РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ШУМЕН

СПОМЕНИ НА ШУМЕНЦИ
ЗА ЕДНА
ОТМИНАЛА ЕПОХА
Интервюта и бележки
на Георги Джумалиев – част II
БИБЛИОТЕКА „ШУМЕН”

Том 3

издателство

СЛАВЕНА

Варна, 2016 г.

КНИГАТА СЕ ИЗДАВА СЪС СРЕДСТВА,
ОСИГУРЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Регионален исторически музей – Шумен

бул. „Славянски” № 17. Тел./факс: (054) 87–74–10;
(054) 87-54-87.

Regional Historical Museum - Shumen

bul. „Slavjanski” № 17. Tel./fax: (054) 87–74–10;
(054) 87 54 87
museum_shumen@abv.bg
www.museum-shumen.eu

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
БИБЛИОТЕКА „ШУМЕН”
Том 3
Съставител Димитър Стойков
Рецензент проф. д.и.н. Вера Бонева
Коректор Величка Йорданова
Предговор Даниел Руменов
Снимки Димитър Стойков
© Издателство

„Славена“, Варна, 2016
ISBN 978-619-190-069-5

Съдържание
ПРЕДГОВОР......................................................................................5
ПИСМО ОТ 22 МАЙ 1813 Г.
НА МИНАС ПЪЖЪШКЯН, АРМЕНСКИ
ДУХОВНИК, ПЕДАГОГ, ИСТОРИК, ЕТНОГРАФ,
ТЕАТРАЛЕН ДЕЕЦ, ЧЛЕН НА ВЕНЕЦИАНСКАТА
МЪХИТАРИСТКА КОНГРЕГАЦИЯ............................................7
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА.................................................9

ДАННИ ЗА МИНАЛОТО НА ГРАД ШУМЕН,
СЪБИРАНИ ЧРЕЗ РАЗПИТ НА ГРАДСКИ
ЖИТЕЛИ – СПОМЕНИ, ПРЕДАНИЯ, РОДОСЛОВИЕ
V-ТА ТЕТРАДКА, ПОЧНАТА НА 16. ІV. 1953 г., СВЪРШЕНА
НА 02. VІІІ. 1954 г., ПРОИЗВЕЛ РАЗПИТА: Г. С. ДЖУМАЛИЕВ.....11
СПИСЪК НА РАЗПИТАНИТЕ ЛИЦА.......................................12
VІ-ТА ТЕТРАДКА, ПОЧНАТА НА 30. ІV. 1953 г.,
СВЪРШЕНА НА … VІ. 1953 г.,
ПРОИЗВЕЛ РАЗПИТА: Г. С. ДЖУМАЛИЕВ..........................................85
СПИСЪК НА РАЗПИТАНИТЕ ЛИЦА.......................................86
VІІ-МА ТЕТРАДКА, ПОЧНАТА НА 20. VІІ. 1955 г.,
СВЪРШЕНА НА 7. VІІІ. 1958 г.,
ПРОИЗВЕЛ РАЗПИТА: Г. С. ДЖУМАЛИЕВ........................................125
СПИСЪК НА РАЗПИТАНИТЕ ЛИЦА.....................................126
VІІІ-МА ТЕТРАДКА, ПОЧНАТА НА 30. VІІ. 1958 г.,
СВЪРШЕНА НА 30. VІ. 1973 г.,
ПРОИЗВЕЛ РАЗПИТА: Г. С. ДЖУМАЛИЕВ........................................161
СПИСЪК НА РАЗПИТАНИТЕ ЛИЦА.....................................162

ЛИТЕРАТУРА ОТ ГЕОРГИ ДЖУМАЛИЕВ................................................199
І. САМОСТОЯТЕЛНО ИЗДАДЕНИ КНИГИ:..............................................199
ІІ. ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ И В ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ:........200
РЕЧНИК НА ОСМАНОТУРСКИТЕ ТЕРМИНИ, ЧУЖДИ,
ОСТАРЕЛИ И ДИАЛЕКТНИ ДУМИ И ИЗРАЗИ,
УПОТРЕБЕНИ В ТЕКСТОВЕТЕ....................................................................204

ПРИЛОЖЕНИЯ...........................................................................................219

ПРЕДГОВОР
През 2014 г., във връзка със 110 – годишнината от откриването на първата музейна експозиция в гр. Шумен, Регионалният исторически музей инициира издаването на научнопопулярната поредица „Библиотека „Шумен”. Началото е поставено с „България
без граници. Експедиции в с. Кулевча, Украйна 2009 – 2012“. През
следващата година, с финансовата подкрепа на Общинския фонд
„Култура“, е отпечатан и вторият том – „Спомени на шуменци за
една отминала епоха. Интервюта и бележки на Георги Джумалиев
– част I“.
През настоящата 2016 г. Регионалният исторически музей –
Шумен продължава издаването на поредицата „Библиотека „Шумен”. Том 3. е отделен за втората част от интервютата, проведени
от Георги Джумалиев в периода 1949 – 1973 г. На вниманието на
читателя предлагаме останалите четири хронологично оформени
тетрадки. Целта, която си поставяме, е те също да влязат в научна
употреба и да станат достояние както на изследователите от града
и страната, така и на широката публика.
За да продължим традицията да публикуваме във всеки том
малко познати извори за Шумен, след статията „Град Шумен“ на
Иван Моллов и спомените на Рафаил Попов в том 1. и откъса от
дневника на капитан Шад в том 2. в началото на настоящото издание е представено едно ценно сведение от арменския духовник
Минас Пъжъшкян за историята на града от 1813 г.
Даниел Руменов
Директор на РИМ – Шумен
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ПИСМО ОТ 22 МАЙ 1813 Г.
НА МИНАС ПЪЖЪШКЯН, АРМЕНСКИ
ДУХОВНИК, ПЕДАГОГ, ИСТОРИК, ЕТНОГРАФ,
ТЕАТРАЛЕН ДЕЕЦ, ЧЛЕН
НА ВЕНЕЦИАНСКАТА
МЪХИТАРИСТКА КОНГРЕГАЦИЯ
Шумла, 22 май 1813 г.
Това е второто писмо, което пиша от земята на българите.
Пиша го преди да сме отпътували от Шумла. Тук пристигнахме
надвечер и нашият гостоприемен стопанин Ованес Ардашес ни
заведе на гости у българския търговец Стовян Мавродиоглу, от
който трябваше да получа ценни книжа, за да ги отнеса в Белиград.
След като ни нагости богато, той ни заведе на вечерно зрелище ( театро) в един салон. Отвън сградата приличаше на обор или
плевник, зидан с дялан камък.
В салона бяха насядали много хора, повече мъже и съвсем
малко жени. На малката сцена по средата трима мъже играеха някаква сценка. Единият от мъжете ( дребосък, с женски движения)
изпълняваше ролята на жена.
Стовян ми обясни, че и тримата са българи, но сценката се
изпълнява на гръцки език, защото в салона присъствували гръцки
духовници.
После някаква жена с българска селска носия запя тъжна песен. Някакъв мъж в потури я съпровождаше на дълъг дървен музикален инструмент с много дупки. После той сам свири на него.
После присъствуващите започнаха да танцуват в кръг български
танц. Но в другия край на салона насъбраните турци започнаха
да пеят своите маанета и да играят каршлама. Отвратиха ни с държанието си и ние със Стовян се върнахме в къщи. По пътя той ми
обясни, че вечеринката е по случай българския празник на писмеността, сиреч това, което ние правим в деня на Месроб Мащоц, но
ми обясни, че никой не смеел да говори за този празник, наречен
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на Сирила и Мефота, които са написали българската азбука, защото гърците им забранявали. Жалко! Като че този народ е двойник
по съдба на арменския.
А Шумла е занаятчийски град, където се изработват чудни
предмети за всекидневния бит. Оттук се изнасят ценни съдове от
бакър за Цариград и нашата Венеция.
Документите, за които говорихме, съм взел от Филибе и ги
пращам по пощата, защото не зная, докато пристигна, какво можи
да ми се случи. А от Шумла има редовна поща за Белиград и Венеция. Утре или други ден тръгваме за Русчук1.
Градско тържество с
театрално представление, уредено в Шумен,
в чест на славянските просветители
Кирил и Методий.

Арменски пътеписи за Балканите ХVІІ–ХІХ в., С., 1984, с. 215–217; Георгиева,
Д., М. Пенков. Шумен и Шуменско – ХV–ХІХ век (документи и материали), Исторически музей Шумен, 1996, изд. „Светлана”, с. 308–309.
1
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
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редактор
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съставител
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том
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ДАННИ ЗА МИНАЛОТО НА ГРАД ШУМЕН,
СЪБИРАНИ ЧРЕЗ РАЗПИТ
НА ГРАДСКИ ЖИТЕЛИ –
СПОМЕНИ, ПРЕДАНИЯ, РОДОСЛОВИЕ
V-ТА ТЕТРАДКА
ПОЧНАТА НА 16. ІV. 1953 г.
СВЪРШЕНА НА 02. VІІІ. 1954 г.
ПРОИЗВЕЛ РАЗПИТА:
Г. С. ДЖУМАЛИЕВ

СПИСЪК НА РАЗПИТАНИТЕ ЛИЦА
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Христо Панайотов Косев
Ангел Николов Пейчев
……… Станева Дайчева
Никола Димитров Мразов
Мария Лангова Дюкмеджиева
Невена Костова Савова
Боян Василев Иванов
Методи Спиридонов Керемидчиев
Ирина Петрова Калчева
Жечка Николова Стойнова
Тодора хаджи Сава Радева
Атанас Вълчев Добрев
Йовка Ангелова Ганева
Гинка Василева Павлева
Дечка Вичева Папазова
Жеко Юрданов Иванов
Петя Димитрова Бояджиева
Анастасия Жечо Хлебарова
Наум Пенев Сапунджиев
Александър Русев Иванов
Радослав Петров Райчев
Йовчо Атанасов Йовчев
Васил Николов Калдъръмов
Коста Пантелеев Дюкмеджиев
Георги Манолов Иванов
Кируша Узунова
Димитър Добрев Петров
Матю Станев Мирчев
Жечо Герчев Леваков
Иван Стефанов Бакалов
Никола Генчев Стефанов
Крум Златев Банов
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33.
34.
35.
36.
37.
38.

Гиню Великов Терзиев
Жеко Юрданов Михалев
д-р Герчо Христов
Юрдан Дяков Медникаров
Сали Етемов
Георги Атила Силаги
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16. ІV. 1953 г.
Коларовград

ХРИСТО ПАНАЙОТОВ КОСЕВ
(роден в 1874 г., в град Шумен,
живущ на ул. „Митрополит Климент” №…, пенсионер)
Баща ми се казва Панайот Косев и е също родом от Шумен.
Занимавал се е с градинарство (бахчеванлък) и е бил неграмотен.
Починал е на 83-годишна възраст в 1910 г. Братята му Димитър,
Христо и Косю също бяха градинари. От къде е бил дядо ми Косю
не зная. Може би да е от някое съседно село и се заселил в окрайнините на града между „Дюлгерската” улица и „Горния чифлик”.
Вероятно това заселване е станало доста отдавна, преди оформяване на околните квартали, когато местата са били ниви и ливади.
Моят дядо тук, непосредствено до р. Енчева, която минава на 80100 крачки северно от къщата ми, е закупил ливади и градина.
Майка ми е сестра на покойния учител Герчо Димитров Балкански (фамилията Балкански той си е взел през време на следването му
в Чехия със стипендия от М. Бенли). Герчо е бил „доведено” дете. Същинският му баща, Димитър, се поминал рано, а вторият, Рачо, бил
земледелец и имал малка кръчма в същия квартал. А пък майка ми
Неда е „заварена” сестра на Герчо. Герчо Балкански е женен за Марийка Беделева. Имаше двама сина: Иван-лекар (достигна до директор на
Народното здраве) и Емил, двамата живеят в София. Герчо Балкански
живееше в Шумен в Пълнокладенчевата част. Беше преместен за училищен директор във Варна и там е починал около Балканската война.
Имам двама по-големи братя: Рачо и …… Последният почина
към …. г. Рачо е роден през 1867 г. Завърши класното училище, а после
и педагогически курсове в града. Стана за късо време основен учител.
Педагогически курс по право (педагогическо училище) завърши в Казанлък с Пантилей Тодоров. Макар и без средства отишел в София, за
да учи във Висшето училище, като едновременно и работел. По време
на убийството на Белчев е бил арестуван, но освободен и взет в казар• 14 •

мата. В града се върна през 1892 г. Отявлен враг на Стамболовия режим, той се проявяваше като опозиционер и предприе издаването на в.
„Правдина”, от която са излезли 12-15 бр. и беше спрян за невъздържан
език към властта. Този вестник се печаташе в печатницата „Основа” на
Димитър Благоев. В края на 1892 г. брат ми отиде в Пазарджик, гдето
участвува в редактирането на в. „Прогрес”, който поде усилена борба
против Стамболовия режим. В Пазарджик брат ми е претърпял нови
гонения и е принуден да емигрира във Франция, гдето в Париж завърши право. След падането на Стамболов се завръща в България, вече
оженен за французойка, и служи в Министерството на търговията при
Гр. Начевич, а и при други министри, проявявайки се като специалист
в търговските договори. В качеството си на такъв участвува в сключването на много търговски споразумения. След Първата световна война участвува в състава на българската делегация, която сключи мира в
Брест-Литовск. Службата си завършил като администратор в БЗБанка.
Починал е в 1923 г. Има двама сина: Петър и Владимир.
Аз учих в Шумен. Мой съученик е Васил Коларов. В 5-и или
6-и клас беше, не помня добре, училището ни стана педагогическо.
По-състоятелните ученици отидоха да учат във Варна, Търново и
Габрово. Директор на гимназията беше Вл. Дякович, доста строг и
взискателен към учениците. В негово време имаше ученически бунт,
в който участвуваха горните класове. Аз завърших Педагогическото училище. То се помещаваше в Андрейковото здание. В 1894 г. до
1900 г. бях учител в града в Образцовото училище. Бях уволнен завинаги като анархокомунист, във връзка с учителското движение и
речта ми срещу Министерството на ІІІ-я учителски конгрес, в който
участвувах като делегат. След това почнах да се прехранвам с даване
частни уроци на кандидати за Кадетското училище. Бях деловодител
в житаро-брашнарското дружество, повече от членовете на което
бяха македонци. Брашното се мелеше в мелницата на Никола Ранчев. Тогава влязох във връзка и с други хора от стопанския живот на
града, с еснафи и партийни деятели. По ходатайството на някои от
тях получих назначение като чиновник в Общината, където останах
дълги години. Изпълнявах отначало малки длъжности, а след Балканската война станах секретар. Бях на два пъти и председател на
• 15 •

градския съвет след Първата световна война. Ще направя справки
в градския съвет за точните дати на кметуването ми. Като политически деец принадлежах към Демократическата партия. След Първата световна война градският съвет трябваше да се справи с много
остри обществени въпроси: с водопроводното дело, регулации на
улици и отчуждение на дворни места, нямаше още построена общинска сграда, градските училища се нуждаеха от ремонт, трябваше
да се приведат в ред общинските имоти и инвентар и пр. Тази дребна, ежедневна работа беше погълнала цялото ми внимание. През
тази епоха не можа да се създаде нещо значително в града. Едва към
1930 г. се започна довършването на изоставената общинска палата,
застроиха се Добруджанският, Тракийският квартал, привърши се
и регулационната улична работа. Градският съвет и Шуменската популярна банка влязоха във връзка по провеждането на концесионни начала на електрическото осветление в града. Около 1925 г. Общината се опита да подкрепи по-дейно и театралното дело. Мога да
дам по-подробни сведения за обществената си дейност, но трябва да
се справя с някои книжа в общинската архива и мои бележки.
През време на учителската си дейност, понеже бях известен като
анархист, бях повикан в читалище „Съгласие”, което се основа около
1893–1894 г. като работническо такова, за лектор. Изнесъл съм няколко лекции по история, социализъм и работническото движение
на Запад. В читалището не съм членувал. Когато изнасях лекциите, то
току-що се беше преместило от старото си помещение (сега пл. „Оборище”, малката градина, в една стара къща на левия бряг на реката,
минаваше се по дървен мост; имаше кафене, после стана шапкарска
работилница и модно дамско ателие.) на ул. „Цар Освободител”, в зданието на Ив. Стоянов между зъболекарската клиника и автомобилната работилница. Там имаше доста тихо помещение и горен етаж,
които след Освобождението служеха за училище. Долният етаж и сега
отчасти стои. Тия лекции, които аз и други млади учители изнесохме,
имаха повече общообразователен характер. Зная, че и Величко Рачев
е бил лектор. Между членовете на читалището си спомням Атанас
Вълчев, Петър Ченгелиев, М. Иванов, П. Българанов и няколко шивашки работници. Всъщност членовете на читалището бяха членове
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на социалистическата дружина в Шумен. Не мога да си спомня кой е
стоял начело на дружината. В нея имаше и млади учители шуменци,
които учителствуваха по селата. През време на ваканциите те се завръщаха в града и читалището оживяваше. Спомням си, че се изнесоха
и няколко представления: „Христо Ботев”, „Стефан Караджа” и други
едноактни революционни сценки. Артисти бяха учители и младежи;
декор и костюми искаха от другите читалища в града. Предполагам,
че това беше около 1895–1896 г. След няколко години читалището се
закри. Когато Димитър Благоев е бил в града, аз бях вече завършил
училището. Мисля, че е живял в старата „пощенска” улица. Влизал
съм в печатницата, в която ми бяха познати Христо Генчев – словослагателя и Стефка Русева. Виждал съм да помагат и членове на социалистическата дружина. Едно сляпо момче, Стефан, въртеше колелото.
Моят брат Рачо често отиваше в печатницата при Димитър Благоев за
вестника си. Мисля, че и Янко Сакъзов участвуваше във вестника и в
печатницата. Моето впечатление е, че към 1900 г. социалистическото
движение в града беше много слабо и се ръководеше от Янко Сакъзов.
Към 1901–1902 г. настъпи по-голямо оживление, когато дойдоха Васил Коларов и Е. Марковски. Спомням си, че Васил Коларов държа
пламенна политическа реч на публично общоградско събрание, която
възбуди вниманието на всички граждани. Той се прояви като добър
оратор и организатор. Неговото име стана известно.

4. V. 1953 г.
Коларовград

АНГЕЛ НИКОЛОВ ПЕЙЧЕВ
(52 – годишен, родом и живущ в Коларовград,
печатарски работник)
Баща ми, Никола Пейчев, е родом от Шумен, а дядо ми от изчезналото село Стража. Учил съм до първи клас и от 12-годишна
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възраст постъпих на работа в печатницата на П. Пенев и Аргоети.
Отпосле разбрах, че двамата съдружници по това време купили,
и по-право първият от тях, купил печатницата на Д. Иванов. Последният беше заболял по Балканската война и остана да работи
само като книжар. Д. Иванов почна да работи като печатар в края
на 1907 г., като купи и инсталира в избата на дома си печатницата
„Гутенберг” на Д. Кънчев. През войната 1912–1913 г. като негови
съдружници бяха станали казаните Пенев и Аргоети, а после печатницата остана на Пенев. При него работих до 1915 г. Спомням
си, че взех участие в печатането на детските стихове „Школско
звънче” от Тр. Симеонов. В 1915 г. или пък 1916 г. Пенев и Аргоети се разделиха. Старата печатница остана на П. Пенев, а Аргоети
купи печатницата на някой Андронов от Разград и я пренесе в Шумен. Около две години после работих при Аргоети, след което се
прехвърлих в печатница „Сп. Попов”. Тя вече беше най-голямата
печатница в града. През 1919 г. печатарските работници при „Сп.
Попов” направиха стачка, с цел да им се повишат надниците. Стачката трая 5-6 дни и завърши без резултат, понеже голяма част от
работниците още първите 2-3 дена се завърнаха на работа. Първите такива бяха Ганчо и Атанас Блъсков. Всичко стачкуваха около
25 работника. В 1920 г. аз преминах към тясно-социалистическата
партия. По това време нова печатница се откри от Ст. Дойчев, която изобщо се занимаваше с акцидентна работа. Мисля, че там се
печата един детски вестник „Синчец” (Г. Бойчев от с. Правенци,
Новопазарско). Около 1922 г. един османпазарлия Петър в съдружие с един кожухар и Зл. Дойчев бяха купили една нова печатница
от София и я инсталираха в работилницата на Баевото здание (ул.
„…….” и ул. „Цар Освободител”). Тя не можа обаче да работи, понеже собствениците не можаха да я организират, а и се мъчеха да
се изиграят един друг. Аз с още трима приятели: Юрдан Юрданов,
Николай Кулев и Атанас Радев я взехме под наем. Купихме нови
букви, но и ние след 2-3-месечна работа бяхме принудени да я изоставим. Не си спомням дали печатахме в нея книги. В 1923 г. я купиха в Разград. До 1932 г. работих тук-там из печатниците. В 1932
г. влязох в съдружие със Ст. Дайчев в неговата печатница , като ку• 18 •

пих и аз една печатарска машина от София. В 1933 г. се разделихме
и аз открих самостоятелна печатница „Зора”, която съществува до
1940 г., до второто национализиране на печатниците. Имах хубави
букви и печатах в. „Шуменска поща”, лекции на Юрдан Игнатов
и учителката Игнатова или Ганчева, не помня. При мене печатаха книги и Кр. Кърджиев, и Г. Бойчев. Вероятно са били печатани
и други книги, които не си спомням. Аз също работих главно акцидентна работа. Броят на работниците при най-усилена работа
беше 5-6 души. Към 1930 г. мисля, че в града имаше турска печатница със старата писменост, но какво стана тя, не зная. После пак
се яви друга турска печатница с латиница, на която са печатани
турски книги и вестници, която беше купена от Велико Попов към
1942 г. и присъединена към неговата, като печаташе също турски
книги. Други нови печатници след 1935 г. не зная да са откривани
в града. В печатницата се водеше архива, но едва ли тя е запазена.

5. V. 1953 г.
Коларовград

………… СТАНЕВА ДАЙЧЕВА
(65 – годишна, родом от Балчик, живуща в Коларовград)
Съпруга съм на Станю Дайчев Пенев. Роден е в с. Стража (до
града) през 1882 г. На двегодишна възраст баща му се заселил окончателно в града, гдето вече имал къща на ул. „Македония”. Баща му
е бил земледелец. Станю е учил до трети клас и после постъпил на
работа като книговезки и печатарски работник при Вл. Блъсков и
Димитър Търговски. Работил печатарство и във Варна. Към 1908 г.
си отворил книжарски магазин в града на „Арастата”. Той с голям
труд и икономии се замогна и след войната 1912–1913 г. си купи
книговезки машини и почна да подвързва книги. Към 1922 г. купи
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от Варна една средна печатарска машина „американка” и отвори
печатарски отдел: търговска и акцидентна работа. Работеше с малко хора- един-двама души, при него се учеха и децата на брат му
Коста. В печатницата се печатаха формуляри, обявления, покани,
отчети и пр. Печатан е в. „Шуменски бюлетин” и няколко книги.
Помня, че имаше един роман, „Приключенията на Арго”, устави
на дружества, учебници на Игнатов и др. Печатницата му работи
до 1948 г., до второто национализиране на печатниците. Той се занимаваше и с печаторезачество. Почина през пролетта на 1951 г.

16. V. 1953 г.
Коларовград

НИКОЛА ДИМИТРОВ МРАЗОВ
(58 – годишен, родом и живущ в Шумен, служещ)
Баща ми, Димитър Ангелов Мразов, произхожда от шуменски род. Бил е търговец-бакалин, а дядо ми Ангел (1820–1889 г.) се
е занимавал с каменоделство. Чувах, че неговият баща, но как се
казва, не зная, бил родом от Македония. Това обаче не е положително. Освен баща ми, дядо Ангел има още трима сина: Петър, Неделчо и Сава. Това ми дава основание да предполагам, че вероятно
прадядо ми се е наричал Петър. При това положение вероятно е,
че печатарят в „Цариградски вестник” – Кръстю П. Мразов е чичо
на баща ми. Аз не съм чувал да се приказва за по-старите деди и
роднини. Имам по-стар брат Ангел, който живее в с. Трем. В града
няма друга фамилия Мразови.
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19. V. 1953 г.
Коларовград

МАРИЯ ЛАНГОВА ДЮКМЕДЖИЕВА
(85 – годишна, родом от Прага, живуща в Шумен, ул.”……” №…)
По народност съм чехкиня. Току-що бях завършила гимназия
в 1891 г., когато ми се предложи да отида в България като учителка
по ръкоделие. Аз завърших в Прага специална девическа ръкоделна
гимназия. Понеже в Шумен вече имаше чехи, приех поканата на Шуменското училищно настоятелство и станах преподавателка в девическата Нанчова гимназия до 1930 г. През 1896 г. се омъжих за Коста
Дюкмеджиев. Той е учил в Шумен, после следвал две години в Цюрих,
учителствувал във Варна и по-дълго време е бил чиновник в администрацията. Бил е директор на Държавната печатница през време на
Радославовия кабинет и два пъти кмет на град Шумен. Подробности
по службата му, а и за политическата му дейност, не зная. Той беше
добър човек по душа, но страстен партизанин-радославист. Имаше
музикални наклонности. Преди Балканската война издаваше и местен вестник, мисля „Новини”. Починал е 1948 г. на 80–82 години. Към
1897–1898 г. се заселихме в сегашния квартал, който беше изключително турски. Имаше само новозаселени 2-3 български семейства.

30. V. 1953 г.
Коларовград

НЕВЕНА КОСТОВА САВОВА
(63 – годишна, родом в Преслав, живуща в Шумен,
ул.”Любен Каравелов” №…, бивша учителка)
Дъщеря съм на Коста Савулакев. Дядо ми, Сава (Савулаки), е
внук на хаджи Сава, чрез сина му Панайот. Той е починал на 82-го• 21 •

дишна възраст в 1908 г. Занимавал се е със сладкарство. Дюкянът
и къщата му беше срещу сегашните хали на „Арастата” (сега има
зеленчукови дюкяни на ул. „Цар Освободител”). Там е имало стара
2-етажна къща, останала в наследство от дядо му хаджи Сава. Дядо
ми Савулаки знаеше да чете български и гръцки. И в турско, и в
българско време купуваше бонбони и сладкарски фини изделия от
Цариград, Букурещ и Виена. В Шумен му работели за дюкяна халва
и торти. Към края на живота си съборил старата къща и почнал
да строи настоящото здание, което баща ми дострои- дюкяни и
жилище. Имал двама сина: Коста (баща ми) и Панко (Панайот).
Баща ми е роден в 1859 г., учил в Шумен и завършил 4-ти клас в
тогавашното училище. Учил и при П. Волова, при Т. Джабаров, Добри Стойков, Деребеев и др., които вече не помня. Взел участие във
„Френската” сватба, за което събитие дал бележки в тефтерчето си.
Още в турско време станал телеграфист в станция Каспичан, а след
Освобождението се завърнал в града, станал чиновник в съда, а
после го назначили мирови съдия в Нови пазар, Дибич, Преслав и
пр. В 1886 г. се оженил, завърнал се в града, но се уволнил от служба и отишел в Добрич като адвокат. Към 1901–1902 г. дядо Савулаки му купил настоящата къща и той се прибрал в града, гдето след
късо адвокатство се пенсионира. Свиреше добре на цигулка. Не
зная от кого е учил, но не от А. Стоянов. Любовта към музиката се
предаде на всичките му деца. Всички свиреха на цигулка и китара,
мандолина. Майка ми - …….., произхожда от град Добрич. Баща
ми почина в 1935 г. на 76-годишна възраст. Той е взел дейно участие в живота на читалище „Арх. Михаил” и е бил негов секретар.
Къщата, в която сега живея, е купена от майката на д-р Д. Добрев, сега покойник. Принадлежала е на нейната майка. Тя е била
много стара, повече от 150-160 -годишна. Когато дядо ми я купи,
имаше открита веранда, особено стаите от долния етаж имаха
малки прозорчета с решетки. Горният етаж беше от плет.
Аз завърших Шуменското педагогическо девическо училище
в 1908 г. и станах учителка в с. Драгоево. В 1918 г. бях преместена
в град Шумен, във 2-а прогимназия, гдето учителствувах до 1940 г.
непрекъснато. Предавах български език, история и география. Ди• 22 •

ректор на прогимназията беше Грънчаров. В 1935 г. старото училище, строено в 1883–1884 г., беше съборено и построено сегашното,
новото училище. Намерих две снимки на баща ми със свои съученици от 1875 г. и друга от 1881 г., които предавам в архива.

3. VІ. 1953 г.
Коларовград

БОЯН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
(64 – годишен, родом и живущ в Коларовград,
ул.”Генерал Заимов” №…)
Баща ми е от с. Дългач, по занятие чехлар. Майка ми е шуменка, дъщеря на дядо Рахни, когото не помня. Чувал съм, че е коренен
шуменец и тук имал полски имоти. Кога се е заселил в настоящата къща, в която сега живея (останала е само малка част от старата
къща; в двора има нова такава), не зная. Учих до 4-и клас. Бидейки
ученик през 1903 г., може да е било и 1902 г., спомням си, че клубът
на Социалдемократическата партия беше на ул. „Цар Освободител”
№1(Пашпуровата кръчма), там бяха дошли от София Янко Сакъзов
и Кр. Раковски и имаха публична дискусия с водачите на тесните
социалисти в града Е. Марковски и В. Коларов. Това беше преди
Русенския конгрес. Събранията бяха масово посетени от местните
социалдемократи и направиха силно впечатление. Аз ги посетих
като ученик. Наскоро след това стана и разцеплението, широките си потърсиха друг клуб, а тесните останаха. Водачи на тесните
бяха В. Коларов, Е. Марковски, Вичо Папазов. Тесните бяха повече работници, а широките имаха повече интелигенция, учители и
чиновници. Около 1904 г. отидох в София и постъпих на работа.
Престоях там до 1909 г., когато се завърнах в града и станах секретар
на градската партийна организация до 1911 г. Градският комитет се
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състоеше от пет души. До 1919 г. водач на Шуменската организация беше Е. Марковски, после го замести Вичо Папазов, след 1921 г.
Балю Тодоров. Към градския комитет имаше увеселителна комисия,
която устройваше вечеринки, забави, театрални представления. От
името на този комитет често съм подавал молби да искам читалищния салон за забавление или театър. В театралния колектив се проявяваха повече Методи Керемекчиев, Добри Чернев и Гиню Писков.
Помня, че още преди Балканската война се игра „Живият труп” от
Толстой. В 1919 г. до 1929 г. бях в Преслав на работа и организатор
на работническата партия след 1924 г. Бях задържан на 12. ІХ. 1923
г. около 45 дни и след 1925 г. няколко месеца, след атентата. В 1925 г.
в помещението на интендантството се гледа голямо конспиративно
дело, по което имаше доста осъдителни присъди. До 9. ІХ. 1944 г. бях
постоянно подозиран и преследван като комунист.
За развитието на работническото социалдемократическо движение преди
1903 г. не зная нищо. Има живи социалдемократи
от това време: Петко Българанов, Н. Сапунджиев. Чувах, че Петко
Българанов и Ж. Вълев преминали към либералистичното течение
на Харланов, а после станали широки. Чувах, че най-старият клуб
на социалдемократите е бил някъде в постройките на дърводелските работилници на ул. „Цар Освободител”, при зъболекарския
кабинет. Там е било по-рано и някакво работническо читалище,
вероятно още преди да е имало социалдемократически клуб. Към
1919 г. клубът на тесняците се премести в зданието на Рагъб (до
съветската книжарница), а още по-късно в зданието на сегашния
околийски партиен комитет. През 1921 г. имаше голям подем в
партията и приток на широки социалисти (М. Халачев, Тютюнджиев и пр.). Ако движението през м. септември 1923 г. не можа
да добие повече активност, то се дължи преди всичко на това, че
10 дни преди деня на датата, на която трябваше да почне акцията,
бяха задържани всички по-видни и дейни хора на партията. Но и
навлезлите ширканци в партията бяха недейни и колебливи.
Имам по-голям брат …….. и сестра Стилияна, омъжена за покойния учител Къню Кърджиев. Дядо ми по майка, Рахни, беше
бакалин. Баща ми е починал към …. г. и беше демократ.
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4. VІ. 1953 г.
Коларовград

МЕТОДИ СПИРИДОНОВ КЕРЕМИДЧИЕВ
(68 – годишен, родом и живущ в Коларовград,
ул.”Македония” №…, пенсионер)
Роден съм в Шумен и учих в града до началото на гимназията.
Работих при баща си, после станах писар, административен чиновник и секретар-бирник в Шуменска околия. Още като младеж
бях съчувственик на социалистическото движение и станах член
на Комунистическата партия в 1908 г. Признат водач на Шуменската комунистическа организация беше Е. Марковски. По-късно
се изтъкнаха Вичо Папазов и Балю Тодоров. По това време организацията се ръководеше от градски и окръжен комитет. Секретарите изпълняваха административна работа и се избираха измежду по-млади и дейни хора. Такива бяха Ханджиев (не е от града),
Боян Василев, Димчо Попов и пр. Към градския комитет имаше
и увеселителен комитет (комисия), която се занимаваше с уредба
на вечеринки, забави представления и пр. Вземах дейно участие в
него и бях натоварен да ангажирам читалищния салон и подготвя
забавата. При тези забави се събираше малък вход за нуждите на
организацията. Между нашите членове имаше добри самодейци:
музиканти, хористи, артисти любители, които вземаха най-дейно участие и роли в представленията. Последните бяха обикновено едноактни пиеси със социалистически дух. Доста тогава се
тачеше Хауптман. Още в 1902 г. по инициативата на В. Коларов се
игра пиесата „Тъкачите”, в която взеха участие В. Коларов и много младежи. По-голямата ми сестра Катя (по съпруг Пеева) и аз
също играхме: тя-старицата, а аз ролята на момче. „Тъкачите” има
голям успех в града и беше дадена втори път. Взеха тогава роли и
Е. Марковски, Захари Пастармаджиев, Г. Кюлевчалиев и др. Беше
поставена на сцената и „Живият труп” от Толстой. По дадените
пиеси не мога да си спомня подробности. Също така относно по• 25 •

литическите и обществени събития не помня добре. Бях активен
член на Комунистическата партия до 1924 г. Спомням си, че преди
1903 г. и разцеплението на социалдемократите в града имаше вечерно работническо училище, в което преподаваха Е. Марковски,
В. Коларов, Б. Евтимов, д-р Бояджиев и др. Вероятно е било през
1902 г. Аз не съм го посещавал, но там водех вечер по-голямата си
сестра Катя.
Около 1920–1922 г. влязох в Шуменския градски театър и играх в някои пиеси. От артистите тук има някои само, напр. Недялка Момова.
Баща ми и дядо ми Ненко са били керемидчии и са живели в
двора на сегашната ми къща.

