тя имала сестра Василка, омъжена за чорбаджи Матю
Рачев, и брат Злати. Баща на Стефания, Василка и Злати е много
известният шуменски богаташ Сиромах Андрей, който е живеел
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на източния долен ъгъл на ул. „……”. Много богат човек, търговец,
имал връзки с много далечни страни – Египет, Сирия и Мала Азия.
Чувала съм, че е бил казанджия.
Родословието на моя съпруг е също интересно, понеже дядо
на мъжа ми е известният шуменски чорбаджия хаджи Симеонко
х. Вичев.
ХАДЖИ ЖЕКО
Вичо – Симеон
ХАДЖИ ВИЧО
хаджи Симеонко – хаджи Жеко – Златка – Ангелина – Росия
ХАДЖИ СИМЕОН
Хараланица (има дъщеря Василка) – хаджи Васил (имал е синове
Янко и Радуш – известни в града търговци и фабриканти) – Стамат (негов син е
проф. д-р Стаматов)
Хаджи Вичо и хаджи Симеон са коренни шуменци – еснафи.
Хаджи Вичо е по-големият брат. Живял е в тази къща, гдето сега
живея. Симеонко е бил най-големият му син. Учил е в килийното
училище. Бил е абаджия, забогатял от занаята си и се издигнал като
един от първите граждани, черковен и училищен настоятел, немирен и предприемчив дух. Починал е към 1894–1895 г. на повече от
80-годишна възраст. Роден е около 1810–1814 г. Много предприемчив във всяко отношение. Създава първата в града спиртна фабрика (в зданието, в което живея), от отпадъците на меласата угоява
свини и едър рогат добитък за пазаря, за което строи големи обори
до реката. Започва да отглежда и буби (срещу П. Байновата фабри• 113 •

ка прави черничеви градини и обори. За бубарството е викал работнички от Враца. Заедно с д-р Вичо Панов купуват два чифлика
(в с. Кадъ 3000 дка и в с. Войвода кьой 3500 дка – става въпрос за
селата Панайот Волов и Войвода – Д. С.), които хаджи Симеонко
обработва по модерен начин. Пръв в страната доставя земеделски
машини и Гепелова вършачка. Когато д-р Вичо Панов се връща,
разделят имота, като хаджи Симеонко взема чифлика в с. Кадъ.
Там е имало два големи турски чифлика, единият от които купува
хаджи Симеонко, а другият се разкъсал на по-малки части от други купувачи. Хаджи Симеонко и д-р Вичо Панов са се разбирали,
но последният не е бил в разбирателство със сина на Симеонко
– Иван (1839–1905 г.), баща на съпруга ми Симеон. Той е първият
българин, следвал агротехника в Чехия. По поръчка на баща си от
там изпратил учители чехи в Шумен. Иван не е бил предприемчив
и западнал. Сестрата на хаджи Симеонко Ангелина е майка на д-р
Вичо Панов. Останала рано вдовица, била е подпомогната от брат
си хаджи Симеонко в издръжката на семейството и следването на
Вичо. Вичо е бил женен в Румъния. При него е била и най-малката
му сестра Златка, която се е грижела за него. За потомството на
брата на хаджи Симеонко – хаджи Жеко не зная нищо.
ХАДЖИ СИМЕОНКО (оженен за Вичка,
чинала преди Освобождението)

по-

Величко – Иван
Мара – Симеон (оженен за Надежда)
		
Здравка – Богданка
АНГЕЛИНА (сестра на хаджи Симеонко, омъжена за хаджи Паню)
Вичо (д-р) – Васил (търговец)
• 114 •

РОСИЯ (сестра на хаджи Симеонко)
Христаки (баща на д-р Неделчев) – Василка (омъжена за Верби)

НИКОЛА ШАМАРДЖИЕВ
(66- годишен, родом и живущ в град Шумен,
ул. „Батенберг” №31, предприемач)
Баща ми е Станчо Николов Шамарджиев (роден 1852 г., починал в 1892 г.), от Шумен. И дядо ми Никола е бил от Шумен, но прадядо ми е бил родом от Преслав от рода на Балдъровите. Те са били
все едри и снажни хора. Много от тях по време на руско-турските
войни са се изселили в Добруджа и дунавските градове, а прадядо
ми се заселил в Шумен. Прадядо ми вероятно е бил земеделец. В
града дошел вероятно още през 1810–1812 г. Дядо ми обаче е станал търговец, и то е бил доста състоятелен такъв, защото освен
бакалския си дюкян в Шумен имал дюкян с бакалия и манифактура (на дребно) в с. Златар и град Батадач. В дюкяните си държал
свои роднини. Много често отивал в Бабадаг и там прекарвал дълго време с баба ми, понеже имали близки в Добруджа и особено
в град Меджидие, гдето пък имал близки моят баща (роднини на
майка ми). Баща ми учил в Шумен при Н. Бацаров и Д. Войников.
Постъпил на работа в дюкяните на баща си. Оженил се доста рано.
Майка ми е дъщеря на Иван Минев (неин брат е Добри Минев,
чиято жена е дъщеря на поп Иван Станев).
На дядо ми по майка казвали Генджата. Той бил също така
добър търговец и освен дюкяна си в Шумен имал дюкян и в град
Меджидие.
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ЦАРЕВА АСЕН-НЕДЕЛЧЕВА
(Родом и живуща в град Шумен,
ул. „Димитър Благоев” №…, 62-годишна)
Баща ми е Антон Русев Ченгелиев (1863–1938 г.), родом от
Шумен. Родил се е и живял в дома на баща си на ул. „……”, по-рано
наричана Циганската улица, понеже тук бил краят на града и там
се поселили цигани колибари. Дядо ми Руси е починал в 1896 г. на
около 70–72-годишна възраст. И той е шуменец. Възможно е баща
му да е от с. Дивдядово. Дядо Руси е бил женен за някоя Тодорица –
моята баба, която е починала след него. Дядо Руси е бил много богат човек, имаше 3000 дка земя и чифлик в с. Текер (Златна нива),
до 1000 овце, мандра, житни магазини в Шумен и на Каспичан. Земята е почнал да купува още от турско време. Голяма част от нея
синовете му са продали след войните. Баща ми е завършил І клас в
Шумен и е бил прибран на работа при баща си. Най-големият син
на Руси е бил Дечко, който също малко ходил на училище и отрано
помагал на баща си (Дечко е роден към 1857 г., починал 1941 г., има
син Борис – книжар в София).
Дядо ми е оставил и кръчма с винарски склад (там сега е Районният кооперативен съюз). Баща ми и чичо ми Дечко в съдружие имаха тютюнева фабрика, която след войната влезе в „съединените тютюневи фабрики” и се премести в една къща до стария
ни дом, а после се и закри. Баща ми имаше и спиртна фабрика, която произвеждаше коняци, ракии, ликьори и пр. (по студен начин).
Помещаваше се в двора на къщата ни. И тя не вървя добре след
войните и се ликвидира. Още от ранни години баща ми вземал
дейно участие в политико-обществения живот на града. Бил е демократ, сътрудник на Атанас Краев и доста разпален политически
деец. Бил е народен представител във Великото народно събрание
(1911 г., V Велико народно събрание – Д. С.) и през време на блока
(1929–1932 г.). Баща ми е оженен за Калушка Тодор-Куцарова, която е починала след баща ми. Калушка и Екатерина са тъждествени
имена. В 1920 г. беше жива баба ми Султана – съпруга на Т. Куца• 116 •

ров, и майка ѝ Екатерина (Калушка) по мъж Димитър-Келямова,
която наскоро след това почина на около 98–100 години. Имаме
снимка на 5-тях поколения (от моята голяма дъщеря на около 2
години тогава Екатерина, до прабабата на 96 години също Екатерина). В нашия род други Ченгелиеви не зная. Не съм чувала да
има Яне Ченгелиев или Андон Янев, не е изключено обаче те да са
далечни роднини. Съпругът ми Асен Неделчев е родом от Разград
и е бивш кавалерийски офицер.
РУСИ ЧЕНГЕЛИЕВ
Дечко – София – Ангелина – Антон (1863–1938 г.) – Василка

10. І.1951 г.

РАЙНА СТЕФАН ЮРДАНОВА
(Родом и живуща в град Шумен, ул. „Любен Каравелов” №…,
65-годишна, пенсионерка)
Омъжена съм за Стефан Димитров Юрданов (1873–1924 г.),
запасен офицер артилерист. Той произхожда от рода на хаджи
Райко, внук е на дъщеря му Марийка Льокенката, понеже била
омъжена за Станчо Джамджията (когото не помня) и в дома си
правели льок за стъклата. Доколкото зная имали са само една дъщеря Ганушка (1847–1929 г.), която била два пъти омъжвана за някой Димитър от рода на Бозаджи-Милевите, който е и баща на моя
покоен съпруг. Починал е много рано и свекърва ми се е омъжила
за Юрдан (1839–1921 г.), родом от с. Арнаут кьой (Разградско), бакалин. Поправям се, свекърва ми Ганушка имала по-малка сестра
Катинка, омъжена за Куюмджиев в град Провадия. Къщата на свекърва ми е срещу дома на д-р Неделчев (ул. „Любен Каравелов”).
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Настоящата къща е нова, която съпругът ми е купил по време на
женитбата си. Там е имало по-рано много стара къща, повече от
200-годишна, която от части е съборена, а друга част поправена
зад тази къща. Моят баща е Веню Стоянов. Лозар и търговец на
спиртни напитки. Имаше до Балканската война фабрика за ракия,
коняк и спирт в дола на реката, малко по-долу от нас. Дюкянът
му (на едро и дребно) беше на ул. „Славянска”. Ние сме три дъщери: Мария Харизанова, …… Кандиларова (адвокат Анастас) и аз.
Един брат архитект.
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ДАННИ ЗА МИНАЛОТО НА ГРАД ШУМЕН,
СЪБИРАНИ ЧРЕЗ РАЗПИТ
НА ГРАДСКИ ЖИТЕЛИ –
СПОМЕНИ, ПРЕДАНИЯ, РОДОСЛОВИЕ
ІІІ ТЕТРАДКА
ПОЧНАТА НА 15.І.1951 г.
СВЪРШЕНА НА 10.ХІІ.1952 г.
ПРОИЗВЕЛ РАЗПИТА:
Г. С. ДЖУМАЛИЕВ

СПИСЪК НА РАЗПИТАНИТЕ ЛИЦА
Стиляна Къню-Кърджиева
Флора Николова Кърджиева
Станчо Стефанов Стоянов
Парушева
Величко Рачев
Мария Андреева (Колчева)
Димитър Раданов
Панайот Каменаров
Петър Игнатов Търговски
Д-р Кирил Попов
Христо Георгиев Попов
Елена Карамихайлова
Иван Михайлов Карамихайлов
Велико Тодоров Кърджиев
Райна Белевска
Тепеделенев
Димитрина Анастасова Стоянова
Пенка Илиева Димитриева
Тодорка Халтъкова
Илия Петров
Катя Христова Свещарова
Янка Добрева Петрова
Юрданка Илиева Силвестриева
Иван Петров Топалов
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СТИЛЯНА КЪНЮ-КЪРДЖИЕВА
(Родена в Шумен,
живуща на ул. „Цар Освободител” №…,72-годишна)
Съпругът ми Къню Тодоров Кърджиев е роден в Шумен в 1862
г. Живеел е при баща си търговец манифактурист и терзия (шиел
е готови женски дрехи, турски и български) в къщата, в която аз
живея. От свекъра си зная, че в тази къща, първо прибежище на
Кърджиевия род, дошел в града преди два века. Тя, къщата, била на
майка му на свекър ми Жечка (родена 1795–1881 г.). Паднала ѝ се
по наследство от баща ѝ. В нея живеели всички деца на дядо Иван
и след като се оженили. Но постепенно той им направил нови къщи
наоколо, западно от старата къща на Димитраки, на изток на Васила, а отпред на Петра. По-късно тези къщи били продадени, останала най-старата, сегашната ми къща. Къню учил в Шумен в горното
взаимно училище, а после завършил класното училище, гдето го
учил Д. Константинов, Джабаров, П. Волов и П. Енчев. Баща му го
дал веднага по еснафския обичай на занаят при терзията Панайот Д.
Коларов. Било точно по Освободителната война. По настояването
обаче на митрополит Симеон, който бил приятел на свекъра ми, той
станал учител във взаимното училище, където преподавал около 15
години, както и в мъжкото класно училище. Имал желание да учи
по-нататък, но родителите му не го пуснали, още повече че големият
му брат Велико бил емигрант в Русия поради участието му в преврата. Учителствувал с Н. Ганчев отначало. По-късно напуснал учителството, самообразовал се, работил в областта на математиката,
където чувствувал желание да се усъвършенствува, учил френски
и немски. За късо време бил учител във Видин. Написал 9 издания
учебници за прогимназията по аритметика и геометрия. Има и статии в списание „Училищен поглед”. След дълго прекъсване пак станал учител в прогимназията през Европейската война по алгебра, а
след това 5 години (до 1928 г.) бил директор на ІІ мъжка прогимназия. Ходил няколко пъти в Париж и Виена, за да види света, култура
и изучаване на език. Тих, скромен, мълчалив и вечно зает със сери• 121 •

озно четиво. Свиреше на цигулка. Имаше голяма библиотека, която подарил на читалище „Добри Войников”. Починал на 10.ІІ.1946
г. Спомням си, че Къню ми е разказвал, а свекърът ми също казваше, че към 60-ях и 70-ях години на миналия век постоянно дружал
с поп Костадина (прадядо на г-жа Правда Иванова, мъжа ѝ бивш
съдия-изпълнител), Илия Р. Блъсков, д-р Андрей Парушев, Д. Константинов и др. еснафи. Той изобщо беше общителен и природно
умен. В духа на времето смяташе търговията за най-добрия занаят,
беше състоятелен и искаше и синовете му да изучат занаят. И Велико го бил пратил да учи дикиджийство в Букурещ. И чичовците на
мъжа ми са били еснафи и търговци. Дюкянът на свекъра ми бил до
дома на д-р Петкова, на площад „Оборище”. Само двамата по-малки
братя Петър и Иван са продължили учението си в чужбина. Иван в
Роберт колеж, а Петър медицина в Русия. Иван станал офицер, но
починал на 28-годишна възраст.
Аз произхождам от рода на Васил Иванов Дългачалиев (баща
ми). Дошел 9-годишен в града с баща си и станал чехлар (1848–
1927 г.). Родом от с. Дългач (Търговищко – Д. С.). Оженен за Теодоска Рахнева. Баща ѝ Рахни бил дребен бакалин. Майка ѝ Мария, починала, когато майка ми била 9–10-годишна. Тя, баба ми,
била от рода на поп Харит, който ѝ бил вуйчо. Бившият адвокат
Александър Василев ми е брат. Новата му къща е на мястото на
баща ми. Аз завърших Шуменското педагогическо училище, като
учителствувах късо време (две години) вън от града. Учих в Нанчовото училище. Учители ми са били даскал Енчо, Юрдан Ковачев,
Светлана Войникова, Лангова и др.
По-късно, около Балканската война, станах член на Женското
дружество и 40 години бях в управителния съвет заедно с г-жа Николова. Пропуснах да кажа, че мъжът ми често споменаваше като
добри учители на своето време Колман Ронже, Янко Сакъзов и Хр.
Кантарджиев (негови колеги). Колман Ронже го е учил. А вкъщи
през 1850 г. били живели няколко унгарци емигранти. Тогава още
ул. „Арастянска” („Цар Освободител“) била много тясна. После се
направила къщата в предната част на двора за чичо Петър, съборена на уличната регулация.
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24.І.1951 г.

ФЛОРА НИКОЛОВА КЪРДЖИЕВА
(Родена в Шумен, живуща на ул. „……” №…,77-годишна)
Баща ми се казва Атанас поп Костадинов. Бил е търговец манифактурист. Бил съдружник с бащата на д-р Смядовски. Имали
два дюкяна на „Кушир”. В единия се шиело, а в другия се продавала
изработената стока. Шиели облекло за селата, предимно за жени
(булчинско), а също антерии, елеци и пр. Шиело се за българското
население главно. Баща ми е роден в 1838 г., починал на 52-годишна възраст в 1890 г. Живеехме в горния край на Килиената улица,
която тогава била много тясна и крива и едва се преминавало. Казваха, че в турско време се преграждала в средата с дървена врата.
Къщите имали комшулуци и през тях се преминавало. Тази къща
била на майка ми от рода на Папуровите. Дядо ѝ произхождал от
Търново. Дядо ми по баща е поп Костадин, когото аз сварих. По
разказа на баща си, а и от поп Костадина чух, че той бил родом от
Карнобат (роден 1795 г.), учил се в някое училище и сам станал учител, обаче наложило се да се изсели в Шумен. Не зная кога се е изселил. Може да е и през Руско-турската война 1828–1829 г. Не зная
ходил ли е в Бесарабия. Зная само, че той бил учител в Шумен. Купил
къща, гдето е печатницата на Спас Попов. Купил си и лозя. В тази
къща обаче умряла жена му и децата му, мисля от туберкулоза, което го принудило да се изсели в друга къща и да се запопи. Бил свещеник при „долната” църква. Вероятно той е станал поп доста рано, и
то в „горната” църква, а след смъртта на попадията се е покалугерил.
Бил назначен за свещеник-изповедник при „долната” църква и там
в една килия живеел. Над него било първото долненско училище, в
което учел Илия Блъсков. Последният му беше добър приятел. Поп
Костадин е умрял на около 99 години в 1881 г. Бил скромен, търпелив, милостив и добър човек. Подарил още приживе къщата си и
суми на църквата, а спечелените пари от служба раздавал на бедните. Той имаше ръкописи, но те се разпиляха.
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Аз следвах основното си образование в долното училище до
църквата. Учителка ми беше Мария Ганчева (по мъж Козарева).
Прогимназията беше в Андрейковото училище, там ми преподаваха Янко Сакъзов – естествена история, Ана Велкова – ръчна
работа и история, Анастас Стоянов – пеене, Жечо Павлов – български език. Димитър Благоев преподаваше в педагогическия курс
и гимназията. Завърших педагогическото училище в 1890 г. Помещаваше се в Нанчовото училище (зад „горната” църква). После
учителствувах в село и в град Попово. Омъжих се за М. Кърджиев
от Разград, а сега живея в София.
По майчина линия съм роднина с поп Харит и с Джебарови.
Баба ми по майка е сестра на Иван Джебаров, а майката на учителя
Юрдан Ковачев е сестра на попадията на поп Костадин. Джебарови ги наричаха по женска линия Паровкините или Казачкините.
Зная, че живееха в Пълнокладенчевата част.

26.І.1951 г.

СТАНЧО СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
(Роден в Шумен,
живущ на ул. „Цар Освободител” №…,60-годишен)
Роден съм в Шумен. Баща ми се наричаше Стефан Иванов Бакалов. Роден в Шумен през 1854 г., починал на 84 години в 1938 г.
Занимавал се е с медникарство. Имаше дюкян на казанджийската
улица, изработваха се медни съдове. Дюкяна затвори към 1915 г.
поради старост и упадък на занаята. Дядо ми Бакал Иванчо (неговият баща) се е занимавал с бакалия и бил доста заможен човек.
Дюкянът му е бил на ъгъла на Костовата улица при Кристал. Там
имало и фурна. Около Кримската война той издигнал къщата, в
която сега живея. Тя, със своята обширност и 2 етажа, била на• 124 •

правила впечатление на околните граждани от този тогава сравнително нов квартал, който се състоял от малки, почти селски къщи
на пришелци от околните села. И дядо ми бил родом от града, но
прадядо ми е дошел някъде от Старозагорско. Не зная по кое време. Може би след войната 1828 г. Дядо ми е умрял в турско време,
доста млад.
Майка ми е също родом от Шумен и живеела в Страженската
махала. Баща ѝ Съби е родом от с. Стража при северния край на
града, обаче малко бил живял там, понеже се изселили от селото в
града с родителите си и останал там. До късно обаче пазиха имотите си в Стража. Майка ми починала на 65-годишна възраст в 1925
г. От баща си имах останали тефтери, но не се запазиха. Както той,
така и дядо Иванчо са били грамотни хора. Дядо ми е бил крайно
пестелив и така е забогатял. Аз съм оженен за Правда Кърджиева
(52-годишна), която е била учителка по математика в девическата
гимназия.

ПАРУШЕВА
(Родена в Шумен, живуща на ул. „Митрополит Климент”
№…,78-годишна)
Съпруга съм на покойния опълченец-поборник Стефан х.
Добрев Христов, родом в Карлово около 1857–1858 г. Починал е
на 83-годишна възраст в 1941 г. Родителите му били в родство с
Васил Левски, поради което били зле гледани от турците и след
обесването му били принудени да се изселят в Румъния. Установили се в Браила, където Стефан посещавал класното училище и
в него завършил образованието си до VІ клас. Там са му били учители митрополит Климент и Добри Войников. В 1876 г. се записал
в Ботевата чета и се качил на парахода в Браила (?). Разказвал ми
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е как при Козлодуй бил развят българският байрак, въстаниците се въоръжили и слезли на брега с Ботев, който държал кратка
реч. С четата се движел до убийството на Ботев, след което четата
се пръснала. Той сполучил да се промъкне на запад и върне във
Влашко през Дунава, след което взел участие в опълчението – VІ
дружина. Участвувал е в боя на Шипка, после на Шейново. През
Сръбско-българската война е произведен в офицерски чин. Достигнал майорски чин. Участвувал и в Балканската война (1912–
1913 г.), а също и Световната (1915 г.). Доста скромен, тих, обичал
да се самообразова.
Аз произхождам от еснафско семейство. Баща ми се занимаваше
с железарство, чичо ми Андрей също. Дядо ми (техен баща Христо,
баща ми се нарича Паруша, а чичо ми Андрей е бил балтаджия). Родом бил от с. Ченгел. Малък дошел в града като слуга в еврейско семейство. Родителите му, уплашени от разпространеното вярване, че
ще убият сина им за причастие с кръвта му, го взели обратно. По-късно като по-възрастен той сам се заселил в уличката срещу новата
църква. Бил балтаджия и имал голям дюкян, който наследили баща
ми и чичо. Те го направили железарски дюкян. Дядо ми е починал на
около 60 години преди Освобождението. Чувах от баща си да казва,
че дядо ми го учил поп Аврам в Салманово. Баща ми бил роден в 1847
г. в Шумен, а е починал в 1911 г. Ходил малко на училище в Шумен.
Аз като малка живеех в дядовата си къща. Ходих в долното взаимно училище, което беше до читалището. Метохът и килията на поп
Костадин още стояха. До тях беше правеното през Блъсково време
училище, по подобие на горното. Предаваше учителката Стефка Ангел-Радушева, жена на Ангел Радушев. В прогимназията предаваше
Фотина Момирова (тя беше куца). Имаше една Енча Величкова (живяла на „Араста”), Н. Гончев и Симана Щерева. Завърших 3-ти клас в
новото училище, което скоро се построи до реката, срещу читалището. До това време бях в Андрейковото. Ожених се в 1894 г. за Стефан
Добрев и тогава купихме сегашната къща от някои Сошлюкови. Тя е
правена около преди 90–100 години. Понеже съпругът ми беше опълченец, вкъщи са идвали често такива. Опълченци бяха и следните
лица: Никола Хашлака, Иван и Съби Василеви, Ганчо или Васил, вуй• 126 •

чо на г-жа М. Козарова (той живееше до нас, сега къщата е съборена).
В средата на Дюлгерската улица живееха по-рано и Кючукови. Чувала
съм и за поп Добри, много стар поп, също и поп Данаил.

01.ІІ.1951 г.

ВЕЛИЧКО РАЧЕВ
(Роден в Шумен,
живущ на ул. „Панайот Волов” №…,82-годишен)
Баща ми Рачо Илиев е родом от с. Смядово. Занимавал се е
със земеделие и лозарство. В града се преместил след Кримската
война и си купил къща в долния край на Костовата улица, която
тогава се е считала за край на града. Отвъд нея се простирала само
Чобан махлеси. По това време се заправила „долната” църква и постепенно градът се е местел на изток. Тази улица „Костова” се е
нарекла така на името на някой Коста, който бил един от първите,
заселил се в нея. Било е доста отдавна, понеже нито аз, нито баща
ми го помнеше. Аз по времето на Освобождението (1877 г.) почнах да ходя на училище. Ходих в училището при „долната” черква.
Учител ми беше Г. Пиперков, шуменец. По-старото училище, до
самата църква, беше полусъборено, а строеното от Илия Блъсков
ново до него беше военен склад, та затова учехме в зданието на
читалището, горе в една голяма стая две отделения. След войната,
около 1880 г. постъпих в класното училище, което беше в голямото
здание до „горната” черква. Директор беше Герчо Балкански, а от
другите учители помня поп Тодор Байчев. По това време (1883–
1884 г.) се направи педагогическото училище до реката с начални
отделения. Обаче като завърших класното училище, педагогическото училище (мъжкото), което беше общинско, се затвори поради липса на пари. Отидох в Казанлък, гдето изкарах една година в
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педагогическото училище и се завърнах в Шумен и станах селски
учител в околността за 2 години, след което бях назначен в Шумен.
В 1896 г. женското класно училище се прехвърли от Андрейковото в „старото” класно училище, а първото стана „образцово”
основно училище, в което идваха да стажуват възпитаниците на
педагогическото училище. Аз бях назначен в това училище и работих в него 17 години до закриването му.
Спомням си, че по-голямата ми сестра ходеше на училище в
една къща на горния край на Килийната улица, там учеха само момичета. По-рано имало там девическо килийно училище, поради
което и улицата се нарекла „Килийна“.

МАРИЯ АНДРЕЕВА КОЛЧЕВА
(Родена в Шумен,
живуща на ул. „Килийна” №…,56-годишна – бивша учителка)
Майка ми е Василка Вълчева Андреева (по баща х. Андонова),
родена в Шумен (1857–1948 г.), а баща ми е Вълчо Андреев (1851–1924
г.), починал на 73 години. Занимавал се е с еминиджийство. Дядо ми
по баща Андрей е бил родом от с. Злокучен (става въпрос за с. Ивански, община Шумен – Д. С.) и останал сирак, взели го за отглеждане
в града. Умрял в турско време. От майка си и баба си Мария х. Андонова (1824–1914 г.) съм чувала, че старата ни къща, която е била в
двора, била килийно училище. Кой е учил там децата и дали са били
момчета или момичета не зная. Училището е съществувало по време
на баба ми или преди нея. Тя, старата къща, имаше 2 стаи без осветление, помежду коридор, отпред веранда с чатма, гдето имало наредени
миндери за гости. Не зная кое помещение е служело за училище. В
избата пък имаше скривалище с таен вход до съседната къща. В стаята имаше юклюци. Цялата дървена част на къщата беше от дъбови
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дъски, без гвоздеи, а с клечки. От баба си чувах, че къщата била много
стара, на повече от 150 години. Принадлежала на дядо ми Андон, който я имал от баща си. Кой я е правил не се знае. В нея е живяла майка ми и баба ми. Дядо ми Андон е бил също еминаджия, но готовата
стока разнасял с кола по панаирите, особено на Кара су. На близките
панаири и на Кара су носили освен еминии и домашно тъкани платна
за продажба, а купували европейски стоки. Дядо ми Андон отивал на
панаир с керван. Като дойде кервана от кола или камили, товарели
стоките си, а донасяли европейски стоки. Негов съдружник бил хаджи Сава, който живеел в къщата на Радой Рачев.

05.ІІ.1951 г.

ДИМИТЪР РАДАНОВ
(Роден в Шумен, живущ на ул. „……” №…,77-годишен)
Родом съм от Коларовград, баща ми се казва Раю Танчев. Починал през 1898 г. на около 70-годишна възраст. Бил е дикиджия
и е от града. Живял е в старата къща, която аз съборих. Тогава, а и
доскоро, кварталът се е наричал „Горен чифлик”. Аз учих в Шумен.
Основното училище беше край реката (сега втора прогимназия).
В първо отделение ме учи Стойо от Осман пазар, във второ отделение Никола Василев (Куруто), в трето и четвърто отделение ме
учиха Петър Саватчиев и друг, когото забравих. На училище тръгнах през 1881 г. В прогимназията и изобщо в класното училище ме
учиха Ив. Велков, Герчо Балкански (директор), Никола Ганчев и
Христо Ганчев (по химия). Прогимназията се намираше в сегашния музей. Сега си спомням, че и Димитър Благоев ми е преподавал аритметика, а А. Николаев – френски. Завърших в 1891 г. Бях
две години учител в Преслав. После завърших естествена история
във Висшето училище в София (1898 г.). Бях за кратко време учи• 129 •

тел в Хасково, към 1900 г. се завърнах в Шумен, а от 1902 г. до 1927
г. съм учител и директор на Шуменската девическа гимназия. През
мое време се повдигна въпрос за постройка на новата девическа
гимназия със завещаните от Нанчо Попович суми.
Жена ми Розка (по баща Стоян-Русева), родена 1880 г., е от
Шумен и от същия квартал). Баща ѝ бил абаджия (1855–1927 г.,
имал на абаджийската чаршия магазин, някъде зад „Сунтур баня”
при турското читалище). Тя е учила в сегашното здание на втора
прогимназия, в което учиха отделно момчета и момичета (1887 г.).
Учила се при Ив. Каменарова, а в класното училище Андрейковото
и старата Нанчова гимназия ги учили г-жа Кравкова, Кича Дечкова и г-жа Цветева. Помня, че и Павел Байнов бил учител малко
време. Бил съученик с Еню Марковски. Госпожа Стефка Краева е
сестра на Христо Маджаров.