7. VІ. 1953 г.
Коларовград

ИРИНА ПЕТРОВА КАЛЧЕВА
(66 – годишна, родом в Болград,Бесарабия,
живуща в Коларовград, ул.” Цар Освободител” №80)
По рода на майка си съм внучка на капитан Георги Мамарчев. Ще разпитам за родството си с него и допълнително ще дам
сведения. От малка съм дадена като храненица в семейството на
д-р Верби, то се погрижи за омъжването ми и настаняването ми
в живота. Къщата, в която сега живея, е принадлежала на хаджи
Петър Дюкмеджиев.
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10. VІ. 1953 г.
Коларовград

ЖЕЧКА НИКОЛОВА СТОЙНОВА
(72 – годишна, родом и живуща в Коларовград, ул.”……” №…)
Баща ми, Вълчо Пенев, е бил дикиджия. Живял е в къщата, в
която сега живея. Казваше, че била много стара, може би е 200-годишна. Баща ми я бил поправил. Баща ми е починал към 1910 г.
Още в турско време станал майстор и дюкянът му се е намирал на
„Кушир”. Към 1894 г., когато бях завършила училище, беше доста западнал. Аз учих в девическото класно училище и завърших
6-и клас в 1894 г., когато падна Стамболов. По това време директор беше Стателов. През 1893 г. или пък е било 1894 г. на 3-4 пъти
се събирахме в учителката Николина Цонева, която живееше на
„Къллека”, и там вечер идваше Тъпанков, печатарски работник в
печатница „Искра”, и ни четеше социалистически книжки. Имаше
5-6 ученички, повечето не от града. Спомням си само имената на
Елена Бабева, Мария Бошнакова и Цветева (тя имаше сестра учителка) от Казанлък. Директорът се беше научил за този кръжок и
повика по-големите ученички да ги мъмри. Заплашил ги с изключване и кръжокът се разтури. Какво стана с Тъпанков не зная. Близо до дома ми живееше Ангел Николов Дончеолу, после учител. В
тяхната къща също се събираше социалистически кръжок, в който
влизаха Хр. Косев и Минчо Костов от Котел. Ангел Николов после стана разпален социалист, но рано почина от охтика. Аз станах
селска учителка. Омъжих се за Никола Стойнов, също селски учител. Доста дълго време бяхме заедно учители в с. Дивдядово.
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12. VІ. 1953 г.
Коларовград

ТОДОРА ХАДЖИ САВА РАДЕВА
(78 – годишна, родом и живуща в град Шумен,
ул.”Димитър Благоев” №…)
Произхождам от рода на хаджи Ради, стар еснафски род. Баща
ми хаджи Сава, е бил дикиджия и чехлар. Починал е през 1917 г. на
столетна възраст. Учил е в килийно училище. Къщата му е била в
източния горен ъгъл на „Килийната” улица, а дюкяните му бяха на
„Староджамийската” улица, горния източен край три дюкяна, на
мястото на които после се построи сградата на Търговската банка.
Баща ми е имал много работници и в отделен дюкян е продавал
готовата стока. Той продаваше много стока по панаирите, особено
преди Освобождението. Посещавал е повечето панаири в нашата
страна, включително и Узунджово. Отиваше също на Джумайския,
Провадийския и панаирите в Добруджа. За всеки панаир товареше
(и след Освобождението за Джумайския) голяма волска кола с ангъши, която се напълвала със стока. От панаир се връщаше с много пари, които обикновено донасяше завързани в мешинена кожа,
донасяше и много дребни неща от панаира, особено колониални
стоки, бонбони, редки риби, хайвер и пр. Тогава в къщата за децата
настъпваше истинска радост. След Освобождението работата на
баща ми доста замря, във връзка със загубването на пазаря в Добруджа. А баща ми има в Тулча дюкян за продажба на изработената от него готова стока. Към 1890 г. работата на баща ми вече силно
намаля и около това време той престана да работи. В турско време
още е бил узбашия на дикиджийския еснаф. Водил и тефтери, но
сега нищо не е запазено.
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14. VІ. 1953 г.
Коларовград

АТАНАС ВЪЛЧЕВ ДОБРЕВ
(78 – годишен, роден в 1871 г.,
родом и живущ в Шумен, ул.”……” №…, колар)
Баща си, Вълча Добрев, не помня, когато е починал, бил съм
3-4-месечно дете. Занимавал се е с абаджийство. Роден е бил в с.
Осмар и до 12-13-годишна възраст е бил овчарче. Забегнал в Шумен и тук станал абаджийски чирак, а след многогодишно чиракуване и майстор-абаджия. Не зная къде е бил дюкянът му. Починал е сравнително млад, 43-45-годишен. По-големият ми брат,
Андрей (починал към 1947 г. на 82-годишна възраст), продължи
бащиния ми занаят. Родната ми къща се е намирала в махалата Горен чифлик. По-късно (1894 г.) ликвидирахме с бащиния си имот.
Аз си купих къща и дюкян на ул. „……”, а по-късно тя се отчужди
за училище „Ил. Р. Блъсков” и се преместих в тази къща, в която
сега живея. Между мен и брат ми имах сестра, която завърши гимназия и стана учителка. Омъжена е за Петър Ченгелиев, учител,
но скоро се разведе и почина като душевноболна. Аз имах малко
образование. Бях започнал да работя като момче още в коларската
работилница на дядо Стою Момоулу. Бях около 18-годишен, когато в града пребиваваше дядо Благоев. По това време, края на 1892
г. или началото на 1893 г., Благоев беше в града и издаваше вестник и социалистическа библиотека, които се печатаха в неговата
печатница. Тя беше в дюкяните на читалище „Напредък”. Имаше
един или двама постоянни работници. Един от тях беше Христо
Генчев, мисля от Севлиево, който беше словослагател. По-късно го
интернираха. По това време вече се беше основала социалистическата група в града, която имаше 35-36 души. Кои са нейните инициатори, не мога с положителност да кажа. Предполагам, че това
са Д. Благоев и Янко Сакъзов и още 3-4 по-интелигентни младежи
учители и чиновници. От тази група постоянно отиваха момчета
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да помагат в печатницата, главно да въртят колелото. Аз често я
посещавах (бях 17-18-годишно момче) и въртях колелото. Много
често съм виждал и слепия вестникопродавач Стефан да работи с
колелото. Мисля, че през 1893 г. се основа работническо читалище
в града. Бяхме се събрали в кръчмата на Миро 15-16 души от социалистическата група, между тях бяха Петър Ченгелиев-учител,
Христо Генчев, Харалан Николов, Герчо Куров, Янко Иванов и др.
Взехме решение да си съставим клуб или читалище, гдето да се събираме за четене на сказки, забави и разговори по работническите
въпроси. После се присъединиха и други работници и младежи.
Първото помещение на читалището беше до реката, гдето сега е
градината на площад „Оборище” (между „Сп. Попов” и Синджирли чешма). Там имаше много дюкяни и работилници. Самото помещение беше в една немного голяма стая, минаваше се по дървено мостче. Там читалището стоя 2-3 години, после се премести на
ул. „Цар Освободител”, до сегашния клон на поликлиниката (зъболекарския), до помещението имаше дърводелска работилница и
други дюкяни на Иван Стоянов. Читалището го нарекохме „Самообразование”. В него вечерно време, след работа, идваха младежите работници да пият кафе и слушат четения на разни теми, повече
стопанско-икономически и организиране на работниците и положението им в Европа. Говориха много за германския работник Бебел и за К. Маркс. Спомням си, че е идвал Кр. Раковски и е говорил
за Френската революция. Той е идвал и по-късно. Благоев съм слушал два пъти, но все ми се струва, че това беше в старото читалище
„Арх. Михаил”. Той говореше за развитие на работническото движение. По това време бяха почнали да работят и социалистически
кръжоци. В тях участвуваха всички членове на социалистическата
група, като се събираха по 10-12 души в домовете на някои работници или читалището. Аз съм посещавал много пъти кръжока в
дома на Герчо Куров (в „Килийната” улица), а също и кръжоците в
домовете на Петко Българанов и Атанас Юрданов (на „Къллека”)
няколко пъти. В дома на Герчо Куров съм виждал Д. Благоев, той
рядко ходеше и на кръжоците, вероятно беше много зает и с печатницата. Събирали сме се и в една къща на Пълнокладенчевата
• 30 •

част, срещу Владигеровото училище. На тези кръжоци се изнасяха
кратки реферати от някои учители или по-интелигентни членове
за работническото движение в чужбина или пък се прочитаха някои книжки. Много рядко съм виждал П. Байнов, който беше член
на социалдемократическата група, но вероятно е бил учител по селата.Също и Е. Марковски го нямаше по това време в града.
Дълго време кафеджия в читалището беше Жеко Станев,
много бедно момче, на което давахме възможност да се учи. Беше
убит през войната 1912 г. Спомням си следните членове на социалдемократическата група и читалището: Петър Ченгелиев, Христо
Генчев, Харалан Николов-ученик, Петко Българанов, Атанас Вълчев, Кули Момов, Келеоглу, Сава Карагьозов-плетач, Антон Патамански, Хр. Славов-колар, Кръстю Иванов, Никола Иванов, Методи Генчев, той беше добър цигулар и участвуваше в увеселенията,
които понякога се устройваха; Герчо Ив. Куров, Атанас Юрданов,
Янко Иванов, Дочо Спасов и други, които не помня. В 1897 г. бях
избран за председател на читалището, но бях взет войник и когато се завърнах след 7-8 месеца, то беше замряло. Пропуснах, че
социалдемократическата група вземаше участие в борбата срещу
Стамболов, участвувахме в някои митинги. На един такъв говори Янко Сакъзов, от един съседски балкон излезе правителствен
оратор, помъчихме се да го прогоним и да качим на балкона Янко
Сакъзов. Около това време беше дошел в града един руски евреин
нихилист (Михаил Исаков), той слезе с брата на моя майстор Алекси Момов. Настаниха го на работа като колар. Знаеше няколко
езика и държа сказки в читалището. Трябва да е било към 1896 г.
Тогава членове на читалището бяха и Матю Келбер, Юрдан Жуков,
Г. Кюлевчалиев. Този евреин после замина за Русе. Към 1897–1898
г. решихме да подновим читалището или да основем клуб. Беше
избрано мястото на Рагъл, двуетажна хубава постройка. Едва го
бяхме заели и скоро стана пожар в зданието. Отдолу работеха шивачите Андон Костов и Матю Келбер, които също бяха социалдемократи и членове на читалището. По това време се увличахме и в
македонските събития. В града имаше доста бежанци от Македония и покрай тях се създаде македонска дружина, в която, помня,
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влизаха поручик Кушевалиев и Кавалджиев. Имаше и анархистични течения.
След изгаряне на клуба (около 1898–1899 г.) социалдемократичният клуб се премести в зданието на Пашпура („Цар Освободител” №1), където ни завари разцеплението на тесни и широки.
Още преди 1903 г. имаше вече разни дрязги и разногласие между
членовете на местната социалдемократична група, като една част
от тях държеше за Янко Сакъзов. Това беше интелигенцията. Тогава Сакъзов още настояваше да се пуснат в партията дребните еснафи и да вземем участие в изборите с някои опозиционни течения.
Някакви особени случки обаче при нас не станаха. Изобщо групата живееше доста бездейно и едва когато се завърнаха в града Е.
Марковски и В. Коларов, партията се активизира. Имаше редовни
политически събрания с доклади за социалистическото движение
у нас и у чужбина, организационни събрания, увеличиха се много
членовете, влязоха и учители. Правеха се Първомайски манифестации, партията взе най-активно участие в борбите срещу правителството на Радославов, а после и срещу Д. Петков. Както Е. Марковски, така и В. Коларов се проявиха като добри и смели оратори
на митингите, които привличаха работниците. Буйни и многолюдни бяха митингите по повод въвеждане на десятъка. Преди разцеплението в клуба ставаха диспути между двете страни, идваха от
София Благоев, Н. Габровски и др. Мисля, че и Янко Сакъзов идва.
Идва и Раковски, но може би беше по-късно. С широките отидоха
интелигенцията и малко работници. Аз останах с тесните, чиито
ръководители бяха вече В. Коларов и Е. Марковски. Разцеплението
се оформи на конгреса в Русе, на който присъствувах като делегат. След това продължих до днес да членувам в Комунистическата
партия, като според силите и възможностите си съм помагал морално и материално. Поради разправии със зетя ми Петър Ченгелиев известно време вземах по-малко активно участие в дейността
на организацията, поради което не си спомням подробности.
Когато постъпих на работа като коларски чирак при моя майстор дядо Стою Момоулу, коларският занаят и бъчварският съставляваха един еснаф. Коларството беше слабо развито. Имаше
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повече майстори колари турци в „Къллека” и Равна махала. Стари
българи майстори колари бяха дядо Стою, брат му Алекси Момов,
Пею Кънев, Петър Стоев. Файтонджии бяха дядо Злати и дядо
Жеко. Прочути турци майстори бяха Исмаил и Дживгас. Хубавите
файтони се правеха в Русе, нашите майстори само ги поправяха.
Коларството се засили след 1900 г. и усилено напредваше до Голямата война. В града се създадоха доста (15-16) дюкяна, вече повече български и шуменските каруци ставаха прочути. Към 1904
г. аз имах собствен дюкян и работата ми вървеше добре до 1925–
1930 г. Тогава се явиха колари в някои големи села в околията и
работата на градските майстори силно намаля. След 1925–1930 г.
коларският еснаф още повече отслабна в нашия град с усиленото изселване на турците от града и околията, а турци колари вече
почти няма. Около 1906–1908 г. бях баш майстор на еснафа и член
на еснафския съд. Още тогава констатирах голямата задлъжнелост
на коларо-бъчварските занаятчии към еснафската каса и банките.
Изобщо, занаятчийството у нас към 90-те години на ХІХ в. беше
в голяма криза, за което отчасти причина е голямата земеделска
криза и неурожай у нас. След 1900 г. има подобрение, но войните
нанесоха нов удар на старите занаяти.

19. VІ. 1953 г.
Коларовград

ЙОВКА АНГЕЛОВА ГАНЕВА
(66 – годишна, родом и живуща в Коларовград,
ул.”……” №…)
Дъщеря съм на Ангел Ганев Кайджиев, опълченец. Той е роден в 1844 г. в Шумен. Баща му, Ганю Кайджията, бил родом от
с. Салманово, а майка му от град Преслав. Още на млади години
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дядо Ганю продал полските имоти и се заселил в града, като закупил сегашната ни къща и околните места. Имало лозя и малка
къща. Той е правил тази къща вероятно преди около 120–130 години. В града се занимавал с лозарство и кайджийство (рязане и продажба на тютюн). Той е имал 5 сина и една дъщеря (Тенка, майка
на Ан. Зидаров). Синовете му се занимавали с бакалия, касаплък,
кърджийство. Ангел е най-малкият. Не е ходил на училище. Учил
занаят при баща си. Около 1860 г., когато бил 15-16-годишен, баща
ми избягал от бащиния си дом и се присъединил към някаква група изселници, с които отишел в Добруджа, а после в Бесарабия. До
1875 г. той скитал из Влашко и Русия, немил и недраг, в най-голяма
нужда. Заседял се повече в Бесарабия, гдето бил дълго време ратай
при някакъв бакалин. Тогава станал и руски поданик. В 1876 г. намерил се с шуменци и заминал за Сърбия, гдето постъпил в българската чета и сетне в българо-руския отряд на генерал Черняев.
От документите, които си беше приготвил за пенсия, се вижда, че
е достигнал до подофицерски чин и служил в конвоя на главнокомандующия. Взел е участие в боевете на 3-4 октомври при Равна гора, 11-12 октомври в Явор планина и на 14-и октомври при
Кревет. Награден е бил със сребърен орден за храброст. Уволнен
на 27. ХІІ. 1876 г., връща се в Румъния и постъпва в 1-а българска опълченска дружина като подофицер. Участвувал във всички
действия на дружината (Шипка, Казанлък, Джурим, Стара Загора
и пр.). След войната отива в Ески Джумая и чакал освобождението
на града. Тук дошли домашните му, които не го виждали 18 години
и майка му починала от вълнение. Служил в администрацията и
общината. Научил се да чете в Румъния. В 1885 г. участвувал като
доброволец в Шуменската дружина при град Кула. Награден е бил
със сребърен медал за храброст. Участвувал в преследването на
разбойниците в Делиормана. Починал на 52-годишна възраст, в
1896 г. Отличавал се със скромност и честност. Бил оземлен с 40
дка земя, но върнал земята, понеже не могъл да я работи. Сестра
му Тинка, омъжена за …… зидаря е майка на учителя по пеене Ат.
Зидаров. Бащата на Зидаров и този на …… са двама братя, по произход шуменци.
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ГИНКА ВАСИЛЕВА ПАВЛЕВА
(78 – годишна, родом и живуща в Шумен, ул.”……” №…)
Опълченецът Никола Ненов Хашлаков е женен за покойната
ми по-възрастна сестра. Той е починал около 1922 г. на 80-годишна възраст. Родом е от града. Не зная кои са били родителите му
и с какво са се занимавали. Той от дълги години беше кръчмар и
заведението му се намираше под Илчов баир, зад пионерните казарми, по стария път за с. Ченгел. Чувах, че още от турско време
той държал това място. Имал и лозя. Той не обичаше да разказва
много за себе си, но все пак споменаваше, че забегнал от Шумен
преди Освободителната война, понеже бил подозиран във връзка с
шуменските революционери. Обвинявали го, че кръчмата му била
комитско свърталище. Тогава забегнал във Влашко. Дошел и брат
му Петър. Двамата с него постъпили в Опълчението, не зная в коя
дружина. И Петър, който работеше в кръчмата му, е отдавна починал. „Хъшлак” нарекли бай Никола Ненов, като се върнал от войната, понеже дружил с хъшовете във Влашко. Моят баща се казваше Васил Павлев и беше еминджия. Починал е преди 30 години.

ДЕЧКА ВИЧЕВА ПАПАЗОВА
(64 – годишна, родом и живуща в Шумен,
ул.”Вичо Папазов” №24)
Съпругът ми, Вичо Атанасов Папазов, е роден в Шумен през
1877 г. в бедно еснафско семейство. Завършил е прогимназия и постъпил на занаят като дърводелски чирак. По-късно имаше собствен дюкян като майстор. Имал голямо желание да се самообразова,
с голям труд се подготвил да завърши като частен ученик гимназия, но не се явил на изпит, понеже все бил зает с партийна работа.
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Другарят му Станчо Стоянов взел изпитите и станал учител. Още
17-18-годишен се включил в социалдемократическото движение и
станал близък помощник на Е. Марковски след Балканската война.
По характер бил тих, скромен, работлив и обичан от всички. В 1897
г. с Леви Исаков и Ал. Спиров обходили околията като пропагандатори и от тогава неспирно работи за партията. Бил е 25 години
общински съветник, член на училищното настоятелство, трудов
съдия и помощник-кмет през 1920–1921 г. при Ст. Янев. Участвувал в много партийни конференции и конгреси. Преследван от
властта, задържан, интерниран и съден през 1924 г. Починал през
1940 г. Аз се ожених за него в 1924 г. и затова не зная подробности
от живота му до т. г.

29. VІ. 1953 г.
Коларовград

ЖЕКО ЮРДАНОВ ИВАНОВ
(63 – годишен, родом и живущ в Коларовград,
ул.”……” №…)

Дядо ми е бил златар по занятие и той е купил къщата до Х.
Шамшадин. Той се поминал млад и баща ми останал без образование, бил бакалин по някои села, западнал и се занимаваше и с други странични работи. Аз съм роден на 13. ІІ. 1890 г. Имам средно
педагогическо образование и станах селски учител в 1909 г., отначало в Никополско, после в Шуменски окръг (с. Паламарица, вероятно с. Паламарца, община Попово). След Голямата война бях 4-5
години книжар с Денчо Кръстев, бяхме отворили комунистическа
книжарница в неговия дюкян. По-късно се занимавах с различни
работи, търговия, касаплък и пр. В социалдемократичното движе• 36 •

ние влязох през 1905 г., а в 1911 г. станах член на партията. През
1905 г. си спомням, че стана някакво разцепление в тесняшкото
социалистическо течение, при което се отделиха тъй наречените
либерали. Такива в Шумен имаше твърде малко: Петко Българанов и Жеко Вълев. В 1907 г. се отцепиха пък радикалите (прогресивните), помня че такъв беше Йосиф Железов-печатар (женен за
една от сестрите Макавееви). На конгреса на либералите във Варна
през м. май 1905 г. имало антигръцко движение в града и либералите бяха принудени да го довършат в Шумен, понеже ги изпъдили
от Варна като застъпници на гърците. През 1919 г. Комунистическата партия в града беше много силна и взе най-много гласове в
изборите за градски съвети и училищни настоятелства. Общински съветници имаше избрани девет, а училищни настоятели пет.
Като взехме изборите и получихме Общината, широките, които
имаха по два съветника, се присъединиха към Комунистическата партия. Така Петко Българанов и М. Тютюнджиев, отцепници
либерали, се върнаха обратно. Кмет стана Стефан Янев (живял е
на ул. „Климент” и ул. „Кирил и Методий”), а помощник-кметове
бяха Вичо Папазов и Съби Писков. Председател на училищното
настоятелство Кр. Арнаудов. Съби Писков отиде на стаж, замества го Арнаудов, а на негово място отиде Балю Тодоров. Когато и
Стефан Янев отиде на адвокатски стаж, Кр. Арнаудов стана кмет,
а Илия Пастармаджиев помощник-кмет. Балю Тодоров стана по
това време секретар на партията, аз го заместих в настоятелството, а Ив. Маринов стана заместник-секретар. Тогава се постави
началото на летните ученически колонии. Скоро, около 5-6 месеца най-много, комунистическият градски съвет беше разтурен. В
1921 г. секретар на партията стана М. Тютюнджиев, а Балю Тодоров стана учител в селата. През 1923 г. шуменската комунистическа партия не взе участие в септемврийските събития, понеже не
беше активизирана и подготвена за решителна акция. Пред събитията непосредствено Димитър Василев, (който беше стар член и
делегат на един конгрес) бил получил от В. Коларов инструкции
за предстоящата акция. Той ги предал на Гиньо Писков и се оттеглил. Около 20. ІХ. по нареждане на Гиньо Писков се събира един
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актив на Висока поляна – Кьошковете за разрешение на въпросите, свързани с една акция. Гиньо Писков проведе събранието, на
което имаше около 25 души. Реши се да се предприеме решителна
акция, поради което се определиха делегати за околиите, които да
отнесат решението. Избраха се и два комитета: военен и политически, които да извършат потребните приготовления към акцията. В тия комитети бяха избрани повече адвокати, които нямаха
решително отношение към акцията. Те взели становище да се чака
какво ще прави Варна. Така комитетите останали безучастни към
движението в с. Мадара. А и твърде скоро бяха заловени повечето членове на партията в града и обезвредени. Бях задържан и аз
в казармата. Някои войници (напр. Деню Попов) бяха готови да
ни освободят, но по-влиятелните и възрастни членове не искаха.
След обявата на партията вън от законите, първият нелегален деец
беше Вела Пискова, гимназиална учителка, тя организира първия
нелегален окръжен комитет и успя да съживи дейността на всички
организации. В края на 1924 г. тя трябваше да отиде в Русе, понеже почнаха да я преследват. За секретар беше определен Коста
Георгиев, сега пазач в Окръжния комитет, който беше неизвестен
на полицията и не й вдъхваше подозрения. Членове на комитета
бяха Димчо Попов, Димитър Миндов, аз и Драган Петков- гимназиален учител. Събирахме се много пъти, но Драган Петков почти
винаги отсъствуваше от събранията. Окръжният комитет се подчиняваше на наредбите на ЦК и на мен ми се струва, че не всякога
се действуваше в правилен и съобразен с обстоятелствата начин.
Предприемаха се нападения, обири за сдобиване на средства и пр.
В окръга имаше две нелегални чети (Б. Копринаров – Османпазарско). Бяха заловени хора от тях, а също и М. Митовски от Попово,
чрез които се разкриха всички членове на партията и центъра й в
Шумен- окръжния нелегален комитет. Бяха задържани около 400
души. Имаше и процес, първият процес по ЗЗД (Закон за защита
на държавата) у нас. Аз бях задържан почти 8-10 месеца. Бяха задържани и едни от най-добрите работници в партията - Невена
Кюлева и П. Ботев. Имаше много освободени под гаранция, между
тях и Невена, която успя да избяга в Русия, там се омъжи за д-р
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Царвуланов. По тези процеси беше задържан и Вичо Атанасов и
Деню Попов, учители, които трябваше да организират един обир в
с. Златар. Тогава окръжният управител беше Търкуланов. Ставаха
много чести промени в нелегалната организация на партията. Към
1927 г. влязох в легалната работническа организация, която се организираше от държавата. В нея имаше много наши хора, но бързо
ни разкриваха и не можехме да действуваме активно. Бяха принудени да напуснат активната работа и Вичо Папазов, който беше
вече застарял, и Балю Тодоров, който стана някъде учител и повече не се върна в движението. Той е родом от с. Имрихор (с. Велино), беше доста старателен, но му липсваше воля и смелост. Имаше
гимназиално образование и стана селски учител. Гимназиалното
образование го е добил като работник, чрез самообразование, като
частен ученик. Почина в 1950 г. Беше приблизително моя възраст.
Обичаше вестникарството и доста време е бил настоятел на партийните издания. Съпротивителното движение след 1930 г. се води
от по-млади другари, имаше няколко процеса. За това обаче аз не
зная подробности, понеже не съм участвувал. За събитията около
1920–1925 г. може да бъдат разпитани още В. Калдъръмов, Т. Виденов, Деню Попов, Боян Българанов. През 1952 г. бях награден от
ЦК на партията за продължително членуване в нея.

ПЕТЯ ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА
(76 – годишна, родом и живуща в Шумен,
ул.”……” №…, бивша учителка)
Завърших прогимназия в Шумен в 1894 г. Не съм участвувала в социалистически кръжоци. Бях една година учителка в село,
после в град Сливен. Бях уволнена във връзка с организацията на
Учителския съюз и отново станах селска учителка. Ходих в Чехия
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на специализация по ръкоделие.
Баща ми, Димитър Драгоев, бил най-малък от братята и сестрите си. Не е ходил в училище, сам се е учил. Останал сирак, без
да е имал още занаят. Ходил да слугува на много места из града и се
установил като бояджия у някои арменци. После станал майстор,
работел в дома си. Работа имало малко преди Освобождението, но
след това успял да се съвземе и стана един от добрите бояджии в
града.
Майка ми е от рода на Касапивановите. Баща ми почина в
1914 г. на 74 години. Къщата, в която живея, е била купена от дядо
ми Драгой от с. Дивдядово, когато баща ми бил още момче. Тогава
кварталът се наричал „Горен чифлик”. Баща ми я поправил след
Освобождението. Дядо Драгой имал хубав имот в с. Дивдядово,
но се преселил да живее в града. За другите му синове и дъщери не
зная нищо.

АНАСТАСИЯ ЖЕЧО ХЛЕБАРОВА
(83 – годишна, родом и живуща в Шумен,
ул.”Лайош Кошут” (поручик Мутафов) №9, бивша учителка)
Съпруга съм на покойния Жечо Хлебаров, дългогодишен основен учител в града. Баща ми се казва Деню Райчев, по занятие е
бил сърмаджия и работил в арменци сърмаджии. Майка ми е от
Преслав. Бащината ми къща се намираше северозападно от църквата „Св. Възнесение”, близо до дома на Пънтев Ангел. Свърших
шуменското трикласно училище и постъпих в Педагогическото,
което завърших в 1889 г., като повтарях ІІ-ри курс по болест. Във
ІІ-ри курс, преди да повтарям, бяха учители Димитър и Вела Благоеви. Мисля, че Вела преподаваше руски език, а Благоев гражданско учение. Не си спомням Вела да е преподавала ръкоделие, този
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предмет се преподаваше от Симана Щерева. През това време ми
преподаваха Г. Балкански, Цв. Бонев, Хр. Кантарджиев, Ст. Деребеев, Ан. Стоянов и Велчо Дойнов. Не си спомням да е имало много скъсани и пропаднали на изпитите. Деребеев и Балкански бяха
доста строги и груби. Н. Ганчев, Хр. Кантарджиев и Бонев правеха
впечатление на добре подготвени учители и благи хора. Благоев
и съпругата му бяха тихи, скромни, авторитетни преподаватели.
Вела Благоева носеше според модата тогава широка шапка, която
поставяше ту назад, напред или встрани, и ние, ученичките, често
се занимавахме с нея. Като завърших училището, станах учителка в
Тулча. Там бяха учители Жечо Хлебаров, П. Саваджиев и още други шуменци. Имаше търговци и занаятчии по произход шуменци,
а и шуменки, омъжени тук. Завърнах се в Шумен, понеже българското училище се закри. През 1894 г. се омъжих за учителя Жечо
Николов Хлебаров, роден в 1864 г. или 1865 г. Баща му е бил дикиджия. Чувах, че и дядо му е бил такъв. Къщата, в която живея сега,
е купена от дядото на мъжа ми от турски търговец. В горния край
на тази улица имаше пазарска джамия и около нея турски къщи.
Тук живеели и големи военни лица, чужденци на турска служба и
богати турци. Майката на моя мъж се е наричала Димитрица Вичо
Билдирева. Баща й и майката на учителя Димитър Сребров са брат
и сестра. Двама от братята на Димитрица Билдирева се изселили
в Бесарабия и останали там. Моят свекър и Димитър Мутафов,
които са живеели в насрещната къща, са роднини по сватовство.
Съпругът ми Жечо учителствува в основните градски училища и
късо време в прогимназията. Починал е през 1939 г. В южната част
на сегашния ни парцел е била къщата на Харалан Владигеров и
сестра му Василка, омъжена за Д. Беделев. Зная, че баща му се е
поминал рано и те останали сираци. Харалан доби с голям труд
висше образование, мисля в Букурещ. Част от къщата е още запазена. В същия двор, в по-западната му част, живял и един шивач,
Костаки Христов, който бил преди Освобождението диригент на
оркестъра. Там, в техния двор, чувах от свекърва си, живеел унгарският емигрант Кошут*, който имал големи музикални дарби. При
него отивали да се учат на музика много българчета. Пропуснах
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да кажа, че когато бях в педагогическия курс, Р. Рачев беше училищен инспектор. От съученичките си помня Иванка Славова, Петя
Щерева, Цвета Ст. Шиварова и Анастасия Радева. Преди омъжването си вземах няколко пъти участие в представленията, които
околийското учителско дружество „Основа” няколко пъти изнася.
Не помня какви бяха пиесите.
* Навярно става въпрос за Шафран, който е живял в този
край.

10. VІІ. 1953 г.
Коларовград

НАУМ ПЕНЕВ САПУНДЖИЕВ
(85 – годишен, родом в с. Смарден, Костурско-Македония,
живущ в Коларовград, ул.”……” №14)
Роден съм в бедно македонско семейство по време, когато в
Костурско беснееше гръцка пропаганда. Ходих в гръцко училище. Едва 13-14-годишен почнах да работя при близки в Цариград
и Мала Азия като зидар и друга тежка работа. В 1885 г. се изселих
с близки роднини в България, в град Ловеч. Там учих български
писмено и станах касиер на една фурна. Взех участие и в работническата организация. После около 1887 г. и по-късно бях на 2-3
пъти на работа в Търново, гдето се запознах с Димитър Благоев,
а в 1898 г. отидох в Русе, на работа при фирмата „Сингер”, на която станах търговски пътник. В Русе също в 1899 г. се организира
социалистическа организация, в която взех участие. През 1899 г.
бях изпратен в Шумен като представител на фирмата. Тук заварих,
че социалистическото движение е замряло. Какво е било по-рано,
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не зная. Инициатори на социалистическото движение тук бяха няколко учители: Жечо Чанков, Георги Михайлов, Стефка Русева, Ст.
Колев и др. В така основаната група влязох и аз, Димитър Щерев,
П. Байнов, П. Българанов, В. Папазов и др. Още в 1899 г. се създаде
социалдемократически клуб, чието първо помещение беше една
стая във втория етаж на зданието на Рагоб. Дълго време в първия
етаж на същото здание (сега бул. „Славянски” №…) имаше шивашки магазин. Един от тях се държеше от Андон Костов и М. Келбер.
И те станаха членове на градската социалдемократическа организация. Мисля, че в 1900 г. в зданието на Рагоб произлезе пожар,
вероятно по небрежност на шивачите. Тогава клубът се премести
в зданието на Пашпура, ъгъла на ул. „П. Волов” с „Цар Освободител”, гдето се помещава дълги години до разтуряне на партията
(1925 г.). Социалистическата организация в града се активизира
много, когато се завърнаха в града Е. Марковски и Васил Коларов
(1900 г.). Тогава тя редовно правеше събрания, организираше Първомайски манифестации, вземаше участие в митинги и пр. В 1900
г. и 1901 г. тя взе дейно участие в митингите срещу десятъка. В едно
публично събрание на „Кушир” за пръв път говори и Васил Коларов, тогава стажант-адвокат при К. Миланов. Добър оратор беше
и Е. Марковски, на едно публично събрание той се беше разпалил
и се нахвърля и върху опозицията, която също участвуваше в митинга. С. Симеонов (женен за Макавеева) се помъчи да го махне от
трибуната, но го прогониха. Бях гост на Плевенския конгрес – 1902
г., когато двете течения в партията бяха вече на път да се разделят
официално и взаимно се нападаха. Джидров, добре подготвен теоретично, се помъчи да убеди конгреса в правотата на широките.
Той усилено беше подкрепен от Я. Сакъзов. От тесняците само Е.
Марковски беше подготвен за борба по теоретични въпроси, които се развиваха там. Я. Сакъзов дори му казваше: „Това не е за твоята шуменска глава”, а Еньо му отговори: „За твоята не е”.
През 1902–1903 г. се откриха вечерни курсове за работниците.
Като преподаватели в тях бяха Е. Марковски, лесничеят Радивоев,
Трифон Илиев - финансов подначалник, Т. Кулев от Земеделската банка, В. Коларов и Палазова (учителка). Б. Ефтимов (дотогава
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учител в с. Драгоево, беше отишел да следва право в Лозана и не е
участвувал в курса).
През 1902 г. секретар на градската организация беше В. Коларов. По негова инициатива се подготви и даде в читалище „Арх.
Михаил” пиесата „Тъкачите” от Хауптман, която има голям успех.
Главната роля играеше В. Коларов. Вземаха участие Е. Марковски,
Д. Тодоров (училищен инспектор), В. Шейтанов, В. Калдъръмов,
В. Горанов (банков чиновник), Д. Филев, Невянка Кръстева, Любица Атанасова, Г. Кюлевчиев и пр. По-късно представлението се
повтори.
През 1903 г. в Шумен почина Д. Димитров, зная, че е родом от
Шумен, беше болен от туберкулоза. Мисля, че сестра му е омъжена
за Е. Петров. При погребението му се носеше червено знаме. На
гробищата държа надгробна реч Ст. Стойнов. Той беше близък с
Коларов, но беше почнал явно да клони към широките, минаваше
за силен ум и добър теоретик на социализма. През 1903 г. нашата
организация почна да изживява борбите по разцеплението, единството й се накърни. Като поддръжници на Я. Сакъзов се оказаха
П. Байнов, Ал. Спиров, Тютюнджиев. Тогава Байнов току-що беше
отворил една малка работилничка за пластилин. В града имаше и
рисувален курс за учители под ръководството на Б. Денев. По това
време дойдоха в града Д. Казасов и П. Джидров и по спорните въпроси правиха препирни с В. Коларов и Марковски. Състояха се и
публични диспути. Около широките останаха малко хора, някои
чиновници и еснафи. Мнозинството се присъедини към тясното
крило.
През 1905 г. стана едно малко разцепление, солидаризираха се
с Д. Бакалов и се обявиха срещу засилване на централизма в партията 4-5 души, т.н. „анархолиберали”, между които, помня, бяха
Йосиф Ковачев, Пенев и Захари Жеков. После те отидоха с широките. Към тях може да е бил и П. Българанов, но добре не помня. В
1907 г. излязоха още 2-3 души, т.н. „прогресисти”. Мисля, че такъв
беше Жеко Вълев, който също стана широк.
До войната 1912–1913 г. в града социалдемократите, „тесняците”, се засилиха организирано, навлязоха в партията и работни• 44 •

ци от промишлеността и членовете й достигнаха над 100-на. През
войните дейността поотслабна, за да се засили след Първата световна война. Аз непрекъснато членувах в организацията от 1899
г., но поради работата си, която ми налагаше често отсъствие от
града, не бях в течение на всички работи. През септември 1923 г.
бях задържан и не съм добре запознат със събитията. В нелегална
борба не съм участвувал.
Спомням си, че през 1899 г. Я. Сакъзов беше дошел в града и
говори в читалище „Арх. Михаил” за политическото положение в
страната. В 1905 г. идва и К. Раковски и говори в нашия клуб, тогава аз открих събранието.

15. VІІ. 1953 г.
Коларовград

АЛЕКСАНДЪР РУСЕВ ИВАНОВ
(74 – годишен, родом и живущ в Коларовград,
ул.”Лайош Кошут”(пор. Мутафов) №15, пенсионер)
Баща ми, Руси Иванов, е роден в с. Каспичан. Дошел в града
като малко момче с дядо ми по Кримската война. Не е бил грамотен. Чиракувал като бъчвар и станал такъв. Имаше дюкян до
къщата на Д. Мирянов (ул. „Я. Сакъзов” – Тополите), гдето имаше
4-5 дюкяна работилници. Баща ми още от турско време купил една
къща в „Новата улица” (ул. „Я. Сакъзов”), там живее сега М. Маринов. Купил я от изселващ се турчин. Имаше хубави резби по долапите, вратите и тавана. В тая къща се е родила и по-голямата ми
сестра, Стефка (родена около 1874–1875 г.). След смъртта на баща
ми около Световната война, ние, наследниците, я продадохме. Аз
си купих настоящата къща, която била на някоя баба Черна, наследница на някой богаташ.
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Завърших в Шумен гимназия и станах чиновник в Земеделската банка. Баща съм на д-р Емил Русев. Сестра ми Стефка е завършила Педагогическото училище в града към 1892 г. У нас живееше
под наем тогава един словослагател от Севлиево Христо Генчев. Той
беше човек с образование, може би 5-6 клас, но твърде интелигентен
и прогресивен. Беше печатарски работник в печатница „Основа”,
която се помещаваше в дюкяните на читалище „Напредък” (вторият от „Черковната улица”). Като свърши гимназията, сестра ми отиде да работи в същата печатница като словослагателка. Вероятно е
помагала и в експедицията. Тя беше сгодена за Хр. Генчев. Зная, че
печатницата е била социалистическа и в нея отиваха да помагат и
други младежи. Виждал съм слепия Стефан да върти колелото на
пресата. В печатницата съм отивал да нося храна за обед на сестра
си. Хр. Генчев не си спомням кога, дали като беше в тази печатница
или друга, беше задържан и изпратен пеш със стражар в Севлиево,
но по пътя умрял. По-късно сестра ми стана селска учителка и се
омъжи за учителя Г. Михайлов, също социалдемократ. Докато Хр.
Генчев живееше у нас (до нас беше къщата на Я. Сакъзов), често се
събираха в неговата стая младежи от града на някакво занимание,
после научих, че било кръжок. Имената на тия, които идваха, не
помня. Не помня да е идвал Д. Благоев. Зная, че тези събрания се
правеха тайно и до късно вечер. След задържането на Хр. Генчев и
отиването на сестра ми в село, тези събрания се прекратиха.

1. VІІІ. 1953 г.
Коларовград

РАДОСЛАВ ПЕТРОВ РАЙЧЕВ
(70 – годишен, родом и живущ в Коларовград, бул.”Славянски” №62)
Във връзка с живота на Шуменската социалистическа организация съм още от 1900 г. Като ученик в отделенията учих в учи• 46 •

лището при долното читалище. Спомням си, че имаше печатница
в единия от дюкяните на читалището и съм наблюдавал как въртят
колелото на пресата младежи от града. Не си спомням всички, но
добре помня двама: слепия вестникопродавач Стефан и Пенко.
В 1900 г. бях ученик във ІІ-ри курс на Педагогическото училище. Съученици ми бяха Петър Желев, М. Иванов, Петко Ралев.
Тогава се образуваха ученически социалистически кръжоци, които бяха тайни и се посещаваха само от по-големи ученици и ученички. Изнасяха се на тях лекции за основните начала на социализма, развитието му в Западна Европа и пр. От лекторите помня
само В. Коларов и Е. Марковски. И ученици изнасяха реферати.
Много се проявяваше курсистката Люба Юрданова Дечева (после
омъжена за К. Арнаудов) и Петко Ралев. Кръжоците се събираха в
частни домове (ние се събирахме в дома на стареца Петър Дочев
и му плащахме наем 2 лв. за една стаичка). Там занасяхме и социалистическата литература. Той живееше на ул. „Беласица”. В кръжока имаше около 22-25 души. Добър докладчик беше и Тодор Булев. Малко преди това (3-4 години) имаше стачка срещу директора
Стателов. Тя беше повдигната по инициатива на П. Българанов, П.
Давидов и Сидер Тодоров, които бяха социалисти. Аз и моите другари се увлякохме в социалистическите идеи и през 1900 г. няколко души отидохме през лятната ваканция пеша до град Сливен на
социалистически конгрес. Делегат на него беше Д. Папазов, който
ни поведе около 10-12 души: Хр. Герчев, П. Панов-учител, Антон
Вълчев Андреев, Анастас Чилингиров и др. В Котел ни настигна Г.
Бакалов с 14-15 души от Варна. На конгреса видях Е. Марковски и
Я. Сакъзов.
По това време, 1901–1902 г., социалистическото движение в
града се беше засилило под ръководството на Е. Марковски и В.
Коларов. В партията влизаха по това време вече доста хора, имаше и работници, но еснафите бяха най-много. Бяха почнали да се
образуват синдикати: имаше обущаро-шивашки, железаро-дърводелски, печатарски, тютюноработници и пр. В партията бяха приемани преминалите през синдикатите дейци. Около това време в
партията влязоха Н. Станев-столар, В. Кърджиев, също и някои
• 47 •

учители: С. Янев, С. Станчев, П. Гатев, М. Иванов и Станчо Стоянов (беше работник при В. Папазов и като частен ученик свърши
гимназията). Направи силно впечатление в града изнасянето на
пиесата „Тъкачите”, в която В. Коларов взел главната роля. Имаше
и жени: г-жа Байнова игра кръчмарка.
Чувах от по-стари другари, че началото на социалистическото
движение в града възникнало от кръжока или клуба „Самообразование”. Той се помещавал в една стара къща при магазин „Лувър”
(после станало данъчно управление и още по-сетне модно ателие
на шивачката Матилда). Преместило се в зданието на Иван Стоянов до ІІ-ри участък. Социалистически клуб е имало и в зданието
на Рагъб, но било тясно и в 1900 г. клубът беше вече в зданието
на Пашпура. Точно по това време почнаха спорове между тясното
и широкото течение в партията. У нас спореха учителите социалисти. Добър теоретик беше Д. Димитров, близък приятел на В.
Коларов, който скоро почина. Погребението му се извърши тържествено. Процесията почна от „Къллека”. Имаше много работници и социалисти. Те се наредиха по четири, всеки синдикат отделно и начело се носеше червено знаме. В 1903 г. стана разцепление,
ние, тесните, останахме в същия клуб, а широките отидоха другаде
(широки станаха П. Байнов, Сидер Тодоров, П. Българанов, Желю
Кънев-колар, Иван Стоянов). С. Коев остана тесен. След разцеплението нашата организация се усили организационно, често се състояха политически събрания, забави, концерти и представления.
Идваха дейци и отвън. Дядо Благоев идва през 1903 г. и говори в
читалище „Арх. Михаил”, а през 1905 г. идва К. Раковски. Говори
в салона „Сан Стефано” за ролята на Русия на Изток. Всички събрания се посещаваха масово. Преди разцеплението Коларов беше
стажант при д-р Миланов. Имаше някакъв политически конфликт
между България и Румъния. Опозиционните партии говориха срещу войната и правителството. Направи се и многолюден митинг
на „Арастата”. Ораторите говориха от балкона на „Сан Стефано”.
Отначало Коларов не го пуснаха на балкона, но той можа да проникне и да заговори. Произнесе рядко хубава реч срещу злините
на шовинизма и войната, но се нахвърли и срещу буржоазията.
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Тогава още „Арастата” беше културният център на града (общината, печатниците и книжарниците бяха тук, читалището и наблизо класното училище). Преди Балканската война партията купи
за 10000 лева едно празно място (ул. „Славянска” №…, сега там
е ДНСНМ). После стана клуб след Първата световна война. Направи ми впечатление колко бързо и сърдечно се отзоваха всички
партийни членове и в един ден събраха сумата за мястото. След
Балканската война и изобщо през войните дейността на организацията отслабна. Мнозина отидоха на война, имаше убити другари,
ранени, болни и пр. На малкото събрания, които имахме, се говори
срещу войната и се изтъкваха лошите последствия, гладът, несправедливото раздаване на продукти и пр.
В 1918–1919 г., след погрома, организацията бързо подтегна
редовете си. Клубът се пренесе на собственото си място срещу
казармата. Но събранията бяха често обезпокоявани от полиция
и войска: да правят обиски, да разтурят събранията и пр. Много
другари взели участие и в транспортната стачка – 1919 г. Почна се
подготовката и за изборите. Направиха се много събрания, разви
се голяма пропаганда, проведоха се манифестации и демонстрации. Бяха избрани за народни представители Е. Марковски и Хюсна Хасанов.
През 1920 г. в партията навлязоха откъсналите се по-рано
хора (прогресисти, либерали, някои широки: М. Тютюнджиев, Ж.
Вълев, Начо Константинов, Станчо Иванов и пр.). През 1921 г. организацията имаше мнозинство в градския съвет и взе Общината.
Клубът беше даден на кооперация „Освобождение”, а той се премести отново в зданието на Рагъб Исмаилов. Първи кмет стана С.
Янев, после Арнаудов. Помощници: В. Папазов и Илия Пастърмаджиев. Общината се помещаваше във Вичо Поповото здание. Проведе се нов стопански общински план, създаде се общинска милиция, разшири се деятелността на социалистическото отделение.
През следващите две години земледелското управление взе Общината в свои ръце. При изборите в 1923 г. ние не можахме да изберем представители с наша листа. Между земледелците и тесняците
настъпи различие и разногласие, станаха и неприятни случки. Е.
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Марковски се беше преместил в София, а начело на организацията
бяха В. Папазов, М. Тютюнджиев и пр. На 9. VІ. 1923 г., когато се
обяви превратът и контрапревратът, повечето от нашите другари
имаха неутрално отношение. В такъв смисъл бяха и решенията на
събранията. В тоя дух говори и М. Тютюнджиев, въпреки че В. Казов и П. Желев и др. го апострофираха и питаха какво да се прави.
Мнозина другари се явиха в казармите, взеха оръжие и участвуваха в акциите срещу настъпилите срещу града селяни. Аз бях мобилизиран в VІІ-и пехотен Преславски полк, гдето останах. Можах
да добия впечатление, че началникът на гарнизона, полк. Христов,
проявяваше колебание и не се решаваше да действува, обаче мобилизирани военни като Николов, М. Марчев, Н. Стойчев, Светозар
Митев искаха решителни действия и явно правеха натиск за такива. Крепостната артилерия откри огън по някои пунктове. Много
учреждения и фирми събираха пари за доброволците. Дейно участие в Цанковия заговор е взел и Г. Преловски. Изобщо другарите
тесни социалисти, въпреки съчувствието си към земледелците, не
взеха участие да им помогнат. Някои открито укоряваха това поведение.
След месец-два след 9. VІ. се чу, че В. Коларов е доведен под
стража в града. Нашата организация взе становище да му се помогне за освобождението. Натоварен беше М. Тютюнджиев да отиде
при заместник-прокурора Венко Славчев, последният дава нареждане, но повторно Коларов е бил задържан в участъка при трите
тополи, а после и в домашен арест. Можах да проникна в дома му
и отнеса вестници, като преминах през съседна къща. Коларов ме
изслуша, предадох му поздравите на другарите и тяхната загриженост за положението. После той ми каза само: „Въстание ще стане,
но с цената на много жертви”. Мисълта му беше, че се е пропуснал
сгодният случай на 9.VІ. Наскоро Коларов беше отведен в София.
Една група от 8 души можахме да проследим отвеждането му до
гарата (нямаше го Ж. Юрданов). Немного след това дойде в града Е. Марковски, той беше болен, унил и отпаднал. По това време
имах магазин за платове срещу дрогерията и в моя дюкян лесно и
незабележимо ставаха срещите ми с другари. До моя дюкян беше
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и кооперация „Освобождение”(П. Сливков). Аз останах с впечатление, че Е. Марковски е дошел в града с цел да проведе оформено
решение на ЦК на партията за революционна акция. Вероятно е
оставало да се определи само времето и някои подробности. По
мое впечатление обаче Е. Марковски не е бил по това време годен,
по здравословни причини преди всичко, да проведе решителна
акция. Боледуваше от бъбреци с остри атаки. А и духовно ми се
видя отпаднал, като че ли разочарован от станалата грешка – неутралитета на 9.VІ. От друга страна, организацията обективно не
беше готова, нямаше военна секция, подготвени ръководни лица
и пр. Тогава дойде в града и Б. Българанов, запасен офицер, и нему
бяха възложени, надеждите за военната организация. Окръжният
комитет, в който влизаха Б. Българанов, П. Желев, Ж. Юрданов и
др., можа да даде някои нареждания за организиране околиите, събиране на оръжие, куриер за свръзка. Било е насрочено заседание
и събрание на „Унгура” (Кьошковете). То не се е състояло, защото
се събрахме само 4-5 души. Не зная дали е имало охрана. Казваха
някои отпосле, че е имало. Беше в началото на м. септември. Зная,
че в центъра на най-активните дейци и организатори стоеше Пеньо Писков. На следния ден или след 1-2 дни след това почнаха арестите от Долната махала. Първи бяха арестувани Е. Марковски, Б.
Българанов и П. Българанов, Д. Попов, В. Калдъръмов, В. Папазов,
Д. Жеков и др. В същия ден бях задържан и аз. Арестите продължиха няколко дни. Последни бяха доведени в Трети участък Ж.
Вълев, Н. Константинов, земледелеца Г. Марков и др. Всичко задържани бяха 54 души. В участъка идваха С. Митев, Марчев и др. и
ни заплашваха. Чух, че окръжният управител се е страхувал да не
ни убият неотговорни фактори и е наредил да бъдем под охраната
на войската в музикалната команда на иногорния полк. Там престоях 45-50 дни. Другарят Захари Атанасов можа да уреди прехвърлянето от домашните му чрез хляб на една фотография, с която се
направиха няколко снимки. Е. Марковски все повече заболяваше
и след като го прегледаха няколко лекари, го отнесоха в болницата, гдето починал от отравяне на кръвта. При погребението му
поп Иван беше спрял процесията за молитва пред затвора, което
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позволи да видим процесията, въпреки намесата на караула и отблъскването ни от процесията. Режимът в ареста беше строг и пак
идваха някои полицейски агенти и др. да ни видят и се заканват. В
ареста схванах, че между задържаните има и агенти провокатори.
Тук можах да преценя, че изобщо взети шуменските другари сме
имали сравнително слаба партийна дисциплина, малки борчески
сили и много колебливост. През ноември почна освобождението,
бяха пуснати първо Начо Константинов, Жечо Вълчев и пр. Само
срещу М. Тютюнджиев, Митовски и една жена се заведе дело и те
останаха в затвора.
През 1924 г. шуменската организация отново почна да потяга редовете си, като се изграждаше като нелегална организация.
Създадоха се 7 сектори, включително и военен. Тя разпространи
комитетите си в целия окръг. Обаче в края на годината неочаквано стана провал. С впечатление съм, че този започна от една непредпазливост на дивдядовската организация, която отишла на
посещение в с. Мараш нощем и дала изстрел близо до лагера на
VІІ-и пехотен Преславски полк, който правил там учение. Бяха
арестувани другари от Дивдядово и постепенно се разкрива цялата окръжна организация, около 524 души. Всички бяха задържани
(от града имаше доста хора, аз бях също задържан). Преди делото бяха освободени много хора. Защитата на останалите се пое от
П. Желев и Б. Попов�*. Отказаха да се явят за защитата, макар че
първоначално се заангажираха, С. Пенев и М. Тютюнджиев. Незадържаните членове на организацията проведоха широка помощна
акция за облекчаване съдбата на задържаните (храна, пари, дрехи, защита). Съдът в състав Д. Пасков, Куманов и Ковачев издаде
сносна присъда и много излязоха като условно осъдени.
През 1925 г. почна еднофронтовското движение. Събитията
през април имаха голям отглас. Бяха задържани стотици хора – комунисти и земледелци. Между арестуваните бяха Калъпов, Георгиев и К. Михайлов- бивш прокурор, които после изчезнаха. Властта
(окр. управител ………) си послужи със зверски насилия и заплахи.
Бях задържан във Втори участък. В града се движеха македонци,
които тормозеха гражданите и особено близките на задържаните.
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К. Михайлов и другарите му бяха отвлечени и убити, дрехите на
К. Михайлов хвърлени пред дома му. Това окончателно разнебити
организацията и я разстрои. Мнозина се отдръпнаха и навлязоха
в други партии. В този момент на общо униние (?) Вела Пискова
подема организационната работа, съветва старите дейци да не се
отчайват, укорява малодушните и колебливите и с голяма енергия
почва възобновяването на разните поделения. Тя устройва кръжоци, сбирки, дава наставления, влиза във връзка със София. Когато
обаче нейната дейност се разкрива и е било наредено задържането
й, последното поради заболяването й било отложено, тя успешно
се прехвърля в Русе, за да се укрие. В провеждането й до станция
Хитрино взеха участие другарите В. Калдъръмов, Къню Цанков и
Миндов. През 1927 г. – 1929 г. се направиха редица опити за разширение на нелегалните поделения в окръга, обаче имаше вече
малко дейни и смели работници. По-старите бяха негодни за работа и се бяха отдръпнали. С идването на власт на Ляпчев настъпи
по-голямо раздвижване. Тук се получаваше малкият формат на в.
„Работническо дело”. Тогава се създаде и легалната Работническа
партия, в която се включиха много местни дейци (Ж. Юрданов, Д.
Попов и В. Калдъръмов). Тя беше проводник едновременно на легална и нелегална дейност. През блоково време се избра за народен
представител Раденко Видински (от Търговищко). През времето
на Гергинов се извършиха много насилия и срещу някои работнически дейци и клубът беше често претърсван за нелегални материали. Клубът беше в зданието на Бобадови. Беше задържан и народният представител Раденко Видински. По време на убийството
на курсистките ясно беше, че са отвлечени и убити от военните, но
властта създаде едно конспиративно дело срещу Ф. Матеев, М. Халачев, Веселин Желев и др. и отвлече вниманието на гражданите, а
курсистките бяха показани като емигранти в Съветска Русия. Деветнадесетомайският преврат не създаде промяна в положението.
Втората световна война донесе известно разочарование в нашите
среди, когато се сключи пактът между Съветския Съюз и Германия. Но от 1941 г. отново настъпи раздвижване, почнахме да слушаме станция „Христо Ботев” и подканяхме младите комунисти да
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стават партизани. Първите решителни дейци бяха Васил Йовчев
лаборант в дрогерията и Август Попов. Подробности по дейността
им, а също и на партията, не зная от 1930 г. и като по-възрастен бях
вече по-настрана от активната партийна дейност.

4. VІІІ. 1953 г.
Коларовград

ЙОВЧО АТАНАСОВ ЙОВЧЕВ
(55 – годишен, родом и живущ в Коларовград, дърводелец)
Баща ми, Атанас Йовчев Комитата, е роден около 1843 г. в Шумен. Произхождал от бедно еснафско семейство, което живеело в
старата къща на т.н. „Бошнакова улица” (сега ул. „……” №…). Баща
му е работил еминии. И той, като учил 2-3 години в горното училище, заработил бащиния си занаят. Като младеж 20-22-годишен
е напуснал града и отишел в Добруджа (Тулча, Мачин), а после се
прехвърлил във Влашко. Чувал съм от него, че забегнал, защото
турски войници влезли в училището, което било на мястото на
старото читалище (до моста на ул. „……”) и биели учениците. Той
и други се намесили в боя и изхвърлили турските войници навън,
а един от тях после умрял. Властта потърсила участниците младежи, но той се укрил, а после избягал в Добруджа, гдето работил. Във Влашко бил повлечен от свои съграждани емигранти и
хъшове. Там скитал много години, работил каквото му попаднело,
гладувал и страдал. Повече застоял в Браила, гдето имало голяма
шуменска колония. В 1876 г. се записал доброволец в българските
чети в Сърбия, пак тръгнал с шуменци нататък. После бил и в батальоните на ген. Чернаев, гдето разправяше, че взел участие в някакъв голям бой, в който сърбите избягали, а българските четници
останали да запират големи турски сили и дали много жертви. Ко• 54 •

гато напуснал Сърбия, ходил в Молдавия и Одеса и през 1877 г. се
записал доброволец в българското опълчение. С Пета опълченска
дружина участвувал в боя при Стара Загора, Шипка и Шейново.
Не е бил ранен. След войната се връща в Шумен и станал административен служащ и стражар, а после варджия. Починал е на
98-годишна възраст през 1943 г. От дълго скитане в чужбина баща
ми беше добил хъшовска психология, беше решителен, попийваше
и не мислеше за утрешния ден. След Освобождението, като починал баща му, родната му къща минала по план и той се заселил в
„Илчовата” част. Зная, че имаше всички необходими удостоверения като опълченец, но какво е станало с тях, не зная.

5. VІІІ. 1953 г.
Коларовград

ВАСИЛ НИКОЛОВ КАЛДЪРЪМОВ
(70 – годишен, родом и живущ в Коларовград,
чиновник в ДП „Отпадъци”)
След като завърших класното училище станах работник железар в работилницата на Ямбастиев – ул. „Цар Освободител”, срещу социалистическия клуб. Последния посещавах често, за да чета
вестник или пия кафе, и така почнах да се интересувам от социализма, да слушам сказки в клуба и по-късно станах член на партията.
Около времето на разцеплението (1903 г.) в клуба почнаха да се водят често спорове по теоретични въпроси, диспути, да се отправят
нападки и пр. Вероятно тогава ще е идвал Д. Благоев, който говори в
читалището. В 1905 г. по Руско-японската война дойде Кр. Раковски
и пред многолюдно събрание (салона на Н. Кицов-„Арастата”) говори за злините, които войната нанася на хората и народите. Доколкото си спомням, той не беше дошел да помирява разцепилите се кри• 55 •

ла на социализма. Около това време тук идваха Харлаков и …………
и в града имаше конгрес на отцепниците „прогресивни” социалисти, на който стана сблъскване между тесните и „прогресивните”.
Широките оказаха някакво въздействие и стана едно ново малко
разцепление: към 1905–1907 г. излязоха т.н. „прогресисти”, между
които си спомням, че беше и печатарят Йосиф Георгиев. С Харлаков води диспут Е. Марковски. До Балканската война Е. Марковски
ръководеше нашата партийна организация. По време на войната
много членове на организацията бяха мобилизирани и животът й
почти спря. Аз бях в 47. пехотен полк. Там имаше доста шуменци и
между тях доста социалисти. Почти всички взеха участие в бунта на
полка, който избухна през 1913 г., когато бяхме срещу Султан-тепе,
под водителството на подофицера Тодор Чобана. През 1915–1918 г.
бях в 7-и пехотен полк, в който имаше мобилизирани много шуменци- членове на партийната група в Шумен. Постепенно всички се
свързахме и чрез Георги Пехливанов, готвач в щаба на бригадата,
родом от Шумен (?), около 30 годишен, почнахме да получаваме в.
„Работнически вестник”. През време на революцията в Русия (1917
г.-април) полкът беше в Исакча. По нареждане на командването
бяхме изпратени няколко души с лодка през Дунава да се свържем
с руските войници и разузнаем положението. Русите ни подканяха
да започнем и ние революция и турим край на войната. Срещахме
се тайно много пъти. Г. Пехливанов смяташе, че може да се постигне
резултат и почна да влиза във връзка с войници социалисти и обмислят един войнишки бунт. В Браила бяха избухнали войнишки
вълнения и Пехливанов отишел да говори. Схващайки, че ще бъде
узнат, аз го посъветвах да избяга при болшевиките, като бях готов
да го придружа. Той не се съгласи, скоро се научих, че бил задържан
и осъден на смърт от Шуменския военен съд и разстрелян на Кьошковете, вероятно края на 1917 г. Той беше партиец и живееше със
семейството си в Шумен.
Партийната организация се засили веднага след края на войната- 1919 г. Настъпи голям ентусиазъм, правеха се често митинги и
манифестации срещу тежкия мир, срещу предаването на оръжието
на френци и англичани. Когато добихме мнозинство в Градския съ• 56 •

вет, аз бях избран съветник. Едно от главните мероприятия на Общината беше доставката топливо на бедните. Доставиха се 80 вагона дърва. Обмисли се и обширен стопански план, но скоро съветът
беше разтурен. По време на земледелското управление често имахме
неприятности с военната власт и полицията. На 9. VІ. 1923 г. между нашите хора имаше две становища. Едни смятахме, че трябва да
подпомогнем селяните в контрапреврата. Аз дори ходих вън от града да се срещна с хора от с. Долни Иджик (Илия Блъсково, община
Шумен) и да уредя връзка с тях, но бях забелязан и едва се отскубнах
от преследване. Други, начело с М. Тютюнджиев, считаха, че ние не
трябва да се месим в борбата между селската и градската буржоазия,
нека те взаимно да се отслабват. Някои наши другари (В. Кърджиев,
Захар Дългия) взеха дори участие в акциите срещу селата. Но скоро
се разбра, че сме взели погрешна линия. То беше с идването на В.
Коларов в Шумен. Наскоро дойде в града и Е. Марковски, той обаче
беше много болен и стоеше на легло в дома си. В окръжния комитет
беше получено нареждане да се подготви всичко за въстание. В този
смисъл бяха направени разпореждания до околиите, назначени
куриери и пр. В града дойде и Б. Българанов, но организацията не
беше никак готова за решително действие и при своите възможности не би могла в града, при наличието на голям гарнизон и еснафско население, да постигне резултат. Аз бях вън от града, когато се е
свикало събранието на Кьошковете. Когато се върнах, усетих, че ще
има арести и се укрих в мелницата на ……… с Вичо Папазов. Там
на другия ден ни задържаха. В 3-4 дена бяха задържани 62 души. Е.
Марковски беше в тежко състояние и го преместиха в болницата,
гдето е починал. При преминаване на смъртта край затвора се опитахме да направим демонстрация и запяхме Интернационала, но
часовоят даде изстрел срещу Вичо Папазов.
След освобождението ни от затвора организацията беше разтурена като легална такава. Обаче тя започна нелегален живот. Първият
нелегален организатор беше Б. Българанов. След големия процес през
1925 г. Вела Пискова продължи нелегалната работа като секретар. Когато беше разкрита дейността й, тя почна да живее нелегално и да се
крие в моя дом, други къщи и пр. Поради опасността да бъде заловена
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се взе решение да бъде прехвърлена в Русе. По това време в окръжния
комитет влизаха К. Георгиев, Димчо Попов, П. Писков, който също
стана нелегален и др. Аз бях принуден да отида в с. Синебир (с. Сини
Вир, община Каолиново, област Шумен), защото полицията постоянно ме търсеше. От там, обаче държах връзка с Вела. Понеже хвърлихме
нелегалното издание на в. „Работническо дело” из къщите на граждани, полицията се беше разшавала. Тогава се опитахме да укрием Вела
в Татарската махала (у моя баджанак Кардам Каров), но тя не искаше,
прехвърлихме я, облечена като баба, в Хитрино и от там в Русе. До
1935 г. в града, макар и по-слабо, нелегалната дейност на организацията продължаваше. Бяха направени няколко провала и заведени
дела по ЗЗД. В 1935 г. от затвора излезе Борис Николов, дърводелски
работник, който отново се включи в работата и до 1942 г. остана като
секретар. Мисля, че беше разкрит във връзка с една военна конспирация, в която съдиха Г. Кумбелиев и Август Попов. Пропуснах да кажа,
че при задържането ни, септемврий 1923 г., не зная да е имало връзка
между охраната и затворените членове на организацията. А през 1925
г., а и по-късно в1942 г., когато усилено се работеше за организиране
на единен фронт между комунисти и земледелци, дейно участие взе
Н. Джанков. През 1942 г. в организирането на „Отечествения фронт”
взеха участие и социалистите (широки).