06.ІІ.1951 г.

ПАНАЙОТ КАМЕНАРОВ
(Роден в 1867 г., в Шумен, живущ на ул. „Петър Делян” №10,
Попмариновата улица, 84-годишен)
Баща ми Стоян Пенев (1821–1902 г.) е също родом от Шумен.
Имал осем братя и една сестра. Само той ходил на училище, и то за
късо време. Едва се научил да позаписва със славянски букви. Изглежда, че е било килийно училище. Дядо ми му занесъл едно агне
подарък, а другите ученици носели други неща. Имало около 40 ученици. Дядо ми зная, че е бил от града, но се е занимавал с овчарлък.
Имал 500–600 овце в едно село, северно от града. Дядо ми бил починал през войната (1878 г.), като паднал от покрива на къщата си в
лозето. Имал доста лозя към Ченгел. Баща ми пък беше бакалин, но
пропадна и стана каменоделец, от там и фамилното име Каменаров.
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Майка ми Стоянка била от същата махала, долу ъгъла на улицата,
източния. Починала 70-годишна в 1918 г. Баща ѝ бил рибарин.
В нашата улица живееше и поборникът Драган Стоянов, домът му е втори отдолу на западната страна. После го е купил Жеко
Златарев. Домът на дядо ми и баща ми бил по-нагоре от сегашната
къща (сега на Сергееви и над тях). Старата къща е разрушена.
Аз ходих в долното основно училище още преди Освобождението (1874–1875 г.). Учеха ме Илия Блъсков и поп Пиперков:
последният беше по-стар. Учихме в килията под „долната” църква.
Имаше малка и голяма стая. Там до свещоливницата живееше и
поп Костадин. Училището „Св. Кирил и Методий” е било гробища.
Момичетата учеха в горния кат на читалище „Напредък”, но през
година се сменявахме. Към 1879 г. постъпих в класовете на главния учител Рачко М. Рачев (на педагогическото училище). То беше
върху мястото на Радевата фабрика, до обущаря. Имаше два ката,
а долу салон. Други учители бяха Заимов, Т. Йончев и Терасеевич.
Първи клас бяхме още при „долната” черква, а втори и трети клас
в музея. В прогимназията ми преподаваше и Ст. Деребеев.
В основното училище предаваше и даскал Стефан, баща на
Атанас Железов. Завърших училището в 1886 г. Учителствувах в с.
Торлак (Хлебарово – Цар Калоян, област Разград – Д. С.) и другаде,
а от 1894 г. до 1900 г. в новото училище „Св. Кирил и Методий”.
Жена ми Иванка Василева е родена в 1872 г. Учила е в читалище „Напредък”.

ПЕТЪР ИГНАТОВ ТЪРГОВСКИ
(Роден в 1867 г., в с. Раданци, Тревненско, живущ на ул. „Ген.
Рачо Петров” №…, 84-годишен)
Дойдох в Шумен 20-годишен като войник. Бях при чичо си
Димитър Търговски, който е дошел в града по-рано в турско вре• 131 •

ме. Той беше доставчик на фураж. Работих при него 3–4 години и
постъпих на военна служба подофицер. Чичо ми си купи печатница и отвори книжарница. Кога и как са работили не зная. Имаше
много дългове и печатницата остана на синовете му.
Преди 40–45 години купих сегашната къща от дядо Сава, син
на Механджи Вичо, който бил притежател на земеделски имоти.
Тя имаше широк двор, пещи, хамбар, изобщо стара земеделска
къща, строена с кирпич и плет, преди около 150 години. Кварталът
по-рано се е казвал „Чифлик” и е имало 4–5 такива в него стари
къщи. Дядо Сава купи къщата на ……, но и нея продаде. Друг стар
човек преди 1900 г. помня дядо Стамат, баща на д-р Стаматов (пред
къщата на д-р Янев). Починал е отдавна.

04.ІV.1951 г.
София

Д-Р КИРИЛ ПОПОВ
(Живущ в София, бул. „Н. Николаевич” №15)
Роден съм в град Шумен в 1880 г. Баща ми се нарича Танасаки (Атанас) Попов и е роден в град Шумен около 1837 г. Учил е в
килийно, после в гръцкото училище в града. Добре знаел гръцки.
Имал още двама други братя: Георги и Иванчо. Всички се занимавали с търговия в съдружие. Главно с жита. Разширението на
търговията им ги принудило да отворят кантора и в Цариград, а
също и в Меджидие, тогава нов град. Кантората им в Цариград
била в „Герас-хан”. Участвуват и в първото българско параходно
дружество, което скоро се провалило. Представител на съдружието в Меджидие бил Иванчо, който починал през 1871 г. от холера.
Иванчо бил начетен и много развит младеж. Завършил френското
училище в Цариград и имал голяма френска библиотека, която се
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пази сега от проф. Методи Попов. В чест на покойния си брат Атанас и Георги превели една гръцка черковна книга, като описали и
случката с брат си (мой чичо). Тази книга „За спомен на Иванчо”
била раздавана безплатно на техни близки, познати и клиенти.
Търговията им с Меджидие се разстроила и те били принудени да се заловят за фабрикацията на спирт в Цариград, където
също претърпели неуспех и се завърнали в Шумен. След Освобождението закупили обширни чифлишки имоти в Добруджа (с.
Чаир гьол – сега Сенокос). Станали доставчици на едър рогат добитък, но и тук нямали успех, та почнали да ликвидират с имота.
По-право баща ми ликвидирал с него, а по-голямата част останала
на чичо ми Георги (1884 г.). Баща ми е бил принуден да напусне
скоро Шумен и се преселил във Варна, гдето се опитал отново да
си проправи път като търговец. Той, въпреки гръцкото си образование, беше доста начетен и родолюбив българин. Заедно с цариградските българи взема дейно участие в черковния въпрос. И
в Шумен се е проявил като противник на гръцкото влияние, макар че първоначално имал по-друго убеждение. Живял е в дома
на дядо ми поп Стефан (Стоян). Къщата му се е намирала в югоизточния дял на окръжното инженерство. Чичо ми Георги напуснал
България преди войната и постъпил в опълчението. Участвувал в
обезоръжаването на турското население. Чувал съм, че нему била
поверена малка опълченска команда и с нея спасил от опожаряване и разоряване Троянския (а може би Зеленековския) манастир.
Участвувал е в боя при Стара Загора и Шипка. Оженил се за едно
бежанско момиче от Стара Загора. След Освобождението се отдал
на работа в чифлика си.
За леля си Пенка зная, че е омъжена за поп Герчо (Георги),
баща на Христо Попов и борец в Шумен срещу гръцкия владика
Вениамин. Пенка и сестра ѝ Елена, макар и възрастни, взели участие в Сръбско-българската война като милосърдни сестри, за което имат и награда от Червения кръст. Леля ми Елена пък е омъжена
за Петко Стефанов, кожухар от Търново. Тя имала трима синове
опълченци, един от тях – Мавродин – е убит при Шипка.
Баща ми живееше в дядовата къща на пл. „Араста” до дома на
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д-р Медникаров и заемаше ъгъла на улицата. Майка ми се нарича
Анастасия и е внучка на хаджи Сава Караманлията чрез сина му
Костаки. Освен брат си Методи имах още един брат Костаки и сестра Екатерина, които са починали рано.
Дядо ми (по баща) поп Стоян е родом от Шумен, починал в
1882 г. на около 85–90-годишна възраст. Учил в килийното училище и станал търговец. Закупувал и изнасял сахтиян и други кожи
в Букурещ и Виена. Има запазен негов тефтер от 1829 г. Станал
свещеник при „горната” църква по-късно. Непримирим привърженик на самостоятелна българска църква и участвувал дейно в
черковната борба. Чувах, че е един от първите свещеници, които
пеели български. Аз завърших гимназия във Варна и продължих
образованието си във Висшето училище и чужбина (вж. Алманаха
на университетите).

05.ІV.1951 г.
София

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
(Роден 1858 г. в град Шумен,
живущ в София, ул. „Георги Раковски” №167)
Моят баща е поп Герго (Георги) Радонкооглу и произхожда от
стар коренен шуменски род. Роден е бил около 1824–1825 г. Майка му се нарича Стана, родом от с. Дивдядово. Починал е твърде
млад, на 45–46 години, в 1871 г., доколкото помня. Негови братя и
сестри бяха Иван, Недялко, Янка и Стефа. Оженен бил за Пенка,
дъщеря на поп Стоян Атанасов. Имал е следните деца: Стефа, Никола, Христо и Иван (офицер). Поп Стоян на младини е бил търговец, но се отказал от търговията и станал свещеник при „горната”
църква. Проявил се в черковната борба като добър родолюбец. По
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негово влияние през 1870 г. е бил избран Величко Христов Гачев за
български представител в Цариград, който пък използувал влиянието на Танасаки и брат му в Цариград.
Баща ми поп Герго е бил завършил килийно училище, учил и
гръцки език и доста рано се отдал на свещеническа дейност. Бил
е възведен в свещенически сан при „долната” църква и е един от
последните свещеници, ръкоположени от митрополит Вениамин.
За късо време е бил в Светогорския метох в града, когато калаузин в него е бил Янко Делиянков. Още в самото начало на своята
обществена дейност той е застанал на страната на своя дядо поп
Стоян, деятелен черковен борец. Участвувал в кръжока на младите и решителни еснафи и бил за брутални мерки срещу гърците.
Съчувственик и на революционното движение. Получавал задгранични вестници и бил член на революционния комитет в града.
Взел дейно участие в изгонването на Вениамина, а при освещаване
на новата църква участвувал в укриване и изгаряне на гръцките
черковни книги. Пръв между свещениците изхвърлил името на
Вениамина в службата.
След това домът на дядо му поп Стояна станал средище на
шуменските революционни дейци. За поп Стоян зная, че е починал на голяма възраст 85–90 години, след Освобождението (към
1881–1882 г.) в Шумен. На млади години бил избягал в Румъния с
баща си. Бил родом от с. Хасъ кьой, (с. Свободица, Търговищко –
Д. С.) и при последната Екатерининска война отишли в Румъния,
а след Дибичовия поход се завърнал в Шумен. Оженил се за Конда
(Екатерина), сестра на чорбаджи Илия от Шумен. Научил влашки
и немски. По занятие бил дикиджия, но се заловил с търговия на
кожи и мешини, които изнасял в Букурещ и Виена. Свещеник станал по-късно при „горната” черква.
Аз завърших горното взаимно училище при даскал Енчо.
Постъпих в подготвителен клас и после в класното училище. Там
бяха мои учители Димитраки Константинов, Харалан Ангелов, Тодор Джабаров, Панайот Волов и Петър Енчев. Учител по физика
ми беше и Колман Ронже, унгарец. Той беше уредил химическа и
физическа лаборатория (кабинети). Имаше в класното училище и
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библиотека, не само вестници и списания, но печатани дотогава
български книги, а и руски книги. Ронже беше донесъл от Букурещ апарата на Румпкорф. По това време се основа и ученическо
дружество, което беше събрало капитал около 3000 гроша, които
се употребиха за подпомагане на бедни ученици, покупка на книги
и вестници за библиотеката. В 1875 г. завърших 4-ти клас, а следната година бях условен от общината за учител в класното училище.
Мисля, че главен учител беше Тодор Джабаров. Тук беше учител и
М. Добрев. Аз преподавах френски език на подготвителния клас,
а и други предмети в І и ІІ класове. Тази година учители станаха
и моите съученици Рачо Петров и Жечо Павлов, също в класното училище. Комендант на града беше Фазлъ паша, който имаше
конак при пехотната казарма, а живееше мисля към турската махала. Жена му беше французойка. Момчето му беше дадено в нашето училище да учи френски, обикновено майка му идваше да го
вземе от училище. Фазлъ паша беше доста строг, но и справедлив
началник. През 1877 г. населението на крайните турски квартали
беше побесняло срещу българите и искаше да му се позволи да
предприеме репресии срещу българите. Фазлъ паша строго беше
забранил всякакви насилия и вземаше мерки срещу произволите.
През време на Шуменския бунт бях в ІV клас. Аз не участвувах в
революционния комитет, но знаех, че мои по-възрастни другари
участвуват. Такива бяха вуйчо ми Георги Попов, Рафаил Мощев,
Вълю Харизанов и пр. Есента на 1875 г. след движението бяха направили масови арести, между тях бяха и Г. Попов, Стефан и Андрей х. Илиеви и пр. Вуйчо ми Георги, а и сродниците ми Мавриди
и Васил Петкови после ходиха на дюкяна в Меджидие, откъдето
емигрирали в Румъния и участвуваха в опълчението. Познавах
добре Н. Българов. Той е търговец и беше изпратен в Шумен да ръководи клона на голямата фирма „Чавови“ в Шумен. Чавов имаше
манифактура на едро (топтанджия). По-късно Българов започна
самостоятелно комисионерство. Той беше млад, енергичен, висок и рус, представителен момък, имаше 10–12 години по-голяма
възраст от мен. Не мога да повярвам, че той е предал Шуменския
комитет. Зная го като родолюбив българин. Умря в Русе доста от• 136 •

давна и родът му като че ли е пресъхнал. С него беше доста близък
и търговецът Шонтов, също от Търново. През блокадата на града
(1877 г.) училищата се затвориха. Младежите бяха викани да копаят окопи и укрепления. Имаше много бежанци турци и българи:
градът нарасна 8–10 пъти. Прехраната се затрудни. Читалище „Архангел Михаил” оказваше голяма помощ на българите чрез грижите си за квартири, храна и облекло.
През 1878 г. успях да добия разрешение да отида в Джумая,
по-късно бях достигнал и до Станеяска? (вероятно става въпрос
за с. Станянци, община Върбица –Д. С.), където се видях с вуйчовците Георги и Танасаки. Бях за малко време преводчик на русите,
после постъпих в командата на волноопределящите се в Пловдив,
а после във военното училище в София с първи випуск. Съученик
ми беше и Танчо (Кьордимчов син). Той и съученикът ми Васил
Мумджиев бяха добри ученици по физика и правеха опити за телефон с жици и слушалки от кибритени кутии. Пропуснах да кажа,
че аз като учител в 1876 г. преподавах още и следните предмети:
аритметика, българска история и география на първи клас.
Доколкото зная пръв в града влезе руският генерал Ернрот с
ХІ пехотна дивизия. Генерал Белокопитов командуваше конницата
на същата.
В Джумая ходихме с Рачо Петров. Спомням си, че Колман
Ронже е въвел гимнастиката в Шуменските училища и особено
машинната такава. Той беше доста енергичен, пъргав и приятен
човек, когото учениците много обикнаха. Освен това преподаваше
на учениците в класното училище още математика, физика, геометрия и български език. Зная, че преди 5–6 години от това време в
града имало езеро.
Допълнително казвам: П. Волов и Енчев бяха учители за твърде късо време през 1874 г., когато бях в ІІІ клас. Волов преподаваше
физика, история, география и доколкото си спомням химия. Тези
предмети се преподавали по-рано от Ронже – физиката и химията, а историята от Т. Джабаров. Волов обръщаше особено внимание на практическото обучение на учениците: спомагаше си с
глобус, разни уреди и руски географски атлас. На някои класове
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преподаваше химия и пеене П. Енчев. После пеене и граматика се
преподаваше от Деребеев. Колман Ронже беше добър гимнастик.
До неговото идване гимнастиката беше по-слабо застъпена. Ронже
въведе машинната гимнастика, като на двора на метоха се поставиха различните гимнастически уреди: люлка, паралелка, халки,
въже и пр. Ронже уреди и няколко ученически излета до р. Камчия
и горе на платото. Той изобщо привърза младежта към себе си, но
по-старите еснафи и чорбаджиите не го обичаха твърде. Младежта
и еснафството имаха голяма вяра във Волов и когато след „френската сватба” Волов бил затворен, те се обърнаха към Русенския
владика за помощ. Някои чорбаджии, особено Кьор Димчо, обаче
бяха против Волов, като смятаха, че той разнемирява народа. Моето впечатление е, че макар много тих, женствен и свенлив, Волов е
бил истински революционен деец, но това той не можеше да каже
открито, а гледаше изобщо да спечели младежта на своя страна.

06.ІV.1951 г.
София

ЕЛЕНА КАРАМИХАЙЛОВА
(Родена в град Шумен,
живуща в София, ул. „Масарик” №11, 75-годишна)
Родена съм в Шумен през 1875 г. Баща ми се занимаваше с
търговия – бакалия. Дюкяна му беше на „Кушир”, близо до Р. Мощев. Починал е на около 56 години в 1898 г. Дядо ми Яне е оженен
за Хаджи Дочина, дъщеря на поп Михайл, който е живял в първата четвърт на ХІХ в. Поп Михайл се оженил в 1815 г. и станал
свещеник при „горната” църква. По това време „горната” църква
била единствена в града. Поп Михайл водил цялото си семейство
на „божия гроб”, бил добре грамотен и имал много черковносла• 138 •

вянски книги. Имал и всички на епископ Софроний. Аз завърших
основното и класно образование в Шумен, след което завърших и
американския колеж в Цариград. В него учителствувах две години,
а после завърших Мюнхенската художествена академия и се отдадох на свободна практика. Рисувала съм главно портрети.

06.ІV.1951 г.
София

ИВАН МИХАЙЛОВ КАРАМИХАЙЛОВ
(Роден в град Шумен,
живущ в София, ул. „Масарик” №11, 85-годишен)
Роден съм в град Шумен на 3 ноември 1866 г. Родната ми къща
е на ул. „Цар Освободител” №…, сега много изменена поради ремонти (там сега е хотел „София”). Баща ми Михайл Янев Карамихайлов беше търговец бакалин на „Кушир”, дюкянът му е бил
близо до Хаджиминчевия дюкян. И дядо ми Яне е бил бакалин. Аз
зная, че и дядо ми, и баба ми са шуменци кореняци.
Бележит представител на рода ни е бил поп Михайл, прадядо
ми (живял в ХVІІІ в. и първата четвърт на ХІХ в.), баща на баба ми
хаджи Дочина. С впечатление съм, че родната ни къща е останала от негово време. Бил е начетен човек, добре знаел гръцки, но е
служил български, като е имал доста книги черковнославянски, а
между тях и тия на епископ Софроний, комуто бил лично познат.
Имаше няколко „Софрониета”, някои подарих в музеите.
Начално и средно образование добих в Шумен. Началното
училище беше до „горната” църква, тъй нареченото „взаимно”.
Като пръв учител си спомням даскал Стефан Юрганев, а после и
даскал Енчо. Започнахме да пишем на пясък. В ІV отделение (1876
г.) ми преподаваше Христо Герчев Попов, това беше приготвително
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за класно училище. Други учители бяха П. Волов, Деребеев и Джабаров. Волов не ми е обаче преподавал. За даскал Енчо знаех, че е
бил слуга в дома на Харалан Марков и водеше децата му на училище, и той учеше. Беше известен като добър учител. След Освобождението ме учеха Колман Ронже (в педагогическото училище, беше
голям турист и гимнастик), Герчо Балкански и М. Радославов. В
1882 г. завърших V клас (последния в Шумен) и отидох в Роберт
колеж (Цариград). Там имаше доста ученици от Шумен: по-стари
и съученици. По-стари бяха Янко Сакъзов, Христо Тодоров, Гани
Богданов, Джебаров и Д. Кънчев (?). После и брат ми Васил завърши Роберт колеж (той учителствувал в Шумен и Варна, гдето е починал). По-късно завърших медицина във Виенския университет
и започнах лекарска практика в София. Специализирах хирургия
в ……, в новосъградения български медицински факултет заех катедрата по хирургия.

06.ІV.1951 г.
София

ВЕЛИКО ТОДОРОВ КЪРДЖИЕВ
(Роден в град Шумен, живущ в София, бул. „Карл Шведски” №3,
93-годишен)
Роден съм в град Шумен в 1858 г. Родната къща на баща ми
беше на ул. „Цар Освободител” №… (сега там живее Стиляна Кърджиева). Д-р Петър Кърджиев е най-малкия ми брат, а Къню иде
след него. Имах много спомени от баща си и дядо си, всичко съм
указал на брат си Петър, който писа спомени за рода ни.
Моят баща, а и чичовците ми (ние бяхме голям род), се занимаваха с търговия, манифактура и кираджийство. Чичо ми
Димитър беше най-старият френктерзия в града. Бил е калфа във
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Виена, Венеция и Цариград, гдето се е учил на занаята. Той шиеше
формените дрехи и на турските офицери. В рода ни имаше голямо благосъстояние. Баща ми Тодор беше абаджия манифактурист.
Чувах от него, че бил ходил в килийното училище при даскал поп
Костадин. Последният беше много стар и живееше в мое време
при „долната” църква. Баща ми много го почиташе и често канеше
на обед. Идваше на разговор с тях и поп Панайот, който живееше
близо до дома. От него съм чувал, че той на млади години бил табак, но пеел хубаво, нямал голямо образование, но гръцкият владика го ръкоположил. Чувах да се приказва у дома за ежедневните
злоби на деня, за католическата пропаганда (тя била много слаба)
и протестантите начело с д-р Лонг (това течение било по-опасно).
В дома живееше за известно време Д. Силаги, който беше отворил
аптека. По-късно такава имаше общинска и се завеждаше от поляка емигрант Чуриловский. Като класен ученик мен ме пращаха
при него да работя късо време. Не помня кои години беше. Началното училищ,е „Велико взаимно” го казваха, беше може би църквата с класно училище. Пред църквата имаше дълга постройка с
метох, свещоливница, кемия и пр. Ходих във взаимното училище,
имаше само момчета. Момичетата имаха друго училище, наблизо
мисля беше една къща за Андрейковото. Мои учители бяха даскал
Енчо, а в класовете: Димитраки Константинов, Тодор Байчев, Тодор Джабаров, Панайот Волов, Деребеев (една година учеше ни на
песни по ноти), Петър Енчев от Тулча и Колман Ронже, унгарец.
Последният беше интересен и той въведе в Шуменското училище
машинната гимнастика. Беше добър ловец и турист. Преподаваше
физика и химия. По мое време дойде и първият български митрополит Симеон. Мои съученици бяха Стоян Данев, Жечо Павлов,
Христо Попов, Митьо Войников, Рачо Петров и пр. Около 70-ях
години се водеше ожесточена борба с гръцкото влияние. В града
имаше около 12 гръцки семейства, които имаха свой молитвен дом
в стръмната уличка при „Араста”, срещу дома на чорбаджи Матя.
Слушах да се говори, че и двете сестри на Волова били погърчени, били клисарки на гръцката черква и дори получавали помощ
от гръцкия консул във Варна (?). Панайот Волов се проявяваше
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обаче като отличен патриот и българин. Държеше ни прочувствени слова и беше любимец на всички градски младежи. Спомням
си, че Колман Ронже преподаваше още математика и геометрия.
В училището беше уредил добре машини за игра (всички уреди).
От по-старите вкъщи чувах, че в града били доведени от сина на
хаджи Симеонко чехите учители Мак и Жребичка, преподавали
естествена история, география на света и математика. Не се изказваха лоши спомени за тях, освен че си попийвали бира, каквато
вече се е произвеждала в града. Били в разрив с Тодор Икономов,
тогава учител в града, който искал да ги изпъди, но чорбаджи Симеонко се наложил да останат, а Тодор Икономов сам напуснал
града. Помня и други двама учители: Петко Вълнаров, който преподаваше турски език, и сърбина Миланович.
През 70-ях години чувах от домашните си, главно баща ми,
че Силаги, нашият квартирант, д-р Андрей Парушев, дядо Симеон
Преславски и хаджи Велико били много родолюбиви българи, знаели за съществуването на революционния комитет в града и много
го покровителствували. През 1875 г. завърших училището. Есента
работих при баща си на дюкяна. Есента беше много тревожна за
града поради революционното движение на някои младежи. Аз не
бях записан в комитета, защото се страхувах от баща си, имах обаче някои другари, които бяха станали членове. Властта беше много
бдителна и често се извършваха арести, като прекарваха арестуваните през чаршията. Движението се водеше от Танас френктерзията. Участвуваха само младежи, повече еснафи. Кръстю Кючуков
беше познат на младежите в града и се беше разчуло, че е избягал,
понеже Кьор Димчо чорбаджи го е предал. Баща ми обаче по онова
време казваше, че не вярва Кьор Димчо да е предател. Даже някои
стари чорбаджии казвали, че Кьор Димчо като член на меджлиса
бил закрилник на българското население и използувал влиянието
си пред Фазлъ паша и Донеш бей да не се допускат насилия над
мирното население.
През 1876 г. баща ми ме прати в Тулча, на работа при един
негов познат търговец. След войната в 1877–1878 г. постъпих във
военно училище и служих като офицер в Шумен и другаде. Участ• 142 •

вувах дейно в преврата в 1886 г. и бях принуден да емигрирам в
Русия. След амнистията, понеже бях завършил артилерийска школа, станах 3–4 години учител по математика, а после се върнах във
войската. Дослужих до чин полковник. Като русофил бях гледан
зле, особено от цар Фердинанд, бях преследван и за някои остри
статии във вестниците по Балканската война.
Понеже Панайот Волов беше само една година учител, не мога
да си спомня точно какво предаваше, помня, че единият му предмет беше история. Мисля, че ни е развивал лекции по физика. Като
преподавател той беше красноречив и убедителен със своя разказ.
Често изпитваше учениците и допълваше техните отговори с нови
данни и сведения. Твърде обичаше да разказва за величието на
Първото и Второто българско царство, особено Крум, Симеон,
Асен І и Асен ІІ. Там той се чувствуваше в стихията си и като че ли
искаше да ни внуши, че родината ни скоро ще бъде свободна.

07.ІV.1951 г.
София

РАЙНА БЕЛЕВСКА
(Родена в град Шумен,
живуща в София, ул. „Мърфи” №5, 78-годишна)
Родена съм в Шумен през 1872 г. Сестра съм на покойния
професор химик Караогланов. Баща ми се нарича Димитър Жечев Караогланов, обущар, живущ в Казанджийската улица, под д-р
Смядовски. Починал през 1916 г. на 80-годишна възраст. Беше грамотен. Дюкянът му беше на същата улица. Бяхме сестра и брат. Аз
учих в Шумен: основно училище близо до „Андрейковото”. Учителка ми беше Тодорка Станчева. В класовете учих в Андрейковото училище. Учеха ме Ангелина Станчева, Фотина Момирова,
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Вича Мицева. После постъпих в педагогическото училище, гдето
бяха учители Димитър Благоев, Герчо Балкански и Стефан Деребеев. После станах учителка в града за късо време (основна). Завърших курс по гимнастика и отново станах учителка в девическата гимназия по гимнастика, домакинство и български език. В
1908 г. напуснах града със съпруга ми. Брат ми завърши ІІІ клас
в шуменско училище, а гимназия във Варна. Учил химия в ……
Почина като професор в 1943 г.