23. VІІІ. 1953 г.
Коларовград

КОСТА ПАНТЕЛЕЕВ ДЮКМЕДЖИЕВ
(60 – годишен, родом и живущ в Шумен, ул.”Митрополит
Климент” №…, пенсионер)
Баща ми е Пантелей Дюкмеджиев, син на известния шуменски търговец Коста Дюкмеджиев. Роден е около 1859 г. в Шумен и
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е живял в бащината си къща. Учил е в горното училище и продължил да учи в класното. Казвал ми е, че са го учили Илия Р. Блъсков
и Д. Войников. Като бил в класното училище, при едно сбиване с
турски младежи, той стрелял с някакъв стар револвер, който му
откъснал пръста. Понеже се разбрало, че властта ще издири ученика, който е стрелял, дядо ми успял да го изпрати на свои клиенти в
Търговище, а после и в Цариград, гдето учил малко в българското
училище, а след това заминал в Германия, гдето довършил гимназия и свършил право. Дядо ми е бил богат търговец, строил е големи магазини и търгувал с Цариград и Виена. Баща ми се е завърнал
към 1882 г. в България и служил в съдебното ведомство, главно в
Разград и Русе. Като пенсионер се е завърнал в Шумен, гдето адвокатствува. Числял се е в Народната партия. Става кмет на град
Шумен в 1911 г. до 1918 г. За късо време след това е бил инспектор
на труда. Починал е в 1925 г. От него съм чувал, че фамилното име
Дюкмеджиеви било свързано със занятието на прадядо ми, производство на сребърни и позлатени копчета за турски дрехи. Аз бях
административен чиновник в Общината.

27. VІІІ. 1953 г.
Коларовград

ГЕОРГИ ИВАНОВ
(72 – годишен, родом и живущ в Шумен,
ул.”Цар Освободител” №…, бивш търговец)
Роден съм в град Шумен. Баща ми обаче не е шуменец, някъде
от Южна България е, вероятно от Айтос или Карнобат. Казваше се
Манолаки Иванов. Починал е в 1882 г. на 35-37 години. Бил е манифактурджия и си е доставял стоката от Цариград. Чувах от майка
си, че е бил доставчик на турския гарнизон в града на платове и
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манифактурни стоки. Вероятно на офицерите. Магазинът му е бил
в долния етаж на дома му. Живял е в дома на бабалъка си Стоян
Кавръков, който се е намирал на мястото на сегашната ми къща.
Дядо си не го помня, вероятно е умрял, като съм бил дете. Обаче
баба си спомням добре и тя е разказвала за турско време и за баща
ми. Майка ми Еленка (родена 1847 г., а починала 1923 г.) ми казваше, че е ходила на училище 3-4 години до църквата. Тя твърдеше,
че в старата ни църква, която съществува докъм 1886–1887 г. и по
регулация се отряза откъм ул. „Цар Освободител” за разширение
на улицата, се е помещавало известно време (повече от една година) старото градско читалище. Тогава къщата е била двуетажна. В долния етаж имало фурна и дюкян, а в горния една голяма
стая около осем на пет метра, нещо като салон. Именно този салон
бил зает от читалището. В него имало маси като кафене и оджак
за правене на кафе и чай. На една маса били наредени различни
вестници и книги. Тук идвали да четат вестниците грамотните и
интелигентните шуменци. Но тя помни добре, че в някои дни: неделя и др. празници, след църква, се събирали много хора, повече еснафи, и че учители чели с глас вестниците всички да слушат.
Подробности не съм я разпитвал, понеже аз сам нямах представа
за миналото на читалището, разните училища и пр. От нея зная,
че дядо ми се е занимавал и с кафеджийство, а след смъртта на
баща ми дал всичките дюкяни за фурна. Пак от майка си зная, че на
ъгъла срещу нас е живеел някой Дели Янко, за когото се казваше,
че бил голям юнак и турците го уважавали много. На мястото на
старата къща на Дели Янко сега е къщата на Дюлгерови. До старата
къща е имало голяма и хубава чешма, която също наричаха Дели
Янковата чешма. Съсед до нашия дом на север е покойният генерал Сава Савов. Сега къщата е съборена. Тя имаше тавани с резба,
които, мисля, се взеха от бившия цар Фердинанд. На изток съсед
ни е Рачко Рачев. Срещу дома ми на празното място беше къщата
на Енчо, не помня фамилията му, абаджия по занятие. Спомням
си, като малко момче, виждах доста дълго време стара фирма с
надпис Читалище, а отдолу гръцки и турски превод.
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3. ІХ. 1953 г.
Коларовград

КИРУША1 УЗУНОВА
(59 – годишна, родом от Шумен, живуща в София ул.”Шести
септември” №37)
Дъщеря съм на Рачко М. Рачев, който е починал, когато съм
била двегодишна. Майка ми, Фотя Величкова Дюкмеджиева (1866–
1933 г.), е сестра на Коста- покойния учител по музика, Петър и
София Баева. Дядо на майка ми е Костаки Дюкмеджиев, известният голям търговец. А баща й Величко, когото не помня, имал
чифлик в с. Кадъ (с. Панайот Волово, община Шумен), 10 км северно от Шумен. За баща си не зная нищо, защото не го помня.
Зная само, че е учил в Кьоникрец, Чехия, имал стипендия от Марин Бенли. Когато се завърнал в Шумен, станал веднага учител в
основните училища, а после почнал да завежда педагогическите
курсове. Майка ми е учила в Роберт колеж от 1883 г. до 1888 г., с
нея е била Пенка Димитриева2, сестра на баща ми. В Шумен имам
брат Матю, с когото сме наследници на бащината си къща на ул.
„Цар Освободител” №…. За тази къща зная, че е била направена от
Сиромах Андрей, после дядо ми, чорбаджи Матю, я откупил и дал
на баща ми при женитбата му. От майка си зная, че библиотеката
на баща ми е била подарена на читалището. Чувах, че баща ми бил
починал от нервно разстройство.

1
2

Керанка.
Пенка Матю Рачева, по мъж Димитриева, снаха на хаджи Панайот х. Димитриев.
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ДИМИТЪР ДОБРЕВ ПЕТРОВ
(78 – годишен, родом в с. Тича, Омуртагско, живущ
в Коларовград, ул.”Батемберг” №…, служащ в „Топливо”)
Роден съм в с. Тича, Османпазарско, през 1876 г. Останах
5-6-годишен сирак без баща и майка ми ме довела в Шумен и оставила в свои роднини. При тях израснах, като помагах вкъщи и
учех. Във втори клас напуснах училището и ме дадоха на занаят
като чирак в обущарската работилница на Матю Папазов. Тогава
той беше първият обущар в града. Дюкянът му беше до сегашните хали. В него понякога се събираха до 35-40 работници: калфи
и чираци. Работеше с най-хубав материал, повече европейски, а и
умееше добре да крои и работи елегантни обувки: дамски и мъжки. Много често получаваше поръчки от гарнизона за офицерски
обуща и ботуши. При Папазов работих 18 години. Там се научих
на обущарския занаят. Поработих малко време и при А. Спиров –
„На дне” и при Панайот Казака (той имаше дюкян при аптеката на
Хиню Недев). След Балканската война станах самостоятелен майстор и отворих дюкян на „Къллека”. През Първата световна война
бях на фронта. След завръщането си опитах да работя обущарлък,
но вече нямаше условия за този занаят. Фабричното производство съсипа дребните майстори. По-нататък се прехранвах с обща
работа, чиновничество и търговия. В стария Шумен до Първата
световна война обущарският занаят беше в цветущо положение.
Аз заварих в 80-те години на ХІХ в. два вида обущари: същински,
модерни обущари и дикиджии. Първите работеха с клечки, по европейски образец, а вторите предимно с конци, те изработваха
главно еминии, обуща само шев, които носеше само турското население (българите в селата носеха цървули или груби еминии-калеври). Също дикиджиите изработваха и чехли, но шити, и всевъзможни леки домашни обувки. По това време почнаха да се правят
и чехли с клечки. Дикиджийското производство беше по-евтино и
масово се пласираше между турците и в селата. Дикиджии имаше
много и на „Къллека”. Обущарите бяха около „Арастата” и на се• 62 •

верната страна на „Кушир”. Най-голям майстор през 80-те и 90-те
години на ХІХ в. беше Матю Папазов. По-късно, преди Балканската война, станаха известни Панайот Казака, А. Спиров, Харалан
Николов. Когато работих при А. Спиров „На дне”, той имаше 14-15
работника. Дюкянът му беше срещу къщата на Костаки Куцаров.
От дюкяна по тясна стълба се качваше в галерията, гдето на 3-4
масички работеха по 3-4 души.
В социалистическото движение постъпих като чирак,
17-18-годишен. Повечето от нашите калфи, с които работих при
Матю Папазов, отиваха в работническото читалище „Самообразование”. С тях отидох и аз; станах член на читалището. То се помещаваше в една къща над реката, по-вярно на левия бряг, там, гдето
днес е пл. „Оборище”. От моста на реката на ул. „Цар Освободител”
имаше много стара чаршия. По няколко дървени моста се отиваше на другия бряг, гдето сега е печатницата. Всяка къща на левия
бряг си имаше свое дървено мостче. Зданието на читалището беше
едноетажно с 2-3 стаи. В едната имаше кафене, а в другата малка
библиотека и едновременно беше читалня. Спомням си, че по това
време се образуваха няколко работнически организации и техните събрания ставаха в читалището. В последното членуваха 60-70
души, а може и повече да са. Не си спомням имало ли е вечерни
курсове за работниците. Зная, че се получаваше много анархистична литература и ние тогава жадно я поглъщахме и бяхме убедени,
че това е социализъм. Правеха се събрания, на които се изнасяха
сказки за социализма в Германия и Франция. На мода беше А. Бабел, много се говореше за него. Не си спомням добре членовете на
читалището, а още повече на ръководителите. Мисля, че в настоятелството бяха дълго време Христо Славов и Илия Елмазов, кожухарът. Имаше и по-интелигентни хора, учители, но не ги помня.
Два пъти, ако не се лъжа, слушах да говори Христо Генчев (той е
от Севлиево). Работниците го уважаваха много и добре приказваше. По това време, края на Стамболовия режим, полицията много
вилнееше, често се извършваха арести, побои и други беззакония.
След една сказка в читалището, на която не съм бил, Христо Генчев
е бил извлечен от читалището и интерниран. Помня като по-дейни
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следните членове: Атанас Вълчев (който докрай остана скромен и
предан социалист, спомогна много на движението, у него спираха всички дошли отвън по-видни социалистически дейци), Герчо
Куров, Калеолу, Матю Келбер, Никола Иванов, Петър Ченгелиев,
Жеко Станев, Методи Генчев и др. По-късно читалището се пренесе в зданието на Иван Стоянов, срещу „Новата улица” и мисля, че
там се и разтури. Там се дадоха и няколко представления. В читалището се числяха като членове почти всички членове на социалистическата дружина в града. Станах и аз неин член. По това време
социалистическото движение беше единно. Повечето от членовете
обаче имахме много смътна представа за същността на социализма. Янко Сакъзов често идваше в града и е говорил на събрания.
Имаше доста привърженици. До края на 90-те години на ХІХ в.
социалистическото движение в града беше много слабо. Фабрични работници имаше малко. Местните еснафи твърде не обичаха
социалистите и много ни подиграваха. В града нямаше изтъкнат
водач. Някои учители, които от самото начало бяха в движението,
като Петко Българанов, Павел Байнов, Петър Ченгелиев и др., почти през цялата година са отсъствували от града, а и нямаха качествата на водачи. Много от нашите хора, щом малко материалното
им положение ставаше по-добро, забравяха всякакъв социализъм.
Не си спомням кога беше това, но ще е било преди 1900 г., социалистическото читалище се разпадна. По едно време се създаде нов
клуб на главната улица, срещу казармата (?) и след това се пренесе в зданието на Пашпура. Тогава вече имаше нови хора, дойде
и Е. Марковски, а малко по-късно и В. Коларов. Е. Марковски е
истински създател на дейно и бурно социалистическо движение в
града. Добър оратор и организатор, той събра около себе си много
работници и бедни граждани. По време на разделяне партията на
две крила повечето от социалистите отидоха с Е. Марковски. От
неговите речи, сказки и доклади аз и повечето от моите другари
разбрахме същността на социализма и заработихме съзнателно.
При Е. Марковски, който беше до Балканската война секретар на
организацията в града, последната разви оживена дейност: манифестации, събрания, забави и театрална дейност. Много помогна
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за усилване на организацията и В. Коларов, отличен оратор и учен
човек. По митинги и събрания буржоазните партийни водачи и
зъб не можаха да обелят срещу нашите двама водачи. Те бяха истински народни трибуни, които увличаха с речите си. Сега не си
спомням подробности по някои случаи. Не мога да си спомня и за
стачки, освен тази в 1919 г. В нашата организация до Балканската
война навлязоха много хора. Повече дейност проявиха Вичо Папазов и Балю Тодоров. След това движението отслабна. В 1919 г.
отново се усили и разрастна. През 1923 г. според мен твърде малко
бяхме дейни и не можахме да се подготвим за революционно движение. Не се погледна достатъчно сериозно на този въпрос. А през
септември повечето от членовете на партията в града бяха задържани. При възможностите, с които разполагахме, мъчно би могло
в града да се очаква резултат, големият гарнизон би смазал бързо
всяко раздвижване. Може би това се е чувствувало от отговорните
наши хора и те не бързаха да се проявят. И аз бях задържан.
В социалистическото движение в града имам много скромен
принос. Изпълнявал съм всички дадени ми поръчки (по пропагандна и агитационна линия), вземах участие в събранията и живота на комунистическата организация. През 1921 г. участвувах
много дейно в изборната кампания заедно с Хюсни Фуад, турчин
по народност, учител. Той помогна за привличане към партията
на турско население. През време на комунистическата община той
стана градски съветник. След разтурване на Комунистическата
партия продължих да работя при създалите се трудни условия,
като всякога съм бил готов да изпълня поръчките, които ми се възлагат. Но с напредване на възрастта ми в партийната организация
бях 3-4 пъти задържан, а къщата ми е била претърсвана. Не съм
съден.
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15. V. 1954 г.

МАТЮ СТАНЕВ МИРЧЕВ
(75 – годишен, родом и живущ в Шумен, ул.”Раковски” №…, по
занятие казанджия)
Родната ми къща е западно от Държавната болница (хирургическо отделение), гдето сега е домът на адвоката Наков. Още около
1890 г. баща ми се е преместил в тази къща, в която сега живея. Купил и ремонтирал. Завършил съм първи клас и постъпих на работа
при баща си в казанджийския му дюкян. Баща ми, Станю Мирчев,
е починал през 1934 г. на 94-годишна възраст. Бил е слабограмотен.
Баща му имал бакалско дюкянче и твърде рано го дал да учи занаят
при казанджи Киро. Още в турско време станал добър майстор и си
отворил свой дюкян в „Казанджийската” улица. Тази улица се простира от пл. „Кушир” до западния край на „Арастянската” улица (пл.
„Оборище”). Само южната страна (т.е. тая, която гледа към юг) е била
заета от казанджийски работилници. Северната страна имаше различни дребни дюкяни (бучакчии, кантарджии, сарафи, кафене, фурна
и пр., над фурната беше домът на Караогланов). Между казанджийските дюкяни в средата имаше една малка кръчма. Някои казанджийски дюкяни бяха в горния край на ул. „……”. В 90-те години имаше
12-13 по-големи казанджийски дюкяни: Герчо и Пантелей Шишкови
(последният по-верно се казваше Панайот, той ходил в Цариград да се
учи на фина казанджийска работа), Неделчо Медникаров, Илия Добрев (баща на адвоката Д. Добрев), Димитър Коджабашев (и синът му
стана медникар и отвори фабрика през 20-те и 30-те години на ХХ в.),
Иван Караовлу, Стефан Бакалов, Ганчо Казанджията, Митю Куртев,
Добри Кандиларов, Пантелей …… и др. Освен тях имаше 8-10 малки
дюкянчета с дребно производство. В други пазарни части на града нямаше казанджии, освен в „Къллека”: Тодораки и Н. Пейчев. Изобщо
казанджиите бяха българи. Зная, че само един арменец, и то дошел
от Цариград през 70-те години на ХІХ в. – Вартан, работеше фино
цариградско казанджийство (сефер-таслари, капаклиени, канчета и
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пияти). Дюкянът му беше на мястото на къщата на Митю Великов.
Арменецът отдавна се е поминал.
От баща си чувах, че казанджийският занаят бил на голяма почит в турско време, майсторите били богати и въртели голяма търговия. Много калфи и чираци казанджии излезли от Стража махала. Докато е малко момчето ще го дадат 2-3 години в казанджийски
дюкян, а после може и друга работа да улови. Помня, че и в моето
детство по дюкяните имаше много чираци и калфи. Баща ми държеше калфа и чирак: помагах и аз. По-големите дюкяни имаха по 8-10
работника. Същото било и в турско. Изработените стоки се продавали на панаирите, особено Джумайския. След неговото разваляне
отивали на Провадийския, Добричкия, Т. Смилския (Тутраканско) и
по другите панаири в Северна Добруджа. Моят баща отиваше само в
Ески Джумая. Но като застаря, още около 90-те години на ХІХ в., вече
не ходеше на панаир. Произведенията на бакърджиите се разнасяли и
от пътующи търговци кърджии, които обикаляли селата в Делиормана и Добруджа, с коли от село на село. Най-големи продажби ставали
в Ески Джумая, гдето се извършвали такива на едро. Продажби ставали и в дюкяните в града. Кърджиите, които продавали бакър, донасяли вехт такъв, събиран и купуван от населението. И българското,
а също и турското селско население, употребявали много бакърени
съдини и изобщо бакърът много се ценял като покъщнина.
Казанджиите произвеждали следните предмети: котли, тепсии, сахани, тенджери, тави, канички, ибрици, канчета, корита, казани за вода, ракия, халва, готварски казани, харамии, пияти и пр.
И по-късно произвеждахме същите стоки. Едва след Първата световна война селяните намалиха покупката на бакърени съдове. Суровия бакър сега и от 50-60 години насам получаваме от
големите търговци вносители във Варна и Русе или бакърената
фабрика в София (валцовани листове). В турско време бакърът се
е получавал по Дунава от Австро-Унгария на кюлчета. За превръщането му в листове имаше тук голяма работилница на мястото на
аптеката на Кършев. Тя беше голямо и широко помещение, покрито с керемиди, без таван, подът дълбоко в земята. Имаше голямо
двойно духало, около 1-1/2 м над пода: с голям оджак, тръбите на
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меховете отиваха с голям наклон към оджака. Вътре имаше железни кютюци, тезгях и други съоръжения. Кюлчето от бакър го зачервяват на огъня, майсторът го взема с големи специални клещи
и седнал на трикрако столче го държи неподвижно върху голям
железен кютюк. Пет-шест калфи с големи чукове стоят около кютюка и удрят един след друг. Бакърът пак се загрява и пак го чукат,
докато го сплескат във вид на лист. В тази работилница имаше и
леярна за мед. И най-дребното парче мед, стърготините, прахът,
който се получава при струговане и изглаждане, всичко това се
стопява и го казват „обкури”, от него правят дръжки на котли и
други съдини. На кого беше тази работилница - не зная. Мисля, че
беше общоеснафска.
Казанджийският занаят, понеже всичко се работи на ръка, с
чукане и изтегляне бакъра, иска голяма сръчност и умение. Главните
инструменти са разни големи чукове (обли, плоски, остри), железа
за даване на форма, за подложка при чукане, ножици за рязане на
мед и пр. Специални чукове: налама – квадратен, тесия и нарие с поостри върхове; железата за подлагане са махлия – за дъната на разни
съдове, макерти за заобляне на медните съдове, ибришки железа и
пр. Изглаждането и излъскването се прави на струг. Украсяването с
точки, фигури и черти се извършва с чук и длето.
Бакърджиите в града работеха добре до Втората световна война, когато бързо занаятът западна. Сега е много слаб и на изчезване. До Балканската война баща ми изкарвал за продан на панаира
или на пазаря до две коли бакър = 1000 кг. Големите медникари ще
изкарат по 4-5, а М. Коджабашев дори и 10-12 коли. На панаира е
имало голяма конкуренция и стоката се е продавала евтино. Около 1920–1925 г. аз бях почнал да изработвам годишно до 5-6000 кг
бакър. А бакърената фабрика е стигала 20-25000 кг. Чувал съм от
баща си, че по-рано бакърени изделия пращали в Цариград, Мала
Азия и Египет. Разказвал е за богаташа Сиромах Андрей, който
имал къща (сега на югоизточния ъгъл на ул. „Цар Освободител”)
на „Арастянската” улица, че купувал бакърена стока за износ. Когато се женила дъщеря му, понеже валяло дъжд, за да не се окаля
булката, от църквата до дома постлали бакърени листи. При раз• 68 •

валяне на къщата му, работниците на новия стопанин И. Петров
намерили гърне със златни турски монети.
Старите бакърджии, а и в мое време, бяха организирани в
отделен еснаф, начело с Баш Майстора (устабашия). Всяка година
майсторите си избирали нов устабашия. Били са добри християни,
пазели черковните празници и правели дарения на църква и училища. Имали строги еснафски правила за уредба на покупки, продажби, доставки на суров материал, слугуване на чираците, калфите и добиване майсторство. Устабашията препасвал престилка
на новия майстор и се правело угощение. На еснафския празник
всички отиват на църква, правят молебен за живите и парастас за
умрелите. Баща ми е бил устабашия около 1888–1890 г. Чувах от
баща си, че бакърджиите били на почит у турците.
Както обясних, моят баща и деди са били все от Шумен. Живели са в старата черковна част. Около 1890 г. се преместихме на
долния край на „Казанджийската” улица. Като дете още добре
помня тогавашния изглед на тази част от града. Реката беше по на
юг. Право срещу зданието на Бохосян беше „Лувър”, а до него на
изток много други дюкяни. До „Лувър” беше печатницата и книжарницата на В. Блъсков, а през мостчето до Анастасия Радева,
печатницата на С. Попов и други дюкяни. Той се пренесе в „Казанджийската” улица, гдето изгоря дюкянът му и моя заедно с него. По
онова време в старото кафене на Стоянолу (минаваше се по моста
над реката) имаше работническо читалище. Нашият калфа ходеше
в него. Води ме 2-3 пъти. Четат книги и вестници, а един път гледах
представление, беше нещо с революционно съдържание, не помня
„Хаджи Димитър” или „Христо Ботев”. Даваше се в едно салонче в
кафенето, дето беше читалището. Спомням си, че по-същото време или малко по-рано е било, веднъж ходих на представление в читалището, беше на ъгъла до моста на старата черковна улица. Тогава бях ученик. Не помня какво се е давало. Зная, че тогава видях
за пръв път голям салон, а в двора имаше кестени. Като развалиха
по-късно читалището, тези дървета ги извадиха с корени и ги посадиха в Кьошковете. Тогава видях за пръв път кестени. По-късно
засадиха много такива в града. А от реката се отделяше един ръкав
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при Буклук-мегдан и на север от речното легло вървеше на 50-100
крачки, край църквата, под прогимназията и някъде край Радевата фабрика се вливаше в реката. На този поток имаше воденици:
до черквата, срещу моста до сегашното читалище и до Радевата
фабрика. На Кьошковете имаше също 5-6 воденици. Едната беше
на нашия роднина дядо Гаци, а една държеше арменецът Х. Бохор.
Не мога да си спомня имената на ония хора, които виждах в работническото читалище. Бях момче 15-16-годишен, но не познавах
твърде хората. Те бяха повече калфи и работници.

25. V. 1954 г.

ЖЕЧО ГЕРЧЕВ ЛЕВАКОВ
(66 – годишен, родом и живущ в Коларовград,
ул.”……” №…, пенсионер, бивш училищен секретар
и секретар на горната църква)
Баща ми е Герчо Петров Леваков, починал в 1908 г. на 67-годишна възраст. Също родом от Шумен. А дядо ми, Петър Солака
(Левака), не запомних, починал е преди раждането ми. Мисля, че и
той е шуменец. Живял е в долния край на, „Костовата улица” (ул.
„П. Волов”) на ъгъла с ул. „Е. Марковски” (сега бакалски магазин).
Предполагам, че дядо ми е бил казанджия и калайджия. Такъв е
бил и дядо ми по майка- Петко Калайджията, който е родом от
тревненските колиби. Баща ми Герчо и чичо ми Панайот (по-млад
от баща ми с 3-4 години) се занимаваха с казанджийство, вероятно
наследено от дядо ми. Те имаха две работилници и един дюкян за
готова стока в казанджийската чаршия (дюкянът е бил на мястото
на аптеката, сега ул.”……” №…), а работилниците през 2-3 дюкяна
западно. В дюкяна се продаваха изработените стоки и в него, още
от малък помня, стоеше баща ми, а работилниците, които бяха
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ниско в земята, от улицата в тях се слизаше по 3-4 стъпала, се завеждаха от чичо Панайот. В една от тях се работеха медни съдове,
а другата, по-голямата, служеше за топилня. В нея работеха 15-16
работници, калфи и чираци под ръководството на чичо Панайот.
Помня, че имаше големи духала и 2-3 дебели железни плочи за изтегляне на листове. Тук се изтегляха бакърени листове от медни
кюлчета, стопяваха се стари медни материали, правеха се сплави
от чугун, бронз и мед за тави, за дръжки на котли, за мангали и пр.
Баща ми е закупувал сурови материали от Варна (фирмата „Паница”) готови листове и кюлчета бакър. Купуваше и стар бакър. Той
снабдяваше казанджиите с материала за работа, с медни листове
от кюлчетата, които те вече по-нататък обработваха. Не зная отгде
е земал суров материал преди Освобождението. Баща ми се грижеше и за разпродажбата на изработените предмети. Ходеше със
стока на Джумайския, Добричкия, Тюрксмилския и Провадийския
панаир с кола. В работилницата се изработваха и фини стоки по
цариградски образец, лиени с капаци, канчета, ибрици с висока
форма и разни украшения и пр. Това майсторство е било донесено
от баща ми от Цариград. Там той бил интерниран на млади години и престоял няколко години: работил при добри майстори. След
Освобождението баща ми е бил няколко години устабашия на казанджийския еснаф. Около 1895 г. обаче казанджийството се проваля и съдружническата му с чичо Панайот фирма фалирала. Като
счетоводител е бил 2-3 години Харалан Пушков, шурей на чичо
ми. Точно причините на фалита не зная. Баща ми поема събиране
на вземанията, а чичо Панайот едната работилница. Баща ми правил опит да заработи при стари казанджии; не го приели, понеже
се срамували да имат за чирак и калфа своя устабашия. Подпомогнали го със суми от еснафската каса. Работил е малко време
като калайджия, докато постъпил на работа в Земледелското училище. Чичо ми се помина по-рано и след смъртта му баща ми пак
пое дюкяна му. В 1908 г., със смъртта на баща ми, ликвидирахме
всички казанджийски сечива и материали. Помня, че в топилнята имаше добър майстор- дядо Жеко Николчев, връстник на чичо
ми. При фалита баща ми е продал и старата си къща. Тази, в която
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живея, е наследствена от жена ми, дъщеря на Янко Ненков Керемидчията. Той имал керемидарница в с. Демержи, Шуменско (с.
Страхилица (Демирджии), община Венец – Д. С.). Починал е около 1895 г. От предания се знае, че е много стара, 150-200-годишна.
Допреди 60 години под нея вървеше вода, която се използувала за
табахните, находящи се на мястото на дома на Юрдан Господинов.

28. V. 1954 г.

ИВАН СТЕФАНОВ БАКАЛОВ
(Роден в 1882 г. в град Шумен, живущ в Шумен,
ул. „Вичо Папазов” №12, казанджия)
Дядо ми, Иван Бакала, е коренен шуменец. Живял е в долния
край на „Костовата” улица, а е имал бакалски дюкян и фурна, там,
гдето сега е „Кристал” (горния край на същата улица). Починал
още преди Освобождението, 45-50-годишен. Почнал да прави голяма къща и я оставил и до сега е недоправена. Баща ми, Стефан
Иванов Бакалов, е роден според майсторското му свидетелство в
1857 г. също в Шумен. След като завършил 3-4 отделения, почнал
да работи като чирак при някой стар казанджия, дядо Киро, и при
него се научил на медникарски занаят. Дюкянът на дядо Киро е
бил срещу къщата на д-р Смядовски. След смъртта на дядо Киро
баща ми взел дюкяна и в него работил до старини, докъм 1925 г. А
е починал в 1930 г.
Той беше известен като добър бакърджия, а след Освобождението е бил дълго време и първомайстор. От него съм чувал, че
в турско време казанджилъкът е бил добре развит. Суровия материал купували на кюлче (идвал от Мала Азия през Варна), което в специални работилници се източвало на лист върху железни
тезгяфи (плочи), които тежали 1000–1200 кг. Шест-седем калфи с
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чукове един след друг удряли. В тази работилница се стопявали и
сплави (бронз, никел и пр.) и дръжки за котли, за мангали и пр.
Баща ми е изработвал всекидневни медни съдове: малки и големи. Беше особено прочут с изработката на ракиджийски казани.
В турско време и скоро след Освобождението продавал изработеното по панаирите. Ходил е в Ески Джумая, Провадия, Добрич и
Исмаил (Тутраканско), в последния бил нападнат на връщане от
разбойници през размирните времена в Делиормана (1880–1883
г.). Съсед с дюкяна на баща ми е Христо Великов, който се занимаваше с леярство (чугун, бронз, мед). Събираше стар бакър. В онова
време материалът за работа се вземаше главно от селата: стари бакърени съдове.
Аз се учих на занаята при баща си и останах при него 3-4 години. После се отделих. През 1924 г. се образува медникарска кооперация, в която влизахме 12-13 души. От тях сега е жив само Юрдан
Дяков. Кооперацията не можа да работи дълго време поради слабо
търсене на бакърени съдове. Те са по-скъпи и бързо се изместиха
от фабричните железни и алуминиеви съдове. Напоследък суров
материал се получаваше от фабриката в София. Познавам твърде
малко стари бакърджии. Още в 90-те години на ХІХ в. медникарството силно западна и много занаяти се съсипаха. Около 20-те
години на настоящия век (ХХ в.) имаше малко съвземане, но не за
дълго време. Като добри майстори преди 30-40 години познавам
Злати Банов, Юрдан Дяков, Митю Куртев, Неделчо Медникаров и
сина му Иван, Панайот Леваков и Добри Казанджиев. Не си спомням да е имало медникари в друга чаршия, освен в тая на пл. „Кушир”. По-късно някои работеха у дома си, то беше, когато занаятът
западна.
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28. V. 1954 г.

НИКОЛА ГЕНЧЕВ СТЕФАНОВ
(74 – годишен, родом и живущ в Шумен,
ул. „Звеница” №4, амбулантен търговец)
Брат съм на бившия читалищен библиотекар Андрей Генчев
Стефанов. Той е роден в 1878 г. през месец август. Учил е в училището „Св. Кирил и Методий”, а после в гимназията. След завършването й е бил дребен чиновник, а от …. г. до 1924 г. е библиотекар в
читалище „Арх. Михаил”. Андрей от малък обичаше да чете, беше
си съставил своя библиотека и с радост се отдаде на библиотечното
дело. Тих, скромен, добър характер, пееше много добре. С прогресивни разбирания и вземал участие в социалистическото движение.
По-късно отиде в София и дълго време пееше като хорист в операта. В 1935 г. обаче се изгуби и никаква следа не остави. Чувах, че
бил убит във Витоша като комунистически деец. Негови съученици
бяха Никола Скорчев и Григор Преславски. В София е живял при
зъболекаря Димитър Кушев на ул. „Три уши”. Там са останали неговите книги и имущество. Моят дядо е родом от Тополовград и се е
преместил в Шумен още в турско време. Чувах, че брат ми е работил
успешно при читалището. Други сведения нямам.