07.ІV.1951 г.
София

ТЕПЕДЕЛЕНЕВ
(Роден в град Шумен през 1877 г.,
живущ в София, бул. „……” №…, бивш касационен съдия)
Баща ми се нарича Васил Великов Тепеделенов. Роден в Шумен през 1846 г., а починал в Шумен през 1916 г. на 71 години. Имал
манифактурен дюкян близо до дома на д-р Смядовски. Занимавал
се е с френктерзийство. Държал два съседни дюкяна: в единия се
шиели дрехи, а в другия се продавали. Имал клон от фирмата си в
Тулча, а отивал също и във Влашко и Виена за стока. Знаеше немски. След Освобождението е инициатор за създаване на парна мелница „Съгласие”, за което се организира акционерно дружество.
По негова инициатива и с негови усилия се доставиха машините.
Почти до смъртта си той остана председател на дружеството.
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08.ІV.1951 г.
София

ДИМИТРИНА АНАСТАС-СТОЯНОВА
(Родена в град Шумен,
живуща в София, ул. „Рачо Стоянов” №1, 80-годишна)
Аз съм съпруга на Анастас Стоянов и майка на Андрей и Веселин Стоянови, професори в Музикалната академия. Дъщеря съм
на Христаки Попов и внучка на поп Добри. Бащината и дядовата
ми къща беше на Дюлгерската улица. Сега не съществува. Беше
двуетажна паянтова сграда вътре в двора. Сега там е дом на ул.
„Митрополит Климент”. Кога е умрял дядо ми поп Добри не си
спомням. Чувах, че е починал доста възрастен, след Освобождението. Вероятно около 70–72 години. Баща ми Христаки Попов се
занимаваше с бакалия, дюкянът му беше на Бит пазар.
Още като бях малка баща ми е купил къща от турци срещу новата баня, в която се пренесохме. Баща ми почина около Балканската
война (1910 г.) на 65-годишна възраст. Бяхме три деца: аз – Димитрина
(родена 1870 г.), Янко и Иван, осиновен от леля ми и се нарича Мишков. Аз ходих малко на училище, основното беше до „горната” черква,
а класното в Андрейковото. Помня само следните учителки: Стоянка Харалан-Маркова, Вича Недева Щерева и Фотина. Не си спомням
подробности по произхода на съпруга си Анастас Стоянов, син на
чорбаджи Андрея х. Стоянов. Зная, че произхожда от рода на Стоян
Ганушев, кореняк шуменец, голям чорбаджия и виден шуменски
гражданин. Имал трима синове: Анастас, Андрей и Димчо. От децата
на Анастас чорбаджи няма сега потомци. Кьор Димчо е най-малкият
син, женен два пъти. От втората си жена Гана, която била при него
слугиня, имал двама синови: Божан и Танчо или Танко (сега починали). Мисля, че има внучки от първия: Агата, Олга и Царева. Сега
си спомних, че Анастас чорбаджи имаше дъщеря Стоянка, сега починала. Той живееше зад дома на чорбаджи Матю, а Андрей и Димчо
Стоянови – до реката при „горната” черква.
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09.ІV.1951 г.
София

ПЕНКА ИЛИЕВА ДИМИТРИЕВА
(Родена в град Шумен,
живуща в София, ул. „……” №63, 87-годишна)
Аз съм дъщеря на известния в Шумен Матю Рачев чорбаджи.
Родена съм през 1864 г. Дома на баща ми е на стръмната улица от
„Араста” до „Кушир” и сега в него живее арх. К. Рачев. Ние бяхме
пет деца: Злати учи финанси (баща на арх. К. Рачев), Андрей учи в
Цариград медицина, Рачко – той учи със стипендия на М. Бенли в
Кьонингрец педагогика, Анастасия, по мъж Давидова, и аз Пенка.
Аз завърших девическите училища в Шумен, основно и класно, учителите не си спомням освен Бацаров и Ц. Миладинова. През
1879 г. постъпих в девическо американско училище в Цариград с
Еленка Енчева. Ние бяхме първите българки. След Съединението
се омъжих за Илия Димитриев, който беше завършил генералщабна академия в Русия. Починал е в 1932 г.

20.ІV.1951 г.
София

ТОДОРКА ХАЛТЪКОВА
(Родена в град Шумен,
живуща в София, ул. „……” №…, 80-годишна)
Родена съм в град Шумен през 1870 г. Баща ми се нарича Бончо Щерев. Родом от Шумен (роден през 1829 г., починал през 1905 г.).
Дядо ми също е шуменец – Тончо Щерев. Аз не го помня. Имал е ма• 146 •

нифактурджийски дюкян в Нови пазар, който наследил баща ми. Дядовият и бащиният ми дом е бил, гдето сега е домът на д-р Таракчиев
(ул. „Ген. Заимов” №…). Още като малка чувах, че къщата била много
стара, вековна. Тогава улиците бяха другояче, нямаше сегашната успоредна на главната, а криви напречни такива. Мисля, че у дома се
е отивало по Новата улица, на която живееха и Янко-Сакъзови. На
главната улица по това време имало и две-три турски къщи, а срещу
казармата и джамия. Като малка бях заведена в най-близкото, „килийното” училище, което се намираше в бившата къща на д-р Б. Бояджиев (сега ул. „Килийна” №15), тогава наричаща се „Сборна” или
„Килийна”, вероятно поради училището. То беше вътрешна паянтова
постройка на два етажа. Долният се състоеше от една голяма стая, от
съединени две-три малки, а горе имаше по-малка стая. Там учеха момичета, не помня имаше ли момчета. По-късно чувах, че и тук имало
по-рано килийно училище. Поради войната не ходих редовно, поради
което отново тръгнах в І отделение по-късно, след войната, в Андрейковото училище. Спомням си, че учителка ми беше тогава Стоянка Хараланова. Пропуснах да кажа, че в „килийното” училище беше
учителка баба Милана. Мисля, че сестра ѝ се казвала Елена Патоева,
учителка също, а дъщеря ѝ Стойна, по-късно директорка на Андрейковото класно училище. Тези данни обаче следва да се проверят. В
класовете учех в сегашното здание на музея и учители ми бяха Бонев,
Белов, Симана Щерева и Симана Каракашева.
Омъжих се за Петър Халтъков, родом в с. Жеравна (Котленско),
роден през 1864 г., починал през 1936 г., който първоначално работеше при по-големия си брат Горчо Янев – търговец (те имат една майка,
а различни бащи). По-късно съпругът ми се залови с чиновничество
в новосъздадената банка „Бъдещност” и стана неин директор. Баща
му имал овце в Добруджа и го пращал там на къшлите. Той обаче,
то било скоро след Освобождението, се прибрал при брат си в Шумен, отчаян от овчарския живот. Горчо Янев също още в турско време изоставил овчарлъка и се прибрал в Шумен, още повече бидейки
в обтегнати отношения с втория си баща. Той постепенно си създал
голям бакалски дюкян на Битпазар, а после го преместил в Таш мааза
и забогатял. Починал е към Балканската война на около 70 години.
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Аз съм в близко родство и със семействата на д-р Б. Бояджиев и Я. Сакъзов. Д-р Борис Бояджиев е роден в Меджидие в 1875 г.
Баща му Димитър Бояджията обаче е родом от с. Върбица, Преславско (станал доставчик на фураж за турската войска и се заселил в
Меджидие, а може би и Кюстенджа – не съм положителна). Димитър Бояджиев е оженен за Пенка Тончева, сестра на баща ми. Друга
сестра на баща ми – Василка – пък е омъжена за бащата на Янко
Сакъзов, тогава също търговец в Кюстенджа. Димитър Бояджиев се
преселил в Шумен и купил къщата на ул. „Килийна”, по-рано училище, вероятно след Освободителната война. И баща му на Сакъзов,
който е шуменец, живееше близо до нас в много стара вековна къща.
Майка ми се нарича Димитричка Минчева. Баща ѝ е дядо
Минчо Казанджията, от стар коренен род. Живеел в горния източен край на ул. „……” (сега къщата на Тончо Павлев). Самият главен ъгъл беше казанджийски дюкян на Пантелей, до него имаше
друг, а третият беше на дядо ми. Той имаше двама синове казанджии – Неделчо и Иванчо. И двамата ми вуйчовци са покойници.
Съпругата на д-р Б. Бояджиев е Милица, която пък е дъщеря на
Горчо Янев, така че с д-р Бояджиеви имаме двойно родство. Къщата, в която живея, е строена от съпруга ми преди около 55 години,
а съседната на Бояджиев е преди около 60 години.

15.ХІ.1952 г.
Коларовград

ИЛИЯ ПЕТРОВ
(Роден и живущ в Коларовград,
ул. „Цар Освободител” №…, 68-годишен)
Роден съм в град Шумен. Баща ми е родом от тревненските
села и поради липса на достатъчно прехрана е дошъл в Шумен,
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бидейки още момче на 17–18 години, около 10 години преди Освобождението. Занимавал се е с кожухарство и имаше дюкян в
„Къллека”. Беше си купил къща в Трикладенчевата част. Още като
ученик в прогимназията, едва завършил ІІ клас, бях даден на занаят. По това време моят свако Димитър х. Иванов, който също
живееше в Трикладенчевата част, си беше отворил малка книжарница на „Цар Освободител” и книговезница. Почнах да работя при
него. Със Станю Дайчев работих малко време и при Димитър Кънчев в печатницата. По това време имаше вече няколко печатници
в града: Спас Попов, Д. Кънчев, „Искра”, „Опит” и Вл. Р. Блъсков.
Работих малко и при Блъсков. Неговата печатница се помещаваше
……………. Той се премести преди около 50–52 години във Варна.
В града работеше добре, имаше и книжарница и той беше представител на Дановите издания на учебници, което донасяше много голяма печалба. Отиде във Варна по настояването на жена си, обаче
там работата му се разстрои и фалира. Дановите издания в града
преминаха в П. Байнов, който по това време напусна учителството и си отвори книжарница. Моят свако Д. Иванов първоначално
работеше подвързачество. Поради близките му връзки с офицери
от артилерията той все повече разширяваше работата си, направи
доста доставки на канцеларски материали и закупи печатарската
машина на Д. Кънчев, която инсталираха в избата на книжарницата му, която после той закупи и построи триетажна къща. Там
работих при доста лоши условия (влага, тъмнина, теснотия), около три години. Той печаташе малко книги, а повече формуляри и
регистри за гарнизона. Работници бяхме 3–4 момчета. Станю Дойчев напусна по-рано. Аз продължих да работя в книговезницата, а
след Балканската война сам отворих книговезница и книжарница.
Моят свако беше мобилизиран, но и след завръщането си боледуваше и прекрати работата си около 1915–1916 г. Печатницата му я
купи П. Пенев, който до това време работеше по други печатници
и напоследък е бил фактор, ако не се лъжа, на Търговски. Д. Иванов е родом в Шумен около 1867–1870 г., а почина в 1929 г. Както
казах, заработих при него от момче. Имах възможност да се опозная с всички книговезници и печатници в града. Към 1900 г. почти
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всички печатници имаха по 2-ма–3-ма работници, освен фактора.
Имаха американки и други по-малки машини за покани, картички и други акцидент (има се предвид странична работа в печатницата) на работа. Още тогава само печатницата на Спас Попов,
в която се печатаха доста книги, беше по-уредена и имаше нови
машини, по-усъвършенствувани. Спомням си, че там от дълги години работеха като фактор Пейперлиев и Иван Топалов. Имаше
повече работници, 7–8 души, и все повече се разширяваше работата ѝ. Първоначално тя се помещаваше в едно каменно здание, на
десния бряг на реката, при моста на сегашния площад „Оборище”.
Към 1896 г. или 1897 г. стана голямо незапомнено наводнение, което наводни всички околни магазини и печатницата я преместиха в
Казанджийската улица (на старата поща).
През войната 1912–1913 г. тя обаче изгоря. По това време Величко Попов, синът на Спас, построи на ул. „………..” (сегашното
здание на печатница „Георги Димитров”) специално здание за печатницата, модернизира я и тя стана едно от най-големите печатарски предприятия в страната с 25–30 работници. Зная, че Спас Попов
и синът му се отнасяха добре с работниците, даваха им извънредни
възнаграждения и пр. Друга добре уредена печатница беше тая на
Димитър Търговски. Помня, че тя беше в дюкяна на ъгъла на ул.
„Джамийска” („Лайош Кошут” сега) с „Цар Освободител” (източния край, сега там е дърводелска работилница). После, след смъртта
на стария Търговски, който работеше със синовете си Любомир и
Пресиян, последните я пренесоха на „Цар Освободител” №… (срещу къщата на Сия Радева). По-късно двамата се разделиха и всеки
създаде отделно предприятие печатница. И двете печатници имаха
хубави букви, печатаха много книги. Цялата фирма Търговски бяха
много работливи, работеха до късно и наред с работниците. Мисля,
че след смъртта на ……. Търговски печатницата му се продаде, а
след смъртта на ……. печатницата се пое от синовете му Димитър
и ……, които работеха до 1947 г., до национализиране на печатниците. Печатница „Искра” не помня. Преди да ликвидира с печатарството и книжарството, Д. Кънчев имаше дюкяна си в подареното
от него здание за дом на жената и детето.
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След Балканската война се отвориха и други печатници: П.
Пенев и Аргоети в съдружие. После се разделиха на две предприятия, а последният се премести след десетина години в София. В
1937 г. за 7–8 години се отвори и печатница „Зора” от Ангел Николов, тя беше малка и не можа да се развие като по-голямо предприятие. За акцидентна работа откри печатница и Станю Дойчев,
който почина миналата година на около 70 години. Той започна
работа като подвързвач, а после откри книжарница и след Втората
световна война и печатница. Дюкянът му беше в старото здание
на „Араста”, срещу инженерната палата. Преди около 50 години за
около една година беше открита и печатница П. Глушков. Той печата доста книги, поръчки от София. Не си спомням в града да е
имало печатарска стачка, печатарските работници бяха организирани в дружество и брояха след войната около 45-50 души. Както
обясних, условията за работа, особено в края на миналия век, дори
до войната, бяха лоши и тежки. Работната заплата беше малка, но
животът сравнително беше евтин.
Не беше по-добро положението и на книговезките работници,
много от тях бяха момчета 14–15-годишни. Първоначално работеха като чираци 1–2 години, плащаше им се много малко. Едва след
като заучаваха добре занаята и станеха калфи, им се заплащаше
по-добре. Един от първите майстори книговезци след Освобождението е бил Франц Кули – българин, по занятие дикиджия, който с първобитни и направени от него инструменти е изработвал
подвързиите доста здраво и хубаво. По-късно подвързачеството се подхванало от книжарите (Сп. Попов, Д. Кънчев – „Гутенберг”), Д. Иванов – „Победа”, Търговски – „Опит”, а П. Байнов
и пр. Почти всяка книжарница е имала стаичка, където са работили 2–3 момчета чираци под ръководството на собственика на
книжарницата, който от своя страна на млади години е чиракувал
при свои по-стари колеги. Д. Иванов, после аз и Ст. Стойчев, също
и Сп. Попов създадохме по-уредена подвързачна работилница и
доставихме всички нови машини и помагала за работа, която без
странични други доходи ни храни редица години.
В края на миналия век, откогато помня по-добре, център на
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книжната търговия беше „Араста” и ул. „Цар Освободител”. Вярно е, че занаятчийството изживяваше криза, но то все още беше
много силно и развито в града. Много спомагаше за развитието
на еснафа големият хинтерланд, който имаше нашият град в лицето на околното селско турско население, което в пазарни дни на
големи тълпи заприщваше тогавашните пазарни места: Къллека,
Битпазар и Кушир, особено Битпазар. На последния имаше стотици дребни магазинчета, повечето дървени и тесни, в които още с
изгрев-слънце до късна вечер кипеше оживена работа. Абаджии,
терзии, дикиджии, еминджии, железари, медникари и пр. – всички
усилено работеха, с последни сили, докато градската интелигенция
и учаща младеж се разхождаше из Кьошковете или играеше карти по кафенетата. Красива гледка представяха тия магазинчета в
дните на рамазан: целите отрупани със стока отвън с цели връзки
еминии, обуща, чехли и пр., а пред тях продавачите и работниците,
турци, българи, арменци, евреи, татари – викат с висок глас, хвалят стоката си и се закачат с видимо доволство.
Често съм виждал от провинцията да носят с коли сурови стоки и материали, срещу които се даваха изработени материали (главно
сурова кожа и вълна срещу еминии, обуща, чехли, аби, кожуси и пр.).
Магазините и работилниците в другите части на града се посещаваха
главно от българите в града и българските села. Но там нямаше този
буен живот, както в турските пазари. Покрай това имаше доста и бяха
оживени и хановете и гостилниците в тази част на града.
Пропуснах да укажа, че след войната се откри и една турска печатница от Сабри Садъков, който малко преди 1944 г. се изсели. Той
беше ескиджия, но започна с дребно книжарство срещу Томбул джамия, а после предприе продажба на турски учебници, забогатя много, откри голям книжарски магазин, печатница, та започна издаване
дори и на турски вестник. Печатницата му се намираше в зданието на
„Спас Попов” и освен турски вестници, печаташе учебници.
След войната търговският живот бързо отслабна, между другото и поради голямото изселване на турците, с което се намали
хинтерландът на града, тъй като новото българско население, което ги замести, отчасти започна само да си създава занаяти и тър• 152 •

говия в самото село. Пазарите окончателно се преместиха на изток
към гарата – главно „Кушира”. „Араста” си остана пак оживен център, но като такъв на по-интелектуален труд и живот. Тук е бил
някога и първият военен клуб (в Икономовото здание) доста хубавият хотел на Начо Кицов, гдето е имало и салон за сказки, театър,
концерт. Тук се е създало и първото кино след Балканската война.
Това положение се затвърди особено след постройката на новото
читалищно здание. Този площад беше най-хубавият в града и тук
ставаха тържествата и публичните събрания.

22.ХІ.1952 г.
Коларовград

КАТЯ ХРИСТОВА СВЕЩАРОВА
(По баща Илиева Неделчева, 71-годишна, родом и живуща в
Коларовград, учителка пенсионерка)
Баща ми се казва Илия Неделчев Папазов (Узун Илия). Роден
е в Шумен около 1850 г. и е починал на 55-годишна възраст през
1905 г. В училище е ходил малко и беше малограмотен. От малко момче е чиракувал като обущар и с това се е занимавал. Баща
му Неделчо Папазов също е бил еснаф, а дядо му е бил свещеник,
но в коя църква или пък в някое близко село – не зная. Чувах от
баща си, че всичките му прадеди били коренни шуменци. Имали
къща на ъгъл на ул. „Преспа” с ул. „……”, която дядо ми продал, а
купил къщата, в която сега живея. Моят баща не могъл да събере
капитал и си отвори порядъчен магазин, както той искал, поради
което още 20-годишен напуснал града и потърсил работа в добруджанските дунавски градове. Стоял повече в Тулча. За Добруджа
тръгнали цяла тайфа младежи. Баща ми бил с някой свой другар
Герчев, който се разкандърдисал и върнал. По-късно пак отишел
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и участвувал в опълчението. След Тулча баща ми обходил Влашко
и Сърбия и все се препитавал с обущарлък. В Сърбия постъпил
доброволец в българските чети, а после и руско-българската дружина и участвувал в Сръбско-турската война, за което му е даден
и документ от сръбското военно министерство.
В 1877 г. отново се върнал във Влашко и се записал в Опълчението, с което участвувал в Шипка и Шейново. След Освобождението се завърнал в Шумен и продължил да се препитава като
обущар, повече изкърпваше и правеше поправки. Държавата му
беше дала земя в с. Драгоево, но баща ми я продаде скоро, понеже
не можеше да я работи. Аз завърших образованието си в Шумен.
Ходих в училището (до 4-то отделение), което е на ул. „Борис І” в
зданието на читалище „Напредък”. В прогимназията си спомням,
че имах учителка Катя, после Симанка Камбурова, Хлебарова и
пр., които вече не помня. Завърших Шуменското педагогическо
училище и станах учителка. Бях 18 години в Смядово и няколко
години в Шумен. В Шумен имаше фамилия Папазови, роднини на
нашата фамилия. Какво са станали – не зная, понеже отсъствувах
дълго от града. Мисля, че имат дъщеря Василка Папазова, аптекарка: баща ѝ се казваше Матей Папазов (Матю).

25.ХІ.1952 г.
Коларовград

ЯНКА ДОБРЕВА ПЕТРОВА
(По баща Хаджи Атанасова Денчева, 75-годишна, родом и
живуща в Коларовград, ул. „Раковска” №…)
Баща ми се казва Хаджи Атанас Денчев; роден е в град Дряново около 1829–1830 г. Починал е в град Шумен на 82–83-годишна
възраст в 1912 г. От него слушах, че ходил твърде малко в училище
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и го пратили на занаят. А като станал 16–17-годишно момче, го изпратили в Шумен като чирак на богатия търговец хаджи Василаки
Вербев, който бил познат на дядо ми. Дюкянът му бил на „Кушир”,
на мястото на аптеката на Кършев. Негов съдружник бил Юргаки
… . Доста години баща ми чиракувал в този дюкян, бил обикнат от
стопаните му поради неговата честност, пъргав характер и търговски качества. Той използувал времето си много рационално и се
самообразовал с четене на книги и работа по търговски тефтери.
Оженил се за дъщерята на Юргаки –чорбаджи-Фотиница, и с малкия спечелен от него капитал влязъл в съдружието, а впоследствие
се отделил в отделен дюкян в средата на „Къллека”. Магазинът му
беше манифактурен; доставяше платове, одеяла, килими, памучни
произведения и пр. от Цариград и ги разпродаваше в околностите
на града по малки селски дюкяни, но главно търговията му беше в
града по пазарните дни. Магазинът му работеше до към 1905–1906
г. Малко преди Балканската война баща ми ходи до Божи гроб. В
дома му имаше тефтери и други книжа, които не сме запазили.
Живееше в тази къща, в която аз и сега живея. Купена е преди Освобождението от турски военен чин, който се изселил в Цариград.
Къщата е била строена около 1840 г. и беше доста удобна. Тук на
това място и наоколо (къщата на Икономов, аптека Миланов и пр.)
имало преди около 100 години богати турски жилища на паши и
видни граждански чиновници.
Майка ми Фотиница Юргакева е починала в 1902 г. на около
65 години. Тя, като дъщеря на богат търговец, завършила и класното училище в града. Разказвала ми е, че учила френски и гръцки
език, физика и ръкоделие. Казваше при кого учила, но аз не помня
имената им. Аз следвах девическата гимназия в града и я завърших
в 1898 г. Ако не се лъжа, по това време, вече се бяха поминали дядо
ми Юргаки и хаджи Василаки Вербев. В 1900 г. се омъжих за Добри
Петров, който беше дошел в града като класен учител. Той е родом
от с. Върбица и след Освобождението е завършил първия педагогически курс в 1882 г. и учителствувал в града, след което следва
в Русия и Америка. От 1902 г. мъжът ми непрекъснато е учителствувал в града до 1936 г., като преподавал история и география.
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Починал в 1945 г. на 83-годишна възраст. Не си спомням учителите
в основното и класното училище. В гимназията ни преподаваха Р.
Рачев, Балкански, Молов, Григориев и Н. Ганчев. Другите не помня.
Близо до нашия дом живееше Дафинов, родом от Македония,
който се занимаваше със сърмаджийство. След Първата световна
война той се помина и семейството се изсели в София.

6.ХІІ.1952 г.
Коларовград

ЮРДАНКА ИЛИЕВА СИЛВЕСТРИЕВА
(По баща Петър Костаки Дюкмеджиев, родена в 1889 г.,
живуща в Шумен на ул. „Отец Паисий” №28)
Дъщеря съм на Петър Костаки Дюкмеджиев (той е роден в
1840 г., а е починал в 1898 г.). Майка ми, по баща Вида Матеева, е
от Ески Джумая и е починала през 1923 г. Баща ми е внук на прочутия шуменски търговец и първенец Хаджи Велико, а баща му е
Костаки х. Великов, също голям търговец в града, който търгувал с
Цариград и имал големи магазини за колониал. Дядо ми Костаки е
бил женен два пъти. Първата му жена е Юрданка Тодор-Маджарова. Тя вероятно е родена към 1819–1820 г. и е починала много рано
на 25–26 години. Имала три деца: Величко, Мария и Петър. Починала е в 1845 г. Дъщеря ѝ Мария е родена в 1843 г., а баща ми Петър
в 1840 г. Величко е бил най-голям. По-късно дядо ми Костаки х.
Великов се е оженил втори път за Фотина Пантелеева, дъщеря на
търговец. От този брак той имал (доколкото зная) две деца: Пантелей (бивш кмет на града) и Василка, омъжена за артилерийския
офицер Димитър Каданов (от с. Шипка).
За децата от първия брак на дядо ми, зная следното:
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1. ВЕЛИЧКО е бил също търговец: имал и чифлик в с. Кадъ
(става въпрос за с. Панайот Волово, Шуменско – Д. С.). Негови
деца са: Коста – завършил музика в Париж, учител по музика в
Шумен. И София (по мъж Ив.-Баева, починала в 1927 г.).
2. МАРИЯ (1843–1932 г.) – моя леля, която наричахме вкъщи
„ненинка Мика”, се е омъжила за Коста Наков Башкалфов (роден в
1826 г. приблизително; починал в 1895 г. на около 72–75 години).
Коста Башкалфов е роден в град Шумен, баща му бил дикиджия.
Той е строил къщата, в която сега живея, в двора на №28 на ул.
„Отец Паисий”. Тя е повече от 100-годишна и е основно ремонтирана.
Добавено после:
(По-късно специализирал духовно пеене в Петербург, завръща се в родния си град и става диригент на църковния хор?).
Другата къща на същия номер, която е на улицата, е строена
малко по-късно. Коста Башкалфов вероятно се е занимавал със занаята на баща си, а след Освобождението бил късо време бирник
– селски. Негова сестра или племенница (не зная точно) е баба на
учителката Вера Атанасова (по баща ѝ Атанас Денев).
3. ПЕТЪР – за когото споменах по-горе. Той е учил в града,
бил е едър, представителен, красив мъж. Много подвижен и природно умен. Имал е три дюкяна на Битпазар, част от голямата
магазия на „Деледжоолу”. Първоначално и той доставял стоки от
Цариград (колониал и железария), а после от Виена и Будапеща
(мебели). Тези три магазина ги е държал и след Освобождението,
дори до 1898 г. Малко преди Освобождението той е постъпил и
в „казак-алая”, където обаче не е стоял дълго време. Представям
една снимка, в която по думите на майка ми, той бил с униформа
на казашки полк. Към края на живота на баща ми, който по-рано е
бил доста състоятелен, търговията му много се намалила и западнала.
Моята леля Мария Костова Башкалфова беше дала на съпруга ми Илия Силвестриев данни за рода на Тодор Маджаров. Той е
неин дядо, баща на майка ѝ Юрданка, която починала в 1845 г. и
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била първа жена на Костаки Дюкмеджиев. Тодор Маджаров е бил
богат човек, виден шуменски чорбаджия и търговец, ходил на младини във Влашко и търгувал с Фокшани. Къщата му беше в малката уличка срещу къщата музей „Лайош Кошут”, която се наричаше
Маджаровата улица (сега „Янтра”). Леля ми не помнеше баба си.
Кога е починал този мой прадядо – не зная, не съм питала леля си,
вероятно преди Освобождението. Тодор Маджаров имаше хубава
двуетажна къща, вероятно строена от него през първата половина на ХІХ в. Тя имаше дървени тавани с резба, хубаво гравирани
врати, веранда във втория етаж, в стените имаше долапи с различни резби по вратичките. В двора кладенец и асма, цветна градина
и пр., изобщо стара богата чорбаджийска къща. Била е съборена
по регулация след Първата световна война. Леля ми казваше, че в
тази къща живеели доста дълго време полските емигранти генералите Бем и Дембински. Тодор Маджаров е имал пет деца:
І. ВИЧА – по мъж Хаджи Иваноолу Иванчо; и тя беше ходила
в Божи гроб и е хаджийка. Аз съм ходила в дома ѝ със съпруга си,
тя беше тогава и много стара. Починала е през Първата световна война (1918 г.) на около 85–90 години, а може и по-възрастна.
Леля ми (а и самата леля Вича не отричаше това) казваше, че Вича
е била грамотна жена, пъргава до най-дълбока старост, родолюбива и смела патриотка. Спомагала на шуменския революционен
комитет, укривала застрашени от властта лица, укривала оръжие
и патрони. Вероятно тя е по-малка от Юрданка (сестра ѝ, омъжена
за дядо К. Дюкмеджиев). Вича е имала три деца:
1.Тодор (роден около 1873–1875 г.), който беше в града учител
по музика в класното училище, а след това се премести в София,
оженил се за унгарка Хермина и скоро починал от туберкулоза (в
София са основали с жена си музикален магазин на ул. „Леге”).
2. Втория син Стефан (Камбурчето) – той беше финансов чиновник в града. Той е имал три деца: Ваню – работил в русенска
фабрика за пиво Хоберман; Тотю – починал рано, и дъщеря Стефанка, омъжена за артилерийски техник Златев.
3. Дъщеря Василка, омъжена за Кирацов (брат на съдията
Методи Кирацов).
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ІІ. ЮРДАНКА – моята баба, омъжена за К. Дюкмеджиев –
най-голяма от децата.
ІІІ. ЗАФИРКА (омъжена за Хаджи Илиев). Майка на Мария
Злати-Рачева, майка на архитект Кирил Рачев.
ІV. ДЯКО – за него не зная нищо.
V. ИЛИЯ – за него чувах от леля си Мария, че бил обесен от
турците за бунтовничество. А старият поборник Ради Кавалджиев
е разправял на моя мъж, че Илия бил в четата на Край Андрей, но
му се били повредили очите и забегнал към Одрин да се спаси от
преследване. Там станал слуга в един турски чифлик, но бил издаден от неговия другар грък и обесен в Одрин.
През 1931 г. (когато беше жива още леля ми Мария) бяхме с
нея на гости във Велико Дюкмеджиев – мой братовчед. Там бяха
дошли също Мария Злати-Рачева (майка на архитект Кирил Рачев,
80-годишна) и дъщеря ѝ Царева. Станало дума при разговора, че
се събирали сведения за Лайош Кошут. Марийка Злати-Рачева разказала, че като била 12-годишна и живеела в бащината си къща
(а тя се намира вдясно от първоначалното Нанчово училище и е
долепена до него), в техния дом живеели някакви чужденци, вероятно италианци. Техният големец влизал в двора ездешком през
пътната врата и завързвал коня си на един от диреците на двора,
който крепял и къщата им. Един ден баща ѝ му казал, да не връзва
там коня, понеже може да събори дирека, но той не се вслушал
в думите му и продължил да си връзва коня там. Тия чужденци
имали много книги, добре подвързани. Когато си отивали, поръчали да се пазят книгите до завръщането им. Обаче не се върнали.
Нейният вуйчо Илия със свои другари разковал сандъците и се
ползувал от книгите, които постепенно се разгубили и пръснали.
Сестрата на архитект Кирил Рачев – Царева, е разказвала, че брат
ѝ Матю още преди 4–5 години събирал сведения за Лайош Кошут.
Той е завършил в Италия.
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9.ХІІ.1952 г.
Коларовград

ИВАН ПЕТРОВ ТОПАЛОВ
(Роден и живущ в Коларовград, ул. „Митрополит Климент”
№37, 73-годишен)
Баща ми Петър е родом от с. Горни Иджик (става въпрос за с.
Васил Друмев – Д. С.). По занятие е бил градинар. Починал е към
1892–1893 г. на 40–45-годишна възраст. Заселил се в града преди
Освобождението в Новостраженската махала. Под Новостраженската махала се разбира кварталът между Дюлгерската улица, казармата и десния бряг на река Енчева, догдето местността се повишава (до „страженското” училище). На запад от нея квартала е
по-стар и по-рано заселен и се нарича Страженска махала.
Завърших втори клас и 14–15-годишно момче постъпих на
работа в печатницата на Васил Юрданов, като чирак словослагател. Тогава при него работеха двама души: Кънчо Николов – машинист, и Иван Генов – словослагател. Печатницата „Искра” беше
най-добре уредената в града. Имаше две машини: една по-стара
американка и нова – голяма полска машина. В тази печатница
се печатаха много книги, вестници и списание „Искра”. Стоях на
работа там около една–две години. Васил Юрданов стоеше в печатницата си постоянно и сам си подреждаше работата. Той обаче
беше повикан на работа в Екзархията и продаде печатницата си на
Глушков и Нако Пеперлиев. Двамата работиха известно време в
Шумен, после се преместиха в София, където скоро Глушков изгони Нако. От Васил Юрданов постъпих на работа веднага в печатницата на Спас Попов като словослагател. Там беше още фактор Нако
Пеперлиев. Той и Васил Мавродинов бяха най-старите печатарски
работници в града. Нако, след като развали съдружието си с Глушков, пак се върна при Спас Попов. Старият Спас Попов беше още
жив: тогава беше старец 70–72-годишен. В печатницата му, която
беше до сегашния мост на реката (на западния край на пл. „Обо• 160 •

рище”) и над самата река, в каменните здания, имаше стари машини (стара преса и американка). В нея работеха трима работници.
Самия Спас Попов стоеше в книжарницата. При едно голямо наводнение печатницата се наводни и разруши. Тогава се премести в
Казанджийската улица, до Вакъфското здание, което в 1913 г. изгоря. Още преди този пожар, трябва да е било към 1905–1906 г., след
смъртта на Спас Попов неговият син Величко премести печатницата в сегашното ѝ място на ул. „Тодор Икономов”, като разшири и
пригоди за това старата къща. Малко по-късно той събори всички
стари постройки и построи широки и удобни работни помещения,
достави нови машини – плоска и линотипна, създаде подвързочно
отделение и увеличи работниците до 50 души.
Към 1907–1908 г. Величко Попов заедно с Нако Пеперлиев
в съдружие основаха ново печатно предприятие в София, което
обаче просъществува късо време. Пеперлиев пак след това се върна като фактор. След него, вероятно след Първата световна война,
фактор стана В. Мавродинов, а след него В. Рашков до 1925 г. В
1925 г. до 1950 г. фактор бях аз. Печатницата на Величко Попов стана добре уредено и голямо предприятие. Величко Попов влагаше
всички средства, с които разполагаше, за подобрение на машини,
здания, букви и пр. Условията за работа бяха добри, работниците
получаваха добро възнаграждение и често извънредни помощи за
празници. Помня, че в печатницата имаше само една стачка през
1910 г. Малко преди това в града се основа и синдикат на печатарските работници. Такива имаше 25–30 души тогава. Стачката
се води за подобрение положението и заплатите на печатарските
работници. Трая 7–8 дни и не успя, защото част от работниците,
особено на Спас Попов, се бяха върнали на работа. Печатарските работници в града изобщо бяха по-добре поставени от другите
работници в материално отношение и с това си обяснявам обстоятелството, че ние, печатарските работници, не участвувахме в другите работнически стачки.
В града най-стара печатница е тази на Спас Попов. След това
се основаха „Гутенберг” и „Искра”. Печатница „Гутенберг” беше започнала да работи добре, когато Д. Кънчев я продаде на Д. Иванов.
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При Д. Иванов работеха като словослагатели П. Пенев, Ст. Дайчев
и Илия Петров. Те му работеха и подвързочната работа. Печатницата на Д. Иванов я купиха П. Пенев и Йосиф Аргоети, а после остана върху П. Пенев. Към 1900 г. печатница отвори и Д. Търговски,
която после поеха синовете му Пресиян и Любомир. Печатница
отвори и Станю Дойчев, но повече за акцидентна работа. Не зная
Иван Лесичков да е имал печатница. Към 1937–1938 г. се отвори
една хубава и с нови машини печатница – „Зора” на Ангел Николов. След Балканската война печатното дело имаше голям разцвет
в града, защото всяка печатница имаше не само голяма акцидентна (формуляри, регистри, квитанции и пр. за военни, административни и самоуправителни учреждения в града и околията) работа,
но се печатаха доста вестници, списания и книги. Особено много
вестници и книги се печатаха в „Спас Попов”. Към 1933–1934 г. се
основа и турска печатница, която печаташе турски учебници и
вестници. По-късно В. Попов я откупи и достави латински букви,
с каквито се напечатаха доста турски книги и вестници и която
служи още за печатане турската страница на в. „Коларовградска
борба”. В 1949 г. държавата направи печатниците държавно предприятие и ги иззе от собствениците им.
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ДАННИ ЗА МИНАЛОТО НА ГРАД ШУМЕН,
СЪБИРАНИ ЧРЕЗ РАЗПИТ НА ГРАДСКИ
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ПРОИЗВЕЛ РАЗПИТА:
Г. С. ДЖУМАЛИЕВ

СПИСЪК НА РАЗПИТАНИТЕ ЛИЦА
Крум Янков Чолаков
Владимир Иванов Шейтанов
Елисавета Димитрова поп Великова
Васил Петров
Веселин Хлебаров
Кица Камбурова
Царева Байчева
Добри Пенчев Великов
Димитър Сребров
Царева Николова
Мария Андон Радева
Андонка Радева Илиева
Мария Чанкова
Иван Вичев Чанков
Павла д-р Александър-Жекова
Александър Стоянов Кундурджиев
Христка Атанас Келямова
д-р Неделчо Христакиев Неделчев
Иван Димитров Янбастиев
Богданка Станчева
Юрдан Тодоров Бояджиев
Василка Стефанова Железкова
Иван Попов (Мишков)
Ана Кирил Николова
Ангелина Козарова
Димитър Чомаков
Димитър Радев Жеков
Райна Начева Кицова
Атанас Митев Тюлев
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11.ХІІ.1952 г.

КРУМ ЯНКОВ ЧОЛАКОВ

(Родом и живущ в град Коларовград, ул. „……”, 58-годишен)
Баща ми Янко Енев Чолаков, роден в град Шумен към 1852
г., е бил учител в с. Дивдядово още преди Освобождението и няколко години и след Освобождението. Доколкото си спомням, той
казваше, че е учил в с. Ченгел при Димитър Блъсков и при Рашко
Блъсков. За революционното движение в с. Дивдядово ми е говорил доста, както и за Възраждането, но сега не мога да си спомня
нищо. Едно време се интересувах доста от тази епоха в с. Ченгел
и написах доста обширна статия в един от шуменските вестници.
Аз завърших педагогическото училище в Шумен и станах селски
учител. В Шумен бях учител през 1919–1920 г., след като се върнах
от плен. От малък обичах музиката, свиря на цигулка и пея в хор.
Обичах и театъра. За пръв път участвувах в оперното представление в 1905 г. като ученик в 4-то отделение. За пръв път се постави на сцена оперетата „Червената шапчица” в 1905 г. от Пантелей
Пантелеев, тогава ученик от 7-и клас на педагогическото училище.
Не зная откъде е родом. Той изнесе репетициите, а Велико Дюкмеджиев режисира на самото представление. Впоследствие участвувах в създадената в 1913 г. оперетна дружба от Велико Дюкмеджиев до 1915 г.
След Първата световна война взех участие в създаването на
Шуменския градски театър, в който взех участие като режисьор.
Режисьор по това време беше и Владимир Шейтанов. Този театър съществува до 1927 г. С Владимир Шейтанов бяхме учители
в с. Янково, това много пречеше за редовното изнасяне, особено
след 1924 г., на пиеси, понеже и някои от добрите артисти като
Пеню Писков и Кърджиев бяха в затвора като комунисти. В театъра участвуваха още Методи Кермекчиев, Д. Герджиков, Надя*
Антонова, Ц. Колева и др. Имаше доста разнообразен репертоар: „Гражданска смърт”, „Сватбата на Кричински”, „Тлъстото кокалче”, „Майка и дъщеря”, „Лудетина”, „Женитбата на Белугина”,
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„Женитба” и пр. Публиката посрещна добре нашия театър, обаче
още шуменското общество не можеше да оцени усилията, които се
правеха, и да потърси средство да помогне и укрепи театралното
дело в града. Имаше и хора от артистите, които използуваха всеки случай за разцепване и формиране на нов театър. В градския
театър преобладаваха любителите, но имаше искрен стремеж към
хубава искра и съвършенство. От 1929 г. бях на служба в Попово, Кула и други градове като училищен инспектор, поради което
преустанових почти да играя в театъра. Не мога да си спомня и изброя артистите, които взеха участие в градския театър. Изглежда
тях помня Дучо Дучев, Юрдан Минков (не е шуменец), Шивачева
и Пенка Кулева. Към 1926 г. Дучев се опита да прави друг театър,
но в 1927 г. всички театрални сили се обединиха като градски общински театър, който просъществува до 1934 г. От 1929 г. до 1931
г. режисьор в театъра е бил Н. Вульпе, който е поставил пиесите
„Иванко”, „Бащи и деца”, „Родина” и др. Недялка Антонова отива в
Русе, аз бях назначен в Лом, а Шейтанов не играеше. Имаше повече
външни хора артисти. В 1926–1927 г. постоянната комисия ни отпусна по 10 000 лева субсидия. А в 1921 г., когато комунистите взеха общината, влязохме във връзка с ръководството на шуменската
партийна група (с леви разбирания бяхме аз, В. Кърджиев, Владимир Шейтанов, Пеню Писков и Методи Кермекчиев). Играхме 2–3
пиеси за партията („Интересът преди всичко”, „Великата нощ”). Аз
ратувах непрекъснато за обединение на театралните сили в града
и се борих със сепаратистичните тежнения. Изобщо нямахме големи сили, но при тежките условия, при които съществуваше театралното дело в града (малки помещения, големи разходи), бяха
преодолени много трудности и все се постигна успех.
* Недялка Момова, по мъж Асен-Антонова.
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12.ХІІ.1952 г.

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ШЕЙТАНОВ

(Родом в град Варна, а живущ в град Коларовград, ул.
„Кормисош” №…, 62-годишен)
В 1906 г. моето семейство се пресели в град Шумен, обаче аз
завърших гимназия в Търново, понеже в Шумен имаше педагогическо училище. В 1909 г. станах основен учител в Ломско. В 1910 г.
с учителката Гина Жечева и други, които не помня добре, играхме
през ваканцията „Кин”. Не си спомням добре в кой салон и кога.
Това беше първото ми участие в театъра. Ободрен от успешната ми
игра, през 1911 г. напуснах учителството и постъпих като артист в
театър „Сълза и смях” – Варна, гдето беше и сестра ми Невена Панова, а после отидох в София в Свободния театър на П. Стойчев.
През войната служих във войската, паднах в плен и се завърнах в
1919 г. Пак започнах учителството си, с Кр. Чолаков бяхме в с. Янково, Шуменско. Тогава се състави Шуменският градски театър, в
състава на който взеха участие Кр. Чолаков, Пеню Писков, Методи
Керемекчиев, Неделка Антонова, Цветанка Колева, Н. Станиславска, Шивачева, Д. Герджиков и др. Всички артисти бяха любители
и аз ръководих подготовката на пиесите, декорите, костюмите и
пр. Ползувахме се от гардероба на читалище „Арх. Михаил”. Последното имало хубав и богат класически гардероб, който се е давал под наем, но по това време беше вече доста износен, овехтял и
разпилян. Представленията се даваха почти изключително в читалище „Арх. Михаил”. Спомням си, че първата пиеса, която поставихме, беше „Гражданска смърт” – на 12.ІІ.1919 г. За 3–4 месеца в
състава влезе и професионалният артист Юрдан Минков, родом
от Шумен. Той участвува само в няколко пиеси и се отдели, като
се опита да състави малка театрална група, но без успех и напусна
града. В 1920 г. такава група образуваха Георги и Стилиян Чолакови, която се нарече „Народен театър”. Последният съществува не
повече от 4–5 месеца и част от състава му се вля в градския театър.
Шуменският градски театър просъществува до 1928 г. Той
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успя в този период от 8–9 години да спечели доверието на шуменското общество и то посещаваше сравнително добре представленията. Условията за театрална дейност в града бяха твърде лоши.
Обществените учреждения (градски съвет, постоянна окръжна
комисия и други културни дружества), освен читалище „Добри
Войников”, не подпомогнаха и не улесниха с нищо дейността на
театъра. Получаваха се сравнително малко сборове от вход, а разходите бяха значителни, за гардероба особено, което често обезкуражаваше участниците, даваше повод на разправии, отцепвания и
разединения между артистите. Аз, моят близък другар Кр. Чолаков, П. Писков и други често играехме без дори възнаграждение, но
с желание да продължим съществуванието на театъра и създадем
театрални традиции в нашия град. На успеха на работата пречеше
особено обстоятелството, че аз и Кр. Чолаков не бяхме в града и
следователно не можехме да поставяме често нови пиеси, а трябваше да оставяме репетициите на неподготвени добре режисьори,
а след 1924 г. някои добри артисти бяха задържани в затвора като
комунисти (П. Писков, В. Кърджиев, Керемекчиев). С добър успех
се дадоха и пиесите „Сватбата на Кричински”, „Тлъстото кокалче”,
„Майка и дъщеря”, „Лудетина”, „Женитбата на Белугина” и пр.
Към 1926 г. по настояване на видни граждани бях назначен
учител в града в училище „Ил. Блъсков”, където бях до 1938 г. Това
ми позволи да усиля работата си в градския театър и поставя нови
пиеси. Тогава влязоха и нови артисти: Лингурска, Ст. Чолаков,
Боян Тодоров, Дучо Дучев, Кирил Жеков, Неделчо Доростолски,
Панчо Бояджиев и Пенка Кулева. През тази година в града се появи Александър Ил. Халачев, професионален артист, който беше
добил връзка с окръжната постоянна комисия и с нейно съдействие състави „Шуменски окръжен театър”, който даде „Неизвестната” (с помощта на ученици от учителския институт и Македонското благотворително дружество „Поручик Мутафов”). Изобщо
А. Халачев не се посрещна добре от гражданството и трупата му
бързо се разтури.
През 1927 г. особени сепаратистични тенденции се проявиха
от Георги Чолаков, Дучо Дучев и Н. Антонова. Дучо Дучев през
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1927 г. образува „Общински театър”, в който привлече някои от
артистите на градския театър. Дучев беше още сравнително млад,
имаше големи амбиции и обичаше да налага своето мнение. Искаше да играе ролята на голям и любим на публиката артист и режисьор. Малкият успех, който получи като артист в градския театър,
му замая главата. Така той бързо влезе в конфликт с по-старите
и скромни дейци на градския театър и първо състави една „Театрална студия”, която се преименува скоро в „Шуменски общински театър” и дебютира с пиесата „Майка и дъщеря” от П. Хайзе.
По-късно дадоха „Дни нашей жизни”, „Майстор”, „Под сянката на
харема” и др.
Градският театър продължаваше своята дейност. Подготвяха
се нови пиеси („Пламък”, „Детето на улицата” и др.). Те се играеха в
„Одеон”. Това раздвояване на артистичните сили в града явно беше
вредно за по-нататъшното развитие на театралното дело. Пропуснах
да укажа, че през 1926–1927 г. Окръжната Постоянна комисия при
председателството на Ил. Силвестриев субсидира Шуменския градски театър с по 10 000 лв. Тогава се състави общограждански комитет,
в който влязоха Вълчо Даскалов, Ил. Силвестриев, Христо Косев, д-р
Медникаров, Тодор Христов, Христо Герчев, Петър Дачев и Димитър
Вичев, който предприе помирителна акция за обединение на всички
театрални дейци в града. Така се стигна през 1927 г. до „Шуменския
градски общински театър”, комуто се обещаха субсидии от градския
съвет, постоянната комисия, театър „Одеон” и читалище „Арх. Михаил”. Тогава в новия театър влязоха Кирил Жеков, Крум Зелков, Божана
Чакърова, Мара Творогова, Царева Колева, Стоян Коларов, Кюлюрев
и др. Художници на новия театър бяха Ст. Петров Хаджията и Асен
Василев – учител по рисуване. По това време Крум Кърджиев драматизира повестта „Нещастна фамилия” на Васил Друмев и тя се изнесе
на сцената. През 1927 г. и 1928 г. се подготвиха доста пиеси, между
които „Вихрогон”, „Големанов”, „Детето от улицата”, „Директора” и
„Маскарад”. Публиката беше станала по-взискателна към играта на
артистите и към сценичната постановка. В 1929 г. Георги Чолаков напусна театъра и отиде в Кула, Недялка Антонова премина в Русенския
театър, а Дучо Дучев в София. Режисьор на театъра стана Николай
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Вулпе (стажант адвокат в града, син на Иван Вулпе). Вулпе режисира
около две години. Млад, енергичен, въпреки малката си опитност, той
разви плодотворна дейност и подготви нови пиеси, дадени с успех. В
някои от тях взех участие и аз. В състава станаха промени; постъпиха нови артисти: Д. Миланова и Стратев, художник на театъра стана
Никола Владев Шмиргел – автор на руския паметник. Не помня кой
замести режисьора Вулпе. До 1934 г. театърът просъществува без особени промени. В 1934 г. се разтури и формира нов такъв „Шуменски
областен театър”, който се намираше под покровителството на областното управление. Областният директор Б. Казаилиев се стремеше да организира областен театър с три групи: в Русе, Варна и Шумен.
Областният театър прие много от старите артисти и първоначално
бе под ръководството на В. Дюкмеджиев, който скоро се отказа от
това поради напредналата си възраст. Негов заместник стана Крюгер
Николов (1934–1935 г.). През 1936 г. директор на Областния театър
става старата актриса Роза Попова (до 1937 г.). В театъра имаше доста
добри сили (чичо Стоян – Стоян М. Попов, Матей Тодоров, Ив. Симеонов и др.). Между разните нови пиеси бяха подготвени и изнесени
„Иванко” от Васил Друмев, „Родина”, „Бащи и синове” и пр. Театърът
направи много обиколки в околните градове и села, но в края на 1936
г. Роза Попова и чичо Стоян го напуснаха и се завърнаха в София. В
„Родина” взех участие, макар че бях престанал да играя на сцената.

14.ХІІ.1952 г.

ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ПОП ВЕЛИКОВА

(Родом и живуща в град Коларовград, ул. „Цар Освободител”
№…, 72-годишна)
Къщата, в която живея е построена от прадядо ми Илия, който е живял през втората половина на ХVІІІ в. Бил е занаятчия и
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доста състоятелен човек. Къщата не е претърпяла големи промени, тя е едноетажна, с хубав градски вид, широки и светли стаи.
Има и юклуци. Изработката на врати и прозорци е хубава, макар
почти без украшения. Има три двора: вътрешен, среден и външен,
добре обградени. Има хубав кладенец във вътрешния двор. Един
от синовете на Илия е дядо ми поп Велико, по прякор „шейтан-папаз”. Бил наречен така, понеже постоянно ругаел гръцкия владика и пред своите съграждани му казвал „дяволът”. По времето на
започване черковната борба устройвал у дома си и други български къщи богослужение на български език. Служил при „горната” църква. Взел голямо участие в борбата срещу гърцизма, знаел
добре говоримия и писмения български език, имал доста църковни книги на църковнославянски език (които г-н Юрдан Господинов – археолог, прибрал към 1944 г.). Поп Велико е бил роден около
1790 г. и починал към 1860 г. Неговият син Димитър (1820–1884 г.)
е мой баща. Той е бил търговец житар. Имал дюкян на Битпазар и
в Еврейската махала, които сега по регулация са съборени. Бил е
женен два пъти: първата му жена е била сестра на Друми Евтимов,
починала рано и нямала останали живи деца. Втората му жена –
Йоргица х. Георгиева (по баща) е живяла в Дюлгерската улица. Останали живи от децата ѝ две дъщери: Елисавета и …… Йоргица
била починала на 69–70-годишна възраст в 1921 г.

ВАСИЛ ПЕТРОВ
(Родом и живущ в град Шумен, ул. „Кирил и Методий” №12,
62-годишен)
Майка ми Димитрица (1851–1941 г.) е била най-малката дъщеря на Слава поп Теодосиева и дядо ми Димитър. Той бил родом
от с. Злокучен и по някоя война дошел в града и станал занаят• 171 •

чия. Умрял рано и баба Слава останала вдовица с шест деца. За да
ги изхрани, тя се принудила да работи в някои градски семейства
като перачка, мазачка, почиствала и пр. Тя разказвала на майка ми,
че някой даскал Никола и даскалицата Николица нямали деца и
искали да я осиновят, но тя не я дала. Майка ми ходила на училище няколко години и е била връстница и съученичка с Панайот-Воловата сестра Вичка. Тя си спомняше добре убийството на
даскал хаджи Атанас Билдирев, станало в рова на ул. „Априлов” и
Дюлгерската улица (т.нар. „Хендек”). Хаджи Атанас живеел в стара
къща на ул. „………” (гдето сега живеят наследниците на лесничея
Митов). На север от къщата му т.нар. местност „Бахчабаалар” била
лозя и градина. Поп Теодоси, дядо на майка ми, е живял в малката сляпа уличка, която започва от ул. „Дюлгерска” на изток (там,
където улицата се спуска надолу). Била е една от крайните къщи
на града, обиколена с голяма бахча. Поп Теодоси е служил при
„горната” църква, но енорията му обхващала и с. Стража, където
ходил в определени дни да извършва треби. Бил е архиерейски наместник, знаел добре и гръцки. Вероятно е живял и служил през
първата половина на ХІХ в. (1775–1850 г. приблизително). В дома
му имаше някои черковни вещи и книги, които са се разпилели.
В този дом по спомените на майка ми, вероятно вече при наследниците на поп Теодоси – участници в българския революционен
комитет по времето на Панайот Волов, отивали да играят „талим”
(обучение с огнестрелно и хладно оръжие, стрелба и гимнастика)
и да правят събрания.
От 1925 г. до 1950 г. бях уредник на археологическия музей.
При направата на оградата на училище „Цар Борис” (между „Къллека” и „Равна”) към 1940 г. бяха изкопани камъни с кръстове и
други знаци, които явно свидетелствуваха, че тук е имало стари
християнски гробища. От разпит на по-стари околни люде турци
и българи разбрах, че този квартал е бил до Освобождението чисто турски от незапомнени години. Въпреки това старите хора си
спомняли по предание, че тук някога много отдавна живеел някой
поп Костадин и че тогава тук имало християнска църква и гробища. Вероятно това е било преди заселването на града с турци.
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Друго старо гробище е т.нар. „Латинско гробище” – между
„горната” църква и старата Нанчова гимназия, което обхващало
и целия стръмен площад на запад от църквата. Тук са били намерени и много скелети, черепи и надгробни плочи с кръст и имена.
Най-старият надгробен надпис е от 1631 г.
Прадядо ми по баща е Жеко: живял е в някое тракийско село
(Сливенско или Ямболско). Изселил се в Бесарабия при някоя
руско-турска война, в която имало масово изселване, вероятно
1829–1830 г. Там е престоял малко и се завръща в България с добитък и пари; спрял в Шумен и се заселил в Горни чифлик, гдето купил къщата – чифлик с околните празни места и нивите в
околността на чешма „Струмба” от собственика турчин. Построил обори, хамбар и направил къща за синовете си. Тук се оженил
втори път за Петра от с. Дибич. Бил доста особен и крив човек.
Втората му жена се стремила да лиши от част от имота заварения
си син Юрдан, който се оженил за Мита, дъщеря на Васил Муканя.
Последният също бил изселник в Бесарабия и дошел в града заедно с дядо Жеко. Дядо Жеко и Юрдан са били земеделци. Юрдан е
починал през време на холерата 1873 г. и е първият, който е погребан в новите гробища. Помня добре баба Мита, която почина на
около 88–90 години в 1906 г. Помня я добре, носеше старовремско
облекло и шалвари. Баща ми е син на баба Мита и дядо Юрдан.
Казвал се е Петър. Има братя Васил, Атанас и …… Баща ми е бил
по занятие калайджия. Починал е на …. възраст в 19.. г. Имал съм
много братя, трима от които са умрели много рано; другите са: Димитър, Юрдан, Преслава и Белка. Прадядо ми Жеко е продал дворни места на дядо Йорги Карнобатлията и дядо Сотир, грък (имал
син Стати, оженен за българка, и дъщеря Калия). Отпосле и двете
места са били откупени от чичо ми и сестра ми, и така пак целият
„горен” чифлик се е върнал в нашия род. „Долен” чифлик е бил
малко югоизточно от „горния”. Там са сега къщите на Писковите.
И двата чифлика са били близко един до друг.
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ВЕСЕЛИН ХЛЕБАРОВ
(Родом и живущ в град Коларовград, ул. „Лайош Кошут” №9,
61-годишен)
Баща ми се казваше Жечо Николов Хлебаров (1866–19.. г.) роден е в град Шумен. Баща му Никола е бил дикиджия и е починал
твърде млад (43–44-годишен). Неговият дюкян е бил ……….. А
прадядо ми е бил кърджия и разнасял стоки по панаири и пазари
в Добруджа, чак до Тулча.

КИЦА КАМБУРОВА
(Родом от град Шумен, живуща в град Разград, 85-годишна)
Сестрина дъщеря съм на Вълю Харизанов – революционер и
поборник. Чичо ми, бащата на Вълю Харизанов, се наричаше Харизан Вълев, живееше на ул. „Цар Освободител” №... (къщата, в
която живееше и Вълю). Работил като прост работник в кръчмата
на Величко Неделков на „Кушир”, между дюкяните на Рафаил Мощев и Камбурови. Майка ми Неда беше по-голяма от Вълю и тя се
омъжи за Величко Неделков, при когото е работил чичо ми. Зная,
че Вълю ходеше в класното училище, а после станал обущар-калфа. При него често идваше вкъщи един негов другар Сувулаки,
също обущарче. Те бяха съученици. Дали са били революционери,
не зная. Помня, че понякога се събираха няколко младежи в избата и там приказваха нещо. За „френската сватба” не помня нищо,
освен това, че една хубава мома Василка се омъжила за французин,
а нашите младежи не били съгласни и се възпротивили, за което турците запрели много хора. По това време често се пееше и
една песен за Василка, но съм я забравила. Помня, че Вълю беше
избягал от града и отишел в Румъния, в някой град Олтеница. Чу• 174 •

вах, че избягал от турците, понеже бил заподозрян в комитаджийство. Кога точно е било не помня. При Освобождението съм била
11–12-годишна. А Вълю е по-голям от мене с 12 и повече години.