2. VІ. 1954 г.

КРУМ ЗЛАТЕВ БАНОВ
(60 – годишен, родом и живущ в Шумен,
ул. „……”, пчелар и лозар)
След завършване 5-ти клас почнах да работя в казанджийския дюкян на баща си, Злати Калев Банов (роден в 1865 г. в Шу• 74 •

мен, починал на 77 години – 1942 г.). Занимавах се повече с продажбата на изработените съдове, но учих и занаята, за да взема
майсторско свидетелство. В 1912 г. станах деловодител на казанджийската кооперация, в която бяха влезли 15-16 майстори. Тя
съществува до 1927 г., когато се разтури поради вътрешни борби
между членовете с голям дялов капитал и тези с по-малък. Имаше
стремеж да се заплаща на членовете въз основа главно на работата,
а не според участието им с дялов капитал, както искаха по-състоятелните казанджии. Кооперацията извършваше обща покупка на
суровия материал, всичко се изработваше в кооперативния дюкян.
Баща ми през 1912 г. беше купил струг, това беше първият опит
за машинизиране производството на медни съдове. С влизането
му в кооперацията последният пое и струга. В 1920 г., за по-голяма машинизация на производството, кооперацията купи от Варна за 500000 лв. машинните станове на гръка Янко Византонуло.
Изработваните стоки се изпращаха в Русе, Стара Загора, Търново, Карнобат и Айтос. Извършваха се продажби и на панаирите,
особено в Джумая. Суровите материали: валцирани медни листи
се получаваха чрез Варна и София. Около Балканската война казанджийството силно упадна, поради големия внос на емайлирани
европейски съдове, обаче след войните – 1920 г. до 1925 г. отново се
поде, за да получи страшен удар след 1935 г. и днес е почти окончателно западнало и унищожено.
Баща ми е учил бакърджийство при вуйчо си Неделчо Медникаров, баща на Иван Медникаров. После той му давал да работи
ишлеме (на парче) в своята работилница. Още по-късно той станал
самостоятелен майстор и имаше дюкян между този на Стефан Иванов и кръчма „Сокол” в казанджийската чаршия. Преди този дюкян
той е имал такъв другаде, фалирал и почнал наново. Аз съм бил още
дете. До 1912 г. баща ми е работил, както и другите казанджии, по
старите начини. Медта са я получавали на кюлче, рядко валцована.
За превръщането на кюлчето на лист е имало специална работилница – т.н. „големия дюкян”, гдето един майстор е направлявал, а
8 калфи са чукали един след друг. В него се е работело на ишлеме.
Всеки отделен майстор си е давал материала за обработване в лист
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и после го изработвал в съдове. До преди 50 години медният окис,
който се получаваше при работата, се закупуваше от грънчарите за
полиране, но после го забраниха. От него лееха и медни дръжки. От
баща си зная, че в турско време медта е купувана само на кюлче от
Европа чрез Русе, Варна и Цариград. Тя е била предпочитана като
по-евтина. Обработването е ставало първобитно. Изтеглянето в листове е ставало на особени железни тезгяфи. Продажбата на готовите съдове изобщо се е извършвала в самата работилница, в някои от
дюкяните се отделяло място за готови съдове и продажба. По-стари
големи майстори бакърджии са били Уста Пантелей, дюкянът му
е бил на мястото на кръчма „Сокол”, Уста Пеню- баща на Христо
Казанджиев, Митю Куртев, Добри Кандиларов, Пеню Куртев, Илия
Добрев, Д. Коджабашев и др. Всички бакърджии бяха българи. От
Цариград беше дошел арменецът Вартан, умрял още до Балканската
война, който работи при баща ми. Той беше майстор на фини казанджийски съдове. След войната 1912–1913 г. бяха дошли от Родосто
трима арменци, които не работиха дълго време.
Калайджиите образуваха отделна група, но дюкяните им бяха
между казанджиите. Имало е такива и в „Къллека”. Аз запомних
по-големи казанджии Кара Малчо, калайджи Петко (баща на фелдшера Васил) и др. Калайджийството беше твърде развито между
циганите.
Родът ми по баща е коренен шуменски, а по майка ми от с.
Стража. Майката на баща ми е Кара Малчова. Той е имал земя
около Стража и след Освобождението се изселва в Страженската
махала. Първият известен прадядо по баща е Злати Банов, богат
абаджия, родом от града, който е построил настоящата къща. Живял е в първата половина на ХІХ в. Негов син е моят дядо, Калю
Банов, който се занимавал със земеделие. Обичал разгулен живот
и изпродал голяма част от нивите на баба ми. Той имал още двама
братя: Димо-абаджия и Еню-земледелец, които живеели в същия
двор, а после се отделили. Имали са лозя и пчеларство. И до сега
наследниците на Злати имат земледелчески имоти и се прехранват
от тях. Имат и стопански дворове.
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3. VІ. 1954 г.

ГИНЮ ВЕЛИКОВ ТЕРЗИЕВ
(72 – годишен, родом и живущ в Шумен,
ул. „……”, брадвар)
Баща ми, Велико Михалев, е бил земледелец. А също и дядо,
и прадядо ми Михал и Анастас Терзиеви били повече земледелци.
Родът на дядо ми произлиза от с. Стража и в неговата околност
са били и земледелските им имоти. За прадядо си Анастас Терзиев съм слушал, че е бил кмет в с. Стража. На училище ходих малко. Дадоха ме на занаят 10-11-годишен при Колю Дончев, баща на
Радослав Дончев, после чиракувах и при Колю Димитров, в 90-те
години на ХІХ в. те бяха добри и големи майстори брадвари. Около Балканската война, след свършване службата, си отворих сам
дюкян в „Къллека”, ул. „Драгомиров” №…, в който работя и досега.
Железарите в Шумен бяха твърде многобройни някога. Състояха се от следните браншове: 1. Брадвари (балтаджии), те правят
земеделски сечива: мотики, брадви, сатъри, тесли, кривици, лопатки и пр. В турско време желязо се доставяло от Самоков, а вероятно и от Европа, на кюлче. То е било меко и се чукало на по-тънки
плочи. По-късно, чрез Варна се получавало меко шведско желязо
на пръти, към което прибавяхме челичено желязо при чукането,
за да се кали. Изработените инструменти се продаваха по селата,
на панаирите и в града. Някога, преди още европейските фабрики
да работят машинно мотики, лопати и тесли, от Шумен са изнасяни такива сечива в Бесарабия, Влашко и Австрия. Вероятно българите градинари са ги разпространявали. От 50-те години насам
занаятът постепенно западна и особено от 10-15 години. Вече не
се прави ново, а само се клепа и източва. Брадварските дюкяни са
били около 40-45 някога. Главните им средоточия са били на северния край на „Къллека” (сега ул. „Ген. Драгомиров”) и главната
улица, срещу кавалерийската казарма. Сега там има кооперация.
2. Налбанти (подковачи), които се занимават с подковаване
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на добитък. По-рано те сами са правели подковите и клинците. И
те са имали дюкяни по изходите на града.
3. Коларо-железари, които са изработвали каруци и файтони.
4. Строителни железари, които са изработвали железни скоби, врати, огради и пр. (Иван Ямбастиев и Моллов). Колар имаше в
„Къллека” (сега е такъв Васил Асенов) и в Долната махала.
Железарите изобщо бяха и са и сега българи. Но имаше доста
цигани, които се занимаваха с налбантство и разни дребни железни предмети: панти, ковани дръжки, ковани гвоздеи, куки, перустия, дилафи и др. домашни потреби. Чаршията на циганите беше
„Битпазар”.
По-стари майстори брадвари в Шумен бяха Злати Дочев, Пеню
Кавръков, Дочо Дочев, Петър Пенчев, Пенчо Александров, дядо
Иван Киселата, Колю Куция, Димо Тодоров, Цани Петков и Колю
Димитров. Някои от тях работеха още от турско време. До Балканската война имаше първомайстор. Еснафът го избираше, но за
една година. В еснафа влизаха всички видове железари. Патронният
празник беше на Атанасовден, 31 януари. В дома на избрания първомайстор се приготовляваше за парастас и помен на умрелите майстори. В онова време чаршията в „Къллека” беше много оживена.
Тук имаше около 300 дюкяна: абаджии, дикиджии, бакали, железари, дърводелци и др. В петъчен ден ставаше голям пазар и стотици
коли със селяни идваха тук. Имаше и ханове: Матъшевия хан, Куцаровия хан и пр. А гдето сега е Съдебната палата, ставаше пазар на
дърва и животни. Не помня, като малък, в града да е ставал панаир.
Такъв имало някога, както са ми казвали- говежди пазар.
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4.VІ.1954 г.

ЖЕКО ЮРДАНОВ МИХАЛЕВ
(71 – годишен, родом и живущ в Шумен, ул. „……”, подковач)
Дядо ми е от с. Стража и след заселването му с черкези дошел
в града при Петър Димовото училище. Той е бил земледелец. Баща
ми, Юрдан Михалев (роден 1852 г., починал 1944 г.), постъпил на
занаят и се учил на подковачество. Имал дюкян в „Къллека”. Учих се
при него и наследих дюкяна му на ул. „Ген. Скобелев” №19. Работя
занаята около 60 години. Учил съм се във ветеринарно училище в
София и артилерията в Шумен. По-рано подковачите сами са ковали подковите и клинците. Сега ги получаваме готови, фабрични. Занаятът е силно упаднал от 12-15 години. По-рано всеки ковач е имал
1-2 чираци, а сега с готовите материали няма нужда от такива. Ковачите сега имат кооперация при Долните хали. Останали са частници 3-4. Цигани подковачи има в „Битпазар”. Преди години много от
подковачите бяха от балканските села- Габровско, преселници.

8. VІ. 1954 г.

Д-Р ГЕРЧО ХРИСТОВ
(53 – годишен, родом и живущ в Шумен,
ул. „Цар Освободител”, лекар)
Баща ми, Христо Великов, е починал на 81-годишна възраст в
1940 г. Родом е от града и първоначално е живял в Долната махала,
близо до къщата на Панайот Волов. По-късно баща му се е преместил в „Маджаревата” улица. Баща му е бил по занятие дюлгерин.
Може би той не е родом от града, но аз мисля, че и той е тукашен.
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Баща ми е ходил късо време на училище и още момче е почнал да
чиракува в Казанджийската махала. След Освобождението ходил
в Румъния като работник и там се научил на леярство. Станал самостоятелен майстор през 90-те години на ХІХ в. и имал дюкян до
старата бакърджийска кръчма. Мисля, че негови съседи са били
Д. Коджабашев и Злати Бонев. Дюкянът му беше ниска постройка,
паянтова, без таван, 2-3 стъпала в земята. Макар че е учил леярство в Румъния, той работеше с много стари оръдия и първобитни
прийоми. Работил е повече сам или с един чирак. Той е изливал
дръжки на котли и други съдове, разни месингови предмети. Работил е по поръчка и за сметка на майстори бакърджии. Вероятно
пак по тяхна поръчка е изливал хавани и чукове за тях.
През 1912 г. той влезе в бакърджийската кооперация и работил пак леярство. Мисля, че около 1927 г. кооперацията се разтури.
Тогава баща ми престана да работи. Спомням си, че кооперацията се занимаваше и със странични стопански дейности: имаше
мандра, млекарство, развиваше търговия. Мисля, че кооперацията
се разтури, понеже имаше несъгласие между членовете. Първи излязоха по-богатите членове.

14. VІ. 1954 г.

ЮРДАН ДЯКОВ МЕДНИКАРОВ
(64 – годишен, родом и живущ в Коларовград,
ул. „……”, скотовъдец)
Произхождам от еснафски казанджийски род. Дядо ми е Неделчо Гичев, починал на около 85 години в 1904 г. Неговият баща,
дядо Гичо, е бил земеделски стопанин в с. Стража. Той имал двама
сина: Ради и Неделчо. Първият останал в Стража, а по-малкият,
Неделчо, дошел в града и чиракувал като казанджийски работник.
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Не знаел да чете и пише. Още в турско време станал майстор медникар. Имал дюкян гдето е сега старата поща. Баба ми Жечка била
родом от с. Риш. Близките й се изселили в града, като била малка.
Дядо Неделчо с голям труд постигнал добро материално състояние. Бил е неграмотен и сметките си е водил на рабош. Отбягвал да
дава на вересия. Като медникар работил добре, съвестно и стоката
му се ценяла доста. Продавал я в града. Не обичал да ходи на панаир. В турско време отивал на Джумайския панаир. Обикновено
в пазарни дни в дюкяна му идвали много селяни и турци и се извършвали големи продажби. Той обикновено е стоял в дюкяна за
продажба, а имал и такъв за работа, доста обширно помещение,
без таван, вкопано в земята 0.80-1.00 м - работилница. Имал до
8-12 чираци и калфи. Чувах от баща си, че дядо ми бил известен
за добър майстор и имало много желающи да учат при него като
чираци. Освен това, той давал работа и на по-бедни и с малко работа майстори, които му работели на парче и кило. В дюкяна му се
изработвали всякакви медни съдове. Той си е служел само с медни съдове в дома си. Имал хубав голям двор на „Арастата”, гдето
после остана да живее д-р А. Медникаров. От първата си съпруга Жечка е имал седем деца: Беня, Пеню, Тодорица, Дяко, Иван,
Мица и Анастасия. От втората: Александър (д-р А. Медникаров)
и Божан- инженер. Втората съпруга му е довела две деца: Стефа и
Тодор (кавалерийски офицер). Моят баща е учил занаята при баща
си и после отишъл да работи в Разград, гдето се оженил. Връща се
в Шумен след смъртта на баща си и с брата си Иван поемат дюкяните и работата му, като се разделят. Баща ми Дяко е роден около 1858 г. в Шумен, а е починал в 1942 г. След Балканската война
с Иван, брат си, отварят бакърена фабрика. Аз работих при тях.
Кризата през 30-те години на ХХ в. се отрази зле върху работата,
която много намаля. От 8-9 години се отказах от бакърджийския
занаят и се занимавам с овцевъдство.
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2. VІІІ. 1954 г.

САЛИ ЕТЕМОВ
(45 – годишен, родом и живущ в Коларовград,
ул. „……”, бръснар, турчин)
Баща ми, Хавус Етем Мехмед, беше ходжа при „Реис-джамиси”. Починал е около 1950 г. (преди 4-5 години) на 90-годишна възраст. Учил се е в града в медресето. И дядо ми, Хавуз Хаджи Мехмед
Ескиджиоглу, е бил ходжа в същата джамия, а също и в други джамии. Умрял е преди около 45 години на 110-годишна възраст. Аз
го помня добре, понеже бях вече 9-10-годишен. Чувах от баща си,
а и дядо ми е казвал, че той е построил чешмата до „Реис-джамиси”. По-рано имало наблизо някоя по-малка чешма, която се развалила. Дядо ми хванал работници, каптирали извора, сложили
нова канализация с глинени кюптове, както се е правило тогава,
и построил и сега съществуващата каменна чешма, която дал като
вакуф (вакъф) на джамията. Това и било много отдавна, когато
дядо ми е бил още млад, 25-30-годишен. Добре помня, че и моят
баща много се грижеше за същата чешма и нейния водопровод.
Извършвал е поправки, почистване и пр. Тогава ми е разказвал, че
в старо време всички по-богати мюсюлмани са строили по нещо:
чешми, мостове, път, джамия, училище и пр. и са го предоставяли за обществено ползуване като вакуф (вакъф). По този начин
била построена и Коджа-чешме на Равна махала, Ченгене-чешма,
Пилидж-чешма и пр. Пак от баща си слушах, че „Реис-джамиси”
била строена от някой много учен и с висок чин лице: министър
или председател. Тогава в Шумен имало много войски и министри.
При тази джамия не е имало училище. Арменската махала откъм
джамията е била допреди 80-100 години заселена с турци. Моята
къща и двете съседни до нея към юг били някога на много богати
турски бейове, трима братя. Сега двете къщи са собственост на арменци. В тази на Ардашес, която е била най-богата, с хубава веранда има три бани, добре уредени и украсени. Те са били за харема.
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Такива бани е имало във всяка по-богата къща-турска. Моят дядо
е купил едната къща от братята. Дядо ми е родом от града, както
и баща му. Последният имал голям земеделски имот в с. Черенча,
вероятно чифлик, и стада с овце. Покрай духовното си звание дядо
ми е поддържал и земеделието, занимавал се е и с медицина. Бил
е известен като добър народен лекар. Наричали го хавуз Мехмед,
което значи „учен”, понеже бил известен като учен ходжа. Когато
отивал до чифлика си с магаре, на тръгване тихо почвал да чете
наизуст корана и го свършвал, докато стигне в селото.

2. VІІІ. 1954 г.

ГЕОРГИ АТИЛА СИЛАГИ
(53 – годишен, родом в Шумен, живущ в София, цирков артист)
Внук съм на Георг Силаги, маджарин, първият аптекар в град
Шумен преди Освобождението. Дядо ми, Георг Силаги, е родом от
град Байя, Средна Унгария, в еснафско семейство около 1830–1833
г. Завършил е средно училище и работил в някаква аптека. Чух от
баща си, че отишел да следва аптекарство, но дали е довършил, не
зная. Как и защо е дошел в България, не съм положителен. Аз съм
с впечатления от спомените на дядо си, които съм чувал в детинството си, че той е участвувал в унгарската революция. Забегнал в
Цариград, после се заселил в Русе, гдето се оженил за българка. Там
работил като аптекар. По съвета на някои шуменци се преместил в
град Шумен, гдето открил аптека. Тук е престоял и няколко години
след Освобождението, когато пак се е завърнал в Русе. В Шумен
са родени и децата му. Той е имал широки връзки с българските възрожденци, научил добре български, добре рисувал и имал
артистични наклонности. Баща ми казваше, че е рисувал декори,
картини за сцената („Райна Княгиня” направила силно впечатле• 83 •

ние) и участвувал в режисирането на представленията в читалището. Децата му ходили в българско училище. Най-големият му
син, Атила (1865–1925 г.), е мой баща. Той постъпил във военно
училище и станал артилерийски офицер. Достигна чин полковник,
служи в Шумен, Севлиево, Берковица и София. Загина в атентата в църквата „Св. Неделя”. Другите му синове: Борис-зъболекар,
починал в 1952 г. на 75-годишна възраст, Михаил-аптекар, който
продължил аптекарското дело на дядо ми и починал през 1953 г.
в Русе. Има и две дъщери: Ружа Накова, 75-годишна, жива, живее
в Плевен; Илушка починала. Моят баща има двама сина: Георги
(аз) и Михаил, и двамата по-рано бяхме собственици на големия
цирк-музикхол „Силаги”. Сега работим в цирк „Глобус”, имам една
сестра, Елена проф. Хаджиолова, по-възрастна от двамата ни, на
около 55-56 години. Тя проявява голям интерес към дейността на
дядо ми и събира материали за това. Дядо ми почина в 1921 г. на
около 90 години. В снимката (по вх. Регистър на фотоматериалите
№83 или 85 лист е скъсан), дядо ми е седнал отляво, на земята, държи в ръката си дълъг чибук. На главата му има фес. Лично от дядо
си чух, че той е преподавал фехтовка с хладно оръжие на Панайот
Волов и дори му е бил дал една хубава сабля.
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ДАННИ ЗА МИНАЛОТО НА ГРАД ШУМЕН,
СЪБИРАНИ ЧРЕЗ РАЗПИТ
НА ГРАДСКИ ЖИТЕЛИ –
СПОМЕНИ, ПРЕДАНИЯ, РОДОСЛОВИЕ
VІ-ТА ТЕТРАДКА
ПОЧНАТА НА 30. ІV. 1953 г.
СВЪРШЕНА НА … VІ. 1953 г.
ПРОИЗВЕЛ РАЗПИТА:
Г. С. ДЖУМАЛИЕВ

СПИСЪК НА РАЗПИТАНИТЕ ЛИЦА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Иван Неделков Моллов
Али Мътъшев
Сулейман Мемишев
Анастас М. Кандиларов
Д-р Стефан Петров Смядовски
Тодорка Александрова Спирова
Божан Д. Шалварджиев
Георги Анастасов Кюлевчалиев
Елена Коева Стоянова
Коста Жеков Шапков
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Коларовград
30 април 1953 г.
юни 1953 г.

ИВАН НЕДЕЛКОВ МОЛЛОВ
(роден в 1867 г. в село Беброво, Еленско, живущ в Коларовград,
ул. „Генерал Рачо Петров” №…, пенсионер, бивш учител в
Девическото педагогическо училище и уредник в Археологическия
музей)
Роден съм в село Беброво, Еленско. Произхождам от будно
семейство, което е дало учители, свещеници, лекар, общественици
и пр. До 1877 г. учих в село. Подробно живота си и рода си съм
описал в отделни спомени. Беброво е силно пострадало от Освободителната война, която прокуди много жители да се разпилеят
по околните градове и села. Семейството ми се заселва за кратко
време в Търново, а после в Шумен – 1881 г., гдето постъпих в класното училище (1881-1884 г.). Спомням си, че бях се явил в учителската канцелария без потребните документи и поп Тодор Байчев се
пошегува с мен, казвайки, че може би не съм завършил основното
училище. Аз се обидих и силно разтревожих, а поп Байчев се похвали на намиращите се вътре учители, че „е уплашил тоз юнак”.
Избягах плачешком навън, но пак ме повикаха и приеха. Поп Т.
Байчев се смееше громко и пак ме разпитваше. За него по-късно
чух от граждани, че е бил участник в революционния комитет
през времето на Левски, дори че се е срещал с Левски в Шумен.
Преподаваше закон божи. Учител беше още и унгарецът Колман
Ронже, който преподаваше гимнастика и физика. Други учители
бяха: Къню Кърджиев, Деребеев, Никола Белов, Никола Ганчев и
А. Стоянов.
Завърших прогимназията през 1884 г. и есента постъпих в
Мъжкото педагогическо училище, което следвах до 1887 г. (І и ІІ
курс). ІІІ-я курс завърших в Казанлък (1888 г.), понеже в Шумен се
беше закрил. Постъпих във Висшето училище – историко-филоло• 87 •

гическия отдел, което завърших през 1893 г. и получих учителско
място в Шумен.
През времето, когато тук беше учител Рафаил Попов, се увлякох в археологията и често му помагах. Когато се създаде археологическото дружество, взех живо участие в неговата работа и заместих Р. Попов след неговото заминаване. След Световната война
окончателно се заех с археологическа работа и станах уредник на
музея до 19…г. Като такъв участвах в археологическите разкопки в Мадара, Плиска и Преслав, събирах монети, стари предмети,
снимки, книги, ръкописи и пр., които счетох, че ще бъдат необходими на науката за осветляване миналото на нашия град и неговата околност. Във връзка с тази дейност разпитах и множество
хора, събирах сведения за търговията, занаятите, учебното дело и
пр. през епохата на Възраждането. Подробностите вече съм забравил и грешка се направи, гдето не записвах наученото и издиреното. Все пак в инвентарните книги към разни преписки и старопечатни книги съм поставил много бележки, листчета, изрезки от
вестници с интересни статии и пр., което улеснява проучването на
разните събрани писмени паметници.
Много ме е интересувал старият град и старите местностни названия. По този въпрос доста материал събра д-р Петър Д.
Скорчев, който ги публикува във в. „Шуменски вести”. За текето
„Гял бери султан” в източното подножие на „Хисар кале”, е разпространена между турското население легенда, че това е гробница на турски военачалник, участвал в овладяването на град Шумен
от турците в края на ХІV в.
Турците усилено се изселват и скоро едва ли ще останат
стари хора, които познават добре стария бит и предания. Трябва да
се разпитат повече хора във връзка с джамиите и други ислямски
обекти. Над циганската махала има друго теке: „Чили баба теке”,
за което съм чувал, че било дервишки манастир. Основателят бил
китаец, вероятно роб, помохамеданчен. И за него има предание,
че също участвал в завладяването на Шумен, но после се оттеглил
като монах и доживял столетна възраст, почитан от християни и
мохамедани. Разкопките на „Хисар” ги прави Шкорпил. Описани
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са в т. Х на Известия на руския археологически институт в Константинопол. Преди години личаха основите на всички описани
в този том старини около града. Ходих из цялото плато, познавам
скалните църкви в Осмарския и Калугерския боаз, както и старите крепости в местността „Бобата”, „Сиври-чене”, „Мел-чене кале”,
„Гери че кале” и пр. Околното население в последните 25-30 години
много ги унищожи и заличи.
За мене представляваше особен интерес пътят Преслав-Шумен. Този път е най-старият такъв, който е свързвал шуменското
селище с долината на река Камчия. Той е бил първоначално пътека
за товарни животни и късно е станал коларски път. В турско време
по него се движили камилски кервани и се е наричал Деве барган.
Той е свързвал крепостта „Хисар-кале” с „Бобата” и с град Преслав.
Интересно е нахождението в двата края на платото на две силни
крепости - „Бобата” и „Хисаря”, които затварят входовете в планината. Старият археолог В. Аврамов имаше мнение, че „Хисар”
следва да се отъждестви с крепостта „Мундрага”. Неговите обяснения заслужават сериозно внимание. И аз съм с твърдо впечатление
от издирвания, предания и пр., че старият, т. е. средновековният
Шумен, се е простирал до „Битпазар” и обхващал Еврейската махала, Чомлекчийската, „Къллека”, Арменската и Равна. Градът се е
разширил през ХVІІ в. и ХVІІІ в. на изток. През въстанието през
1595 г. сериозно е бил пострадал. Вероятно тогава населението се
е разпръснало в по-голямата си част, а някои жители от квартала
„Равна” отишли в Провадийско и основали село Равна.
Вероятно църквата „Свето Възнесение” има стар произход
– може би от Втората българска държава. Тя е била много пъти
ремонтирана и преправяна. Надгробните паметници в нея дават
богат фолклорен материал. Северно от нея е Латинското гробище,
гдето са погребани умрелите през ХV в. и ХVІ в. рагузанци. После
то става българско гробище.
Стара черква е имало около училище „Цар Борис”, гдето са
намерени надгробни надписи. През ХVІІ в. градът е достигнал до
горната църква и до Куршум чешме; центърът на търговията е бил
„Къллека” и „Битпазар”, гдето през първата половина на ХVІІІ в.
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е построен часовникът и голямата „Томбул джамия”. Старото Финансово управление и около него е било административен център
на града. Тук е било и съдилището. През ХVІІІ в. и ХІХ в. особено
градът расте бързо на изток – това следва да се свърже с бързия
растеж на българския еснафски елемент и създаването от Шумен
на голяма крепост с многоброен постоянен гарнизон.
Твърде много съм се интересувал за старите сгради в града
и съм подтиквал вещи хора да ги проучват. Градският съвет доста нехайно е гледал на този въпрос. За старини са обявени старият часовник и безистенът. Аз считам, че последният е може би
най-старото здание в Шумен. Допускам да е от края на ХV век или
най-късно от ХVІ век, когато са били строени в Отоманската империя подобни кервансараи и безистени.
Сунтур баня е строена много по-късно. Имах голямо желание
да се проучи от вещ архитект това здание, но и до сега не можа
да се уреди този въпрос. Едно щателно проучване следва да се направи и за други интересни сгради: часовника, старата джамия,
старата баня, някои от старите турски казарми, „Томбул джамия”,
битови къщи и пр. Има доста интересни къщи с дървена резба,
които заслужават внимание. В сбирките на археологическия музей
има запазени снимки на стари сгради и улици.
По въпроса за текето на Джезаирли-Хасан Паша не зная нищо.
Срещу казармата на 7-и пехотен полк (лазарета) имаше допреди
50 години една джамия с кръгло кубе, макар и не твърде голяма.
Използуваше се за склад, мисля военен. През време на кметуването на д-р Кърджиев, при разрушаване на бараките и дюкяните по
алеите и тя окончателно бе разрушена. Зная, че е била военна джамия. Друга разрушена военна джамия имаше срещу югозападния
ъгъл на съдебната палата. Южно от първата джамия, в двора на
казармата имаше вакъфска градина и вероятно там е било текето,
но то е било разрушено доста отдавна и аз не съм го виждал.
Аз дойдох в Шумен в 1881 г., когато се бяха изминали едва три
години от Освобождението му, но не мога да си спомня точно какво е било очертанието на обиколния около града ров от юг и изток.
Вероятно още в турско време от юг, в подножието на Илчов баир,
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крепостната ограда се е заличила от пороите и засаждането на градини и лозя. От изток - помня я добре под гробищата и към гората.
Когато се направи ж п линията Шумен – Каспичан, тя беше съвършено разрушена. Между гимназията (мъжката) и долните хали
имаше висок камък с надпис по случай идването на султан Махмуд
в Шумен (той сега е в музея). Около това място стигаше крепостната ограда. Там е имало врата. Личаха още валовете на оградата.
Имаше малка дървена къща – в нея стоеше градски чиновник, който събираше такси от влизащите коли с дърва и други стоки (т. н.
бач). Около мъжката гимназия се намираше в доста запазен вид
най-близкото укрепление до града – Капль табия (Кървава). Западно от него вървеше пътят за Преслав. Малко по-напред Султан
табия и Ченгелският редут. Югоизточно от пионерната казарма
имаше останки от крепостната ограда, която някога е обикаляла
града от юг. Интересувал съм се от старите турски казарми, но не
можах да събера данни за тях. От ХVІІІ в. са Топхането и 5-и артилерийски полк. Надписът на първата след събарянето й се донесе
в музея, но се изгуби. Изобщо, казарми с военни складове от турски произход има, но те останаха непроучени. Два големи хамбара
(белият и жълтият) в Равна махала и една стара казарма пак там
са доста стари – от края на ХVІІІ в. или началото на ХІХ в. По-нов
хамбар е имало източно от долната църква – на 200-300 метра (не
зная улицата). Барутни погреби – по самите укрепления, а също
и на Илчовия баир. Турското военно управление е било в старата
турска казарма на 7-и пехотен полк. Там е имало две големи здания
– едното е било щаб.
Що се отнася до индустриални постройки в чертите на стария град, най-стари са водните мелници по река Боклуджа дере, от
Кьошковете до градините под града. Помня тези на Кьошковете,
други срещу читалището и Радковата фабрика. Имаше и тепавици. Помня такива под горната църква. Парна мелница имаше над
алеите, под двора на 7-и полк. Първият дарак беше пак в реката,
мисля, че в къщата на д-р Неделчев. По онова време още се помнеше стопанството на хаджи Симеонко и опитите му за спиртна
индустрия и копринарство. Най-голямата фабрика е била Радю• 91 •

вата – за производство на бира – остатък от унгарците емигранти.
Чувал съм за Огнената жерка, но не я помня. Още в 80-те години в
града се почна модернизиране на всички промишлени предприятия и твърде скоро нищо не остана от старото.
Доста съм се интересувал от занаятчийството в града. Правил съм писмени изложения, доклади за окръжната постоянна
комисия и следва те да се намерят и проучат. Шумен се очертава
като много оживен търговски и занаятчийски град през турското
робство, особено Възраждането. Силно развито казанджийство,
абаджийство, обущарство. Сега не си спомням подробности. Да
се търсят в музея някои еснафски тефтери и други бележки. Добре
са очертани в постепенното развитие на града различните чаршии
и занаятчийски съсредоточия: „Къллека”, „Битпазар”, „Арастата”, „Кушир” и улицата към гарата. Най-старият занаят вероятно
е грънчарството – Грънчарската (Чомлекчийската) махала е една
от най-старите – от хилядолетие може би. Природата е облагодетелствала града с хубава червена глина, какъвто състав има фатмеджика. Други стари занаяти сигурно са дървообработването и
каменоделството. Това все е във връзка с околната природна среда:
Шуменската планина изобилства с каменни и пясъчни кариери и
букови гори. С девствена гора е бил покрит целият сегашен източен край на града, която с разрастването му е била постепенно изсечена. Друг важен занаят е абаджийството. Стар занаят е и кожарството. Той след падането на града под турците се е упражнявал
само от турци. Градът и околността му са въртели голяма търговия
с кожи през ХVІ-ХVІІІ в. с Рагуза. Обработка на кожи е имало в
града и по-рано. Кожарските работилници са били разположени
по река Боклуджа, такива е имало на 3-4 места: под „Томбул джамия” (и сега има една сграда – ул. „…” №, те са били отчасти разрушени от наводнение преди 120 години), до горната църква, срещу
читалище „Архангел Михаил”, Радювата фабрика и в долния край
на града – след Освобождението. Занаятчиите имали свои ханища,
например в Неджиб-беговия хан (гдето сега е театърът и милицията) е имало предимно дюкяни. На „Битпазар” е имало Сърмаджийски хан, гдето са били дюкяните на сърмаджиите. Тия ханове са
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били големи постройки, с множество стаи, в които работели дребни еснафи – сами или с 1-2-3-ма чираци и калфи. Едрите еснафи са
имали свои собствени дюкяни и работилници. Често в тези еснафски ханове еснафите били свързани с голям наем и други задължения, например да си продават изработената стока за продажба
на собственика на хана. Занаятчийството е свързано с търговията.
Търговците образували доста многобройно съсловие и се съставлявали от два бранша главно: бакали (които са също старо занятие) и манифактуристи. Първите продавали колониални и местни
стоки – хранителни продукти, а вторите платове и облекло. През
ХІХ в. се явява и житната търговия. Към Освобождението търговията се разслоява значително: явява се книжарството, билкарството, тютюн, мебели и пр. Голям търговец е бил Костаки Дюкмеджиев, който строи в средата на ХІХ в. големи магазини и създава
едва ли не универсален магазин за продажба на всякакви стоки.
През ХІХ в. се явява в Шумен комисионерството и банкерството.
Сарафи имало евреи и българи. Руско – турските войни били благоприятни за развитието на занаятите и търговията и повдигнали
много благосъстоянието на града. Това е способствало за развитието на значителна култура и строителство. След Освобождението занаятчийството и търговията постепенно западат.
В. Рашков като окръжен управител беше повдигнал въпроса:
е ли Шумен земеделски град, както е бил третиран в някои случаи. И той основателно посочи, че през 20-те години понастоящем
Шумен е още еснафски град. Все пак той е имал и сега има земеделско-градинарски квартали. В по-старо време такъв квартал е
бил „Равна” и махалите около него. Земледелски квартали са били
Стража махала и Чифлика и Долната махала, в която се заселват
селяни от по-близки и далечни села. В най-ново време земледелска
физиономия има Тракийския квартал. Лозарството е било силно
развито от незапомнено време. Животновъдството е слаборазвито
и в по-старо време.
Един въпрос, който често е занимавал нашите историци, е
произходът на сегашното население в Североизточна България.
По този въпрос проф. Милетич направи специално издирване.
• 93 •