ЦАРЕВА БАЙЧЕВА
(Родом и живуща в град Шумен, ул. „………” №…, 72-годишна)
Баща ми се нарича Васил х. Добрев (1847–1903 г.) и е роден
в град Шумен. От него съм чувала, че ходил малко време на „горното” училище, но знаеше добре да чете и пише. Дядо ми хаджи
Добри, когото не помня, понеже е починал преди раждането ми,
е бил виден гражданин с добро състояние и изпълнявал някаква
административна служба. Живеел в Пълнокладенчевата част –
срещу сегашното основно Нанчово училище. Неговите деди били
също шуменци и живеели в тази къща (сега съборена) от незапомнени години. Като младеж баща ми постъпил на работа в търговски магазин в града. Имал връзки с много младежи в града, но не
е участвувал в революционния комитет. Участвувал в спасяването
на някоя мома Пенка от с. Дивдядово, грабната от турска банда,
която върнали на бащата. Бил буен и често влизал в разправии с
турци от близкия квартал. Почнали да го гонят. Тогава дядо ми го
улеснил да избяга във Влашко, където престоял в Браила, Галац
и Букурещ няколко години, като се занимавал с различни работи за прехрана, изпаднал много и станал бозаджия. В 1877 г. с радост се отзовал в създаващото се българско опълчение и прекарал
цялата служба в строя. Участвувал в отбраната на Шипка и боя
при Шейново. Награден бил с орден за храброст. Участвувал и в
Сръбско-българската война през 1885 г. След Освобождението се
завърнал в града и бил общински агент – събирач на такси, около
15 години.
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Баща ми казваше, че прадядо ми първи се бил заселил в Пълнокладенчевата част между турците. Той беше в близки връзки с
поборника Стефан Добрев, който държеше „опълченското кафене”, както и с Кънчо Скорчев-Агата. От тях съм чувала, че баща
ми бил участвувал в стария шуменски революционен комитет и
страхувайки се от властта, напуснал града 3–4 години преди Освобождението. Дали е участвувал в Сръбско-турската война не зная,
понеже Скорчев е бил заточеник, а Добрев не е бил в града.

ДОБРИ ИВАНОВ ПЕНЧЕВ
(Родом и живущ в град Коларовград, ул. „………” №..,
50-годишен, в родната къща на Добри Войников)
По произход съм от рода на Войников. От покойните си родители съм чувал, че родът на поп Васил Войников произхожда от
войнишки род в град Котел. Дали поп Васил е роден в Котел, или
Шумен – не зная. Бил е много даровит и се занимавал с иконопис.
Починал твърде рано, към 1836 г. или 1837 г. Вероятно се е родил в
края на ХVІІІ в. Учил е в българско училище. Бил е женен за Ваня,
сестра на хаджи Петко, по мъж хаджи-Райкова. Как са се казвали Ваня, Петка и Бона, трите сестри по баща – не зная. Доколкото
си спомням от баща си, къщата, в която живеем била дадена на
поп Васила като зестра от бащата на Ваня. Поп Васил я поправил
и с женитбата си се пренесъл в нея. Имал две дъщери и един син.
Дъщеря му Марийка се е омъжила за Андрей Стоянов х. Ганушев
(втория син на видния шуменски чорбаджия Стоян х. Ганушев).
Търговец, който починал през Кримската война. Негов единствен
син Анастас Стоянов е известен музикален деец в града. Най-голямата му дъщеря Събка се е омъжила за Пенчо Вълков, шуменец,
терзия по занятие, починал в 1875 г. по време на Шуменското рево• 176 •

люционно движение, а Събка е починала в 1894 г. Събка е живяла
до Освобождението в дома на съпруга си, а после в къщата на баща
си. Доколкото зная, Събка и дядо Пенчо са имали 4 деца: Василаки,
Димитричка, Иван и Анастас. Не съм положителен в това кой е
по-голям. Мисля, че Анастас, който бил съставил и оркестър от
ученици на Добри Войников. Василаки е роден около 1844–1845 г.,
а починал по време на строежа на жп линията Русе–Варна. Свършил Шуменското класно училище и отишел в о. Малта, в протестантския колеж, завършил инженерство, участвувал в строежа на
жп линията Русе–Варна. За Димитричка не зная нищо положително. Най-малкият син Иван е моят баща. Роден е бил в 1854 г., а е
починал в 1919 г. Завършил е Шуменското класно училище, станал
дребен търговец манифактурист, работил в тютюневата фабрика
на Досю Кърджиев, после секретар-бирник в Преслав. Ученик на
вуйчо си Добри Войников. Вероятно участник в революционния
комитет. Взел дейно участие и във „френската сватба”, по повод на
която бил задържан, но после пуснат, за да присъствува на погребението на баща си Пенчо Вълков.
ВАНЯ – ПОП ВАСИЛ ВОЙНИКОВ
Добри (роден 1833 г.) – Марийка (омъжена за Андрей Стоянов) –
Събка (омъжена за Пенчо Вълков, починала 1894 г.)
СЪБКА ПОП ВАСИЛ ВОЙНИКОВА – ПЕНЧО ВЪЛКОВ
Иван – Димитричка – Василаки – Анастас
МАРИЯ ТОДОР-ХАРАЛАНОВА – ИВАН ПЕНЧЕВ
Добри (роден 1903 г. – разпитваният съдебен чиновник) – Димитричка (учителка) – Анастасия – Сарафка (омъжена за К. Х.
Вълчев) – Събка (починала малка) – Тодор (роден 1890 г.)
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ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СРЕБРОВ
(Родом и живущ в град Шумен, ул. „………” №.., 86-годишен,
учител пенсионер)
Баща ми се е казвал Георги Тодоров Златаров, роден е в град
Трявна, но още като момче – еминиджийски чирак, се изселил в
Шумен, още далеч преди Кримската война. Баща му Тодор бил буден еснаф в града и не можал да изхранва многобройното си семейство, пък и работа нямало в града за еснафа, който западнал.
И затова заедно с много други изселници в разни краища се изселили и повечето от децата на дядо Тодор. В Шумен дошли баща ми
Георги и по-малкият му брат Боню. Баща ми си купил по-късно
къща на ул. „Георги Димитров”, а Боню, който бил дикиджия, имал
дюкян в Калпакчийския хан на Битпазар.
Работата на баща ми е тръгнала доста добре и той изработвал с няколко чираци доста еминии, които се продавали не само
в града, но и в турските села, около града – главно Делиорман.
Западнал занаята след Освобождението. Повечето от синовете му
станаха чиновници. Аз завърших „горното” взаимно училище. И
още в турско време бях вече в класното училище. Не си спомням
добре всички учители, но добре помня, че ме е учил даскал Енчо
Атанасов, Жечо Павлев, Тодор Байчев и Т. Джабаров. След Освобождението завърших 4-ти клас и следвах едногодишен педагогически курс, след което бях назначен за основен учител в града. Бил
съм учител в следните училища: … …
Учителствувах до 19... г. Бях председател известно време на
главните основни учители. Като учител взех дейно участие в живота на учителското дружество „Основа”, основано към 1880 г., в
което членуваха всички учители в околията. По-късно се основа
и „Дружество на класните учители”. Тези дружества играеха голяма роля в живота на учителя, подкрепяха исканията на учителите
за подобрение на бита им и увеличение на обществения им престиж, изобщо създаваха и условия за общение и културен живот
на просветните работници. Дружество „Основа” имаше и хубава,
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добре уредена библиотека. Почти всяка година се устройваха реферати (през зимата) по различни въпроси и по тях имаше обсъждания. Не малко значение имаше и театралното дело в училището
и дружеството. Първоначално след Освобождението, както и преди него, театралното дело беше съсредоточено в читалище „Арх.
Михаил” и в него най-дейно участие взимаха учителите. Читалищното настоятелство ще вземе решение да се играе някоя пиеса, в
подготвянето ѝ ще вземат обезателно участие по-младите учители
и учителки. Отначало репертоарът включваше повече само старите пиеси и комедии – Д. Войников… като „Райна Княгиня”, „Крум
Страшни”, „Покръстването на Преславския двор”, „Иванко”, „По
неволя доктор”… но постепенно дойдоха и нови, по-съвършени в
драматично отношение пиеси, със социален дух.
В театъра вземаха участие и любители граждани и ученици от
последните класове. Режисираха учители. Гардероб имаше в читалище „Арх. Михаил” още преди Освобождението. И след това се
попълваше с нови костюми, оръжия, декори и пр.
Чувал съм от Герчо Балкански да разказва за театъра преди
Освобождението – ставали в стария читалищен салон или в старото взаимно училище. Гражданите свикнали с театрото и масово го
посещавали. Били представени много драми и комедии, някои от
които преведени и нагласени за сцена от тогавашните режисьори.
Най-много били давани Войниковите пиеси.
През 1886 г. (мисля 1–2 години след Сръбско-българската война)
учители в девическото класно училище бяха Димитър Благоев и Вела
Живкова. От учителската им дейност нямам спомен, обаче помня, че
Димитър Благоев вземаше дейно участие в събранията на учителското дружество „Основа”, изнесе няколко сказки, между които и една
за Христо Ботев. Обичаше да кани колегите си у дома си на закуска и
разговор. Помня, че и аз съм отивал у дома му с група млади учители,
на вечеря и че си занесохме прибори за хранене. Благоев говореше
добре и убедително, беше известен като носител на нови обществени
идеи. Още тогава се знаеше, че властта не го обича.
По-късно, след 4–5 години, Благоев пак беше в града, но мисля, че не беше учител, а като деятел на социалистическата партия.
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По това време бях влязъл в настоятелството на читалище
„Арх. Михаил”. Старото здание беше малко и неудобно – нито за
библиотека, нито за салона – в последния се събираха 150–170
души, имаше крайно неудобна сцена, много малка и тясна. Видните
шуменски граждани Христо Тодоров и Васил Юрданов, които бяха
в настоятелството, имаха идеята да се построи ново голямо здание
за читалище. Тази идея се осъществи, когато Христо Тодоров стана
кмет. С помощи от общината се построи настоящото здание, което
беше благоустроено във всяко отношение: голяма сцена, модерен
салон, въздушно отопление и газово осветление. При постройката на сградата бях домакин. Останаха големи задължения, които
се изплатиха с голям труд по-късно. Имаше драматични моменти,
когато читалището получаваше писма от кредиторите си, особено
банка „Бъдещност”, със заплаха, че ще си съберат вземанията чрез
принудителна продажба на сградата. Христо Тодоров е най-светлата личност, която доведе делото на читалището до добър край.
В новото читалище театралната дейност намери добри и удобни условия за развитие. Почнаха да идват в града театри от други
градове и чужди такива. Изобщо след постройката на новото читалище неговият салон стана средище за широка и разнообразна
културна дейност: сказки, концерти, театър, вечеринки и пр.
След 1900 година вземах по-малко участие в театралните
представления, и то повече на училищните такива. Изобщо по това
време се явиха и професионални артисти, които постепенно изтласкаха учителството от театъра. Учителството обаче продължи
традицията на ученически забави на училищни празници, изпити
и в полза на бедни деца. На тия забави се изнасяха освен декламации, песни и малки сценки. Измежду учителите като по-добри
артисти се проявиха Янбастиев, Величко Рачев.
ТОДОР ЗЛАТАРОВ (от Трявна, роден 1780–1850 г., прибл.)
Христо – Боню – Тодор – Георги (1820–1902 г., прибл.) – Иван
* Всички са родени в Трявна!
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ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЗЛАТАРОВ
Елисавета (омъжена за Янбастиев) – Боню – Тодор (установил
се в Силистра) – Христо – Иван – Димитър (роден 1866 г., разпитваният) – Вичо – Василка (омъжена за Д. Мутафов, готвач
още в турско време)
Чичо ми Христо Тодоров Златаров е 6–7 години по-малък от
баща ми (1834–1835 г., починал около 1904 г.) и е бил дошел в града
при него, за да търси работа, след като е завършил училището в
Трявна. Не се примирил обаче с мисълта да остане еснаф и поради
това напуснал Шумен (вероятно след Кримската война) и емигрирал в Румъния, гдето кръстосал много градове, подхващал разни
работи и най-после се заловил за фотография в Гюргево и Букурещ. Горещ привърженик на Раковски и Любен Каравелов, той бил
в близък контакт с българските революционни комитети в Румъния. В Шумен идвал рядко. През 1876 г. станал член на Благотворителния комитет. Имал четническа униформа. След Освобождението идва пак в Шумен и е първият българин фотограф в града.
Ателието му е срещу Сарая (в 7-и пехотен полк – старо казармено
помещение за жилище на турските офицери. Намирало се в източната част на казармения район) – в горния край на поп-Мариновата улица. Другата по-източна улица се казвала по-рано „Новата”. В
горния ѝ край е живял Янко Сакъзов, а в долния – Тодор Куцаров,
по прякор Салабаша. Той е бил търговец бакалин и е имал хубав
дюкян на Битпазар.
Спомням си, че сърмаджийските дюкяни бяха срещу магазините на Дюкмеджиев. Имаше 10–12 дюкяна, българи и арменци.
Чичо ми имаше хубаво и широко ателие, имаше самочувствие
на добър майстор фотограф. Разправяше, че 25 години чиракувал
и учил занаята във Влашко. Беше доста оригинален и затворен.
Към родствениците си се отнасяше с високомерна снизходителност. Не се съгласяваше ние, братовите му деца, да носим фамилно име Златарови, понеже така се уронвал престижът му. „Аз съм,
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казваше, революционер и мога с гордост да бъда Златаров, но вие
– не. Вие ще се казвате Среброви. И така синовете на братята му
останаха Среброви. Ожени се на стари години, купи си хубава
къща на главната улица, срещу Военния клуб, но умря бездетен.
Жена му продаде къщата и се изсели. Имам родство с Хлебарови и
Нако-Мутафови.
За стария град имам много спомени, но подробности съм забравил. Правеше ми най-силно впечатление оживлението на Битпазарската и Казанджийската чаршия. На Битпазар имаше в последните две десетилетия след Освобождението стотици дюкяни
и работилници, българи, турци, арменци и евреи. В пазарни дни
имаше хиляди селяни, българи и турци. Правеха се големи покупки на всякакви стоки, излезли от еснафските работилници, особено чехли, обувки, шапки, фесове, аби, кожуси, калпаци, еврейски
стоки и пр. Баща ми за пазарни дни приготвяше цели низи с чехли
и еминии от разни номера. Всичко се разземваше от турците клиенти. В тавата му носехме ядене на дюкяна, а той се връщаше с
цяла връв гевречета и симид за многобройните си деца.
Не по-малко оживление цареше и в т.нар. Казанджийска улица,
по която бяха съсредоточени казанджийските еснафи. Наброяваха
се 30–40 дюкяна. Някои от тях бяха доста големи, с по 15–16 работници. А в улицата от ранна сутрин до късна вечер не можеше да
се чуе разговор от страшния, бих казал невъобразимия шум, който вдигаха медникарските чукове. По пазарни дни нашите селяни
българи плъзваха по дюкяните, поръчват и купуват медни съдове.
По това време обаче беше вече явно, че търговското оживление постепенно се прехвърля към изток – през „Кушира” към новата гара.
И площадът „Араста” беше доста оживен като търговски, еснафски и културен център. Тук имаше дюкян за бакалия, обущарница, книжарница, печатница (Гутенберг), на югоизточния ъгъл
беше Военния клуб (една стая в дюкяна на Ат. Икономов), до него
кметството, кафенета, хотел „Сан Стефано” на Нача Кицов (в който имаше доста хубав салон и в него са се давали концерти, забави, първите кинотеатри), Българска народна банка, ресторанти и
пр. Тук, на „Араста“-та е било най-старото читалище (малко ЮИ
• 182 •

от паметника на Нанчо Попович), а после по-наблизо (на старата
черковна улица, до моста) и последното здание на читалището – до
направата на новото такова. Тук, на този площад ставаха официалните тържества, посрещания на князе, министри и пр., митинги,
паради и пр. А наблизо до реката бяха и духовните центрове на
града – старата църква, митрополията и училищата (горното взаимно, мъжко и девическо класни).
На т.нар. Арастянска улица живееха и някои знатни чорбаджии
в миналото: поп Стоян, поп Васил Икономов, синовете на Димитраки чорбаджи, Рачко М. Матев, Костаки Куцаров, Сиромах Андрей,
Кърджиевците, Шонтов, а синовете на чорбаджи Стоян х. Ганушев,
чорбаджи Матю (малко по-нагоре към „Кушир” по ул. „…………”),
а източно от площада също са живели видни търговци и еснафи:
Колиянови, Куцаровците, Карамихайлови, Ченгелиев и др.
След Освобождението стана промяна в училищата: срещу
„новото” училище където по-рано имаше табахна, градският съвет построи към 1882–1883 г. ново голямо училище и педагогически курс (после училище). Тук се създаде „образцово” основно
училище. Над църквата със суми, подарени от Нанчо Попович, се
допострои ново девическо училище „Нанчо Попович”. По-късно
Андрейковото училище стана образцово, а старото класно девическо – прогимназия. През 90-ях години градският съвет построи
няколко училища – основни („Добри Войников“, „Кирил и Методий“, „Ил. Блъсков“), а чрез дарения се построиха Богдан-Ганевото
училище, Петър- Димовото и Жечко-Поповото училище.
В първите 20 години след Освобождението градът почти не
беше променил своята физиономия, особено турските махали,
където десетки джамии издигаха високи минарета, хубави и в
ориенталски стил обществени чешми красят всеки площад, а някъде шуртят хубави фонтани. В източния си край, който още тогава плъзна към гарата, градът бързо промени вида си. Тогава и
по-късно бяха съборени всички джамии в българските квартали.
Помня следните джамии в тези махали:
„Янан-джамиси”, която била някога горяла, но възобновена.
Направена от камък. Беше в горния край на ул. „Лайош Кошут”
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(тогава „Джамийска”), срещу паметника на Панайот Волов. Тя е
била сравнително нова, построена за търговците и занаятчиите,
които работели в този квартал. По главната тогавашна улица (която почти съвпада по посока, но е по тясна от сегашната) след Дибичовите (войни – бел. на състав.) почнали да се строят дюкяни дори
до Костовата улица, която тогава се е била очертала. След Кримската война тук се строят големи къщи и базари. Така например
безистенът на „Неджиб бей” (горният западен ъгъл на ул. „Лайош
Кошут”) е бил значителна постройка с 15–16 малки магазинчета,
повече обущари. Към 1850 г. се направила и „Таш-маза”.
„Кючук-тумбул-джамиси” също била строена в тази епоха.
Намирала се срещу входа на казармата на 7-и пехотен полк. Имала позлатено кубе като „Тумбул-джамиси”. Служила за молитва на
„Сувар-алай” (пехотен полк).
Друга голяма каменна джамия имаше срещу сегашния руски
паметник – на ъгъла на ул. „Томорс”, до халите. Там имало голяма
каменна чешма, а малко по на изток били „градските порти”, гдето
имаше колона с турски надпис в чест на султан Махмуд ІІ. Там след
Освобождението се събираше градското право от търговците (бач).
На източния горен ъгъл на ул. „……” имаше друга джамия с
дървено минаре, строена след Кримската война за турския еснаф,
който беше почнал да прави дюкяни по протежението на главната
улица и след Костовата улица.
Друга джамия имаше към сегашната тютюнева фабрика и
също на ул. „Георги Димитров”, до кооперацията (№). Наричала се
„Кандил-джамиси“, понеже на минарето и постоянно светело кандило. До нея имало хубава чешма – „Кандил-чешме“.
На около 200–250 крачки имаше още една джамия (ул. „Георги
Димитров” №…) с дървено минаре.
Всички джамии, които споменах, са вече съборени.
Много оживена и почти цялата заета от еснафски работилници (тенекеджии, железари, абаджии, кожухари, бонбонена и халваджийска работилница) и търговци беше и ул. „Левски”, която
съединява „Кушир” и Битпазар.
В 80-ях години учители в града бяха Йончев, Хр. Кантарджи• 184 •

ев, Белов (руснак емигрант), Ст. Заимов, Христо Тодоров, Велчо
Дойнов, Терасевич (руснак) и Ст. Деребеев, но нямам спомени за
учителстването им.
Познавам много от поборниците, но нищо конкретно не зная
за тяхната дейност. Също познавам Спиридон Панев, който минаваше за поборник и по това време изпълняваше длъжността общински пазач. Живял в Арабчовата улица (нарекли я така, понеже
в Кримската война в нея живеели на квартира войници араби).

ЦАРЕВА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
(73 години, родом и живуща в гр. Шумен, ул. „Панайот Волов”
№… учителка, пенсионер)
Внучка съм на поп Иван Станев, родом от село Злокучен, дошел в града малък като чирак при някой роднина – еснаф, завършил килийното училище при „горната” църква „Св. Възнесение”,
останал да подпомага свещеника, а може би и като певец, а по-късно и сам станал при нея свещенослужител. Починал е през 1894
г. на около 90–92 години. Следователно е живял през целия ХІХ
век, вероятно е роден през 1800 г. или 1805 г. Оженен за шуменка
и живеел на ул. „……….” №… (сега там живее Шамарджиев). Поп
Иван е бил добър патриот и взел участие в гръцкото духовенство.
Между гражданството преди 65–70 години бил известен като „поп
Иван стария”. Ето родословието на неговия род:

ПОП ИВАН
Стефка (омъжена за Д. Минев, родена 1870 г.) – Елена (омъжена за
Др. Стоянов) – Димитричка (омъжена за А. Петров, родена 1857–
1943 г.) – Маринка
(омъжена за Тодор Байчев) – Севастица
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Дъщеря му Елена, родена около 1860 г., е омъжена за революционера Драган Стоянов (1855–1937 г.). Той е живял при баща си в
Поп-Мариновата улица през 1875 г. Със свои другари от града взел
участие в шуменската чета, която била заловена при Драгоевския
балкан. Зная, че е бил заточен или пък избягал от града – не съм
положителен. След Освобождението станал околийски началник в
Шумен, Нови пазар, Айтос и Силистра. Бил много строг с непокорното в онова време турско население, но справедлив и честен. На
млади години бил много решителен и участвал в революционния
комитет. Оженен за предпоследната дъщеря на дядо ми, той имал
само една дъщеря – Ружа (родена 1885 г.), която беше учителка и
пишеше малки детски разкази под псевдонима Северина. Има син
Драган Тенев – адвокат в София, живущ на ул. „Иван Асен ІІ” №6.
През време на бунта 1875 г. Драган Стоянов е бил на работа при
манифактураджията Тодор Гаргата (Ченгелиев), който имал син
Юрий, отпосле като калугер отец Кирил. Лично от Драган Стоянов
чувах да разказва за случката в 1875 г., за Освободителната война
и войната в 1885 г., но не мога да си спомня някои характерни случаи, нито за имената на другарите му.
Спомням си само за Петър Кючуков, шивач, живял по-рано
в Дюлгерската улица, изселен в Русе. Това съм чула от майка му –
стара баба, поминала се преди 40–50 години и известна под името
Кючучката. От този род има една стара жена Петя Пенева, нейна
внучка.
Към Балканската война Драган Стоянов се пресели в София
понеже беше пропаднал в едно предприятие със зеленчук и овощия. Кога е починал – не зная.
Маринка, втората дъщеря на поп Ивана, се е омъжила за поп
Тодор Байчев, чиито две дъщери са омъжени едната за Димчев, а
другата за д-р Петър Скорчев.
Майка ми Димитричка е третата дъщеря. Ходила е в девическото взаимно училище и се е омъжила за търговеца Анастас х.
Петров (1837-1911 г.), търговец манифактурист. До Освобождението търгувал в Добрич при братята си.
Завърших Шуменското педагогическо училище в 1896 г. и ста• 186 •

нах основна учителка. Учителствувах в училище „Кирил и Методий”…………………, всичко 25 години, и се пенсионирах. В 1899
г. се омъжих за Георги Николов, основен учител, починал в 1911 г.
Неговият по-малък брат Ангел, починал от туберкулоза в
1899 г., завърши педагогически курс в Шумен, малко време учителствува и в Добруджа и дейно участвува в издаване на учителския
вестник „Учителско движение”, който имаше социалистически
тенденции. Най-после стана студент и като такъв продължи издаването на вестника и стремеж да усили социалистическото влияние в учителския съюз. През време на ученичеството му в горните
класове имаше кръжоци, които учениците спонтанно съставяха;
те имаха социалистически тенденции, четяха общо малки брошури, на мода беше романът „По мъртвите сибирски полета” и др.
книги от Георги Бакалов, Гулабчев и пр. Четеше се сп. „Ден”, сборник „Почивка” и пр. Учители социалисти в учителското дружество
се появиха малко по-късно (края на 90-ях години). Като такива си
спомням Люба Атанасова (Дамянова), Юргица Косева, Софка Маджарова, Дим. Тодоров и др.
Когато Еньо Марковски беше студент в София, той всяка
година си идваше през ваканцията. От него в 1896 г. съм вземала
уроци по математика, за да се явя на конкурс, но после се отказах
от конкурса и станах учителка.
Известни социалистически разбирания имаше и Ружа Драганова. Като социалист минаваше и Христо Косев, а също и Виолино
Примо (Цонко Попов). И Никола Стойнов, анархист, се считаше от
шуменското общество за социалист. По-късно с прииждането на
учителски сили от селата социалистическото движение в учителското дружество се разрасна.
Дълго време бях член на женското дружество „Родолюбие” и
няколко години го председателствувах. Нашето дружество се занимаваше почти през цялото си съществувание с благотворителна
дейност, помагаше на бедни жени и сираци през войните – събираше с дружество „Червен кръст” помощи и подаръци за фронта.
Така е било и по-рано и в турско време. От по-стари членки чувах,
че някоя наша шивачка шила знаме, но не зная била ли е членка на
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дружеството. Преди години старата учителка Царева беше писала
спомени и в тях се споменаваше за друго знаме при идване на русите. Женското дружество е работело в тясна връзка с читалище
„Арх. Михаил” за благотворителността. При големи народни бедствия и след въстанията са събирали помощи за Тракия, Македония. За тая цел заедно с читалището се давали вечеринки, представления, концерти. Наши учителки са играли за първи път женски
роли още при русите. В по-ново време дружеството се ангажира
във възпитателната и учебно-професионална дейност: училище за
бедни момичета за шивачки.
Като ученичка живеех близо до Янко Сакъзов в новата улица,
познавах Стефка Русева и годеника й Христо. Христо загина през
Стамболовия режим.