Аз съм с впечатление от моите наблюдения, разговори със стари
хора и пр., че в Шумен и в най-тежкия период на робството, какъвто е бил краят на ХVІ в. за града, който сериозно е пострадал от
ордите на Синан паша, в него винаги е имало българско население,
макар и малобройно такова. От ХVІІ в. то е събрано около горната църква. Това е бил единственият християнски квартал, който
през ХVІІІ в. почва да нараства бързо. Че това е така свидетелстват
пътеписите на Петър Богдан, донесенията и кореспонденцията на
дубровнишките търговци. За шуменци през епохата на Възраждането не съм правил особени проучвания. Все пак всичко, което
съм намерил, че е интересно и осветлява миналото на града, съм го
записал. Правил съм няколко отделни проучвания: на Д. П. Войников – тази студия е поместена във в…..За живота на Войников
събрах сведения от няколко стари хора, главно Анастас Стоянов.
По това време започнах да издавам списание „Просвета” с Д. Велков. В списанието поместих обширна статия за Войников. Никакви подробности не си спомням за Войников. От негови ученици се
казваха много неща и подробности, но всичко съм забравил. Мисля, че произходът на Войников е от Шумен, изобщо не допускам
той да има нещо общо с Котел. Неговият племенник А. Стоянов
обещаваше, че ще събере повече материали за Войников и поради
това много данни останаха незаписани. За Войников писах и в списание „Учителски преглед”. А за мъжкото класно училище също
събраните от мен сведения влязоха в първия отчет на училището.
На младини бях ревностен читалищен деятел. В читалище „Архангел Михаил” бях секретар, касиер и библиотекар през
90-те години. Към края на 1894 г. се взе решение за постройка на
нова читалищна сграда. Старата такава е била някога девическо
взаимно училище. Тя е била станала негодна още отдавна и всички усилия за ремонтиране бяха безполезни. Опасно беше в нея да
се събират много хора, подовете изгнили, а и стените бяха плет и
кирпич. В тази сграда от няколко години не се даваха представления. Такива са давани в салона на взаимното училище, находящо
се между църквата и мъжкото класно училище. Този салон обаче
изгоря 1892 г. – не си спомням добре времето – може да е било и
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по-късно. Тогава почнаха да използват салона на построеното след
Освобождението училище срещу новото здание на читалището.
Въпросът за салон-концертна зала- ставаше все повече неотлагаем
и читалищното ръководство под председателството на Христо Тодоров реши да се започне със съдействието на градския съвет нова
сграда. Подчертавам, че Христо Тодоров беше кмет на града, рядко културен и надигнат гражданин, който всецяло беше обхванат
от стремежа да се даде на града един великолепен културен дом.
Подробности по строежа ще се намерят в делата на ръководните
тела от 1896-1898 г. Издигането на сградата с голям красив салон,
рядък в цялата страна, с материали, които се закупуваха от Унгария и другаде, с газово осветление и въздушно отопление беше
истински подвиг и голямо културно тържество за Шумен. Читалище „Архангел Михаил” по този начин отново можа да се запази като средище на музикалната, театралната и въобще културна
дейност в града, каквато роля е имало по-рано през Възраждането. Шуменските граждани обаче твърде скоро забравиха това дело,
изоставиха читалището си в материална немотия и нещо повече,
заговориха, че Христо Тодоров и членовете на ръководството са
разпилели обществени средства и дори изкористили положението си. Даже се предприе и финансова ревизия на отчетните лица
през време на постройката, в това число и срещу мен. Тази ревизия
показа обаче идеализма и високото обществено съзнание на читалищните дейци, които безплатно и предано изпълниха своя дълг.
Но тя отблъсна тези дейци и им нанесе тежка обида. Лично аз се
почувствах дълбоко засегнат и за няколко години скъсах връзката
си с читалището. Подобни отрицателни прояви в Шумен има и в
други области на нашия живот – случая с д-р Ангел Пюскюлиев,
отличен лекар и общественик, уволнен като градски лекар; д-р Петър Кърджиев, високо издигнат общественик и културен човек,
който имаше идеята да преобрази града, беше отречен от своите
съграждани.
Когато почна постройката на новата читалищна сграда, на
мен ръководството възложи да събера някои данни за миналото
на читалището. Аз разпитах доста стари граждани, бивши члено• 95 •

ве на старото читалище, между които сега си спомням д-р Вичо
Панов, двамата братя Андон и Тодор Ченгелиеви, Илия Блъсков,
Ж. Шопов, Д. Константинов и др. От разпита се установи, че още
в 1856 г. в Шумен е било съставено читалище по инициатива на
Сава Доброплодни. Голямо влияние за неговото основаване и начин на уредба оказало казиното на френските войски в Шумен,
което било уредено в едно кафене на „Арастата” (намирало се в
югозападната част на сегашната читалищна градина). След заминаването на французите същото кафене станало и българско казино читалище. Бях добър приятел с Андон Ченгелиев, който е участвал в това читалище, а и в представлението на комедията „Михал”,
която била и най-голямата му проява. Съжалявам, че тогава бях
твърде неопитен и не съобразих да запиша подробно казаното от
тези стари хора, възрожденски дейци в нашия град. Съставих един
кратък доклад, в който обобщих събраните сведения и го представих в ръководството. Това е този доклад, който ми се показва с
обяснение, че е намерен в канцеларското дело на читалището през
1897 г., написан е саморъчно от мен. След неговото прочитане сега
си припомням някои факти, които тогава ми се разказваха. Лицата, които разпитвах, ми подчертаваха, че Доброплодни уредил
началното читалище по образец на европейското казино, което
след Парижкия мир се разтурило; в него се получавали европейски
вестници, включително турски и гръцки. И местните шуменски
граждани посещавали това казино и следели събитията по Кримската война. След неговото разтурване явила се нужда от едно
подобно обществено място, където да може гражданите да се събират, разменят мисли, четат вестници и пр. Тогава именно Доброплодни се заел и уредил ново, българско казино, в същото кафене,
в което абонирал не само вестници от Цариград, но и от местата,
гдето бил през Кримската война (Австрия, Хърватско, Сърбия). В
това казино по този начин се уредила една читалня и поставила началото на библиотека. Казиното обаче не било достъпно за всички,
а само за членовете му, които записали суми за неговата издръжка.
Още тогава се турило начало на колективно четене. Читалището
не е могло обаче да се затвърди изведнъж. Не всички граждани
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са схващали неговата голяма обществена роля и виждали в него
европейска мода. Дори до 1869 г. то преживяло много перипетии,
било заглъхвало, затваряно и дори съвсем замирало, когато членовете му отказвали своята парична подкрепа, което се случвало
няколко пъти. То променило много пъти и помещението си. През
време на Войников, който успял да го съживи, читалището се преместило в една от горните стаи на „Таш маза”, която принадлежала
на стария шуменски чорбаджия и покровител на редица културни начинания – Анастас Стоянов. След изгонването на митрополит Венеамин, читалището се преместило в митрополията, а още
по-късно в Кавръковото кафене (сега дом на Г. Иванов – „Елеонора”), гдето заемало обширния горен етаж. В този му период читалището развило доста обширна дейност: организирало оркестър,
давало представления, читалнята била всеки ден отворена, а в
празник се уреждало четене на български и превеждане на гръцки
и френски вестници. В тази епоха се е формирала шуменската интелигенция, която бързо е попаднала под влиянието на унгарците
и поляците. Така, както тогава ми потвърдиха стари хора, още в 50те години на миналия век (ХІХ в. – бел. на съст.) се е явила модата
да се употребяват френски думи, носенето на европейско облекло
във всичките му подробности, балове и вечеринки, танцувални
игри и пр. Действително вече през 60-70-те години в града имаме
едно българско общество, което живее доста културен обществен
живот. Центърът на тази култура било читалището от 60-те години насам, а преди това – единственият културен център било
училището. Читалище „Св. Архангел Михаил” през 70-те години е
било добре уредено и богато. В читалнята му се намирали до 8-10
различни вестници: български, турски, гръцки, френски. С впечатления съм, че библиотеката му е била значителна: като библиотекар през 90-те години виждах доста стари книги (старопечатни)
български, а също гръцки и румънски такива. Моето заключение
още тогава беше, че те са купувани на времето с определена цел –
да се използват за превод на пиеси (комедии или драми), за да се
състави репертоар на театралната група при читалището или пък
по поръчка на някои учители за учебни нужди. Много шуменци
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са знаели гръцки и румънски. В много къщи съм виждал гръцки
книги – не само духовни, черковни, но белетристични произведения, преводи от европейски автори. И прав е бил Райно Попович,
като твърди в „Христоматията” си, че чрез гръцкия език само българите в 30-40-те години могли да влизат в контакт с европейската
култура. Гръцки са знаели не толкова тези, които учили в училището на Пахомията или Сава Филаретов, а ония, които ходили да
учат в Цариград или Елада: д-р Верби, хаджи Андонаки Савов, Д.
Куцаров, Танасаки Попов и други богаташки момчета, изпратени и
по търговски работи в Цариград, Анадола и др. места.
Влашки са знаели и множество шуменски еснафи, защото
твърде често в онова време те са пребивавали в Букурещ или дунавските градове – Браила, Гюргево, Александрия по търговски
работи, за лекуване, на гости на роднини и пр. Даже от Влашко
са били донасяни занаятчийски похвати, нови модни промени в
облекло, обувки, шапки, домакински принадлежности, посуда и
т. н. Изобщо Букурещ е бил много често посещаван от шуменци,
понеже пътуването до него е било улеснено от ж п линията Варна
– Русе и той се явява най-близкият културен център до града. След
него усилени връзки шуменци поддържали с Добруджа, т. е. Тулча,
Мачин, Междидие. За тези връзки има много данни и те почиват
главно на обстоятелството, че тези градове, пък и цяла Добруджа,
дълго време са били хинтерланд за износ на произведенията на
шуменските занаятчии, много от които дори пренесли и дюкяните,
и работилниците си там.
Едри шуменски търговци имали и клонове от своите кантори в тези големи градове и там пращали синовете или роднини
да ги завеждат. Най-после шуменци имали силни връзки с Варна
и Цариград, гдето също имали кантори. Ето всички тези условия
дали възможност за един оживен културен и икономически контакт между град Шумен и други далечни чужди страни, което дало
възможност и за културен живот.
Разорението на занаятите и търговията започнало след постройката на ж п линията Варна – Русе (1867 г.). Тя докарала евтини европейски стоки в изобилие, които конкурирали шуменските
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занаятчийски произведения. Добруджа също от тази епоха почва
да става пазар на европейските произведения и постепенно шуменци започват да губят почва там, за да я загубят окончателно след
Освобождението. Последното нанася голям удар на едрите търговци и производителите загубили широките си и сигурни пазари
в Цариград и Анадола. С тях се провалили и множество дребни
занаятчии, които били свързани с тази търговия и зависели от капиталите на тези износители. Изобщо след Освобождението занаятчийството почва осезателно да отпада, въпреки някои административни и стопански мерки на разните правителства. Към 1920
г. вече от старото занаятчийство бяха останали жалки останки.
Въпросът за спиране на този упадък се е повдигал много пъти в
Народното събрание и в Окръжната постоянна комисия, но нищо
не е могло да го спре, понеже то е всеобщо явление, свързано с появата и разрастването на големи индустриални заведения. От Освобождението насам постепенно град Шумен се е превръщал в чиновнически град: административни, съдебни, общинско-градски,
учителско тяло и свободни професии. Много пъти съм обмислял
план да проуча стопанския живот на града след Освобождението,
но тази задача не можах да изпълня поради музейната ми работа.
Както и по-рано обясних, през 80-90-те години на миналия
век бях в постоянен досег със стари шуменци, участници в събитията преди Освобождението. От мнозина чувах подробности при
революционните движения във връзка с дейността на проявили се
дейци и пр., но рядко съм записвал някои факти и сега, когато отдавна възрожденските дейци са починали, всичко се е забравило.
Сам съм си поставял задачата да проуча някои случаи, да събера
сведения за някои хора, но то не е било систематично, а случайно.
В село Мадара живееше един участник в Шуменския революционен комитет – Георги Ников, чийто брат е загинал в Ботевата чета.
Той ми е разправял за подвизите на Край Андрей, но подробности
не помня. От него или пък от Рафаил Мощев слушах за четата, която се формирала 1875 г. Мисля, че разказа на Мощев записах. Проявявал съм интерес към Ботевите четници от Шумен при разговора с Кънчо Скорчев – Агата. Сигурно той ми е указал шуменците,
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но съм ги забравил. Действително тук, и при това в „Дюлгерската”
улица, е живял поп Рафаил, който е бил свещеник в село Мараш.
Мисля, че загиналият в Ботевата чета Атанас П. Рафаилов е негов
син. Не съм положителен. Поп Рафаил го помня вече съвсем престарял, самотен и отпаднал старец. Както упоменах по-горе, допускам, че е имал загинал син бунтовник, понеже чувах да се казва, че
е загубил син по Освобождението. Мисля, че е имало и друг свещеник поп Рафаил, който не е шуменец, но се заселил в града. Имаше
син лекар, но не помня по какъв повод съм се интересувал от това.
Аз познавах доста шуменци – участници в революционните
борби и опълченци, но на времето не се чувстваше още нужда да
се съберат системно от тях данни за участието им в различни събития. Вълю Харизанов ми е разказвал за предателството на хаджи
Димчо и хаджи Васил. От него и от Панайот Терзията съм чувал
за приготовленията на комитета за организиране на голяма чета,
обаче имали много страхливи и негодни за революционна дейност
войводи: Стоян Кумбелиев, Димитър Преславски и един македонец – бивш хлебар. Аз познавах и тримата, които се ползуваха с
лошо име между поборниците и гражданството като пияници и
хайдути. Като сериозен и достоен революционен деец се споменаваше загиналият в Червеноводското въстание Върбан, брат на моя
приятел-учител и публицист- Васил Юрданов. Последният беше
писал в своето списание при какви обстоятелства е загинал брат
му. Още в онова време В. Юрданов споменаваше, че и други негови
роднини са загинали в революционните борби, но сега не мога да
се досетя кои бяха те. Не съм чувал да е имало в Шумен фамилия
Буюклиеви, нито Папанинови.
В учителското дружество „Основа” бях член и участвах в неговия културно-просветен живот. То изигра благотворна роля за
опознаване на учителите един други, за обмисляне на общи въпроси и особено повдигане на по-голяма висота педагогическите
им познания и опит чрез богатата библиотека. В нея изобилстваха
руски педагогически съчинения и списания. Имаше и друга научна литература. За събиране на парични средства за попълване на
библиотеката се организираха концерти и представления. Особе• 100 •

но последните даваха добри постъпления и към тях се проявяваше интерес от гражданството. В много случаи представленията се
уреждаха с участието на читалище „Архангел Михаил” и женското дружество „Родолюбие”. През 90-те години като добри артисти
между учителите се проявляваха Д. Сребров, Ямбастиев, В. Рачев,
А. Николаев.
Що се отнася до декорите и разните костюми обикновено те
оставаха в читалището. В гардероба на последното се намираха
множество театрални вещи и облекло, останало отпреди Освобождението още. Някои бяха станали негодни, но все се стремяхме
да ги използваме и да не даваме пари за нови. Разбира се, направиха се и много нови декори и костюми. Имахме стари такива на
Войникови драми, на „Иванко”, „Станка”, „Варвара”, „Глезен Мирчу” и за разни малки комедии. Но се направиха много нови костюми, защото се поставяха и много нови пиеси. Костюмировката, въпреки старателното й пазене от читалището, лесно се извехтяваше
и разваляше, понеже се даваше и на други читалища (селски) под
наем, на учители и други любителски групи и пр. Помня, че в града
се беше основало работническо читалище за самообразование на
работници, чираци и калфи, на което няколко пъти безплатно дадохме костюми и декори, за да го подпомогнем. От Досю Кърджиев (чийто син е мой зет) зная, че той е вземал като младеж участие в читалищния театър преди Освобождението. При театрални
представления в новото читалище, по повод играта на някои артисти любители, той често си спомняше своето време. Твърдеше,
че е участвал в „Иванко” и „Изгубена Станка” с Панайот Волов, с
Тодор Янев и даскал Енча. Посочвал е и други лица и пиеси, но не
си ги спомням. Той държеше много за Войниковите пиеси и е разказвал, че били довеждали посетителите до необикновен възторг.
За Николчо Патоев (брат му Георги живееше близо до моята
къща) пак от него чух, че бил добър и най-добър в града обущар,
имал някакво образование и се стремил да подражава на Войникова в драматичното изкуство. Сам участвувал в подготвянето на
пиесите, превеждал от влашки разни сценки и дори сам е съставил
няколко трагедии. Пак от него съм слушал, че винаги при театрал• 101 •

ните представления имало и оркестър от 4-5 души, които свирели
през антрактите. Този обичай продължи и след Освобождението,
но в 90-те години се премахна. Мисля, че за това оказаха влияние
чужди театрални трупи, които идваха в града и нямаха музиканти.
Вярно е, че през 90-те години на ХІХ в. в Шумен се чувстваше
един по-голям и висок културен размах: имаше действително много политически борби и страсти, но интелигенцията в града беше
значителна и имаше нужда от културни забави, музика, библиотеки и списания. Ония, които бяха учили в чужбина, получаваха
вестници и списания на френски, немски и руски. И библиотеките
се стремяха да доставят чуждестранна литература. Както читалище „Архангел Михаил”, така и другата голяма библиотека – тая на
Военния клуб, получаваха доста френски и руски книги, вестници
и големи илюстровани списания.
В града имаше 5-6 печатници. Излизаха няколко добре списвани списания и вестници. Забележително списание беше „Искра”,
издавано от В. Йорданов. То имаше широко разпространение в цялата страна. По-късно започна литературният сборник „Почивка”,
списание „Ден”, списание „Утро” и списание „Просвета”, в редактирането на което участваха Т. Тинков и Д. Весков.

Коларовград
юни 1953 г.

АЛИ МЪТЪШЕВ
(66- годишен, родом и живущ в град Шумен,
бивш учител в турското духовно училище)
Завършил съм духовно училище в Шумен и станах учител в
турските начални училища в града, после бях няколко години в
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турската прогимназия и 5-6 години преминах в „Нюваба”, откъдето се уволних. Моят баща е държал хотел „Синджирли хан” на
„Битпазар”. Имал е и други имоти и дюкяни. Голяма част от тях
се събориха при регулацията на „Битпазар”. Като по-интелигентен турчин и учител проявявах голям интерес към турския бит,
разкази за миналото и предания. С тази цел често съм разпитвал
по-стари хора, но се убедих, че и те твърде малко знаят, поради
дълбокото невежество, което е господствало доскоро, дори и досега между турското население.
За текето „Гял бери султан” се знае по предание, че в него е погребан виден турски военачалник, който паднал убит при завладяването на града от турците. Някои стари ходжи дори упоменаваха
и някакво име, но то не беше сигурно. Аз се убедих от разказите,
че този военачалник не е бил турчин, а шейх на съюзно с турците
племе от Азия, по всяка вероятност от Афганистан. Основанията
ми за това са, че преди 120-125 години афганистанци монаси са
издигнали сегашната постройка на текето, оградили я и поправили гробницата. Пак по предание се знае, че и по-рано имало теке
на това място, което се смята за свято за мохамеданите в града.
Военачалникът бил убит в бой с български войници в подножието
на старата крепост, която се издигала на „Хисаря”. Легендата разказва, че главата на този шейх била отсечена и той се строполил от
скалите. Тогава станало чудо – убитият грабнал главата си и бързо
се оттеглил назад, мъчейки се да достигне своите войници, които
силно уплашени го изоставили. Във вечерния здрач, страхувайки
се да отидат напред, те викали „Гял бери султан”, за да го упътят
към себе си. Но на мястото, гдето сега е текето, султанът паднал и
умрял. Там бил и погребан. Бил е с великански ръст и любим поради храбростта си на цялата войска и на великия везир. Наскоро
след неговата смърт градът се предал поради глад и жажда. – т. е.
градът си е бил зает от по-рано, но крепостта на „Хисарлъка” е
била обсаждана и за нея става дума. Някои по-стари турци разказваха тази легенда с друга вариация, а именно, че шейхът бил убил
на двубой един български войвода. Когато дъщерята на последния
излязла от крепостта да вземе вода, шейхът я заловил, но тя успя• 103 •

ла да го измоли да я пусне при умиращия си баща, с условие да се
яви на среща на същото място следващата вечер. Именно тогава,
явявайки се на скалите в подножието на крепостта, смелата мома,
за да отмъсти за смъртта на баща си, със скрития меч с бърз замах
обезглавила шейха. Към тази легенда следва да се прибави и друга, също много смътно очертана – легендата за Чили-баба, на чието име има също теке по пътя от Арменската махала за село Ново
село, през Чифутлука, близо до чешмата. Чили-баба бил китаец –
роб, който доброволно станал правоверен и се отличил с дълбока
вяра и мъдрост. Той също бил храбър войник и командвал малка
дружина. Той е участвал в завладяването на Шуменската крепост.
След превземането станал управител, но разочаровал се от човешката суета и безсмислието на живота се оттеглил в долината Гюлюк
дере (западно от Чифутлука) и тук се отдал на самотен живот, в
молитви и пост. Доживял столетие в скромната си колиба, почитан от мохамедани и християни за своята дълбока праведност. Някои поменаваха, че когато полският крал обсаждал Шумен, той му
предсказал тежко поражение при Варна. След смъртта му направили на гроба му теке, което било разрушено преди 40-50 години.
Вероятно тази легенда има връзка с истинските събития.
Пак според преданието старият град Шумен се е простирал
от Кьошковете до „Томбул джамия”; обхващал Еврейската махала,
„Къллека”, Равна и Чомлекчи махала. А най-старата част е достигала до „Ески джамиси” и после градът е достигнал Равна. При завладяването му българското население се е запазило в по-голямата
си част. Освен гарнизона на крепостта почти не е имало турци.
Досега не съм открил данни за по-ранна джамия от „Ески джамиси”, строена в началото на ХVІІ в. Разказваха за основа на някаква
джамия срещу текето „Гял бери”, но нищо съществено не се открило. Вярно е, че е имало джамии в Еврейската махала, но те не са
по-стари от „Ески джамия”.
Промяна в населението на града настъпила в началото на ХVІІ
век, след някакво въстание, когато прочутия Синан паша разорил
града и го заселил с компактно турско население. От тогава започнало преобразяването му в голям мюсюлмански център. Строили
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се джамии, бани, училища, чешми и пр. Вероятно първият пазарен
център бил „Битпазар”. Или по-вероятно в началото градът се е
делял на няколко махли, отделени една от друга, които по-късно са
се съединили. Сигурно през време на турското заселване старите
български занаяти са изчезнали. Новото турско население все пак
ще е възприело нещо от местното население и не е било само земеделско. Така например в Грънчарската махала (турски Чомлекчи
махле) грънчарският занаят е бил подхванат от турците и почти до
изчезването не е имало в града българи-грънчари, а само турци.
Когато компактно турско население се е заселило в Делиормана,
тогава и квартал „Къллека” е станал голям пазарен и чаршийски
център на всички видове занаяти. Преди него чаршиите са били
към „Ески джамия”, Чомлекчи махле и „Битпазар”. Като голям пазар се оформя в края на ХVІІ в. „Битпазар”. Той около безистена е
бил и по-рано чаршия, но през това време се разширява и урежда,
видно от постройката на много джамии около него, бани и часовника. По-късно пазарът постепенно се е премествал към изток. Но
„Къллека” все е оставал централна чаршия с всички видове занаяти за турското население на Делиормана. Любим занаят на турците в града е бил кожарството, такива работилници е имало около реката, източно от „Томбул джамия” и на мястото на читалище
„Добри Войников”. Турците от този еснаф са имали своя джамия
и баня, все около кожарските работилници. Джамията е била до
моста на ул. „Левски”, а банята по-долу.
Друг занаят, който дори и до неотдавна беше цветущ, е сарачеството, събран главно от „Битпазар”. Имаше и мутафчии (на
„Битпазар” и „Къллека”). Също и папукчии. Търговци и бакали
турци е имало твърде малко. Месарски чаршии, т. е. съсредоточение на повече месарски дюкяни имаше пак на двете чаршии.
Месарите и касапите бяха татари и българи. Особено татарите се
занимаваха с касапство и джелепство. На „Битпазар” имаше още
абаджийски, дикиджийски и сърмаджийски дюкяни, а към новата
баня и златари. В по-крайните квартали („Равна”, „Пилич”, „Караач
махле”) турското население е било земеделско – дори до близкото
минало. Голяма част от него имало ниви и ливади към село Стража
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и село Макак, градини и лозя по околните баири и долове. По-богатите турци и българи имали бахчи в най-хубавите градски околности (Манастирските лозя, Бахча баир, под Илчов баир). Имало
и много чифликчии, които живеели в града, а имотите им били в
село Стража, Макак, Кадъ, Иджик и пр. Още в турско време чифлиците не вървели добре и земята постепенно се раздробявала и
попадала в дребни стопани.
Как са попаднали сред турските квартали арменците и евреите? От стари евреи съм чувал, че някога не ги пускали в града
и те живеели вън от него. По-късно им позволили да се заселят
около Ески хамам, където турското население било по-рядко и се
отдръпнало към източните квартали. От тия няколко къщи произлязъл Еврейският квартал, южно от който е имало доста дълго
време турска махала Теке махла с две джамии: „Аигър” – срещу
еврейското кафене и другата – не зная как се е казвала, но е била от
запад и отдавна съборена.
Същото е станало и с арменците, които са по-нови преселници от евреите. Те са били твърде малко в началото, отделни къщи
около Арменската църква, но са се увеличили с няколко нови вълни заселници преди 50-60 години.
В кварталите около „Битпазар” имаше доста джамии, които
сега не съществуват: „Мурадие”, близо до „Мушабекли” джамия,
„Сикили” (Оцетна) и „Къна” (Червената) джамии са отдавна съборени и местата им са застроени с къщи. Те са в Козлук махле,
която е около Куршум чешме и запад до големите турски гробища.
През нея минава и сега голяма и широка улица (…………), която
по-рано се е наричала „Козлук-Йолу”. На изток от Куршум чешме
до „Кушир” е била Пири махле. Голямата „Томбул джамия” е падала в Солак махле. Имаше и „Солак джамия”, която е по улицата от
„Томбул джамия” към Арменската махала. Добре уредена джамия
е била „Чарши джами”, а също и „Ага джами”. Последната е била
строена от богати турски търговци и до мое време се поддържаше
с хубави килими, в чистота и ред. До нея е било мюфтийството,
което слабо помня. Насреща е имало малка дървена джамия и баня
– кожарска. Зад нея и банята (Сунтур) започвала Сарай махле, где• 106 •

то били административните учреждения и градското управление
(гдето сега е военна болница). Тия здания изгорели отдавна. А
към „Къллека” имало и друга хубава джамия, която аз зная- „Меджит-Баля джами”. Около тая джамия имало две турски училища
(старият „Нюваб” – на запад от нея и друго, „Руждие” – източно).
От разкази на стари ходжи и молли зная, че около „Томбул джамия” имало множество малки джамии и мезчити: всеки занаят и
всяка махала си имали такива. Може би, ако се направи справка по
вакъфските книги, ще се намерят и установят имената и местата
им. За „Томбул джамия” има много предания, макар че в библиотеката й се пази завещанието на основателя Шериф Халил паша.
Най-разпространената легенда е, че Шериф паша произхождал от
село Мадара и бил прогонен от баща си като буен и непокорен младеж. Той обаче се издигнал от войнишкия чин до паша и управител
на Шумен. Като такъв повикал баща си под стража в своя палат, за
да му докаже, че бездарният му син станал висок сановник. Бащата обаче не се смутил от всесилния паша и му заявил, че пак не е
станал „човек”, щом постъпил така с престарелия си баща. Шериф
паша съзнал грешката си и в памет на баща си съградил две джамии – едната в село Мадара, а другата в Шумен.
Друга легенда пък разправя, че Шериф паша бил голям магистрат в Цариград и като искал да извърши голямо дарение на
родния си град Шумен, излъгал един прочут майстор строител, че
е попаднал в немилост пред султана и го изпратил да се укрие в
Шумен. Тук го използвал за постройката на великолепната джамия
и едва след това му обяснил заблудата.
В нашия град има множество още турски паметници, но те
следва да се проучат внимателно от човек, който познава не само
езика и старото писмо, но и събитията в историята на града. Нашите турци обаче не са подготвени за тия работи. Те не умеят да
ценят своите паметници, нито проявяват достатъчно интерес към
тях.
В Шумен имало още две текета: бележитото теке на Хасан
паша (при казармата на 7-и полк) и „Чукур теке” в Долу пунар махле, и двете отдавна съборени.
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СУЛЕЙМАН МЕМИШЕВ
(78- годишен, родом и живущ в град Шумен, пенсионер,
в Татарската махла, срещу джамията)
Роден съм в Шумен в 1873 г. Баща ми е по народност татарин
и е роден в Крим – около 1840 г. Изселил се е в Шумен през 50-те
години на миналия век, заедно с голяма група татарски семейства.
Това е било първата татарска колония в града, която заема левия
бряг на река Енчева и се нарекла „Меджидие” в чест на тогавашния
турски султан. След няколко години идва втора група татарски
изселници, която заела десния бряг на реката и я нарекла „Азисие” – на името на новия турски султан Азис. После двете махли
се сливат в една голяма татарска махла със 150-200 къщи. В 1869
г. един турски генерал от татарски произход – Рафаат паша, който командвал тогава шуменската артилерия, построил татарската
джамия (най-новата такава в града), създал училище (до джамията) и направил чешмата. По-късно е оставил завещание, с което
дава имоти: хан, къщи и ниви – за доход на джамията и чешмата.
Татарски къщи в града имало до 300, но след тогавашната война
бързо са намалели, поради изселване заедно с турското население.
Сега са останали около 75-80 татарски семейства. Татарите са мирни, трудолюбиви и годни за по-голямо културно издигане от турците и черкезите.
През 60-те години е имало черкезко изселване в Североизточна България и голяма група черкези е искала да се настани в града
– до татарите. Последните, които знаят характера на черкезите и
техния неспокоен нрав и любов към грабежа, не се съгласили и те,
вероятно по ходатайството на Рафаат паша, не били допуснати в
града. Заселили се в село Стража махла. И от това заселище черкезите се оказали лоши съседи за българите и татарите. Татарите в
града се занимават със занаяти (касаплък, седларство, сарафчийство, бакалия, джелепи, малко земеделие и градинарство). Повечето татарски семейства бяха успели да се снабдят с парче земя – в
Чашка и в Манастирските лозя и пр. И да си създадат хубави лозя
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и градини, каквито са имали в старата си родина. С впечатление
съм, че татарските жени бяха по-свободни и напредничави от турските, макар че вече и двете народности се смесват чрез бракове.
Дядо ми е бил занаятчия, но баща ми още в Крим е учил в
духовно училище и в Шумен е станал учител. Починал е около
Балканската война. Отличавал се е с голямо любопитство, знаеше
добре руски език и обичаше да се рови в старите турски книги. От
него съм научил много стари работи, но поради това, че не съм
записвал подробности, имена и много случки съм забравил. За текето „Гял бери султан” разказваше, че е гробница на виден турски
военачалник, убит при обсадата на града, когато турците за пръв
път го заели. Според него старата легенда намесва в това събитие
и някаква българка, дъщеря на убит български воевода, която със
своята прекрасна хубост пленила шейха. Той я освободил от войниците си, които я пленили, когато се промъквала в гората за вода,
но с условие пак да се срещне с нея. При тази среща под крепостта
тя му отрязала главата с меч. Хората на шейха се уплашили, видели в нея „гурия” и се разбягали. Но и обезглавеният шейх грабнал главата си и ги последвал надолу по склона. Те го видели и го
упътвали къде са, понеже бил без глава, с думите „Гял бери султан”. Неочаквано той паднал, гдето сега е текето и там е погребан.
Имал исполински ръст и бил любимец на войската и Чандарли-ага
паша поради голямата си храброст и великодушие. Баща ми беше
уверен, че той е от някакво афганистанско племе, защото се запомнило, че около 1834 г. (имало дълго време и някакъв надпис
на текето) били дошли в града афганистански пътуващи монаси
и ремонтирали текето. Последното било много старо и по-рано в
него живеели монаси.
Баща ми твърдеше, че най-старата джамия е била на западния
край на Теке махле, до самите Кьошкове, срещу текето. Тя била съборена от стотици години и незастроена, понеже градът се изместил на изток. „Ески джамия” сега е най-старата махла и джамия.
Там и в Еврейския квартал е бил старият град, а „Равна” и „Къллека” са били малки квартали, които по-късно се заселили по-гъсто.
Също и Чомлекчи махла е била част от стария град и нейното насе• 109 •

ление било винаги грънчари, което се помнило по предание. През
ХVІ-ХVІІ в. градът започнал да се разпростира на изток по реката.
В началото на ХVІІ в. Шумен изживял голям погром, във връзка с
някое голямо въстание и тогава един бележит турски везир – Синан паша – заселил турско население. Съдбата на българското население остава неизвестна, но вероятно част от него се е запазило
и останало в старата Черковна махла. Следващите години (то се
вижда от описанието на хаджи Калфа и Евлия Челеби) градът придобил мюсюлманска физиономия, издигнали се джамии, бани, пазар и пр. Строителен материал носили от стари български градове,
главно Ески Стамбул (Преслав). Изглежда, че до това време е имало българска черква около сегашното училище „Цар Борис”, гдето
стари турци разправяха, че от бащи и деди знаяли какво тук имало
български гробища и живял някой поп Константин. Даже показваха останалите от старо време порти на къщата му. Когато баща
ми дошъл в Шумен, градът вече достигал до сегашните долни хали
и джамията „Чалъкоулу”. Татарската джамия е най-новата в града.
По това време се създавал и „Куширския” пазар, който бил повече
български. А в другите големи чаршии – „Битпазар” и „Къллека”
отивали делиорманските турци. Аз добре помня пазарите преди
да се съборят и развалят тогавашните постройки (по регулация,
пожари, строеж на нови сгради). Старите „Битпазар” и „Къллека”
чаршии имаха много старинни, едноетажни дървени дюкянчета
с дървени капаци. Стари, 70-80-годишни старци, когато бях младеж казваха, че тия дюкяни били от незапомнено време. Твърде
отдавнашната им възраст личеше по външния и вътрешния вид
(криви, ниски, тесни, със съвсем прогнило дърво и изядено от червеи). Разказваха и за ужасите на пожарите. Около дюкяните рядко
имаше къщи за живеене. Изобщо, аз добре помня, че в махалите, в които живееха мохамедани, рядко имаше българска къща и
дюкяни. Последните образуваха чаршии. И всичко се купуваше от
чаршиите. Никакви дюкяни из другите улици нямаше. Що се отнася до разпределението на занаятчиите между различните чаршии,
имам впечатление, че съществуваха три големи самостоятелни
чаршии: „Къллека”, „Битпазар” и „Кушир”. Турците занаятчии бяха
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обаче предимно в първите две. На „Кушир” имаха една само малка грънчарска чаршия. Евреи имаше и на трите, а българите също
бяха многобройни в първата и третата. Освен това имаше и улици,
които бяха почти изцяло чаршийски (ул. „Казанджийска”, „Левски” – абаджии, златари, халачи, „Цар Освободител” от „Чомлекчи
сокак” до „Арастата” – бяха междинни чаршии, в които преобладаваха напълно български занаятчии).
Аз завърших старото турско духовно училище в града и сам
станах учител. Учителствах около 40 години в основни училища и
руждието. В град Шумен имаше 4-5 основни училища и 2 прогимназии (руждие) и едно духовно училище – „Нюваб”, което не беше
пълно. Помещаваше се зад Финансовото управление (старото, сега
военна болница). От 1920 г. се премести в зданието на Янко Симеонов – до „Томбул джамия”. По-старите учители имаха завършено
средно образование. Но с реформите в „Нюваба” се въведе пълно
средно училище. Още по-рано най-висшето духовно училище е
било медресето при „Томбул джамия”, което подготвяло духовни
лица.
През 1936 г. се пенсионирах. В 1948 г. бях назначен да завеждам
Ориенталския отдел при народната библиотека. В една отделна стая,
близо до библиотеката, бяха депозирани около 14-15 000 различни
турски документи, които за две-три години прегледах и записах в
инвентарната книга. След това всичко се изпрати в Ориенталския
отдел при Софийската народна банка. Въпросните документи бяха
най-разнообразни: данъчни разписки, тескерета, актове за покупко-продажба, някои административни разпоредби и пр.
Макар че съм живял непрекъснато в града, не познавам добре
всички джамии и старини, особено онова, което е било развалено
отдавна. За текето на Хасан паша зная, че е до 7-и пехотен полк и в
него се разшири казармата. Друго теке имаше в Долу пунар махла с
доста хубава джамия. Мисля, че се казва „Чокур теке”. В него живееше един стар ходжа – Шемседин, който по-рано е бил много пъти
депутат либерал. След неговата смърт го изоставиха и то рухна, а
и съседите го събаряха за материал. Шемседин ходжа умря преди
25-30 години. Хубава джамия с училище имаше в Карач махле (при
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тежкия полк). Близо до Ченгене чешма имаше друга хубава джамия,
наречена „Шабан джамиси”, със стаи за гости от селата. „Мангалък”
и „Могуш” са западно от „Къллека”. В Юч бунар и Пилидж махле
имаше доста „месчити” – малки квартални молитвени домове с дървени викала. „Ак” джами, както и „Козуоглу джами”, „Куйдурмаси”
и „Азем-Азимет” не зная къде са били. В южната част на Еврейската
махла е имало две стари джамии, а между стария часовник и Куршум чешме, т. н. Козлук махлеси имаше една джамия на търговците
на оцет и друга една, боядисана червено. Не зная кога са съборени и развалени, но местата им се застроиха. Между „Мушабекли” и
„Пазар джамиси” имаше хубава джамия „Мурадие” (срещу Дюкмеджиевата маза), която се събори още преди Балканската война. До
реката насреща имаше две малки дървени „месчити” на кожарите.
На „Кушир” до войните стоеше една дървена джамия – „Тахта джамиси”. Най- долната джамия се нарича „Чалъкоулу”. Тя беше нова и
хубава джамия, строена около преди 95-100 години от турски богат
търговец Чалъковлу. Освен това помня още две джамии: едната срещу текето на Хасан паша – кръгло, с оловно кубе и друга – срещу паметника на Панайот Волов, до Неджиб беговия хан – „Юнан джами”.
Може би те са имали други имена, но не ги зная. Втората беше съборена доста късно – преди 45-50 години. Имало и други джамиии
(около 50 всичко), които аз не помня всички. В нашия град имаше и
много шадравани и чешми. Мюсюлманската вероизповедателна община е била много богата. Обичай е било между мохамеданите да се
подаряват имоти, строят чешми, мостове, бани и пр. и надаряват с
вакъфи. Всяка джамия, чешма, училище и пр. си имали определени
имоти, от доходите на които се издържали. В това отношение мохамеданите са много щедри и грижливи. Само така може да се обясни
пресъздаването на нашия град в един голям мюсюлмански духовен
и материалнокултурен център. Бележити строители имало още в
ХVІІ век, на чиито имена са наречени джамии и квартали. По-късно такива са Шериф паша, Мехмед Мусин Зааде, Рущукли Хасан
паша, Джезаерли Хасан паша и пр. Допреди 30-40 години турското
вероизповедание в общината разполагаше с един фонд от стотици
дюкяни в града, ниви, бахчи, лозя и пр., които се даваха под наем за
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разработка и използване. Те всички са вакъфски имоти и би могло
до се потърси във вакъфските книги произходът им. Сега имотите
са много намалели (отчуждени за изплащане на дългове, заплати на
учители и молли, ремонт на някои постройки и пр.).
Пропуснах да упомена за „Чили баба теке”, което се намирало
по пътя за Ново село, на Чифутлук баир. Едва си спомням като
юноша това теке, което също се развали и сега едва личат някои
основи. За Чили баба има предания, че бил китаец, роб при турците, който приел исляма и се проявил като храбър и достоен войник.
Участвал в обсадата на град Шумен и се отличил. Същият имал
във висша мярка чувство за справедливост и любов към хората,
поради която напуснал охолния живот и станал монах, като заживял в бедна колиба в долината, западно от Чифутлука. Доживял
до дълбока старост, почитан като светец от околното население –
мохамеданско и християнско. Вероятно бил убит през обсадата на
Шумен от поляците. Съграденият след неговата смърт монастир се
нарекъл „Чили баба теке” и в него обитавали 2-3 монаси. Пропуснах да кажа, че надгробният паметник на Хасан паша Рущуклу е в
двора на „Ески джами”.

АНАСТАС М. КАНДИЛАРОВ
(Роден в град Шумен в 1868 г., живущ на
ул. „Л. Каравелов” №…, бивш адвокат)
Роден съм в семейството на беден клисар – Митю Кандилара.
Дядо ми е родом от село Драгоево. С голям труд изкарах средното
си образование в Шумен и станах учител в Провадийско, а после и
в Преслав. През 1896 г. станах студент в Софийския университет и
завърших право. През 1900 г. добих право на адвокат, но постъпих
на служба като съдия, а после прокурор. В родния си град служих
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много късо време и бях приведен в Ловеч, гдето стоях до 1906 г.
Две-три години ме местиха и другаде, поради което през 1909 г.
напуснах Министерството на правосъдието и се залових с адвокатство. В 1940 г. се пенсионирах.
Баща ми живееше в Долната махала. Първите ми спомени са
отпреди Освобождението. Когато градът се освободи 1878 г. аз бях
във второ отделение. Учих в училището при долната църква. От
учителите от тази епоха помня Пиперков. Като учих в прогимназията, учителите ми бяха К. Ронже, Деребеев, поп Тодор Байчев,
Г. Балкански, А. Стоянов. Живеехме в чисто българска махала и
там почти не се чувстваше робството. Българският елемент имаше
силен дух, който особено се подклаждаше от училището. В махлата
открито се говореше между еснафите за революционни комитети,
за подвизи на български воеводи, за „Дядо Иван”. Около нас живееха участници в Шуменския революционен комитет. Тогава аз
не схващах тяхната дейност, но като си припомня сега събиранията на младежите тайно в някои къщи, като се оставяше стража да
следи за подозрителните лица, за поява на полиция и пр., става ми
ясно, че дейността на тези младежи е свързана с революционното
движение. Между тях си спомням Атанас Стойков, Тодор Бояров,
Рафаил Мощев, Кръстю Кючуков и Вълю Харизанов. Обикновено
ролята на пазач се възлагаше на Спиридон Даскала или Спиридон
Куш. Но останало е в ума ми, че те използваха нас тогава, още малки момчета, да съобщаваме на пазача, ако се зададе турчин, какъвто и да е той. Почти не мога да си спомня нещо за събитията около
бунта в 1875 г. Вече като по-възрастен опознах много от участвующите в това дело хора. Разговарял съм с мнозина от тях и съм се
учудвал на безстрашието и вярата им. Бунтът, или по право четата, която е била формирана, е била малобройна, понеже членовете
на комитета се разколебали. Колебанието дошло от много места:
близките, бащи и майки с молби и плач задържали момчетата си,
а назначените воеводи, между които бил Д. Преславски и един македонец, сами разубеждавали срещнатите комитетски членове да
не излизат от града, а да се укрият. А от някои стари еснафи съм
чувал, че би било безумие да излезе чета от града при наличието
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на толкова многоброен и добре въоръжен турски гарнизон. Шуменските чорбаджии предупреждавали гражданите да внимават,
защото имало опасност да пострада цялото българско население в
града. По-късно, вече като адвокат в града, когато се бяха минали
30-40 години от Освобождението, разговарях често с останалите
живи участници, но повече преувеличаваха своите заслуги или си
припомняха комични случки. Най-дълго време живяха Рафаил
Мощев и Вълю Харизанов, които обаче бяха забравили подробностите и имената на другарите си. От тях зная, че душата на Шуменския комитет бил Панайот Волов, а след него Кръстю Кючуков и
Атанас Стойков и двамата безкрайно предани на революционното
дело. Учуден съм, че нашите историци не са разпитали навреме
революционните дейци и не са потърсили писмени материали, каквито все още е имало. Бях замислил по-рано да напиша няколко
статии, за да възпроизведа онова, което съм чувал от старите поборници, но нямах време да сторя нещо поради постоянното ми
боледуване а и паметта ми е силно отслабнала.
Много интересен е и периодът след Освобождението. Найдобре си спомням въодушевлението по време на Съединението,
когато Батенберг беше в Шумен. По-късно започнаха разпалени
политически борби. Стамболовистите, начело на които стояха Е.
Друмев, Начко Дюкмеджиев, Ил. Маджаров…., в нашия град се
ползуваха само с доверието на турците. Обаче с административни мерки, с насилия, с фалшификации винаги вземаха изборите.
Гражданите много негодуваха от порядките в Общината, от данъчните агенти и от полицейските пристави. Последните ги докарваха
от други места, както и другите висши административни чиновници. В Шумен опозицията срещу Стамболов се засили, след като
беше съден шуменеца майор Христо Попов, който беше любимецът на града, героят, който спаси българската чест при Сливница
– 1885 г. Целият град беше развълнуван от този случай, направи се
голям митинг, но положението не беше поправено.
И аз като всички почти младежи бях либерал отначало. Разцеплението на либералите не стана наведнъж. Тук се започнаха
раздори по градските работи и после, след оставката на министър
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Радославов, се образува нещо като легална опозиция около вестник „Народно съзнание”. Последният се издаваше от дружество
със същото име. Начинателите му бяха Васил Йорданов, Жечо
Павлев, Н. Чонев, Радуш Симеонов и пр. Така се образува първата
радославистка група. Наоколо се събраха и други недоволни: Атанас Краев, Жечо Бакалов, М. Войников, Христо Тодоров, даже и
Янко Сакъзов. По-късно тази недоволна либерална маса ясно се
разграничи от прогресисти, демократи, радослависти и пр. По
онова време приливите и отливите към партийните групировки
бяха обикновено явление. И едрите партизани често меняха боята
си. Например Жечо Бакалов имаше много леви убеждения, беше
се отказал от дадения му орден и го смятаха за социалист. Стана
радославист и се бори срещу Стамболова ожесточено, а по-късно
се отцепи и стана тончевист (младолиберал).
И Атанас Краев беше прогресивен либерал, стана радославист
през борбата срещу Стамболова, а всъщност винаги е бил с Каравелова и окончателно мина в Демократическата партия, която в
Шумен се формира около него от привържениците на Каравелова.
Атанас Краев, макар и сравнително млад тогава, имаше рядка организаторска дарба и решителност. Стамболовистите го преследваха твърде много, бивал е често затварян, но той винаги с по-голяма
решителност и ярост, бих казал, се опълчваше срещу стамболовистите, а по-късно и срещу всичките си политически противници.
Служеше си със силни убедителни думи и с гръмки фрази нападаше
противника. Гласът му беше гръмовит и тълпата го обичаше. Често
по улиците, при митинги и изборни борби, се чуваше вик: „Да живее
Краев!” Краев много пъти е бил избиран за народен представител и
то повече в Преславската околия. В Народното събрание също държеше смели речи и разпалено бичува стамболовистите, народняците и радославистите. Обичаше да разказва за Швейцария и нейната
идеална демокрация. При изборни победи или партийни празници
привържениците му отиваха с манифестация на Кьошковете, гдето
се правеха гуляи. Изобщо Краев се отличаваше с буен и енергичен
характер като адвокат и общественик.
Не по-малко известен в града беше и Христо Тодоров – учител
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по-рано в класното училище, после за късо време прокурор. Той се
ползваше с репутацията на крайно скромен и честен гражданин, с
много фина западна култура и привърженик на истинската демокрация. Той имаше енергията и мощния глас на Краев, но импонираше с
разумната си воля и твърдия си характер да устои правото дело. В негово лице шуменци намериха истински народен водач, който умело и
здраво поведе борбата срещу Стамболов. Неговият вестник „Защита”
беше знаме на цялата опозиция в страната и той пое печатната кампания против либералските режими на Стамболов и Радославов. И
като кмет през 1894-1897 година Тодоров прояви голям политически
такт и умение. През негово време се постави началото на регулацията
и благоустройството на града. Дори и читалище „Архангел Михаил” е
негово дело. Той умря беден и забравен около 1920 г.
За Васил Коларов зная твърде малко. По времето, когато той
бил адвокат в Шумен, бях в други градове. Но спомням си, по времето на радославистите, той е говорил на публични митинги, каквито често се устройваха тогава. В Шумен беше прокурор Моллов, брат на учителя Иван Моллов, с кого сме служили заедно. Той
ми споменаваше, че и шуменските радослависти искали да съдят
Коларов за обида на правителството в публична реч. Той като прокурор обаче се поколебал и не приел предложението. Когато се завърнах, Коларов беше вече в Пловдив.

Д-Р СТЕФАН ПЕТРОВ СМЯДОВСКИ
(80- годишен, родом и живущ в Коларовград,
ул. „Раковски” №…., сега пенсионер)
Баща ми, Петър Смядовлията, е роден в 1845 г. в село Веселиново (Байрям дере), а е починал в 1928 г. Като дете е бил овчарче, не е
ходил на училище. Постъпил като слуга при поп Константин в село
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Дивдядово, той имал възможност да се учи при църквата. По-късно отишъл в село Смядово, където работил при богати търговци на
добитък. Замогнал се и отворил хан. В края на 60-те години отива в
Шумен и със спечеления капитал почнал търговия с манифактура. В
късо време забогатял и влязъл във връзка с търговци във Виена и Цариград. Дюкянът му бил на ъгъла на „Казанджийската” улица и площада „Кушир”. В 1880 г. е построил днешната двуетажна къща на ул.
„Раковски” №….Още в турско време търгува с копринени платове.
Аз завърших до VІ-ти клас в Шуменското класно училище
(1890-1891 г.). През 1890 г. директор беше Б. Дякович. Тогава избухна бунт в гимназията, насочен срещу новите порядки в училищата: строга войнишка дисциплина, щателна проверка от учителския персонал какво чете, къде ходи, с кого дружи ученикът и пр.
Имаше недоволство и срещу учителя Прелезов, който много строго
изпълнявал надзора върху учениците. По повод ученическия бунт
бяха изключени водителите (Е. Марковски, П. Байнов, също и аз).
По-късно ни приеха и не загубихме годината. По това време се започна и социалистическото движение в града. Като пръв социалист
се прояви Янко Сакъзов с издаваното от него списание „Ден”. Учениците проявяваха голям интерес към социализма и за изяснение
на социалистическите идеи се организираха кръжоци. Пръв ученически кръжок се създаде от мои съученици: Павел Байнов, Еньо
Марковски, Тодор Петров, д-р Борис Бояджиев, Антон Страшимиров и пр. Събирахме се в дома на Павел Байнов – в Долната махала.
Четохме социалистически книжки („Що е социализма” от Благоев,
руски книги, списание „Ден” и пр.) и ги обсъждахме. Учителството
предаваше социалистите ученици. В 1892 г. завърших 7-ми клас в
Русе и заминах да следвам медицина в Женева, после в Лион, Франция. Завърших в 1897 г., завърнах се в Шумен, гдето служих дълги
години като градски лекар, околийски, окръжен, в окръжна болница. В 1899 г. бях уволнен от окръжен управител В. И. Кожухаров,
но скоро бях повърнат. Спомням си, че д-р Трапен, руски евреин,
служи в Шумен. С впечатление съм, че беше спекулант. Опита се да
въведе серум срещу костната туберкулоза, но се провали опитът и
после го отрекоха. Трапен дружеше със семейство Вайсман.
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ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВА СПИРОВА
(75- годишна, родом и живуща в Коларовград, ул. „Цар
Освободител” №…)
Съпруга съм на Александър Вълчев Спиров. Родом е от Шумен – 1879 г., а е починал 1949 г. Омъжих се за него през 1902 г.
Откъде е баща му не зная, но мисля, че е от града. Ходил твърде
малко на училище и учил обущарски занаят при баща си, който
бил дикиджия. Баща му е починал през 1925 г. Александър Спиров е бил схватлив и предприемчив човек и още 22-23-годишен си
отваря собствена обущарска работилница на „Цар Освободител”
– срещу зданието на Костаки Куцаров. Тя е била обширна и с галерия, в която работели калфите и чираците. Имал до 10-12 работници. Още в самото начало взема военни търгове и скоро става известен като добър обущар. Изработва всички видове обуща:
дамски, мъжки и военни. Пропуснах да спомена, че Александър е
работил като калфа и при Герчо Дикиджията. От 17-18-годишен
младеж съпругът ми се записал в социалистическата организация
в града и става деен член. Заедно с Вичо Папазов и ….., които били
най-близки негови приятели, той развивал пропагандна дейност
между работници и чираци в града и близките по-големи села. Ходил на събрания в Ески Джумая и Осман пазар. Въпреки малкото
му образование, с голяма упоритост той се стремеше към самообразование, получаваше социалистически вестници и книжки.
След разцеплението в 1903 г. мина към широкото социалистическо
течение. Обичаше да говори и спори по социалистически въпроси
и между другарите си беше известен с прозвище…… Около 1904 г.
той и работниците му правиха стачка срещу ниските заплати и
искаха осемчасов работен ден. Подробности не зная. Участвал е
в Балканската война, от която е инвалид. След Първата световна
война престана да взема участие в политическия живот, но участваше дейно в Популярната банка.
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БОЖАН Д. ШАЛВАРДЖИЕВ
(… г., родом и живущ в Коларовград, пенсионер,
ул. „Митрополит Климент” №…)
Моят род произхожда от дядо ми Станчо, който се нарекъл
Шалварджията. Вероятно той не е роден в Шумен, а в някое село
около Варна (около 1805-1810 г.). Дошъл е в града със сестра си
Пенка, която е майка на Н. Патоев. Тя се е поминала преди Освобождението и едва я помня. Дядо Станчо е бил доста забогатял от
ханджийство, имал чифлик в село Стража, дюкян и хан в Страженската махла, при края на „Хендека”, където завършва на „Дюлгерската” улица. Той е починал преди Освобождението.
Синът му – моят баща Димитър – е роден в 1835 г. в Шумен,
а е починал в 1917 г. Той продължава работата на баща си и става доставчик на хляб на турската кавалерия. Богатството на баща
му се разпокъсало между много наследници, синове и дъщери на
дядо Станчо (Стефан, Юргица, Юрданка и др.) – Юргица е майка на генерал Рачо Петров. Родът на баща ми е в близко родство
с Каварналиев, убит 1913 г., семейството на Келиовлу (чийто син
Георги е починал в 1894 г. при интерниране) и с Марийка Радева
(Зехирова). Майка ми е дъщеря на Величко Марков.
Моите братя и сестри са Борис, Петър и Мария – оженена за
запасен офицер Тополов. Майка ми се казва Недка. Аз учих до 6-ти
клас в Шуменското педагогическо училище и през Стамболовия
режим му станах помощник-секретар. По времето на Дякович се
въведе много строга училищна дисциплина. Учителите отиваха да
проверяват в домовете на учениците кога се прибират, какво четат,
с кого се срещат и пр. Много строг към учениците беше учителя
К. Прелезов, който се престараваше в това отношение. Често ме е
викал да го съпровождам при обиколките му в ученическите квартали. Той често имаше неприятности с хазяи и ученици. Когато
учениците от мъжкото училище вдигнаха бунт, Прелезов се опитваше да издири инициаторите, които бяха изключени. По-късно
отидох на работа във Враца и се завърнах в града след 20 години.
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Занимавах се с ходатайства и нотариални дела.
Къщата, в която живея сега, е строена от дядо Станчо – вероятно не по-рано от 1820 г. Тя е имала хубави резби на таваните,
долапи и изобщо е била добра и богата къща. Близко до Освобождението в нея живеели под наем висши турски офицери.

ГЕОРГИ АНАСТАСОВ КЮЛЕВЧАЛИЕВ
(роден 1881 г. в Шумен, живущ на
ул. „Цар Освободител” №…, бивш търговец)
Баща ми е роден в село Кюлевча и от там родът ни се казва
Кюлевчалиеви. Още дядо ми Стоян се преселил в Шумен. Занимавал се е с търговия, житарство, кожарство. Гимназия завърших
1898-1899 г. във Варна. Като се завърнах в Шумен, останах на дюкяна при баща си. Като младеж дружах със социалисти и участвувах
в почти всички просветни сбирки и прояви до около 1905 г. Спомням си, че още след завръщане от Варна посещавах един социалистически кръжок, но не помня кой го е ръководил. Като социалистически дейци се проявляваха Вичо Папазов, Леви, Павел Байнов,
Александър Спиров и др. Често отивах в книжарницата на П. Байнов, където се събираха често по-интелигентни дейци. Социалистическото движение се засили, когато дойдоха Еньо Марковски и
Васил Коларов. Помня, че се устроиха вечерни работнически курсове, но не съм ги посещавал. От 1899 г. социалистическият клуб
се помещаваше в зданието на Рагъб, където се правеха събранията. Не съм посещавал работническото читалище, но зная, че то
беше около Радювата фабрика. По 1899 г. вече не съществуваше.
По време на разцеплението на социалистите в града идваха множество социалистически дейци: Янко Сакъзов, Джидров,
Раковски и пр. Събранията се правеха в новия клуб на партия• 121 •

та (Пашпура), но аз рядко отивах. Положението на бащиния ми
дюкян беше влошено и ми се наложи да изоставя всички външни
интереси. Така лека-полека се отчуждих от социализма. По-късно
наех сам търговията на баща си, като се ограничих в отдела само
на готови обущарски материали. Развих добра работа, а в 1922 г. с
моя брат отворихме фабрика за изработка на кожи. Тя се намираше близо до кланицата. В 1931 г. обаче поради липса на достатъчен
кредит фабриката фалира. Продължих търговията с готови обущарски материали. Фабрика за кожи откри и турчинът Токалиев,
която просъществува до 1946 г.

ЕЛЕНА КОЕВА СТОЯНОВА
(68- годишна, родом и живуща в Коларовград,
ул. „Батенберг” № 7)
Съпруга съм на Стефан Коев, който е починал в 1921 г. на
52-годишна възраст. Роден е в град Карнобат, учил е в Бургас и
там почнал да работи като дребен чиновник в търговски кантори.
Баща му е бил предприемач на постройки и шосета. Съпругът ми
е дошъл в Шумен в края на 90-те години. В Бургас се е запознал
със социализма и тук, в Шумен, дружал с Павел Байнов, Коларов и
Еньо Марковски. Участвал е в представянето на „Тъкачите” – 1902
г. След разцеплението остана „широк” и понеже се залови с търговия, престана да се занимава с политика. Омъжих се за него в 1904
г. и не зная подробности във връзка с участието му до тогава в
обществения живот на града.
Моят баща се казваше Матю Андреев (1845-1930 г.), по
прозвище Сиджимджията, понеже се занимаваше с търговия на
въжета. В нашия град въжета не са се били правили. Такива той
доставяше още в турско време от град Враня и други места в Сър• 122 •

бия. Дюкянът му беше на ул. „Левски”, срещу старата Земеделска
банка. След Първата световна война напусна дюкяна си поради
старост. Живеехме дълги години в Долната махла, а по-късно баща
ми я купи тази къща, в която сега живея. Зная, че баща ми е родом
от Шумен, но от къде е родом дядо ми Стоян – не зная.
Майка ми е дъщеря на Пенчо Петков, търговец – железар и
брадвар, родом от град Търново. В града е дошъл в турско време,
починал е много отдавна и аз не го помня.

КОСТА ЖЕКОВ ШАПКОВ
(56- годишен, родом от Шумен, живущ в село Иваново,
Преславско, учител)
Роден съм в град Шумен. Баща ми също е бил родом в града
(около 1865 г.) и починал в 1936 г. Занимавал се с чиновничество
(служил в мюфтийството, финансите и пр.). Преди аз да се родя,
е бил няколко години в Русе на служба. През това време родната ми къща е била давана под наем. Известно време в нея имало
и работническо читалище. Къщата ни се намираше в сегашната
градина на пл. „Оборище”, на около 30 крачки от тъй наречената
улица „Сиченджика”, но на срещната страна. Пред къщата е имало
четири дюкяна, каменни. В средата вход за къщата, която е била
отзад. Дюкяните бяха на десния бряг, а къщата на левия бряг на
реката. През реката имаше мост, под общия покрив на дюкяните.
Мисля, че в един от дюкяните имаше книжарница и книговезница
(на Иван Петков), а другият беше бакалница. Другите дюкяни не
помня от кого се държаха. Дюкяните бяха около 3,5-4 м високи,
със солидни врати и прозорци, върху които имаше кепенци, както
още в запазената къща на Милчеви – ул. „Цар Освободител”. За
изгледа на фасадата бях дал скица и писмото си до уредника на
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архива. След Първата световна война баща ми почна да разрушава
дюкяните, понеже регулационният план ги режеше; бяха от хубави и големи дялани камъни, а покривът с дъбов дървен материал.
Сега реката е преместена на 8-10 м. на север. Над нея освен дървения мост имаше и две тераси, покрити с тенекиени ламарини.
Къщата започваше веднага от левия бряг. Имаше изба и един етаж.
Избата имаше дълбоки основи от едри камъни, понеже се биеше
от реката. Правеше ми впечатление здравината на основите и огромният каменен материал, който получихме след събарянето й в
началото на 30-те години. Реката беше изровила наоколо дворовете и като здрава гранитна стена стоеше сама къщата. Покривните
конструкции на дюкяните и къщата бяха отделни. Къщата има 4
големи стаи (южните бяха 5х5 м, северните 3,5х4 м) и помежду широк коридор, водещ към моста. В двора имаше и други малки постройки, навес. Стаите бяха с дървени тавани, високи около 3,5 м,
без украшения. Вътрешният салон имаше размер 5х6 м и вероятно
е служил като зала за театър на работническото читалище.
Тази къща е била строена от дядо ми, Иван Шапкалията, който е живял между 1820 г. и 1895 г. Вероятно е роден в града и на
мястото на тази къща е имало друга, стара. Като младеж е скитал
на много места, не само в Турция, но и в Румъния и Русия. Завърнал се в града от Русия, като придобил руско поданство. Занимавал
се е с търговия, но каква – не зная. Бил известен и почитан човек.
Баба ми също е шуменка и е починала около Първата световна война на 75 години. Други данни за дядо Иван не зная. При
събаряне на къщата бяха намерени доста книги и вестници, вероятно от работническото читалище. Те се разпиляха, понеже никой
не се заинтересува от тях. За моя дядо зная още това, че той е един
от първите шуменци, които са турили европейска шапка. И оттогава му излиза прозвището Шапкалията. Дюкяните му ги казвали
„шапкалийските маази”. Вероятно къщата ще е била строена около
1855-1860 г. (след Кримската война).
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ДАННИ ЗА МИНАЛОТО НА ГРАД ШУМЕН,
СЪБИРАНИ ЧРЕЗ РАЗПИТ НА ГРАДСКИ
ЖИТЕЛИ – СПОМЕНИ, ПРЕДАНИЯ,
РОДОСЛОВИЕ
VІІ-МА ТЕТРАДКА
ПОЧНАТА НА 20. VІІ. 1955 г.
СВЪРШЕНА НА 7. VІІІ. 1958 г.
ПРОИЗВЕЛ РАЗПИТА:
Г. С. ДЖУМАЛИЕВ

СПИСЪК НА РАЗПИТАНИТЕ ЛИЦА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Неделчо Велев Жеков
Гиню Гинев Недев
Илия Добрев Пастармаджиев
Рачо Михайлов Карарачев
Иван Чобанов
Васил Енчев Греков
Стефан Атанасов Чолаков
Никола Маринов Палигоров
Тодор Димитров Кърджиев
Тодор Кожухаров
Марин Иванов Селев
Харалан Стоянов Русев
Ахмед хаджи Хасанов
Мехмед Османов Пашаджик
Христо Белчев Кожухаров
Траянка Кирилова Калипетрова
Йордан Стефанов Кантарджиев
Йова Балева
Иван Дочев Казака
Ахмед Сюлюманов

• 126 •

20. VІІ. 1955 г.

НЕДЕЛЧО ВЕЛЕВ ЖЕКОВ
(68– годишен, родом и живущ в Коларовград,
ул. „Марица” №10, обущар)
Баща ми, Велю Жеков (1840–1930 г.), е също родом от Шумен.
Занимавал се е с абаджийство. Имал дюкян в „Къллека”. За дядо си
не зная откъде е родом. Аз ходих малко в училище и 12-13-годишен постъпих чирак при обущаря Пеню Савов. Той после замина
в Америка. Като 16-17-годишен бях включен в обущарския синдикат, който бе основан около 1-2 години по-рано. В него имаше около 20 и повече членове: чираци и калфи обущари, а дори и някои
майстори. Такива бяха Илия Пастърмаджиев, Неделчо Попов и
Александър Маринов. Образуването на синдиката е станало така:
най-първо се е създал общ работнически синдикат, после от него
постепенно са се отделяли обущарски, дърводелски и шивашки
клонове. Спомням си, че секретари на обущарския синдикат бяха:
Неделчо Попов, преди Балканската война още, а после бяха Андон
Илиев, обущар, стана кръчмар след 1912 г., Пастърмаджиев и др.
Някои членове на синдиката, обущарски калфи, продължиха да
членуват и когато станаха майстори. И аз открих собствен дюкян
на главната улица, срещу пионерската казарма, но като тесен социалист, до разтурянето на БКП – 1923 г., останах член на партията и синдикатите. През войните изобщо синдикатите се проявяваха съвсем слабо. Назначението на синдикатите беше да привлече
занаятчийските работници в социалистическата организация и
ги подготви за борба в защита на своите интереси. Широките социалисти много пречиха за организирането на синдикатите и се
стремяха да ги вземат на своя страна, но твърде безуспешно, понеже работниците съчувствуваха на тесняшката организация, която
имаше здрава дисциплина и водеше силна пропаганда. Изобщо,
синдикатите в Шумен се основаха при непосредственото участие
на социалдемократическата организация (т. с.). Александър Спи• 127 •

ров не е влизал никога в синдиката. Стачката, която беше повдигната през 1904 г. в неговия дюкян, беше насочена срещу него и срещу държавата. Около 1914 г. и после след войната някои майстори,
както и аз, приемахме поръчки на клиенти партийни членове и 5%
от стойността на работата давахме в полза на партийната организация. Сумите отчитахме по специална тетрадка. След Втората
война, мисля беше, образувахме занаятчийска просветна група,
която се ръководеше от Петко Българанов и К. Арнаудов. Аз бях
секретар на групата. Всяка седмица вторник вечер се събирахме
в зданието на Рагъб, гдето ни четяха лекции и беседи на теми из
областта на борбите на занаятчийството. След 1924 г. в града се
формира нова занаятчийска група, която имаше леви тежнения и
после влезе в занаятчийския съюз и партия. Но срещу нея имаше
борба от буржоазно настроените занаятчии.
В дърводелския и шивашкия синдикат също членуваха по 1520 души. Там дълго време бяха секретари Стефан Янев (сега кошничар), Радуш Попов (столар), Петко Демиров, Васил Кърджиев.
Проявяваше се и Денчо Кръстев, който поддържа връзка с партията, събира вноски и пр. Стачки в града имаше малко и те бяха
без особено значение за работническото движение, понеже работниците в града бяха слабо организирани и много пръснати. В 1919
г. се помъчихме мнозина членове на Комунистическата партия да
съдействуваме и подпомагаме на железничарската стачка. Бяха
арестувани много партийни членове. Имам впечатление, че слепият Пенко ги е издавал. След 1924 г. не вземах участие в партийния
живот като активен деец, а само в занаятчийската организация.
През 1904–1912 г. голяма част от майсторите занаятчии имаха
крайно отрицателно отношение към работническите синдикати и
всячески се мъчеха да възпрат своите работници от участие в тях.
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26. VІІ. 1955 г.