12.І.1953 г.
Коларовград

МАРИЯ АНДОН-РАДЕВА (ГЬОКЧЕРЕНЛИЕВА)
(88–90 години, родом и живуща в Коларовград, ул. „Цар
Освободител” №…)
Дъщеря съм на Енчо Василев. Родоначалник на нашия род е
дядо ми Васил Зехиров, който е бил роден вероятно в 60-тях години на ХVІІІ век и е починал в средата на миналия такъв. Бил е
занаятчия. Живял е в къщата, която подарих на дружество „Родни
звуци”, ул. „……………….” №…
ВАСИЛ ЗЕХИРОВ
Енчо (1805–1904 г.) – Вичка – Жечка (майка на Пепа Кърджиева)
– Мария – Паню
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ЕНЧО ВАСИЛЕВ ЗЕХИРОВ
Мария Радева – Радуш (1848–1907 г.) – Анастасия Попова (Христаки поп Добрев) – Васил – Христинка (омъжена за Панайот
Мишков)
Баба си не помня. Дядо ми е бил състоятелен човек. При подялбата на имота при смъртта на дядо ми на моя баща се паднала тази къща. Какво са получили другите деца – не зная. Баща ми
е бил търговец бакалин. Дюкянът му е бил………………… Той е
бил завършил килийно училище. Имал е добра търговска работа,
която бързо се разширила и в нея взели участие и синовете му Васил и Радуш. Отворили кантора във Варна, а влезли и в търговски
връзки и с Цариград. Брат ми Радуш (1843–1907 г.), баща на Янко
Захариев, учил в Шуменското класно училище, бил изпратен като
представител на фирмата в Цариград, отгдето се изпращали много колониални стоки. Радуш се е оженил след Освобождението за
………… Койчева Желева във Варна – нейните родители били избягали през Освободителната война във Варна, и продължил търговията с бабалъка си. Изобщо фирмата Зехиров си създала широки търговски връзки и с Добруджа. След Освобождението започва
да запада.
ПАНЮ ВАСИЛЕВ ЗЕХИРОВ
Вичо (1827–1917 г.) – Васил – Андрей
Чичо ми Паню, който е бил по-възрастен от баща ми, бил
починал доста рано. Доколкото мога да си спомня той е бил занаятчия и е имал 2 или 3 сина: Васил, Вичо и …….. Леля ми останала вдовица с 3 малки деца, бързо е западнала в материално
положение. Мисля, че Васил е бил по-големият син, който станал
търговец. Чувала съм, че имал кантора във Варна, но вероятно е
бил съдружник на някой шуменски търговец. Вероятно е починал
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рано, защото синът му Андрей е бил издържан от чичо си Вичо.
Вичо е бил способен ученик, учил в килийно училище, после
в гръцкото и изпратен с помощта на някой роднина да продължи
образованието си в Цариград, а от там във Франция – по медицина. Кой негов роднина го е подпомагал – не зная. Може би хаджи
Симеонко, който по онова време бил един от първите чорбаджии.
Вичо Панов имал тесни връзки и с неговия син Иван. Какво родство имат д-р Вичо и хаджи Симеонко – не зная. Чувах, че д-р Вичо
е бил женен 2 пъти: в Румъния и много години след това в Шумен.
Мисля, че първата му жена е починала още в Румъния. За д-р Вичо
се чуваше в града, че бил голям скъперник и като лекар бил искал уж предварително да му се заплати хонорарът. Вярно е, че той
справедливо се е ползвал с репутацията на стиснат и скъперник, че
е имал дори и разправии за пари, но по мое впечатление той беше
добър по душа и готов да помогне на бедни и нуждаещи се; от другите той държеше да си получи законното възнаграждение. Беше
известен като добър и с голям опит лекар.
Леля ми Мария Васил-Зехирева се е омъжила за Марин Ченгелиев, занаятчия в града. Кога е починала аз не зная. Тя имаше 2-ма
синове Васил и Николчо и дъщеря Радка, която се омъжи за Васил,
бащиното име не помня, занаятчия в града. Техният син е Марин
Василев, един от най-добрите скулптори, а внук Владимир Василев
– музикант и диригент на симфоничния оркестър в Разград.
И другата ми леля Жечка Васил-Зехирева, която пък е омъжена за Станю Патоев, дикиджия (който е живял в Дюлгерската
улица), е турила началото на един бележит род. Тя е имала 3 деца –
Николчо, Георги и Пенка. Николчо е завършил класното училище,
бил много способен ученик, свирил на цигулка, обаче останал в
еснафската среда и заедно с по-малкия си брат Георги продължил
бащиния си занаят – дикиджийството. Николчо е оженен за Милана (фамилията на бащата не помня), която била завършила също
шуменското девическо класно училище и е била учителка в града.
Най-голямата ѝ дъщеря Жечка също е завършила класното училище и става учителка. Тя е омъжена за Тодор Джабаров, учител в
класното училище.
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Втората ѝ дъщеря Кича се омъжи за варненския офицер Обрешков, а синът ѝ Станю е завършил Военното училище.
Тодор Джабаров живееше източно от печатницата „Спас Попов”. Почти веднага след Освобождението той напусна града и се
премести в София.
Ето родословното дърво на Николчо Патоев (вж. схемата).
Неговият брат Георги е женен за прочутата през последните десетилетия на миналия век шивачка Евантия. Техни деца са Свобода
(полковник-Стойчева), Фотина (Филю-Ненкова), Жечка (Тодорова), Райна (Ат.-Христова), Веса и Стоянка (Кар.-Аврамова).
ЖЕЧКА ЗЕХИРЕВА – СТАНЮ ПАТОЕВ
Пенка – Николчо – Георги
МИЛАНА – НИКОЛЧО
Станю – Кича (омъжена за Обрешков) – Жеча (омъжена за Т.
Джабаров)
			
Иван – Николай – Виржиния – Стоянка
Пенка, дъщерята на леля ми Жечка, се е омъжила за Пантелей
Жеков – шивач. Тя има жива дъщеря – Андонка, още живуща в
града. Аз съм омъжена за Андон Радев Гьокчеренлиев. Той е наследил от баща си бирената фабрика, която е била на мястото на ДИП
„Панайот Волов” (бившия Павел Байнов). Там са били още 3-ма
съдружници: Илия Маджаров (Гаргата), Байчо Байчев и Хр. Марков. Работата е отивала зле поради конкуренцията на новата фабрика, а имало и саботаж от някои работници, които пускали сапун и клечки в буретата. Принудиха се да я ликвидират. Мъжът ми
имаше и магазин за платове, кинкалерия и др. Той е учил в Шумен
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и завършил класното училище. Роден е бил около 1839 г. и починал
преди около 55 години, след към 1898 г. Починал е 19 години след
сватбата ни. Неговият баща Ради е бил женен за София, македонка
от Битоля, която той откраднал, като бил с владиката Порфирий
в Битоля. Ради е бил черковен певец. Починал е преди 60–62 години. София почина 10–12 години по-късно. Ради Гьокчеренлиев
живееше в къщата, която се намираше на мястото на сегашния зъболекарски кабинет (ъгъла между ул. „Цар Освободител” и улицата на тополите). Цялото място на сегашната фабрика беше негова
градина. Бащата на свекъра ми Ради – Желез – е преселен от село
Подвиз, Карнобатско. Ради имаше следните деца:
РАДИ ГЬОКЧЕРЕНЛИЕВ – СОФИЯ
Зоя (1870–1952 г., омъжена за офицер Недев. Има деца Любен и
Надка. Зоя е следвала в Русия) – Димо (офицер, имаше дъщеря
Олга) – Желез (следвал е в Цариград медицина и бил лекар. Има
деца: Ради и София. Последната има дъщеря Софка) – Андон
(моят съпруг) – Кича (омъжена за……, има син Коста)
Моят брат Васил е бил най-голям и е починал много отдавна.
Бил е дикиджия. Що се отнася до леля ми Вичка, която е най-голяма, тя е била омъжена за Къню Гълъбаров. Аз почти не ги помня.
Те са имали 4 деца: Пепа (омъжена за Тодор Кърджиев – търговец
– баща на Къню, Велико и д-р Петър Кърджиев); Стоян (оженен
за ……..), имал 5 деца: Иван, Къню, Василка и ? Последната е била
омъжена за Тодор Илиев, македонец, учител по френски език в
прогимназията. Иван е оженен за Мария Вл. Маркова. Имал книжарница и деца Иван и Димитрица – омъжена за Антон Новчев.
Техни деца са Крум, Васил, Веселина Ковачева и Стефанчо – слепият вестникопродавач (роден около 1870 г.).
Моето семейство е в родство и с Колиянови. Леля ми Янка
(сестра на майка ми Стоянка) е омъжена за Костаки ………, нейна
дъщеря е Анастасия, която е омъжена за Танасаки Попов, баща на
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професорите Кирил и Методий Попови. А пък Стамат, Анастас и
Андрей Колиянови са братя на майка ми Стоянка и леля ми Янка.

13.І.1953 г.
Коларовград

АНДОНКА РАДЕВА ИЛИЕВА
(70-годишна, родом и живуща в Шумен, ул. „Антим І” № 7)
Майка ми е Пенка Станюва Патоева (по мъж Пантелей Жекова). Почина на около 75–77 години. Родена е около 1838–1840 г. Баща
ми Пантелей Жеков, по занятие шивач, е живял в тази къща, в която
сега живея. Тя е била строена от дядо ми Жеко; до нашия двор се
построиха старите гробища и постоянно от север и запад в тях почнаха да се застрояват къщи. Този квартал в южната си част е много
стар. Моят баща беше един от добрите френктерзии в турско време.
Разказвал е, че е бил един от първите младежи, които се облекли с
европейски дрехи. Починал е преди около 50 години, на 65-годишна
възраст. Работил е в дома си. В турско време имал дюкян в „Къллека”. Не си спомням дядо си Станю, обаче добре помня баба си Жечка,
която почина, когато бях ученичка в отделенията, на 75–76 години.
Спомням си също леля си Милана – съпруга на чичо ми Николчо, който е бил починал преди Освобождението. Милана беше
хубава, едра жена, която правеше впечатление с интелигентността си. По-късно тя отиде във Варна с дъщеря си Кича, която беше
там учителка и се беше омъжила за Димитър Обрешков. Милана
е починала на около 60–62 години или малко след 1900 г. Около
това време беше починал и баща ми. Аз съм най-малката дъщеря.
Освен мен жива е и сестра ми Царева Стоичкова във Варна. Починали са Жечка, Николчо и Жеко.
Имах чичо Георги Жеков, който беше бакърджия.
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18.І.1953 г.
Коларовград

МАРИЯ ИВАНОВА ЧАНКОВА
(72-годишна, родом и живуща в Коларовград, ул. „………………”)
По баща се казвам Мария Добрева Стойкова. Завършила съм
девическото класно училище в града. В І отделение учих в Андрейковото училище, а след това в голямото училище при църквата.
Баща ми е известният учител в Шумен Добри Костов Стойков. Роден в град Елена в 1840 г., а починал в Шумен 1914 г. на 74-годишна
възраст. По неговите разкази той е почнал да учи в Елена, но преди
да завърши, още 10–12-годишно момче, бил отведен в Цариград от
баща си и там се доучил. Учил и във френски колеж. Научил добре
турски, френски и гръцки език. В Цариград той е бил при Иларион
Макариополски, който го покровителствал и подпомагал. Настанил го като частен учител в дома на д-р Чомаков като учител по
турски и френски на децата му. По-късно, запознавайки се с видни
турски чиновници, бил настанен във Видин, като домашен учител
по турски и френски в дома на един паша. Едва към края на 60-те
години, той дошел в Шумен и тук се установил окончателно. Отначало училищните настоятели не го искали твърде, понеже не им
харесвало облеклото му – бил облечен с хубави европейски дрехи,
с палто с хубава и скъпа кожена яка, а имал и солиден външен вид,
дълга чаталеста брада, с една дума шуменският еснаф видял в него
„европейско конте”. Но благодарение на големите препоръки от
Цариград получил място в класното училище като преподавател
по турски, френски и гръцки език. Като такъв останал до Освобождението. По характер тих и скромен, имал добра библиотека
от френски и обичал да чете. Често е споменавал, че е бил колега с
Панайот Волов, Петър Енчев и Царева Миладинова. Имаше връзки с митрополит Симеон и русенския Григорий, с които си кореспондираха. Оженил се в Шумен още преди Освобождението. Имал
е …………… деца.
• 194 •

След Освобождението е назначен съдия. Бил е 14 години
мирови съдия и 5–6 години нотариус. Обичаше да чете и до края
на живота си отиваше в читалището да чете гръцки и френски
вестници.
Майка ми Стефания Енчева Ченгелиева (по баща) е родена
1851 г. и е починала на 81-годишна възраст – 1932 г., в Шумен. Беше
грамотна, но не е свършила класното училище. Тя и след омъжването си живееше в дома на баща си – при Синджирли чешма
(източния край на градината на площад „Оборище”). Нейният
баща – моят дядо – Еню Драгоев Ченгелиев е бил търговец манифактурджия. В неговия дюкян, който беше малко по-горе от дома
му, се крояха и шиеха готови дрехи (селски и градски) от сукно,
аба и пр. Имал и сърмаджийски майстор, който обшивал приготовляваните за селяни и турското население дрехи със сърма. Бил
доста състоятелен човек, имал връзки с Тулча и Мачин. Купил и
на двамата си синове Андон и Тодор дюкяни близо до своя дюкян.
Починал през време на холерата – вероятно през 1873 г. – на около
55 години.
Баба ми е Мария Папазова от рода на Васил Папазов, състоятелен търговец в града. Починала е към 1900 г., на ………. години.
Дядо Еню имал следните синове и дъщери: Дочина, омъжена
за хаджи Панайот Димитриев; Андон, търговец до Освобождението, а след това съдия в село Върбица; Тодор, след Освобождението
става предприемач, мисля, че е починал около 1900 година; Жечка,
омъжена за Никола Железов (Железков) – един от първите шуменски адвокати (те имат син Светослав и дъщеря Василка).
Андон Ченгелиев се помина след Тодора. И двамата братя бяха
състоятелни и интелигентни граждани; много общителни и често
споменаваха за младежките си години, завършили класното училище – учили се при Сава Доброплодни и Добри Войников, участвали в черковната борба. Те са 8–10 години по възрастни от майка
ми. И двамата ми вуйчовци са били на времето усърдни читалищни дейци и първите актьори в нашия град. Тодор е участвувал в
първото театрално представление, дадено в града, в което е играл
и Васил Друмев. От майка си чувах, че при читалищни представле• 195 •

ния братята ѝ я викали в читалището с други другарки да помагат
за обличането на артистите, да лепят бради и пр. На вуйчо ми Тодор, който още преди Освобождението имал голяма градина при
дядовата къща, викали Тодор Гаргата. Не зная откъде е дошъл този
прякор, но баба ми Мария много се сърдеше и казвала, че Тодор е
бил много умен и предприемчив като дете, обичал да чете и никога
не се оставял да го излъжат. Тодор има един син, който е посветил
живота си на църквата. Казва се Жечко, а след покалугеряването
– архимандрит Климент. Бил е игумен на Рилския и Бачковския
манастир.
Андон има още жив син – Радушко, около 70-годишен, бивш
учител по химия, живущ в град Кюстендил.

18.І.1953 г.
Коларовград

ИВАН ВИЧЕВ ЧАНКОВ
(Роден 1874 г. в град Шумен, живущ на ул. „……………..”,
адвокат)
Баща ми Вичо Чанков (Стоянов) се занимавал с чехларство.
Дюкянът му бил при къщата на Доси Кърджиев. Бил е слабо грамотен и е починал доста млад (1836–1881 г.). Живеел е в къщата на
баща си – в Пълнокладенчовата махала.
Майка ми е Кица Васил-Папазова. Баща ѝ Васил Папазов е
бил търговец. Майка ми е в родство с Марийка Вичо-Зехирева, но
не зная какво.
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23.І.1953 г.
Коларовград

ПАВЛА Д-Р АЛЕКСАНДЪР-ЖЕКОВА
(67-годишна, родом и живуща в Коларовград, ул. „Цар
свободител” №…, пианистка)
Дъщеря съм на ……… Вайсман, който е родом от Виена. Дошел в България през 1879 г. в Разград като аптекар. Там се е запознал със Сава Доброплодни. Малко след това се е преместил в
Шумен, гдето открил аптека на „Кушир”. Преди него на Арастянската улица имаше аптека Костаки. Баща ми е починал в 1922 г.
Съпругът ми, д-р по медицина Александър Жеков (1881–1928 г.) е
следвал в Русия и беше военен лекар в 5-и и 7-и пехотни полкове.
Омъжих се в 1909 г. Родословието на мъжа ми се вижда от схемата:
ХАДЖИ ЖЕКО (занаятчия, състоятелен, родом от Шумен)
Васил (обущар и след Освобождението финансов чиновник) –
Фотиница (омъжена за Сава Доброплодни, майка на Преслав
Доброплодни (1857–1908 г.)
ВАСИЛ ХАДЖИ ЖЕКОВ (1833 – 1893 г.) – КАЛУШКА ЖЕЧО
ПОП ЖЕЧОВА (1840–1926 г.)
Стилиян – Александър (моят съпруг)
Фотиница е родена към 1830 г., а починала в 1898 г. Живеела
е в нашата къща при брат си. Сава Доброплодни се е развел с нея.
Преслав е живеел при нея.
Свекърът ми дядо Васил е живеел в настоящата ни къща, която е останала от баща му хаджи Жеко. Съседи са били Кърджиеви.
Къщата е имала широка стряха и чардак, с двор – външен, среден
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и вътрешен. Имала хубава бахча край реката.
Преслав Доброплодни е завършил в Русия богословие. Учил е
и в Шумен. Бил музикален.
Дъщеря ми Катя е омъжена за Панчо Владигеров. Неговата
майка е чужденка, родена в Австрия.
Майка му се казва Василка Владигерова и произхожда от старо чорбаджийско семейство (майката на бащата на Панчо Владигеров – бел. на състав.). Харалан не е харесвал бащиното си фамилно име и приел това на майка си – Владигерови. Завършил право и
е заемал съдебни служби. До колкото зная Панчо и Любен са получили своя музикален талант по наследство и от бащиния си, и от
майчиния си род. Зная, че са живели в горния край на ул. „Лайош
Кошут”. Владигерови са в родство и с фамилията Беделеви и д-р
Смядовски.

24.І.1953 г.
Коларовград

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ КУНДУРДЖИЕВ
(73-годишен, родом и живущ в град Шумен,
ул. „……………………”)
Завършил съм класното училище в града и бях дълги години
общински и банков служител. Баща ми – Стоян Събев Йовчев – е
също шуменец, по занятие обущар, имал дюкян на ул. „Цар Освободител”. Починал е на около 50 години, към 1895 г. Къщата, в която живея, е останала от майка му. Тя е рода на Кьор Еню – търговец
от турско време.
Дядо ми по баща е Съби Йовчев. Вероятно е бил земеделец.
Живееше в Страженската махала. Починал е 2–3 години преди
баща ми на 80–85-годишна възраст.
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От баща си съм чувал, че в турско време между болницата и
Нанчовото училище е имало турски военни погреби (джапане), а
на североизток от него бяха лозята. До погребите, малко на запад
е имало хубав кьошк на турски паша. Мястото, гдето е Нанчовото
училище, е било празно. До моята къща чак е стигало Латинското
гробище. Къщата, в която живея, е стара, 90–100-годишна, вероятно застроена върху съборена по-стара. Този квартал е, според
както съм чувал от баща си и дядо си, много стар и действително в
него има много стари къщи.
Нанчовото училище е било построено около Сръбско-българската война – 1885 г.
Жена ми е далечна роднина на Атанас-Келямови, но не познава по-старите хора в този род. Тя не е заварила Димитър Келяма и
го знае само от Христина Ат. Келямова.

25.І.1953 г.
Коларовград

ХРИСТКА АТАНАС-КЕЛЯМОВА
(78-годишна, родом от Варна, а живуща в Шумен,
ул. „Антим І” № 13)
Съпруга съм на Атанас Димитров Келямов (1862–1938 г.).
Омъжих се за него в 1892 г. Беше секретар-бирник в селата, а после
държавен бирник. Негови братя са Марин – общински архивар, и
най-малкият Христо – офицер (роден около 1867 г.) и сестри: Султана (майка на ген. Марин Куцаров) и Юрданка (омъжена за Калчев – бояджията). Всички братя и сестри са починали.
Моят свекър – баща на горните братя и сестри, се казваше
Димитър поп Маринов Келямов, коренен шуменец, доста състоятелен бакалин, починал е 1895–1896 г. (3–4 години след омъжване• 199 •

то ми), на около 80-годишна възраст. Къде е била бакалницата му
– не зная. Съпругата му се казваше Калушка и почина около 1926
г. на почти столетна възраст. От нея съм чувала, че в турско време
съпругът ѝ Димитър имал някаква разправия със свои роднини
за една къща, която се падала нему по наследство, но била завещана на черквата. После това завещание се развалило. Също от
нея съм чувала, че бащата на Димитър Келямов е бил свещеник и
се казвал поп Марин. Свещеници били и по-малките му братя Тодор и Димитър. Тодор е живеел в къщата срещу дома музей „Васил
Коларов” в много стара къща, която е била купена и съборена от
Стефан Тодоров, а сега там е построена нова къща.
Не зная къде е живеел поп Димитър. Не познавам и наследниците им.
Къщата, в която живея, е на поп Марин. Дали е негова, т.е.
построена от него, или останала от баща му, не зная. От свекърва
си зная, че поп Марин бил коренен шуменец и от къщата почвало
гробището. Поп Марин бил състоятелен; баща му бил занаятчия,
също доста състоятелен; на всички синове дал къщи. Къщата е
добре уредена. Има хубави стаи с дървени тавани и едната стая
с добре украсени долапи (юклюци). Край източните прозорци на
коридора, който на юг излизал като пруст, имало софа, също майсторски направена. И вратите на стаите са в резба. Поп Марин е
бил вероятно много начетен, знаел е гръцки и български. Преди
години при една акция за събиране на хартия бях предала цял чувал с книги – гръцки и българославянски или руски, не зная точно.
Една книга бях предала на поп Дошо. Може би поп Марин да е бил
и даскал при църквата, в килията, каквито имало по-рано. Свекърът ми Димитър е бил приятел на митрополит Симеон, който
понякога е отсядал в къщата му. Поп Марин не е живял на друго
място в града. Вероятно в т.нар. Поп-Маринова улица е живял друг
поп с име Марин.
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27.І.1953 г.
Коларовград

Д-Р НЕДЕЛЧО ХРИСТАКИЕВ НЕДЕЛЧЕВ
(85-годишен, родом и живущ в град Шумен, ул. „Любен
Каравелов” № …….., лекар)
Произхождам от рода на хаджи Симеонко Вичев. Той е брат
на баба ми по баща – Росия; баба ми, хаджи Симеонко и семейството му са живели в бащината си къща, която се е намирала южно от
старата къща на Шонови (сега ул. „Цар Освободител” № …..) и до
Шонтовата къща. Там изобщо е живял родът на хаджи Симеонко,
който се е считал за коренен шуменски такъв. Моята баба Росия
се е омъжила за Неделчо, търговец манифактурист, който произхождал от село Кочово, Шуменско. Не ми е известно кога точно
дядо Неделчо се е преместил в града. Вероятно това е станало през
време на Руско-турската война в 1810 г. или в тая в 1825 г. Дядо ми
е купил къща на ул. „Любен Каравелов” и там е живеел след задомяването си. Бил е състоятелен. Доставял си стоки от Цариград.
Имал имоти (ливади и градина) в Кочово и дворно място – срещу
къщата си по реката. Там имал земеделска постройка, която към
1840 г. бил застроил с етаж за живеене. Майсторите му били от
село Дивдядово и по време на строежа имало чума, та се разбягали. Баба ми и дядо вероятно са починали преди да се родя, понеже
не ги помня.
РОСИЯ – НЕДЕЛЧО (от с. Кочово)
Ангелина (починала като 30-годишна мома, тя е първата шуменска телеграфистка) – Василка (омъжена за Василаки Верби,
починала на 98–100-годишна възраст около 1945 г.) – Христаки
(1835–1918 г.) – Величко

• 201 •

Баща ми Христаки е завършил училище в Шумен. Работил
при баща си, но западнали. Участвал като младеж в борбата срещу
митрополит Венеамина и това му донесло неприятности от някои
чорбаджии. Баща ми променил няколко професии: бакалия, хлебарство, даракчия и пр. Оженил се доста късно за Аника Домусчиева – баща ѝ бил търговец на добитък и свине. Произхождал от
село Риш (Чалъкавак). Имам по-малък брат Величко, който е бил
административен и финансов чиновник.
С д-р Вичо Панов съм в близко родство – той е син на бащината ми сестра Ангелина. Той и вуйчо ми хаджи Симеонко са купили още в турско време чифлишки имоти и са имали общи сметки,
дори и след Освобождението, които са породили някои недоразумения със сина Иван на хаджи Симеонко – подробности не зная.
Чорбаджи Симеонко е бил много предприемчив; срещу дома
ми – на другата страна на реката, той е създал първата спиртна
фабрика. Спиртът е бил произвеждан от захарно цвекло, което е
било сеяно в неговите земи. От остатъците са угоявали едър добитък и свине; за това са били построени край реката големи обори.
Хаджи Симеонко е бил много състоятелен и той е подпомогнал д-р
Вичо да довърши шуменското училище и добие висше образование. Като е бил в Румъния, се е оженил за румънка, с която обаче
поради неразбирателство се е развел.
След идването си в България, след Освобождението, д-р Вичо
е доставил от Брашов първия дарак, който оставил на баща ми.
Инсталиран бил в долния етаж на къщата ни, но след 10–12 години
общинската власт наредила да се пренесе в края на града поради
протести на околните жители, че се е вдигало прах и шум. По-късно д-р Вичо доставил от Румъния воденични камъни и части за
мелница. Създал мелница срещу гробищата, която бързо фалирала, вероятно поради конкуренция на мелница „Съгласие”. Изобщо
д-р Вичо беше много практичен и често се впускаше в стопански
предприятия. Беше скъперник. Между старите лекари е минавал
за добър лекар практик. Беше висок, сух и слаб човек. Мисля, че
имаше братов син лекар.
От това, което съм чувал от баща си, е ясно, че преди 100–120
• 202 •

години нашият квартал е бил рядко населен, особено на изток от
моята къща и край левия бряг на реката. Още махалите, наречени
„чифлици”, приличали на малки, отделни предградия. По десния
бряг, близо край реката почти е нямало къщи. По на запад обаче имало и стари къщи, и по-сгъстено население. Къщата, която
имахме (сега на същата улица № …. – тя по регулация се продаде
на Пушкови) беше много стара (повече от 200 години), двуетажна,
с типичен градски колорит, 3 двора, кладенец, асма, домакински
двор.
Срещу къщата ми е била къщата на баба ………….. (Льокенката), а срещу къщата на Мощеви – тая на нашия сродник хаджи
Симеонко – баща на Янко Симеонов.

15.ІІ.1953 г.
Коларовград

ИВАН ДИМИТРОВ ЯНБАСТИЕВ
(47-годишен, живущ на ул. „……………..” № …., чиновник)
Баща ми Димитър Енчев Янбастиев (1875–1947 г.) е родом от
Шумен. Учил е в града, а после завършва Силистренското педагогическо училище. Изпратен бил да учи в Чехия, а поради смъртта
на баща си се завръща и става учител в село Хассъ ( Хасъ кьой, вж.
Добри Войников) 12 години. Проявил се е като добър и пристрастен естественик и препаратор, той бил преместен в Шумен, където
учителствувал 24 години, главно в училище „Св. св. Кирил и Методий”, Нанчовото и др. Препарирал е около 7000 птици и животни,
които е раздавал на училищата и главно в Силистренското педагогическо училище.
Имал е брат Иван, по занятие железар (завършил железарското училище в Княжево), който имаше голяма железарска работил• 203 •

ница. Иван е бил 4–5 години по-голям и е починал преди около 10
години.
Дядо ми – Енчо Николов, по прякор Янбастията (18…-18…)
е родом от град Шумен. Бащината му къща била на ул. „Арастата” (сега ул. „………..” № …), където имал кръчма, която давал под
наем. Имал къща и в двора, гдето сега живея. Дядо Енчо е бил доста състоятелен, грамотен, пеел в църква, умеел да свири на булгарина, занимавал се с лозарство и винарство. Лозята му са били
югоизточно от града, местността Кованлъка, източно от Сусурлука. Имал е лозя в Манастирските лозя, също и градини в местността Чашка. Понеже малката рекичка, която минавала през тук,
правела много пакости, той наел работници с някой си дядо Пъню
и я коригирал. Това го е направил със свои средства, един вид като
благодеяние. От благодарност нарекли рекичката на негово име –
„Енчова”. Дядо Енчо бил доста предприемчив и обичал да участва в обществените работи. Бил черковен и училищен настоятел в
турско време. Къщата му е била стара, но добре уредена, с хубава
резба на таваните. Съборихме я около Балканската война. Чувах от
баща си, че царица Елеонора е искала да вземе таванските резби.
На местото на тази къща построихме сегашната, в която живея.
Баба ми се е казвала Димитрица, била завършила Шуменското девическо класно училище и сама станала учителка (преди и
след Освобождението). Тя се била учила в Тифкиното кафене (преди да е било построено Андрейковото училище, тази къща била до
последното). Други подробности по учителството ѝ не зная.
Имам жива леля в град Враца – Мария Илиева Цанева, сега
70-годишна, която ще даде повече подробности.
Фамилното ни име Янбастиев според баща ми произхождало
от даваната от дядо ми кръчма, която била изкривена и на шега
клиентите казвали, отивали в кръчмата с изкривените стъпала
(янбасти – на турски) и така се създал прякорът на дядо ми.
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16.ІІ.1953 г.
Коларовград

БОГДАНКА ЖИВКО-СТАНЧЕВА
(50-годишна, родом и живуща в Шумен, бивша учителка, ул.
„Добри Войников” № …)
Баща ми се казваше Димитър Дели Димов. Роден е в 1852 г. в
Шумен, а починал на 21 август 1924 г., на 72-годишна възраст.
Дядо ми Дели Марин е родом от град Котел и се е преселил
при някое опожаряване на града. Нямам никакви спомени за дядо
си. Баба ми се е казвала Мария. Кога е починала не зная. Дядо Марин се е занимавал с кацарство (демирджия). Имали са 4 деца. Баба
Мария е била шуменка. Живеела е в началото на Килийната улица,
а после в Симидчи-Герчовата улица (…………), гдето имали къща
родителите на баба Мария. Сестри на баба Мария са Ангелина
(омъжена за Ганчо Чолака – баща на Стилиян Чолаков и Христина
Ганчева) и Диянка (майка на Герчо Бъчваров, Янка Кикименова,
Райна).
Синовете на леля ми Иванка са Александър и Пеню Пенев –
запасен генерал – бивш интендант на 4-та дивизия.
Фотина – леля ми, е била една от първите учителки, 4–5 години по-малка от баща ми. Мъжът ѝ Мирослав (починал през 1927 г.)
беше сърбин – емигрант. Нейни деца са Любен Момиров (адвокат,
починал през 1950 г.) и Мария Тулешкова.
Баща ми е учил във взаимното училище и класното училище.
После го дали да учи занаят – обущарство при прочутия в града
майстор Николчо Патоев. При него той изучил добре занаята и
станал калфа. Имал възможност да се издигне и станал добър майстор, обаче влязъл в шуменския революционен комитет и когато
в 1875 г. почнали арести и издирвания на революционни дейци,
забягнал в Русе, а по-късно преминал и в Румъния, гдето скитал
дълго без работа от град на град и живял хъшовски живот. С обявяването на Освободителната война, постъпил в 5-а дружина на
• 205 •

опълчението, с която участвал в боевете при Стара Загора и Шипка. Изпратен бил на лечение в Одеса, понеже на Шипка премръзнал. През 1885 г. участвал и в Сръбско-българската война като
опълченец. Завърнал се в Шумен и започнал да работи обущарство, а после става архивар в окръжния съд, а след това и просбописец при адвоката Христо Тодоров. Работил и във финансовото
управление. Бил е голям русофил, но не се проявявал като отявлен
партизанин. Не съм го разпитвал подробно за службата му в опълчението, но зная че е бил писар и архивар на 5-а дружина. Пише
хубаво. Аз съм негова дъщеря от втория брак.
МАРИЯ – ДЕЛИ МАРИН
Иванка (омъжена за Тодор Пенев) – Димитър – Фотина (омъжена за Мирослав Момиров, сърбин) – Стефан

04.ІІІ.1953 г.
Коларовград

ЮРДАН ТОДОРОВ БОЯДЖИЕВ
(79-годишен, родом и живущ в Коларовград, бояджия, живущ на
ул. „………..” № ……)
Баща ми Тодор Иванов Бояджиев е бил родом от село Върбица към 1835–1836 година, починал е към 1887 г. Дядо ми се е
изселил още преди Кримската война в града, но не зная с какво се
е занимавал. Направил си е къща в Чобан махле. Вероятно е починал рано и двамата му синове Иван и Тодор (баща ми) постъпили
от малки момчета в бояджийския дюкян на единствения българин
бояджия в онова време – Ненчо Бояджията. За него чувах, че баща
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му произхождал от Котел.
Баща ми и чичо ми Иван изучават бояджийския занаят, станали калфи и по-късно сами отварят свой бояджийски дюкян в
Долната махала. По това време – около 60–70-те години на миналия век, имало още 6–7 бояджии – арменци (арменците имали в
свои ръце часовникарството, златарството, сърмаджийството и
фотографията). Нямало обаче отделен бояджийски руфет. Бояджийските материали били доста бедни; за получаване на бои си
служели с билки, корени и др. местни суровини (вар, сечка, брус,
синило). На Ескиджумайския панаир идвали между другите стоки
и разни европейски бои, лакове и пр. и материали от Индия (кърмъз, индиго). На панаира се запасявали със стоки за цяла година.
Стоки идвали и от Варна. Преди постройката на жп линията Русе–
Варна от Шумен изпращали празни биволски коли да товарят дошлата по море стока за панаира. До 80-те дори 90-те години рядко
се боядисвали къщите отвън, вътре стените били изобщо измазани с киреч, в редки случаи с постни бои и тапети. Дограмата обаче
била боядисвана в сив, син или кафяв цвят (с блажни бои).
След като баща ми почина, аз почнах да работя при брата си
Иван, който поде работата на баща ми, и към 1896 г. се отделих,
купих къща и дюкян на ул. „…………” и почнах да работя сам.
По това време почнахме да употребяваме и индантреновите бои,
а и бояджийската работа се засили (боядисване вълни и прежди,
платна и платове, бояджии декоратори, боядисване дограми, подове, вътрешни стени и пр.). Въпреки че имахме вече доста майстори
бояджии, те не се отделиха и не образуваха отделен еснаф, а се числяха към терзийския такъв.
След Кримската война почнала усилено да се засилва главната
улица (Славянска) с българи и турци; тя скоро стигнала и сегашната градска градина. Последната до гарата беше зеленчукова градина, в която имаше много голям воден басейн. Южно от нея, на
мястото на Гимназията и Добруджанския квартал имаше турски
военен лагер. На западния му край ставал Шуменския панаир –
след като се свърши Джумайския такъв. Тук са ставали продажби на дребно на всякакви стоки и на добитък, повече за околия• 207 •

та. След Освобождението този панаир значително бил отслабнал,
едва след войните го посъживиха. Оживен е бил обаче пазарът
на всяка седмица в града – той е ставал в събота на Куширската
чаршия. На него идваха селяните от околните села за покупка на
колониал и манифактура. Те, особено есен, донасяха пълни коли с
чували брашно и дърва; събирали са се на пазаря стотици коли и
е владеело голямо оживление на площада, в дюкяните и кръчмите.
Продължи така доста дълго време и след Освобождението. Главният манифактураджийски пазар обаче по това време още бяха
„Къллека” и „Бит пазар”. Като се построи гарата, пазарът бързо се
премести на Кушира с тенденция да върви към гарата. И еснафството взе постепенно да се мести към изток. Още 70-те и 80-те години обаче и Кушир беше вече една оживена чаршия, още повече
че движението на колите за изток и юг ставаше през тук.
Майка ми често си спомняше предишния еснафски живот,
когато еснафът е бил на почит. От дядо Симеон Варненски съм
чувал, че и турските управители и паши в града се преклонявали
пред думата на еснафа. Казвал е, че когато лонджата реши да се наложи глоба или друго наказание на турчин – търговец или еснаф
– за някое нарушение, управниците не са посмейвали да отменят
решението и то се е изпълнявало.
В последното десетилетие на робството по думите на майка
ми (тя е сестра на майката на д-р Батанов) на мястото на къщата
на Иван Халачев (ул. „…….”) имало парна мелница, а финансовата палата – турската интендантска казарма и фурна. При Военния
клуб е било празно място, а на съдебната палата имало в кръгла
форма турско „китан хане” (библиотека) – нещо като малко читалище. Идвали да четат главно турски вестници.
При моя дюкян е имало джамия. Като 14–15-годишно момче
съм преброявал до 65–66 джамии в града.
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10.ІІІ.1953 г.
Коларовград

ВАСИЛКА СТЕФАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
(60-годишна, родом и живуща в Шумен, ул. „……….” №…….)
По баща се казвам Василка Стефанова Жекова. Завършила
съм девическата гимназия в града и работя като счетоводителка в
Популярната банка. Омъжена съм за Светослав Николов Желязков, бивш банков чиновник. Майка ми Петя произхожда от рода
на Миню Герчев Абаджията и е негова дъщеря.
МИНЮ ГЕРЧЕВ – ГЕРГИНА (от рода на Дънсузовите)
Марийка Накева (майка на Митю Накев от Варна) – Петя (майка
ми) – Кръстинка (майка на Петинка Халачева) – Василка (омъжена за хаджи Николаки)
Дядо ми Миню Герчев е бил родом от село Кюлевча. В града е дошъл малък и се залавя за абаджийство. Имал голяма абаджийска работилница в своя дом – купил някоя стара къща и я
ремонтирал – точно на ъгъла на ул. „Любен Каравелов” с „Митрополит Климент” (западния, срещу къщата на Рафаил Мощев – сега
собственост на А. Чешмеджиев). В дома му работели 12–13 калфи
и чираци. Шиели се дрехи от аба за българи и турци, главно за
селата (салтамарки със сърма, калци, връхни дрехи и пр.). Когато
ги простирали по двора, окачали ги на 15–20 синджира. Чираците
живеели в дома му, там се хранели, обличали и пр., били като домашни хора. Дядо ми имал няколко дюкяна в Тулча, които давал
под наем. През лятото приготвената стока била разделяна с коли
(големи биволски коли с ангъчи) из панаирите и селата в Добруджа и на пазаря в Тулча. Дядо ми бил много състоятелен и въртял
широка търговия. Починал на около 58–60 години към 1876 г., като
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бил затворен по подозрение, че е помагал на комитета в града.
В къщата му живеели и френски семейства на инженерите,
които проучвали жп линия за Ямбол.
Баба ми Гергина е умряла около 20 години по-късно. Предприятието и имотът на дядо ми се разпиляха малко по малко.
За рода си по линия на баща си зная следното: баща ми Стефан Жеков Коруто е родом в града. Завършил класното училище.
Бил състоятелен. Роден бил в 1854 г., а е починал в 1908 г. Не зная
да се е учил навън от града. Бил е болнав и се занимаваше с управление на имотите, останали от баща му. Поддържаше търговско
кафене с кафеджия, файтон, обработваше и лозята, които се намираха в Сусурлука и на Ченгелския път. В лозята под Илчов баир
имаше и кьошк.
Баща ми имаше две сестри: Нача (омъжена в Нови пазар) и
Жеча (омъжена за П. Градинаров).
По-рано баща ми имал имоти и в Горен Иджик (там имаха чифлици Ив. Баев и роднините на баща ми от рода на Хр. Маджаров).
Дядо ми по баща е Жеко Казанджията, чийто баща (моят прадядо), името му не зная, е от един род с Хр.-Маджаровия такъв.
Прадядо ми е бил много пъргав и запазен до дълбоки старини; живял около 130 години и имал за трети път млечни зъби. Д-р Вичо
Панов разказваше на мен и майка ми това, като се върнал от следването, имал статия в чужди вестници. Било е към 1860 г. Наскоро
и умрял. Имал е земи в Горен Иджик, бил и занаятчия.
Дядо ми Жеко Казанджията имал дюкян на пресечката на ул.
„Славянска” с …….. (срещу дрогерията на Димов). Бил доста състоятелен, но имотът му се намалил след Освобождението и западнал. Казанджийството било обърнато в калайджийство. При него
се учил и бащата на В. Петров. Починал е на около 67–70 години,
към Сръбско-българската война (1817–1884 г.).
Баба ми Анастасия (как се е наричала по баща не зная) е родена към 1820–1822 г. и е починала в 1918 г. близо 100-годишна. През
1893 г. е ходила в Светия гроб и затова била известна като баба Хаджийка. След смъртта на дядо Жеко тя поема прехраната на семейството и се заловила с търговия на памучни и копринени платна,
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давала материали за тъкане, купува пашкули и пр. При сватби и
годежи ѝ се правели поръчки и от други градове. Вършила и комисионерство, особено за търговия на антики, бижута, сребърни
и златни украшения. Участвала в основаването на Българското параходно дружество, Търговска банка, „Бъдещност”, „Троха”.
На стари години беше изоставила търговията и остана в дома си.
Зная, че имаше редовно водени търговски книги, спомени, пътни
бележки и фотографски албуми.
АНАСТАСИЯ – ЖЕКО КАЗАНДЖИЯТА
Стефан Жеков Коруто
Василка Стефанова Железова

11.ІІІ.1953 г.
Коларовград

ПАНАЙОТ ХРИСТАКИЕВ ПОПОВ
(68-годишен, родом и живущ на ул. „Любен Каравелов” №…,
бивш търговец колониалист)
Зная, че съм потомък на хаджи Райко, стар занаятчия еминджия. Негов син и мой дядо е поп Добри. Той е бил най-големият
син на хаджи Райко. Живял е в дома на баба ми Пенка – ул. „Митрополит Климент” (до Шишковата къща). Свещенодействал е при
„горната” църква, гдето е бил и погребан. Имал добър характер,
отзивчив и с жалостиво сърце, помагал на бедните, прибирал бедни деца и се грижел за прехраната им.
Баба ми Пенка била богата дъщеря и имала хубава къща. Поп
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Добри е умрял към 1875 г. (когато се е родил големият ми брат
Янко) на около 70-годишна възраст. Учил в килийно училище, заловил се на бащиния си занаят – еминиджийство и късно станал
свещеник. Где е била къщата на хаджи Райко – не зная. Поп Добри
е бил хаджия. Неговите деца са:
ПЕНКА – ПОП ДОБРИ
Петя – Тодор – Стефания – Величко – Василаки – Христаки
(1846–1914 г.)
Христаки е мой баща. Занимавал се е с обущарство, но когато
занаятът започнал да запада, станал бакалин, работил като прошенописец и пр. Къде е бил дюкянът му – не зная.
Майка ми е Анастасия Енчо-Зехирова (сестра на Марийка Е.
Зехирова). Другата им сестра Христинка била омъжена за Панайот
Ив. Мишков. Тя ме е осиновила, когато съм бил дете на 3–4 години.
Самият Панайот Мишков, който бил голям търговец колониалист
в турско време е бил починал 2–3 години преди Освобождението.
Имал син Иван, който бил много способен младеж и започнал да
следва Роберт колеж, но починал в 1886 г., като оставил богата библиотека, която се разпиляла.
Христина след смъртта на мъжа си направила съдружник
своя девер Нако Ив. Мишков, който дотогава бил слуга в магазина
(той бил на „Кушир” до пощата), но той използвал положението
и се обогатил за сметка на законните наследници. Той е построил
голяма къща, гдето по-рано била аптеката на Риза Ахмедов. Не е
оставил наследници.
Аз продължих работата в магазина на осиновителката си,
като магазинът ми беше в зданието на Неджиб бей. Имам следните
братя и сестри: Янко, роден 1875 г. – учил в Швейцария, гимназиален учител по френски език; Димитрица, родена 1871 г., омъжена
за Анастас Стоянов, Иван и Марийка.
Вторият син на поп Добри – Василаки – се е занимавал с бакалия. Оженен за Мария Влашката, има деца: Стоян, Ангелина, Руса• 212 •

на, селски учители. Преместили се във Варна.
Третият син Величко, женен за Мария ………, пак някакъв занаятчия, е имал синове Димитър, Георги и Вера. Синовете му бяха
офицери.
Четвъртият му син е Тодор. Имаше две дъщери: Юрданка,
омъжена за Цветев (майка на Л. Куцаров) и Пенка, омъжена за
Атанас Краев – демократ и народен представител. Дъщеря му Петя
се е омъжила във Върбица, а Стефания е починала като мома.
За другите потомци на хаджи Райко не зная нищо положително.
Съпругата ми е сестра на Славко Златаров.

14.ІІІ.1953 г.
Коларовград

АНА КИРИЛ-НИКОЛОВА
(70-годишна, родом и живуща в Шумен, бул. „Славянски” №……,
съпруга на запасен полковник Кирил Николов)
Моят баща е Димитър Българов, опълченец в 1877 г. Родом е
бил от Сопот, гдето баща му се занимавал с гайтанджийство. Имал
вуйчо – духовно лице, което настоявало да учи и после го настанил
учител в село Гложене, но около Априлското въстание той избягал в Румъния с чужд паспорт – тогава именно според паспорта се
нарекъл Димитър Българов, а действителното му име било Цонко
Урумов. Участвувал в опълчението, бил се е при Шипка и Шейново, а после постъпил във 2-ри випуск на военното училище и станал кавалерийски офицер. Изпратен в Шумен, гдето се формирал
конен полк. Уволнен през 1901 г. понеже с ескадрона си не действал с оръжие при потушаването на Шабленския бунт. Роден е бил
1858 г., а починал в 1924 г.
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С идването си в Шумен се оженил за Елена х. Накова Додункова (майка ми), която е родена в 1864 г., а е починала в 1940 г.
Баща ѝ (дядо ми) хаджи Нако Додунков е бил от добър търговски
род – Додунковите от града, които имали хубава къща на сегашната улица „Ген. Заимов” №…, в която сега живее Стилиян Чолаков
(жена му е една от потомките на същия род). Дядо ми хаджи Нако
е брат на Яне Додунков – дядо на Стефанка Ст. Чолакова. Хаджи
Нако бил търговец на колониални стоки и доставчик на турския
гарнизон на местни хранителни продукти. Дюкянът му се е намирал на ъгъла на старата Пощенска улица (…………..), дето е бил
магазинът „Дядо Мраз”. След Освобождението е купил настоящата къща и я преправил. Като богат търговец имал широки връзки в
Цариград и Букурещ, гдето брат му Петраки имал кантора и после
окончателно се установил там. Дядо ми се е оженил в Цариград за
Беласица Димитрова и след това се е преместил в друга къща.
Майка ѝ на баба ми била гъркиня, за каквато се считала и баба
ми. Отивала съм с нея във Варна и там ми е правело впечатление,
че тя има много приятелки и близки гъркини и говореше добре
гръцки. Тя почина в 1914 г. на 78-годишна възраст, а дядо хаджи
Нако на 83-годишна възраст в 1912 г.
Що се отнася до прадядо ми Димитър, от баба си зная, че той
е бил българин (но откъде е родом не помня), който търгувал с Цариград и се оженил за гъркиня. Забогатял и живял в махалата „Фенер”. Имал 4 дъщери и всички оженил за българи – търговци, макар
че някои от тях си останали със самочувствие на гърци. Например
дъщеря му Катинка, омъжена за Христо Икономов, варненец, по занятие мелничар, все се чувстваше гъркиня и едва знаеше български.
Най-голямата му дъщеря на прадядо ми Димитър се омъжила за шуменеца Рали Мавридов. Той е бил също добър търговец
колонист и заедно с брат си са имали кантори в Шумен, Букурещ,
Варна и Цариград.
Моят дядо хаджи Нако и Рали са имали широки търговски
връзки помежду си. И двамата станали баджанаци. Рали е живеел
в срещната на нашата Печи гущер махала. Доколкото си спомням
той е произлизал от българска фамилия, която се е гърчеела. Ве• 214 •

роятно баща му е бил свещеник. Българското му име на Рали било
Радуш, а погърчено става Рали. След женитбата си той изцяло е
пренесъл търговията си в Цариград, ала там е фалирал и се е прехвърлил във варненската си кантора. Чувах от мои роднини и от
стария ни съсед Никола Желязков, който добре познавал Рали и
са търгували дори заедно, че Рали имал буен, нетърпелив характер, но като търговец бил способен и почтен. Макар произхождал
от гърчеещо се семейство, с много малко образование, може би
само килийно училище, той и след като се оженил за гъркиня, се
е самоосъзнал като българин и енергично работил за българската
църква и училище във Варна. От същия Никола Желязков чувах,
че Рали е бил отровен от варненските гърци, които били много настроени срещу него по време строежа на болница, която той искал
да вземе. Починал е на около 65 години, преди Освобождението.
За брат му Христаки не съм чувала нищо – вероятно е останал
в Цариград. Във Варна не съм ходила отдавна и съм скъсала връзките си родствениците на баба си, които и отдавна са починали.
ХАДЖИ РАДУШ
Хаджи Петричка (майка на Ив. Стефанов – еснаф) – хаджи Мария (баба на Анастасия Чакърова) – Яне (дядо на Стефана Чолакова) – хаджи Нако Додунков (моят дядо) – хаджи Розка (майка
на Васил и Радуш Симеонови) – Петраки х. Радушев (търговец в
Букурещ)
ХАДЖИ НАКО ДОДУНКОВ – БЕЛАСИЦА
Елена (омъжена за Димитър Българов)
ДИМИТЪР
(………) – Катинка – Беласица (по мъж Хаджи-Накова) – ………
(по мъж Хаджи Рали х. Мавриди)
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15.ІІІ.1953 г.
Коларовград

АНГЕЛИНА КОЗАРОВА
(77-годишна, родом и живуща в Коларовград, ул. „…….” № …….)
Съпругът ми Ив. Козаров, художник, е бил дълги години учител по рисуване в девическата гимназия, учил е във Виена. Той е син
на Христо Ив. Козаров, който се занимаваше с търговия; в последните години на живота си беше рибар. Починал е на 65–70-годишна
възраст в 1913 г. Той е бил женен за Мария, дъщеря на Димитраки
х. Панюв. Починал е около 1905 г. Имали са трима синове: Игнат,
Борис и Иван. Последният е именно моят съпруг. Той почина от туберкулоза на 51-годишна възраст в 1922 г. (роден е в 1871 г.).
Когато се построявало новото читалище в 1898 г., съпругът
ми повикал от Виена свои състуденти художници, които нарисували завесата на сцената. Двамата немци останали 4–5 месеца
в България и останали възхитени от хубавия живот и изобилие
на плодове и храна в Шумен. Съпругът ми живееше в къщата на
хаджи Димитраки, която по споразумение с другите наследници
остана на мъжа ми.
Аз завърших девическата гимназия в Шумен и за 3–4 години
учителствувах в Западна България. След като се омъжих, напуснах
учителството.
По баща произхождам от рода на хаджи Ганчо поп Теодосиев.
Хаджи Ганчо ми е дядо, обаче когато е починал, съм била малка и
не зная нищо подробно за него. Той е бил състоятелен търговец
колонист, имал широки връзки с Цариград, Сирия и Влашко. Живял е на ъгъла на ул. „Митрополит Климент” и ул. „Любен Каравелов” (срещу фурната). Къщата му била добре уредена, с хубава, по
европейски уредена кухня. Дядо Ганчо имаше брат Васил, който
живееше в съседство.
Аз съм се родила в къщата на дядо Ганчо. Моят баща се е наричал Василаки и се е занимавал с обущарство. Дюкянът му е бил
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на главната улица, но след пропадане на занаятчийството работил
вкъщи – имал малко дюкянче на улицата.
А чичо ми се казваше хаджи Ранко – бил е буен младеж, с революционен дух, забягнал в Румъния, участвал в Сръбско-турската (1876 г.), Освободителната (1877 г.) и Сръбско-българската (1885
г.) война. И той се занимаваше с обущарство и е починал ерген.
По майка – тя се казваше Димитрица – произхождам от рода
на дядо Георги. Не зная къде е живеел и с какво се е занимавал. Бил
е също еснаф. Той имал следните деца: Димитрица (моята майка),
Марийка Ченгева, Райна и баба попадия – жена на поп Панайота.
От този род произхожда и Начо Кицов – известен хотелиер и кръчмар в Шумен.
Дядо Георги бил женен за италианка, която по време на Лайош Кошута останала в Шумен. Чувах, че тя не могла да свикне с
българските обичаи и била много тормозена от баба Кича, докато
умряла много млада.
ЧОРБАДЖИ ГАНЧО
Елена Люцканова – Мица Димитрова Андреева – Зафирка
(омъжена за Спиридонов, майка на Ж. Спиридонов – скулптор) –
Хаджи Ранко – Василаки

21.ІІІ.1953 г.
Коларовград

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЧОМАКОВ
(60-годишен, родом и живущ в Коларовград, ул. „Любен
Каравелов” №..., бивш учител)
Завършил съм гимназия в Шумен и учителствувах извън града. Баща ми Петър Иванов Чомаков е роден в 1858 г., учил е и за• 217 •

вършил Шуменското класно училище – V клас, и вероятно 1879 г.
или 1880 г. станал селски учител 10–15 години, а след това кръчмар
и търговец бакалин.
Дядо ми Иван Петров Чомаков е (доколкото ми е известно)
коренен шуменец. Живеел е до оженването си в старата черковна
махала, но точно къде – не зная. Беше грамотен, но в кое училище и при кой учител е учил – също не зная. Занимаваше се със
сърмаджийство. Имал дюкян на Битпазар. Сърмаджии българи
имало малко. Изработеното облекло продавал в дюкяна си и главно на околните панаири: Джумайския, Провадийския, Добричкия
и Тюрк-смил. Като се оженил, получил зестра една къща – тази,
в която сега живея. Това е било около Кримската война. Зад тази
къща имаше много стара постройка, вече почти разрушена.
Кварталът, в който живея, се наричал по-рано Долен чифлик.
Дядо ми Иван е починал в 1896 г. или 1897 г. на около 65-годишна възраст.

21.ІІІ.1953 г.
Коларовград

ДИМИТЪР РАДЕВ ЖЕКОВ
(64-годишен, родом в Нови пазар, а живущ в Шумен, ул. „……..”
№…)
Произхождам от средно еснафско семейство. Най-големият
ми брат Жеко завърши образованието си в Шумен и стана професор по география. Другият ми брат Иван е педагог и учител (неговата дъщеря Райна – омъжена за Д. В. Митов, е Калина Малина).
Аз съм завършил прогимназия в Нови пазар, а гимназия във Варна. Две години бях селски учител, 2–3 години административен
учител и после започнах да работя в агенцията за разпространение
• 218 •

на вестници в Разград, Ниш и Македония (през Първата световна
война), а от 1921 г. се преселих в Шумен, където също работих в
агенцията за вестници. За едно кратко време се завърнах в Нови
пазар и започнах да издавам вестник „Делиормански куриер”, който от брой … пренесох в Шумен под името „Шуменски куриер”.
Отначало беше седмичник, а после излизаше 2–3 пъти седмично,
в среден тираж около 2000 бройки. Тиражът се е качвал дори до
5000 броя. Този вестник не е имал партийна окраска, а играеше
ролята на информационен лист и с широко отворени страници за
културно-просветни въпроси. Всяка седмица имаше литературна
страница, в която се даваше място на млади писатели провинциалисти. Бях му редактор и издател. Излезе до брой ….., 19… г.
След това предприех издаването на вестник „Шуменска поща”
от ………., който излизаше два пъти седмично. Списваше се в духа
на предния; стремях се да поддържам редовно и пълно хрониката
и културната страница. Хубави стихове даваше младият пролетарски поет Константин Костов. Поддържах връзка с видни шуменци:
писатели и учени, които също публикуваха свои статии за миналото на града и някои събития. Вестникът имаше добър технически
вид и хубав шрифт. Полицията го цензурираше негласно преди
излизането му на всеки брой. През това време бях и редактор, и
издател на вестника и като такъв съм имал неприятности с някои статии; вестникът ми обаче не е бил спиран. През това време
се мъчех да поддържам „шуменска” страница в някои варненски
вестници, например „Черно море”. Поддържането и редактирането
на провинциалния вестник е много трудна и непосилна работа за
частни лица. Мъчно се намират абонати, ръчната продажба е слаба, а и абонатите не са редовни в плащането. Аз дълго време след
ликвидирането на „Шуменска поща” изплащах задължения към
печатницата и за хартия.
По-старите шуменски вестникари не познавам. Между 1930
и 1940 г. в града излизаха и други вестници, най-значителните от
които бяха общинският такъв „Шуменски глас”, „Шуменска заря”
и „Вести”. Изобщо вестниците се печатаха в печатниците на Пеню
Пенев и В. Попов.
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22.ІІІ.1953 г.
Коларовград

РАЙНА НАЧЕВА КИЦОВА
(75-годишна, родом в град Велес, живуща в град Шумен, ул.
„……” № 14)
По баща се казвам Юрдан-Мурджева. Към 1886 г. баща ми е
емигрирал от град Велес в София. След неговата смърт останах
при брат си Димитър Мурджев и с него дойдох в град Шумен към
1898–1899 г. По това време беше започнала постройката на военния клуб и моят брат като офицер я завеждаше. Към 1900 г. се омъжих за Начо Кицов, който беше доста по-възрастен от мен. Понеже
не съм шуменка, твърде малко зная за неговия род. От него съм
чувала, че той е останал от малък кръгъл сирак. Ходил 3–4 години
в началното училище и беше не много грамотен. Майка му – Райна
(?) е сестра на майката на госпожа Ангелина Козарова (имала е още
две сестри: Вича – майка на Мария Ченгева, и Мария – омъжена за
поп Панайот, и двама братя: Николай – отишъл да учи в Русия и
останал там, и хаджи Малчо – дядо на К. Карловски).
Съпругът ми е имал по-голям брат, който е починал млад, а съпругата му се омъжила за някой си Ханджиев. Моят съпруг още на
10-годишна възраст е бил осиновен от дядо си, който, доколкото си
спомням, имал прякор Шипкалията и държал хотел-ресторант на пл.
„Арастата”. При него съпругът ми отрасъл и му помагал в работата.
През време на Освобождението бил вън от града, в Добруджа и придружил руските войски като преводчик. След смъртта на дядо си поема хотела, който бил наречен „Сан Стефано” и е бил единственият по
това време хубав хотел с уредена гостилница и бирария. Съпругът ми
построил след 1885 г. голям салон за театър, концерти и събрания. Тук
в течение на 25–30 години ставаха (освен в читалище „Арх. Михаил”)
много политически събрания на всички партии, идвали са чужди театрални трупи (особено италиански) и са давали театрални спектакли,
сеанси, първите кино представления и по-рядко сказки и концерти.
• 220 •

Салонът-зала имаше повече от 250–300 места. На много пъти са ставали и политически митинги на площада, като ораторите са говорили
от прозорците на хотела. Имало е случаи на буйни събрания, гдето
политическите групировки са си оспорвали трибуната, ораторите се
покачвали на бирени качета или са се сбивали. Наскоро след Първата
световна война хотелът и салонът изгоряха (192… г.). С впечатления
съм, че пожарът беше умишлен. След това мястото беше отчуждено
от БНБ, която веднага го застрои.
Съпругът ми се помина в 1936 г., на 76-годишна възраст. От
него чувах, че един от чичовците му на име Иван, по занятие
куюмджия, изработил едно топче – истински модел на тогавашните оръдия, и това му причинило много неприятности. Изработката
е от пиринч и учудва с хубавата си и майсторска направа.
По време на Македонското въстание от 1895 г. в Шумен бяха
надошли много македонци бежанци и главно велешанци. Бяха се
съставили няколко македонски благотворителни братства, женско и младежко дружество, които просъществуваха до 1925–1926
г., когато се яви разцепление в македонските организации и те се
разпаднаха. Повечето от дейците са вече покойници.
Пропуснах да кажа, че Иван – чичо на съпруга ми, завършил
злощастно живота си – бил убит от турската власт, която подозирала, че е правил тайно оръжие. Спомням си, че съпругът ми е
разказвал за турското време, за техния им живот тогава; казваше,
че в читалището била играна в негово време пиесата „Геновева” и
че първата жена (Анастасия) на тогавашния нотариус Д. Константинов била много дейна и тя уреждала представленията, които се
давали от женското дружество.
За старото читалище мъжът ми е казвал, че било до моста на
реката, бяха почнали да го събарят, а новото беше едва построено
при моето идване в града. Понеже салонът на старото читалище
бил доста малък, то всички чужди и столични театрални групи наемали нашия салон; обаче с постройката на новия голям и хубав
читалищен салон театралните представления почнали изключително да се дават на него. По това време при нас идваха отделни
пътующи артисти, оркестрови групи, мимици, фокусници и пр.
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АНАСТАС МИТЕВ ТЮЛЕВ
(80-годишен, родом и живущ в Шумен, ул. „………”)

Баща ми Митю Георгиев е родом от Шумен и е живял в сегашната улица „Преспа” между № 4 и 6. Занимавал се е с дребна
бакалия до Освобождението, а после става административен чиновник. Дюкянът му е бил на улицата срещу пехотната казарма.
Дядо ми Георги Митев е бил родом от село Драгоево, но се
изселил в Преслав, а после и в Шумен в Чобанската махала. Занимавал се е с овчарство.
Аз учих три или четири години в основното училище при
черквата „Три светители”. Учеха ме там Митю Дочев, Ив. Апостоловски – македонец, Васил поп Аврамов и Трифон Андреев. В прогимназията ме учеха Жечо Павлев, Митю Андреев (куцият Митю),
Митю Войников, Ст. Деребеев и Димитър Благоев. Последните
трима ми бяха преподаватели във 2-ри клас. Мисля, че училището
ни се помещаваше в Андрейковото здание, а сегашната педагогическа гимназия (2-ра прогимназия) – беше гимназията.
Димитър Благоев преподаваше аритметика и български език.
Беше обичан от учениците, понеже умееше живо да ги заинтересова в преподаването си, което не беше сухо, бездушно, а живо и
увлекателно. Това се отнася до българския език. По аритметика не
беше тъй увлекателен.
Деребеев преподаваше пеене, аритметика (след Димитър Благоев) и български. Той беше противоположност на Благоева – последният беше тих, скромен и с добро отношение към учениците, а Деребеев беше груб, много често пиянстваше и въпреки че
проявяваше старание да бъде добър преподавател, учениците не
го обичаха.
В по-горните класове – Г. Паунчев – преподаваше пеене и още
нещо, но не помня (мисля, че ни преподаваше в 3-ти клас), Белов
(руски емигрант нихилист) – химия; той беше добър по характер,
често разказваше на учениците случки от живота си, стоя 2–3 го• 222 •

дини в града. Колман Ронже (Кирил Ронже – унгарец) преподаваше физика в прогимназията. Не си спомням да е преподавал гимнастика. Тогава нямаше предмет гимнастика. Естествена история
ни преподаваше Янко Сакъзов, за когото се знаеше, че е бил социалист.
Аз не си спомням точно съучениците. Зная, че Еню Марковски беше мой съученик. Не съм констатирал в него особени проявления. Беше добър ученик. Знаех, че като бяхме в горните класове, имаше някакви социалистически кръжоци, но за това нищо
конкретно не помня.
В 1890–1891 г. директор на класното училище беше В. Дякович, който се проявяваше като строг учител, преподавал история,
често наказваше ученици. Не си спомням по какъв повод точно се
дойде до раздвижване на учениците от V и VІ класове, та дори и
до стачка. Този случай се свързва и с оставянето на класното училище като педагогическо вместо реално, както е било обещано. По
този повод бяха изключени някои ученици. Кметът тогава Начко
Дюкмеджиев беше викал учениците да ги успокоява и вразумява.
По този момент Сакъзов, вече изгонен като учител, си беше отворил книжарница срещу читалище „Добри Войников” (с брат си
Борис). Дали те като социалисти са въздействали върху учениците
– не зная. Но учениците проявяваха недоволство от директора В.
Дякович и следната 1892–1893 година той беше сменен, а училището се преобразува като педагогическо. Васил Коларов и други мои
другари отидоха във Варна, Търново и Габрово да довършат 7-и
реален клас. Е. Марковски отиде в Търново.
След свършване на училището станах основен учител в село
Драгоево, град Преслав и други околни селища, а в 1921 г. до 1926 г.
бях назначен учител по български език в Руската гимназия в града.
Там имаше доста културни преподаватели и около 300 ученици.
Домът, в който живея сега, е купен от баща ми след Освобождението. Тук е било изключително турска махала. Срещу нас живееше печатарят В. Попов в голяма стара къща, наследство на жена
му, дъщеря на Попов – бивш търговец.
Пропуснах да кажа, че по време на ученическото вълнение
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учениците се събираха около мястото на стария панаир (югоизточно от мъжката гимназия) и демонстрираха с песни и игри.
Съпругата ми се казва ……… Стефан-Ченгелиева по баща и
е около 74-годишна, родом от града. Тя е завършила девическото
педагогическо училище и е била 3–4 години селска учителка. Баща
ѝ произхожда от рода на Ченгелиевите. По-долу соча родословните връзки:
ТОНЮ
Стефан – Жечко
НИКОЛА
Петър – (………)
РУСИ
Василка – София – Антон – Дечко – Ангелина
Дядо ѝ Тоню (1808–1810–1892 г.) е бил роден в село Дивдядово и се е занимавал с овчарство. И тримата братя живеели на ул.
„……” в общ голям двор, в който са били направени отделни къщи.
Дядо ѝ Тоню се занимавал и с кожарство. Имал голямо стадо с
овце, а и земя в близката околност. Един от братята бил кръчмар,
а друг бакалин. Баща ѝ станал кожухар, а брат му Жечко – бакалин. Баща ѝ починал около 1932 г. на 72-годишна възраст. Работил
кожухарство в къщи 2–3 чирачета. Правил е обикновени малки и
големи кожуси, калпаци, мазалки и пр. Майка – се казва Петя Батан-Кирова Батанова, починала на 86 години в 1945 г. Баща ѝ бил
изселен от село Овчарово и живеел в Новата махала, занимавал се
е с овчарство.
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РЕЧНИК НА ОСМАНОТУРСКИТЕ ТЕРМИНИ,
ЧУЖДИ, ОСТАРЕЛИ И ДИАЛЕКТНИ ДУМИ И
ИЗРАЗИ, УПОТРЕБЕНИ В ТЕКСТОВЕТЕ
аба – 1. Грубо тъкан дебел вълнен плат. 2. Дрехи, ушити от същия
плат.
абаджия – Занаятчия, който изработва дебел домашно тъкан плат
аба или шие дрехи от абен или сукнен плат „чоха”, главно
потури или ямурлуци, салтамарки и сукмани, калцуни и
други абени дрехи.
авариз – Извънреден данък, събиран от османците в натура или
пари.
ага – 1. Почетно звание, давано на турци, но и на българи: господин, господар. 2. Титла на командващ еничарски корпус.
агарянин – Прозвище на нехристиянин, т.е. мохамеданин, турчин.
адет – Навик, обичай. Правило, традиция.
акче – 1. Пари. 2. Староосманска дребна сребърна монета, аспра,
равна на около 1/50 от гроша.
акънджи – Лека авангардна конница в староосманската армия,
която извършвала нападение „акън” върху вражеските територии.
алайбей – Началник на спахийското опълчение. Подведомствен е
на санджакбея.
алебарда – Бойно копие с брадвичка.
алтън или алтун – 1. Злато, златен, изработен от злато. 2. Златна
монета, жълтица.
алтън ялдъз – 1. Позлатен, позлата. 2. Багра, боя, употребявана в
иконописта.
алюр – Галоп, тръс.
ангъш – Ритла на кола.
анджак – Тъкмо, точно, именно.
антерия – 1. Широка горна мъжка или женска дреха с ръкави, подобна на халат. 2. Подплатена с памук дреха, която се
носи над риза, кафтан.
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Апостол – Черковна богослужебна книга с „Деянията на апостолите” и техните „послания”.
арабаджия – 1. Който кара кола, колар. 2. Който прави коли.
аркадаш – Побратим, другар (по покровителство).
арнаут[ин] – Албанец.
арнаутски – Албански.
артък – Излишък, остатък.
аскер – Войник, войска.
аспра – Дребна сребърна монета.
аяни – Турски първенци, поставяни от османските власти в помощ на местното управление при разхвърлянето на данъците и пр.
бадждар – Чиновник, който събира пазарските и пътни такси –
„бадж”, „бач”.
бадж-и шира – Пазарна такса върху ширата.
бакал – Търговец на хранителни стоки на дребно, бакалин.
бакия, и – Несъбрани стари дългове или закъснял, недоплатен дълг.
балабанджии – Категория раи, които били натоварени със задължението да ловят, отглеждат и опитомяват соколи от породата „Балабан” за ловуване на султана срещу правото
им да владеят тимари или свободни общини или освобождаването от някои данъци.
балтаджия – Майстор на брадви, ножове и пр.
бахча – 1. Градина. 2. Зеленчукова градина.
бач – Митническа такса, събирана при покупко-продажбата на
стоки в градските тържища.
бащина – Земя, намираща се под специален статут и давана на
раите – напр. войнуци, соколари и пр., срещу задължението им към държавата.
беваб – Вратар.
безас[ин] – Търговец манифактурист.
безистен – Покрит пазар (чаршия) с търговски магазини и занаятчийски –работилници.
бей – Наследствено или длъжностно звание (титла). Употребява се
при собствените имена с оттенък на уважение.
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бейзаде – Длъжностно или почетно звание, давано на хора от знатен произход или с висок ранг.
берат – Султански рескрипт или грамота.
берекет – Плодородие, изобилие.
бешлик – Турска сребърна монета, равна на пет гроша.
божик – Данък върху коледното прасе – „ресм-и божик”.
бойлия – Пушка с дълга цев и точна стрелба (бойлия пушка) –
„дълга пушка”.
борч – Паричен дълг, задължение.
бостан – 1. Зеленчукова градина. 2. Нива с дини.
бохча – 1. Вързоп. 2. Покривка.
вакъф – Фондация, с част от доходите на която се издържат религиозни или благотворителни учреждения.
вапор – Кораб, параход.
варак – Тънък лист от злато или сребро, употребяван за украса.
везир – Министър в Османската империя.
вергия – Наименования на вид сборни данъци в Османската империя през ХІХ в.
вересия – 1. Купуване на кредит. 2. Дължима сума за взета и неплатена стока.
вилает – Най-голямата административна единица в Османска
Турция след ХІV в., управлявана от бейлербей или валия.
вула – Черковно разрешение за женитба.
гедик – 1. Занаятчийско свидетелство, патент. 2. Занаятчийски инвентар. 3. Парична сума, събирана за правото на собствен
дюкян – „гедик парасъ”.
гемия – Кораб.
грош – Парична единица в Османска и съвременна Турция, съдържаща 40 пари.
гьоз – Отделение в хамбар или мааза.
гьоч – 1. Преместване, изселване. 2. Бежански багаж, покъщнина,
вещи.
гюзел – Хубав.
гюмрюк – Мито върху търговски стоки, пренасяни от един район
в друг и от една държава в друга държава.
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гяур – 1. Немюсюлманин, християнин. 2. Презр. „неверник”.
давет – Покана, поканване.
даждие – Данък, налог.
дебаг – Занаятчия, който щави (обработва) кожи.
делибашия – 1. Командир на лека кавалерийска част в Румелия
или нередовна турска войска. 2. Буен човек, букв. „луда
глава”.
демирджия – Занаятчия от железарския бранш. Железар.
дервенджия – Категория раи, задължени да охраняват проходите
и да осигуряват безопасно преминаване през тях, срещу
което били освободени от някои държавни данъци.
деспот – 1. Владика, игумен. 2. Потисник, угнетител. 3. Господар.
дефтер – Дневник, регистър, списък, тефтер.
джелепкешани – Наименование на оная категория от податното
население в Османска Турция, което е било задължено да
отглежда и доставя определен брой угоени овце за нуждите на държавата.
дженк – 1. Битка, бой. 2. Свада, караница.
джизие – Поголовен данък, наложен от шериата върху немюсюлманското население в Османската империя.
диван – 1. Върховен съвет в Османска Турция. 2. Съд, съдилище.
диздар – 1. Военнослужещ в крепост, крепостен войн. 2. Охраняващ крепост.
дикиджия – Обущар.
димена – Данък върху сградите, димнина.
дисаги – Двойна торба за носене на рамо или окачване на седло.
дискос – Плоско кръгло бакърено блюдо за събиране на парични
помощи в църквата.
доганджии – Категория рая, натоварена със задължението да отглежда и опитомява ловни соколи за нуждите на султанския двор.
дюкян – Работилница, магазин, бакалница или лавка за изработване и продажба на занаятчийска стока.
дюлгерин – Дюлгерите са били едновременно и зидари, и дърводелци, но и резбари на дърво или камък.
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елчия – Дипломатически представител, политически представител, пратеник.
еманет – 1. Вещ, поверена на съхранение, залог. 2. Наемане или възлагане на фискален участък срещу откуп от частно лице.
емеклик – Прехрана.
емениджия – Човек, който изработва или продава емении, обущар.
еничери – Редовна пехотна армия в Османската империя, комплектувана от принудително събирани християнски деца.
Букв. – „нова войска”.
енория или инория – Селище или група селища, които се обслужват
от един свещеник. Църковна община начело със свещеник.
епархия – Църковна област, управлявана от епископ или митрополит.
епитроп – Църковен настоятел, училищен настоятел, надзорник.
ескиджия – Вехтошар.
еснаф – Занаятчийско сдружение или „съсловие”. 2. Занаятчия.
заптие – Стражар.
зулум – 1. Насилие, пакост. 2. Поразия.
зян – Загуба, щета.
илям – 1. Съдебно решение, присъда. 2. Уведомяване, осведомяване.
имам [ин] – 1. Глава на мохамеданската религиозна община. 2.
Служител в джамия, ръководещ религиозните ритуали.
испенч – Поземлен данък, налаган на немюсюлманското население.
каваларии – Награди, давани на ученици.
каваф – Занаятчия от бранша на дикиджиите.
кавил – Договор, споразумение.
кадия – 1. Съдебно-административно длъжностно лице в Османската империя.
2. Управител на каза.
кадъ-аскер – Върховен съдия в Османска Турция или кадия от
най-висок ранг. Кадъаскерите са били двама – Румелийски, т.е. за Европейска Турция, и Анадолски – за Азиатска
Турция.
казанджия – Майстор на медникарска стока, наричан още бакърджия.
• 234 •

казас – Занаятчия, обработващ сурова коприна.
кайме – Банкнота.
каймакам [ин] – 1. Заместник, наместник. 2. Околийски управител.
3. Подполковник.
калаузин – 1. Търговски посредник. 2. Водач, пазач.
кале – Укрепление, укрепен град, цитадела.
калем – 1. Молив. 2. Писалка за писане върху плоча.
калесвам – Каня, поканвам за сватба, кръщение и др.
калфа – Занаятчийски подмайстор, слуга.
капудан – Капитан на кораб.
капудан паша – Адмирал на флота.
капуджи – Вратар.
капуджи башия – 1. Началник на капуджиите. 2. Доверено лице.
капъ – 1. Врата, порта. 2. Учреждение, управление, резиденция.
караджейка – Малка воденица, която работи на вода. 2. Мелница.
каран – 1. Епидемия. 2. Чума. 3. Нещастие.
кардаш – Брат.
карие – Село.
касаба – Малък градец, подведомствен на наибин.
кауш – 1. Затвор. 2. Затворническа килия.
кебе – 1. Дебело кече, от което се изработват разни наметала и завивки. 2. Късо овчарско наметало от груб вълнен плат.
кепенк – Дъсчен капак, най-често употребяван за дюкяни. Всеки
кепенк означавал размера, търговската площ и значимост
на дюкяна.
керван – Колона от товарни животни или обоз от натоварени коли
или животни.
кесия – 1. Малка торба от плат или кожа с различни предназначения – за монети, за печати и др. 2. Единица за броене на
пари, равна на 500 гроша.
кехая – 1. Председател, пълномощник, помощник. 2. Чиновник,
изпълняващ различни длъжности. 3. Ръководител на еснафа, селски глашатай, пазач, надзирател.
кир – Почетно обръщение със значение господин, поставяно пред
името.
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кирия – 1. Наем. 2. Плата за превоз на стоки или пътници.
кираджия – Превозвач на стоки срещу наем.
кираджийство – По време на османското владичество по българските земи кираджиите са били българи със специален
статут, които са превозвали товари с каруци.
коджабашия – Селски кмет или махленски старейшина.
колай – 1. Леснина. 2. Начин, средство.
конак – 1. Голям богат дом, дворец. 2. Околийско или полицейско
управление в турско време. 3. Учреждение, резиденция.
кондика – 1. Правилник, устав. 2. Летописна книга на черква. 3.
(прен.) Сметка.
кондрат – Контракт, писмен договор.
крина – 1. Дървен съд за зърнени храни. 2. Мярка за зърнени храни.
ктитор – 1. Спомощник при изграждане на храм или манастир. 2.
Основател, дарител или черковен грижовник.
кубур – 1. Калъф за пистолет или револвер, кобур.
кундисвам – Спирам на (конак), отсядам.
кундурджия – Занаятчия от бранша на дикиджиите.
кусур – 1. Недостатък, недостиг. 2. Остатък.
кутия – Каса.
куюмджия – Майстор на златарски изделия.
кърджия – Амбулантен търговец, който разнася по панаири и храмови празници взета на кредит стока.
кьой – Село – поставя се след името, напр. Черкез кьой (дн. село
Александрово, Шуменско).
кюрекчия – 1. Гребец в султанския флот. 2. Обикновен работник.
кюркчия – Майстор на кожуси, шуби, горни дрехи, подплатени с
кожа, кожухар.
лафет – Колесник на артилерийско оръдие.
лива – 1. Окръг, санджак. 2. Знаме, флаг.
лонджа – Наименование на общото еснафско събрание, което се
свиквало ежегодно и изработвало устава, поставяло първомайстора и неговите помощници, одобрявало приходите и разходите на еснафа.
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льок – Криво дърво, което съединява върха на климията с края на
оста на волска кола.
люнет – При фортификацията – укрепление във формата на полумесец с две флангови страни.
мааза – 1. Голям дюкян, склад за стоки, магазин. 2. Зимник, изба.
мазбата – Протокол.
марангоз – Дърворезбар, дърворезба.
меджлис – 1. Събрание, заседание. 2. Съвет.
медре – Мярка за зърнени храни и течности.
мезра – Орна и посевна земя, намираща се вън от землището на
определено село. Понякога около мезрата възниква селище или е била място на запуснато селище.
меласа – Представлява тъмен гъст сироп, остатъчен продукт от
производството на захар от захарна тръстика или от захарно цвекло. Меласата се използва за храна на селскостопански животни, а също и за производство на ром, спирт,
глюкоза и други продукти.
мемлекет – 1. Родно място, родина. 2. Страна, държава.
мена – 1. Размяна на годежни дарове. 2. Годеж.
мензил – 1. Пътна етапна станция, поддържана от местното население, което било задължено да отглежда и доставя ездитни и впрегатни пощенски коне. 2. Конак, жилище, къща.
миндер – Вид мебел, характерен за българската възрожденска къща.
Представлява диван, нар, дървено легло, вградено в стената, с височина 40–60 см, използвано за сядане или лягане.
Обикновено е постлан с черги и украсен с възглавници.
миндерлик – Одър за сядане край стената или дебел дюшек за сядане или постилане върху легло.
мухабет – Приятелски разговор.
мухбир – Селски старейшина немюсюлманин, посредник между
християнската рая и османските власти.
мухтар [ин] – Махленски или селски старейшина в турско време,
кмет.
мухтесиб – Чиновник, който определя пазарните такси и мита,
контролира мерките и теглилките.
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мюдюр [ин] – Управител на община или нахия.
мюлк – 1. Феодално владение, давано с право на пълна собственост най-често на заслужили пълководци, членове на султанското семейство. 2. Имане, имот, притежание.
мюлязим – 1. Адютант. 2. Лейтенант.
мюфтия – 1. Главен съдия по шериатския (религиозен) закон. 2.
Специалист по шериата и мохамеданското право.
наполеон – Монета, използвана в Османската империя.
нахия – 1. Административна единица в Османска Турция, по-малка от вилает през ХV в. или от каза от ХVІ в. нататък. 2.
Край, покрайнина.
одая – 1. Стая. 2. Килер.
ока – Стара мярка за тежест в Османска Турция, която се колебае
между 100 и 400 драма (1 драм = 1283 грама).
оникилии – Съвет на старейшините, съставен от 12 души, оттам
е и тур. „оникили”, т.е. 12-те, избирани измежду местните
първенци, шуменски „общинари” или „първоначалници”,
наричани още: „благопотребни кметове и старейшини”
или най-често „чорбаджии”. Оглавявал се е от един „башчорбаджия”.
ордия – 1. Войска, армия, орда. 2. Война, размирие.
отколе – Отдавна.
пазарлък – Уговаряне на цената.
паласка – Чантичка за патрони.
пара – 1. Парична единица в стара Турция. 40 пари правят един
грош. 2. Пари.
парастас – 1. Молитва и служба за покойник, панихида. 2. Тържествено архиерейско богослужение.
пафта, пафти – Голяма украсена металическа тока за закопчаване
на женски колан.
позорище – Театър, зрелище.
погон – Мярка, равна на около един декар.
пол – 1. Жълтица. 2. Монета „наполеон”.
потеря – Въоръжена наказателна команда, която преследва някого.
пюскюл – Висулка от усукани конци.
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рабуш – Дръвце, на което чрез резки с нож са се отбелязвали сметки.
сайджия – Органи на централната власт, изпращани в различни
провинции и селища, за да преброяват овцете, предназначени за принудително държавно изкупуване – „ищира”.
санджак – 1. Административна единица в Османска Турция,
включваща няколко нахии или кази. Няколко санджака
съставляват един еялет. 2. Знаме, флаг.
санджакбей – Губернатор в Османска Турция, който стои начело
на санджак.
санким – Сиреч, тоест.
сарандар – Дар за църквата за споменаване на починалия, помен
за покойника.
сарач – Майстор на кожени приспособления за обяздване на коне
и впрегатен добитък – ремъци и колани, юзди, юлари, камшици и кобури, кожени седла и самари, разни конски и
седларски такъми.
сахат – 1. Час, време. 2. Часовник.
сахтиян – Вид обработена кожа.
силяхдар – 1. Оръженосец. 2. Пазител на султанското оръжие и на
оръжието на висшите длъжностни лица.
силяхлък – Опас за носене на оръжие.
симид – Хлебно изделие, традиционно приготвяно с нахутова мая,
която му придава специфичен вкус и аромат. В различните
райони на страната симидът се е приготвял по различни
рецепти, но общото между всички е кифленото тесто, подсладено със захар, мед или петмез.
синия – 1. Поднос. 2. Голяма тава, тепсия, изработена от бакър или
желязо.
скеля – Пристанище.
софра, суфра или суфръ – Ниска маса за сядане, трапеза.
спахия – 1. Феодален владелец в Османска Турция. 2. Кавалерист
от гвардейската конница. 3. Войник, боец.
сполай – Жив да си (е), благодаря.
табакхана – Работилница за обработване (щавене) на кожи.
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табия – Укрепление, форт.
такке – Малка платнена шапчица, поставена на темето с цел да попива потта и да пази от замърсяване шапката.
такъм – 1. Група, команда. 2. Взвод.
талига – Дървена конска кола, каруца.
талим – 1. Военно строево обучение. 2. Начин, подход.
танзимат – Административни реформи на султан Абдул Меджид
(1839 г.).
тапия – Писмен документ за владеене на недвижими имоти.
тахсилдар – Чиновник, натоварен със събирането на данъците,
бирник.
тезкере – 1. Свидетелство, бележка, запис, удостоверение, документ. 2. Паспорт, билет.
теке – 1. Дервишко манастирче, обител. 2. Гробница на виден мюсюлманин с имарет.
телерин – Глашатай.
теляк – Изтривач и масажист в баня.
темпло – Иконостас.
терзия – Занаятчия от шивашкия бранш, шивач.
тимар – Военно-феодално владение в Османска Турция с годишен доход до 19 999 акчета, давано срещу изпълнението
на военноадминистративни задължения към централната
власт.
топтан – Всичко изведнъж, изцяло.
топтанджия – Търговец, който продава стоката си на едро.
тугра – Монограм на султана или султански печат. Поставя се на
издадени от него фермани, берати и др.
устабашия – Първомайстор, ръководещ работите на еснафа, наричан „устабашия” или „еснафбашия”, напр. този на терзиите – „терзибашия”, на дикиджиите – „дикиджибашия”
и пр.
файда – Печалба, полза, облага. Употребява се в смисъл на „лихва”.
ферман – Заповед, издадена от името на султана от службите на
великото везирство или от канцеларията на държавния
съвет (султанския диван).
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хал – Положение, състояние, обстоятелство.
хамам – Баня.
хане – В практиката на османския кадастър с пер. термин „хане”,
който всъщност означава „дом”, „къща”, „домакинство” и
пр., се обозначават данъчните дялове.
харач – Наименование на поземления и подоходен данък, събиран от раите немюсюлмани. По-късно това наименование
било пренесено върху поголовния данък джизие и унифицирано с него.
харизвам – Подарявам, дарявам.
харман – Място за вършитба.
хас – Ленно владение в Османска Турция с годишен доход от
100 000 акчета нагоре. Дава се срещу изпълнението на военноадминистративни задължения към държавата и централната власт.
хекимин – 1. Лекар. 2. Лечител.
хендек – 1. Ров, изкоп. 2. Окоп.
хисар – Укрепление, укрепен град и др.
хортувам – Говоря.
хюджет – 1. Съдебен документ, издаван от кадията и удостоверяващ
нечие право на собственост върху недвижими, парични и други имоти. 2. Протокол от съдебно дело по имотни въпроси.
чаир – Ливада.
чаршия – Тържище, пазарище. Така наричали площадите, после
пазарите и дюкянджийските улици.
чатма – Има значение на събрано, чактисано, докарал се, излязъл
начело.
чауш или чавуш – 1. Полицай, низш служител по поддържане на
реда. 2. Помощник на устабашията при ръководене на еснафските работи.
челеби – Титла или почетно обръщение, поставяно след името и
означаващо благороден, образован, аристократ.
черибашия – Титла с най-общо значение „военачалник на феодално опълчение или военнопомощни корпуси”, напр. войнуци, юруци и др.
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чилингир – Занаятчия, който изработва дребни железарски и тенекеджийски изделия.
чобанин – Овчар.
чумбер – Забрадка.
школо – Училище.
юклуци, юклюци – Долап за дрехи в стената.
юрт – Думата е с широка семантика, но в Шуменско юрт казват на
имот, на ясак или дворно място.
юруци – Полудиви номади от тюркоезичната група в Анадола и
Румелия
през ХV–ХІХ в., живели в свои родове –
„оба” – главно овчари.
юшур – Данък десятък от зърнени храни и други земеделски произведения.
ягджия – Категория население в Османска Турция, натоварено да
доставя определено количество масло за държавни и обществени нужди.
ямак – Участник във войнушкото ядро („гьондер”), което се състои от един войнук и двама или трима ямаци, които служат посменно.
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Приложения

Старият Безистен в град Шумен – ХVІ в.

Синджирли хан на Бит пазар

Синджирли хан – вътрешен двор

Куцаровият хан в Равна махала

Стар шуменски хан – скица на худ. Ст. Петров

Къллек чаршия в град Шумен

Бит пазар чаршия – скица на худ. Ст. Петров

Шадраван при мутафчийската чаршия на Бит пазар

Абаджийската чаршия в град Шумен

План на град Шумен

Абаджийската чаршия – скица на худ. Ст. Петров

Първият български оркестър в Шумен от 1850 г.

Първият ученически оркестър в Шумен от 1859 г.

Площад „Кушир” в Шумен

Таш мааза, построена през 1850 г.

План на укрепения град Шумен през епохата на Възраждането

Общ изглед на Шумен

Дюкмеджиевият безистен, построен в средата на ХІХ в.

Белият хамбар, построен през 1767–1768 г.

Част от ул. „Цар Освободител”

Стари жилища при Реис джамия

Коджа чешме в Равна махала, построена през ХVІІ в.

Куршун чешме, построена през 1774 г.

Сунтур баня, построена през ХVІІ в.

Новата баня, построена в края на ХVІІІ в.

Водните мелници

Часовниковата кула – 1740 г.

Старата военна болница – 1837 г.

Томбул джамия – 1744 г.

Турска пехотна казарма – 1826 г.

Старият турски затвор – 1836 г.

Класното училище, построено през 1849 г.

Девическото (Андрейковото) училище – 1870 г.

Читалище „Напредък” – 1868 г.

Читалище „Добри Войников” – 1898 г.

Църквата „Св. Възнесение” – 1829 г.

Църквата „Св. Три светители” – 1857 г.

Арменската църква в град Шумен – 1834 г.

Синагогата в град Шумен
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