ГИНЮ ГИНЕВ НЕДЕВ
(Роден през 1889 г. в град Шумен, живущ на ул. „Зайчар” №…)
Баща ми, Недю Генов (роден в Шумен, около 1865 г., починал
през 1942 г.), е също родом от града в Страженската махла. В турско време е бил овчар, а след Освобождението дребен чиновник.
А дядо ми Гиню или Гено е от карнобатските села (починал е през
Първата световна война на повече от 90 години). Изселил се през
време на Руско-турската война 1828–1829 г. и ходил из Добруджа,
а после се заселва в с. Стража, а с идването на черкезите се установява в града. Роднините ми имат и досега земеделски имоти в тази
местност. Той ми е разправял за големи черкезки зверства около
града. А за войната в 1828–1829 г. разказваше за обсадата на града
от русите. Тогава умрял един руски генерал и тържествено бил погребан с руска музика в гробищата в църквата.
На 13-годишна възраст бях даден на занаят при шивача Малчо
П. Малев. Дюкянът му беше гдето сега е „Кристал” (на „Костовата”
улица срещу пионерската казарма). Имаше 15-20 калфи и чираци.
Между тях имаше и млади майстори, например Маматуш (Христо
……). Последният беше добър крояч на горни дрехи. А в дюкяна
се работеха горни дрехи (панталони, палта, пардесюта, смокинги
и пр.) С Маматуш бях добър приятел и той често ме водеше на
почерпване. Беше социалист. Заведе ме и в социалистическия клуб
(в Рагъб) и така присъствувах на няколко събрания. Около това
време се постави начало на общ работнически синдикат, от който се отдели шивашкият отдел. Най-напред се формира общ синдикат от различни работници, т. н. „Революционер”. Постепенно
с нарастване броя на работниците в даден бранш, те се отделиха
в отделен клон на синдиката, със свое отделно ръководство. След
разцеплението, около 1905 г., шивачите бяхме 18 души. Секретар
на синдиката беше ………, а по-късно такъв бях и аз 3-4 години
(преди Балканската война 2-3 години). Синдикатът съществува и
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след 1912 г. до 1923 г. Действително, имало е моменти, когато броя
на членовете е бил под 10 души, тогава синдикатът преставаше
да съществува, а членовете му оставаха при общоработническия
синдикат. По-забележителни членове на шивашкия отдел бяха Димитър Янев, Тачо Тачев, Петър Тодоров, дългогодишен шивач в
интендантството, Гина Момова, която се проявява и като артистка,
Йовчо Тодоров, Иван …… В града имаше доста шивачи. По тези
времена имаше емиграция в Америка и заминаващите там си поръчваха по-хубави дрехи. Имаше и еснафско шивашко сдружение
на майсторите, което съществуваше съгласно новоприетия тогава
закон. Майсторите бяха доста недоволни от синдиката и виждаха в него враг. Аз открих свой дюкян в 1911 г., но както и други
мои другари останах в синдиката. Шивашки стачки имаше в 1904
г. или 1905 г. на военните шивашки работници срещу майсторите
си. Отделиха се калфите и чираците и образуваха кооперация, но
не можа да просъществува. В 1908 г. имаше друга стачка, в нашия
дюкян искахме 10-часов работен ден. Тогава се работеше от зори до
тъмно, 14-15 часа понякога. Около това време работниците мечтаеха за 10-часов работен ден, което беше трудно възприемливо от
майсторите. Но изобщо стигна се до решение на въпроса за работа
до 8 часа вечерта. Аз бях и дълго време делегат на Работническия
шивашки съюз на нашата шивашка организация (от 1909 г. до 1921
г.). В 1909 г. участвувах в синдикалния конгрес във Варна. Там бяха
дошли от Шумен и други работници, които (вероятно има пропуснати думи – бел. съст.) две три представления на пиесата „Блудният син” (между театралните дейци на градската комунистическа
организация бяха Методи Кермекчиев и Д. Герджиков). Изнесе
се пиесата „Блудният син” с голям успех и друга пиеса, която не
помня. „Блудният син” беше представян и в Шумен няколко пъти.
Членовете на синдиката подпомогнаха и другите стачки: тютюневата и транспортната (1907 г.). Събирали сме суми и за помощи
на стачници в други градове. Доста добре организиран беше обущарският, а също и дърводелският синдикат. В последния влизаха
издигнати социалисти като Спас Местчиев, Никола Иванов, Васил
Кърджиев, Станчо Стоянов, Вичо Папазов и др. След 1912 г. се
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образува общ синдикален съвет, в който влизаха като членове секретарите на отделните синдикати. Мисля, че в него ръководители
бяха Спас Местчиев и Никола Иванов. Към 1905–1908 г. членовете на Работническата социалдемократическа партия (тесни) бяха
около 50 и по-късно станаха около 80. Аз влязох като член в 1911 г.
В този период членове на партията бяха освен досега поменатите
лица, още и следните: Т. Кулев, д-р Чанков от с. Дивдядово, Коста
Домусчиев, Б. Ефтимов, Лесичков-книжар, Бакалов, А. Дончев,
В. Шейтанов, В. Кърджиев. В разните синдикати членуваха, дърводелското: Д. Баев, М. Чанков, Шопов, Антон Чолаков; обущарското: И. Костърмаджиев, Иван Дачев, Иван Спасов, Илия Русев,
П. Попов; металоработническо: Пеню Писков, Стефан Марзота,
Васил Димов, С. Панайотов; шивашко: Йовчо Тодоров, К. Гайдарджиев, Д. Марков, В. Юрданов, С. Караганчев, Илия Вълканов.
Имаше печатари в общоработническо сдружение: Йосиф Георгиев, Геро Милев, Юруков, П. Пенев. Повечето печатари бяха широки. Имаше и тютюноработническо сдружение, в което членуваха
много хора. Познавам само Димитър Енчев. През 1923 г., по време
на септемврийските събития, бях задържан в казармата, а също и
през 1925 г. През 1930–1940 г. взех живо участие в занаятчийските
борби.

6. VІІІ. 1955 г.

ИЛИЯ ДОБРЕВ ПАСТАРМАДЖИЕВ
(Роден в 1883 г. в град Шумен, живущ на ул. „Кирил и Методий”
№…, бакалин)
Баща ми, Добри Пастармаджията, е кореняк шуменец. Занимавал се е с бакалия и кръчмарство още отпреди Освобождението.
Дюкянът му е бил на ул. „Македония” и ул. „Кирил и Методий”. Аз
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постъпих на 14-годишна възраст на работа като чирак при големия
обущар Матю Папазов, чийто дюкян се намираше в зданието на К.
Куцаров (сега Чакърови). Имаше 22-25 работници. Работеше главно на военните офицерски и войнишки ботуши. Матю беше добър
майстор и се ползуваше с известност на добър и човечен работодател. Но и при него, както навсякъде, се работеше от тъмно до тъмно.
След 3-4 години почнах да работя при Александър Спиров, чийто
дюкян беше срещу Матювия и се наричаше „На дне”, по името на
една пиеса от М. Горки. Спиров беше социалист, но като работодател не се отличаваше много от другите такива в отношенията си към
работниците. Обичаше обаче да се кичи със своите социалистически идеи, да държи речи по събрания и митинги, но с нищо неговата
работилница не стоеше по-горе от другите. През това време аз почнах да се осъзнавам като работник и влязох в обущарския синдикат.
През 1903–1905 г. служих в 7-и пехотен полк. В 1906 г. синдикатът
беше в добро състояние. Секретар му беше Неделчо Велев, мисля
3-4 години. Аз го заместих за 2-3 години. През 1906 г. избухна стачка
в дюкяна на А. Спиров, гдето работеха около 25 души. Само двама
души измениха на стачката, която продължи около 20 дни. Нашите искания бяха за 8-часов работен ден, повишение на заплатата и
подобрение трудовите условия. Най-после Спиров прие част от исканията. Тогава се достигна 10-часов работен ден и едно малко подобрение на надниците. Синдикатът беше в пряка връзка с партията. В стачката аз участвувах като ръководител на стачния комитет.
Тогава често държах в течение на работата и Е. Марковски, секретар
на местната социалистическа група. Синдикатите проявиха изобщо
по-активна дейност до Балканската война. Войните ги разстроиха
много и те замряха. Но в 1919 г. пак се възстановиха, но станаха членовете им такива на Комунистическата партия и в нея проявяваха
своята дейност. Широките социалисти имаха само един синдикат,
печатарския, но и той няма дълго съществувание. Най-напред се е
образувал в града общ работнически синдикат и от него постепенно
се отделяли клонове, когато броят на работниците в среден бранш е
нараствал на повече от 10. Други подробности по социалистическото движение не си спомням.
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7. VІІІ. 1955 г.

РАЧО МИХАЙЛОВ КАРАРАЧЕВ
(62 – годишен, родом и живущ в град Шумен,
ул. „……” №…, шивач)
В този квартал сме заселени от 1930 г. Мястото беше лозе, което застроихме. Обаче ул. „Македония” беше оформена още 15-20
години по-рано. В 1907 г. постъпих на занаят при крояча Георги
Фурнаджиев. Неговият дюкян се намираше в „Казанджийската”
улица, под дома на д-р Смядовски. В тази улица имаше твърде
много шивачи. Спомням си: Станю Градинаров, Илия Бъчваров,
Никола Минчев, Добри Кожухаров, Димчо Цонев и др. Много шивачи имаше и в града. Най-голям дюкян с 25-30 души работници
имаше Малчо Малев. Дюкянът му се намираше на „Костовата”
улица, до аптеката. В неговия дюкян постъпих около 1909–1910 г.
Той продаваше платове и шиеше горно облекло. Животът на чирака шивач през това време беше особено тежък. Ставахме рано,
в 3 часа, отивахме в дюкяна, почиствахме и подготвяхме всичко, а
на 7-8 часа вече калфите почваха работа, която продължаваше до
тъмно и отиваше дори до 10 часа. В 1909 г. като юнак се присъединих към отцепниците социалисти „юнаци”, начело с Андреев и
Добри Чернев. Тогава влязох в шивашкия синдикат, чийто секретар беше Гиню Недев. След неговото излизане от управлението на
синдиката секретар станах аз. Той броеше 20-30 души, чираци и
калфи. Събирах членски внос (не помня колко беше, не повече от
40-50 стотинки). Имахме няколко просветни събрания, на които
членове на шуменската местна социалистическа организация (т.
с.) изнасяха доклади. Синдикатът имаше за цел да организира шивашките работници в защита на професионалните им интереси.
През Балканската и Световната война синдикатите замряха поради мобилизацията. В 1919 г. отново се възобновиха, но Работническата социалистическа партия (т. с.) ги прибра по-здраво при
себе си и тяхната дейност се включи в общопартийната дейност.
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В 1920 г. си отворих собствен дюкян, а и станах член на местната социалистическа (комунистическа) организация, поради което
не влязох в синдиката. Участвувах в социалистическото движение
през 1922–1923 г., когато бях арестуван и задържан много пъти.
По-късно взех най-активно участие в лявото течение на занаятчийските организации. В 1945 г. организирах шивашката организация. Дюкянът ми е на „Къллека”, гдето продължавам да работя
като частен шивач. След мене, до Балканската война, секретар на
синдиката беше Илия Вълканов, сега е в Разград. През 1919 г., следвайки шивашкия курс в София, взех участие в железничарската
стачка. Преди войните друг голям шивашки дюкян имаше Мошо
Гримберг, чийто дюкян беше до сегашната сграда на Медникарови в началото на „Казанджийската” улица. Там беше и дюкянът на
Тепеделенев. Шивачи имало и в други чаршии. Помня, че тогава
още имаше абаджии на ул. „Левски”. В дърводелския синдикат се
проявяваха Стефан Янев и Антон Чолаков. Първият сега е в дърводелско-кошничарския отдел. Не мога да си спомня подробности
по живота на синдикатите.

ИВАН ЧОБАНОВ
(55 – годишен, роден в с. Кюлевча, живущ в Коларовград,
ул. „……” №…,)
Военната служба отбих в 5-и артилерийски полк през 1922 г.
Завърнах се в село и станах член на младежката земледелска дружба. На 9. VІ. 1923 г. бях на работа в полето, когато дочух тревожно
биене на селските камбани. Упътих се към село и разбрах, че през
нощта е извършен преврат от Военната лига, земледелското правителство съборено и управлението взето от проф. А. Цанков. По
улиците и площадите имаше много хора, които коментираха по• 134 •

литическото положение в страната и изявяваха недоволството си.
Малко преди обяд се разбра, че Земледелската партия в Шуменски
окръг не е съгласна с преврата и че тя е решила да окаже съпротива. Дочух, че се нарежда всички земледелци да се въоръжат и се
съберат в западния край на селото. Взех си хляб и една брадва и
излязох в окрайнината на селото, където имаше вече стотици селяни. Повечето от тях бяха въоръжени със сопи, брадви, вили, а
мнозина бяха и без нищо в ръцете си. Не зная кой е ръководил
това множество хора. Казваха за Г. Петров, че е бил общ началник
на тази селска дружина, но после видях, че той с 50-60 въоръжени с пушки селяни беше в с. Мадара. Нашата група се разпръсна
в голяма верига и се насочи към град Шумен. Около един-един и
половина часа след обяд достигнахме на линията на спирка Найденово и седнахме да обядваме. По това време от гара Каспичан
се зададе един влак, състоящ се от машина и един вагон, с хляб,
сирене и маслини. Били са изпратени от дружбата в с. Каспичан.
Пропуснах да кажа, че в с. Кюлевча имаше укрита полска батарея
от управлението на Шуменския гарнизон (оръдията се укриваха от
съюзната контролна комисия). При проверката на оръдията обаче
се оказа, че те са без затвори. Също така, на спирка Найденово,
железничарите съобщиха, че е имало склад с пушки. Аз с няколко
младежи с брадви отидохме и разбихме склада, който съдържаше
доста оръжие, манлихерови пушки, но без затвори. Поради това
го изоставихме.
На север от нас имаше млада въоръжена група, водена от Г.
Петров. Около два часа отново някои групички почнаха да се придвижват напред от линията на гарата. Забелязах, че и в южна посока
към Иджиците има голямо множество хора, които в гъста верига
отиваха към Шумен. Неочаквано от Шумен се дадоха артилерийски изстрели пред гарата (спирка Найденово). Между нашите хора
настъпи силен смут. Те се спряха и почнаха да се оттеглят назад.
Повърнаха се към големия дол на Теке дере и се изкачиха на гребена на левия бряг. Артилерията от Шумен даваше редки изстрели
през гарата. Наблюдаваше се стрелба и в южна посока, през Дибич
към Касаплар табия. През нощта също се чуваха артилерийски
• 135 •

гърмежи в различни посоки. Кюлевчанската група остана на височините по левия бряг на Теке дере до 11 юни. Към нас се бяха присъединили десетки селяни от с. Марковча, Черковна и Могила. Със
започване на стрелбата дошлият влак с хляб се оттегли назад към
Мадара. На 11 юни духът на селяните бързо започна да спада, понеже се разпространяваха различни слухове: ту че ще ни бомбардират от Шумен, че превратът се е затвърдил във всички окръзи и
че водителите на селската милиция са решили да се предадат и пр.
Сегиз-тогиз обаче се явяваха агитатори, които отричаха горното.
На 11 юни, още сутринта, множество хора почнаха да се разотиват,
а към обяд изобщо всички се пръснаха. Следната година постъпих
на свръхсрочна служба като подофицер в 5-и артилерийски полк.
По-стари подофицери ми казваха, че артилерията наблюдавала
през батарейните тръби нашето движение и стреляли, за да спрат
изобщо движението срещу града.

7. Х. 1955 г.

ВАСИЛ ЕНЧЕВ ГРЕКОВ
(73 – годишен, родом и живущ в Коларовград, ул. „……” №…)
През 1923 г. бях на служба в 7-а пехотна дружина като фелдфебел на първа рота. За станалия през нощта на 9 юни преврат се научих сутринта на 9 юни, когато това се разчу и в града. Дружината
не е била извеждана през нощта за акция. Сутринта, към 9-10 часа,
част от войниците бяха изпратени към с. Дивдядово и там заехме
наблюдателно положение, от местността „Сусурлука” до вилата на
Алтъпармака. Напред, по пътищата за селата Дивдядово, Мараш и
Дибич бяха изпратени отделни малки групи (от по 3-5 души) за наблюдение какво става и следене движението по пътищата. Изобщо
движението беше спряно. От получените сведения стана ясно, че в
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околните села, главно в с. Дивдядово, Кюлевча и Панайот Волово,
има събрани много селяни, които се организирали за настъпление към града. По слух се знаеше, че главният щаб на съпротивата
е в с. Дивдядово и че там са събрани няколко хиляди селяни. За
сплашване на събраните селяни артилерията на гарнизона даде на
няколко пъти изстрели по определени, ясно наблюдавани места на
2-3 км пред селата. Жертви не е имало. Къде са били разположени
другите поделения от гарнизона, не си спомням. Зная, че беше обявена мобилизация в града и се формираха няколко запасни роти,
които бяха изпратени към Узун табия, Илдъз табия и Кьошковете.
Запасните роти се мобилизираха в двора на 7-и пехотен полк. Командир на 7-а дружина беше подполковник Георги Марков, началник на гарнизона беше полковник Атанас Христов. От офицерите
чух да се казва, че Христов не симпатизирал на преврата, но щабът
взел всички мерки за провеждането му. Не си спомням да е имало
някои особени произшествия. Мисля, че на 11 или 12 юни войниците се прибраха в казармата, а след 3-4 дни бяха разпуснати и запасните. Пощата беше заета от поделения от пионерната дружина.
Не мога да си спомня кои офицери служиха в различните роти:
една рота имаше в Горна Джумая (3-а, под командата на капитан
Колджиков).

12. Х. 1955 г.

СТЕФАН АТАНАСОВ ЧОЛАКОВ
(72 – годишен, родом в с. Дивдядово, служещ в Зърнени храни,
живущ в с. Дивдядово)
Член на БЗ съюз съм отпреди войната, а като член на селската
дружба вземах дейно участие в политическия и обществен живот
от 1920 г. Тогава станах и член на Окръжната постоянна комисия.
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Председател на същата беше дълго време Петко Янев от с. Осмар,
а през 1923 г. такъв стана даскал Дяко от с. Салманово. На 9 юни
1923 г. сутринта, отивайки на работа от село в града, научих, че е
бил извършен военно-политически преврат. Отидох в Постоянната комисия, гдето скоро дойдоха окръжния управител Георгиев и
Петко Янев. Поради това, че още нямаше положителни известия
за събитията в София, а и не беше ясно какво става в гарнизона,
отидохме в пощата, за да влезем във връзка със София. Пощата
се оказа заета от инженерните войски и комендантът отказа да ни
даде възможност да говорим със София и други пунктове. Тук-таме в града се виждаха военни патрули и цели роти. Окръжният управител каза, че Окръжното управление е заето от войска. Дойдоха
в Постоянната комисия и други земледелски първенци и всички
взехме решение да се отправим за с. Дивдядово, гдето да обмислим
какво да предприемем и да почакаме развитието на събитията.
Казвахме и на всички срещнати наши съпартизани да отиват към
Дивдядово. Някои бивши военни казваха, че гарнизонът не е бил
единен и че не трябва да се бездействува. Още преди обяд, около 10
часа, пристигнахме в с. Дивдядово. Изпратиха се хора и в близки
села да повикат някои по-влиятелни земледелци за обсъждане положението. Около обяд в селата бяха дошли о. з. полковник Стоил
Джумалиев, Калчев, адвокатът Асен Станев и др. Присъствувах на
станалото съвещание на земледелските водачи. Още продължаваха да идват членове на дружбите от други близки села и града.
Съобщаваха, че войскови поделения отивали към изходите на града и ги заемали. Имало нареждане да се спре движението. Между
това на станалото съвещание беше решено да се окаже съпротива
на преврата, за което се избра щаб на съпротивата, състоящ се от
6-7 души, между които помня окръжния управител Георгиев, Асен
Станев, Петко Янев, Калъпов, Стоил Джумалиев беше избран за
командующ и от името на комитета той дава нареждане за свикване на запасните войници, селяни в няколко определени пунктове: Дивдядово, Кюлевча, Панайот Волов, Осмар, Злокучен. Нареди
се да се изземат общинските пушки, да се заемат и използуват за
въоръжение военните складове в районите на селата. Някои от
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членовете на комитета обиколиха селата и ободряваха духа, като
обясняваха, че навсякъде народът е против преврата и че може и
войските да се опълчат срещу него. Щабът на отбраната се събираше в кръчмата на Юрдан Чакъров в северния край на селото. В
село Дивдядово се разкри склад с патрони, част от които се раздадоха. В дома на П. Дачев е имало и склад с пушки, но без затвори.
Можаха да бъдат въоръжени от селото с пушки около 80-100 души:
земледелци и комунисти. От селото излязоха още 300-400 души,
но те бяха без оръжие. Някои носеха брадви. Доста много хора постоянно пристигаха от град Преслав, с. Драгоево, с. Кирилово и
др. села. Твърде малък брой обаче имаха пушки. Всички тези хора
се организираха в роти и изпращаха северно от селото, от където
се предполагаше да почне общо настъпление срещу града. Взеха
се мерки за организиране и прехраната. На 10 юни, а може би и
още на самия 9 юни, гарнизонната артилерия даде преграден огън
пред селото, по „Крамаара” и горе по платото, по пътищата които
водят от с. Осмар, с. Троица и с. Дивдядово. Трябва да кажа, че в
комитета нямаше пълно единодушие от самото начало и някои от
членовете му мислеха, че изобщо съпротивата трябва да е пасивна, т. е. да останат всички по местата си и дочакат събитията. Те
искаха да се водят преговори с града. Аз ходих в града на следния
ден. Бях заловен от караула при воденицата на средата на пътя.
Отведоха ме при Н. Шамарджиев, който беше началник на поста.
Обясних, че отивам в града по частна работа и бях освободен. На
връщане ме пропусна през кордона началникът на охраната около
града, полковник Бакалов, който ме познаваше като войник. Някои събрания на щаба станаха в кръчмата на Димо Стоянов. На
третия ден се взе решение да се заведат преговори с гарнизона. А
и от гарнизона, по телефона се искаха да отидат в града парламентьори. Отидохме аз, Асен Станев, Петко Янев и още един, когото
не помня. Отидохме в околийското управление, гдето бяха околийският управител, Силвестриев и Стамен Славов. Спомням си, че
разговорът ни трая малко време. Петко Янев обясни, че щабът е
готов да даде нареждане всички мобилизирани селяни да се завърнат по домовете си. Даде се обещание, че няма да се държи сметка
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и няма да се преследват участвувалите в съпротивата лица. При
завръщането си с файтон в село, една група войници стреля срещу
нас, но после постовете ни пропуснаха. Мисля, че щабът даде нареждане на селяните да се разотидат. На следния ден се завърнахме
в града. Окръжният управител Георгиев, Стоил Джумалиев и други земледелски водачи бяха задържани. Аз не бях задържан, но в
Окръжната постоянна комисия се правеше давление земледелците
да си дадат оставката. През 1925 г. бях задържан наедно с Георгиев
и Калъпов. Аз бях освободен, а те убити без присъда. В 1925 г. се
присъединих към единния фронт.

НИКОЛА МАРИНОВ ПАЛИГОРОВ
(70 – годишен, родом и живущ в Коларовград, пенсионер,
ул. „Е. Марковски” №…)
Брат ми Иван е роден около 1877 г. Беше доста слаб и боледуваше често. Завърши Педагогическото училище в града и нямаше
постоянна работа, когато се настани през 1899 г. като библиотекар
и деловодител в читалище „Арх. Михаил”. Спомням си, че беше
назначен на тая длъжност по ходатайството на Митю Войников. В
библиотеката работи около две години (и 2-3 месеца). Заболя доста тежко от туберкулоза и почина през 1900 г. Условията за работа
в читалището не бяха добри. Библиотеката и читалнята бяха заедно в помещението над сцената. В помещението ставаше голямо
течение. Отиваше се в библиотеката през сцената и южното помещение (сега детска библиотека).
Няма запазена снимка на брат ми. Той изобщо беше любознателен и с голямо желание стана библиотекар. Баща ми е родом
от с. Имрихор (става въпрос за с. Велино, община Шумен – Д. С.).
Казва се Марин Иванов. Починал е през 1912 г. на около 80 години.
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Дошел в града с баща си, като е бил 7-годишен. Дядо ми е бил по
занятие земледелец и лозар. Купил е ниви в землището на града.
Една от тях беше около сегашната гара (50 декара). И баща ми се
занимаваше със земледелие и лозя. На мястото на сегашната ми
къща дядо ми Иван е строил къща, когато е дошел в града. Тя имаше земледелски двор, хамбари и обори. Целият квартал, дори и
след Освобождението, е имал вид на село. Казвали са го Долната
махла или Овчарската. Сестра ми …… сега 78-80-годишна и по-голямата ми сестра, която живее в София, са учили в училището при
долната църква. Майка ми е от рода Кулевите.

ТОДОР ДИМИТРОВ КЪРДЖИЕВ
(70 – годишен, родом в Коларовград, живущ на
ул. „П. Волов” №45, земледелец)
Син съм на Димитър Кърджиев (1835–1907 г.). Освен мен той
има дъщеря Душка, омъжена за д-р А. Кандиларов и син ………,
запасен полковник, живущ в град Самоков, по-възрастни от мен.
Баща ми е учил в шуменско училище и още 13-14 годишен постъпил на работа при баща си и братята си в манифактурджийския
им дюкян. Той учил и шивачество, ходил в Букурещ и Виена да работи и се отделил от братята си, имал сам свой дюкян за продажба
на платове и за шев на облекло. Доста забогатял и когато в града
се явили доста френктерзии, та работата му намаляла, решил да
вложи част от капитала си в земя. Около 8-10 години преди Освобождението купил някакви стари чифлишки имоти в с. Буланък
(Мътница), а после и отделни ниви от татарите, които след Кримската война се настанили в това и други околни села. Те не били
добри земеделци, а по-добри скотовъдци. Около Освобождението
накупил много ниви и от изселващи се татари. Целият му имот
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достигал до 800 дка. Първоначално чифлишки имоти купил заедно с шурея си Жечко Попов (брат на майка ми), който бил богат
търговец. След 2-3-годишно съдружие обаче се разделили. Аз не
зная да е имало стара турска постройка. Баща ми е строил там сайвант, хамбар, няколко стаи и пр. Аз завърших гимназия, заемах за
кратко време административна служба, но главно се заемах с работа в чифлика. Сеехме предимно зърнени храни: жито, царевица,
ечемик, а също и тютюн. Имахме малко коне и волове. Чифликът
имаше хубава земя и даваше добър доход. След смъртта на баща
ми, наследниците си разделиха земята. Освен моя баща други чифликчии бяха Куман и Добри Стоянови.
Баща ми е живял в къщата си близо до горната черква. Сегашната ми къща е нова, която аз правих.

ТОДОР КОЖУХАРОВ
(58 – годишен, родом в Коларовград, живущ на
ул. „Т. Икономов” №32, пенсионер)
Баща ми, сега починал, е от Свищов. Шуменец съм по майка
си Василка, внучка на поп Рафаил. За рода на поп Рафаил давам
следните данни, събрани преди 20-25 години от по-стари мои родственици:
		
ПОП РАФАИЛ РАДОСЛАВОВ
				
		 Добри – Стоян – Еленка – Мария – Атанас
		
Атанас – Нако – Добричка
Поп Рафаил е родом от Котел. Произхожда от рода на Дремсизовите, стар забележителен род. Баща му имал къшла в Добруджа
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с 200 овце, обаче по Руско-турската война (1810 г.) били разграбени от турските войски. Той успял отново да възобнови стадото
си. Баща му се е наричал Радослав, а баба му Дойна, която се проявявала като енергична и умна жена. Поп Рафаил учил в килийно
училище в Котел. Умрял е в Шумен скоро след Освобождението на
повече от 70-75 години. Името на жена му не съм запомнил. Къщата му е била в Чифлик махле. Понеже е бил против фенерския владика, бил прогонен от него в с. Мараш, където стоял много години.
Чувал съм от стари хора, че поп Рафаил е бил родолюбив българин
и вярвал, че Русия ще ни освободи. През негово време в с. Мараш
се е построила църква, в която на пода бил издълбан в камък двуглав орел, което настроило зле турците срещу него. Той се отървал,
като обяснил, че поставил руския национален символ на поругание от молителите в църквата, като го тъпчат с крака. После е бил
свещеник при долната църква. Най-големият син на поп Рафаил
бил Добри, починал млад. Занимавал се с овчарство, имал къшла в
с. Мараш. Жена му, не си спомням името й, е шуменка. Имали три
деца: Атанас, Нако и Добричка. Първият бил буйно момче, учил в
Шуменското класно училище, но като не успял да продължи образованието, станал търговец кърджия и работил при някой стар
търговец, който го изпращал в Делиормана. Поради скарването
му с турци, той, а и брат му Нако, забегнали в Румъния. Атанас
постъпил в Ботевата чета и в нея загинал, а Нако отишъл в Трансилвания и там се оженил. Идвал след Освобождението в Шумен.
Занимавал се с търговия. Добричка се е оженила в Нови пазар и
сега е на около 100 години. За Атанас съм чувал да разказват, че
бил знаменосец на четата, а от други, че той успял да се спаси и
постъпил в Опълчението, като загинал на Шипка.

• 143 •

МАРИН ИВАНОВ СЕЛЕВ
(72 – годишен, роден в Шумен, живущ в град Лом, бивш
търговец)
Баща ми, Иван Василев, е родом от с. Кюлевча, преселил се в
града още в турско време. Роден е в 1832 г., починал в 1917 г. Още
от 1860–1862 г. е купил дюкян до моста при читалище „Добри Войников” и около 60 години е бил кръчмар. Той имаше лозя в Карубаалар, т. е. Бахчабаалар и над Хъшлака. Неговият баща Васил е
живял в с. Кюлевча и е бил земеделец. Името Селев носи от турската дума „сел” – порой. Влачил го голям пороен дъжд, но се спасил.
Оттогава му останало това прозвище. След смъртта на баща ми,
кръчмата се пое от братята ми Александър (1876–1948 г.) и Васил.
Тази кръчма се посещаваше добре. Доставяха повече осмарски и
ченгелски вина.
Аз учих в гимназията до 6 клас и после почнах да работя в
търговски дюкян. След Балканската война сам си отворих манифактурджийски дюкян, най-напред в дюкяна на инж. Таралежков
(срещу 7-и полк), после в началото на „Казанджийската” улица и
станах съдружник на магазин „Тамара”. Около 1930 г., поради замиране на търговията и спадане на цените на стоките, фалирах
и ликвидирах с търговията. Тогава се преселих в Лом, където ми
дадоха едни габровски търговци да държа склад на платове. Около 1912 г. и по-рано в Шумен имаше много манифактурджийски
дюкяни, повече от 100; една голяма част от тях ги държаха евреи.
Най-голямата манифактурджийска чаршия беше на стария площад „Кушир” – южната страна (на мястото на сегашната двуетажна сграда). Тя беше едноетажна много стара сграда, отпред с издаден покрив към север, като по този начин се образуваше покрита
чаршия. Тия дюкяни бяха повече дървени. От тази чаршия започваше на изток, на мястото на сегашния Окръжен и Градски съвет,
друга покрита чаршия – бакалската. Манифактурджии имаше и на
пл. „Оборище” и долната част на „Сиченджика”, също и на „Къллека”. Два-три дюкяна имаше и в „Казанджийската” улица, под д-р
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Смядовски. На горния край на „Сиченджика” имаше абаджии, а
главно те бяха на „Къллека”. Няколко абаджии имаше зад турското
читалище „Шейтан” чаршия, а до тях имаше мутафчийски дюкяни.
На „Къллека” имаше още много дюкяни от всичко по-малко: бакали, шивачи, железари, балтаджии, кожухари и пр. Много от търговците бяха турци, евреи и арменци. Най-много бяха дикиджиите и
чехларите. На тая чаршия идваха да пазаруват главно делиорманските села. Битпазарската чаршия не отстъпваше по големина на
„Къллека”; и тук имаше различни дюкяни: дикиджии и чехлари,
сарачи, златари, абаджии, бакали, ковачи, кожухари (2-3 дюкяна).
Чаршията на „Кушир” беше най-голяма и оживена. Дикиджиите
заемаха северната страна на „Славянска” от „изгорялата джамия”
до Аговата фурна. Около сегашната поща бяха кожухарите. Повечето магазини кожухарски бяха тук. А от сегашния паметник на
Волов до Съветския по алеите имаше стотици дървени дюкяни и
бараки (още от турско време), малки магазинчета за всичко почти:
бакали, млекари, обущари, кърпачи, железари, налбанти, касапи,
зеленчук, стъклари и пр. Около 1901 г. д-р Кърджиев, като стана
кмет, ги събори, разчисти и направи алеи. В града имаше много
джамии. Около „Кушир” помня следните: „Янан” джами, срещу
паметника на Волов, друга с кубе с оловен покрив срещу текето
на Хасан паша. Срещу паметника на съветската войска имаше
доста солидна джамия, която събориха през войните. Други джамии имаше отгоре старата поща, към тютюневата фабрика и още
по-нагоре при дома на Христо Алексиев (запасен офицер). Такива
имаше и в долния край на „Казанджийската” улица, в ъгъла й с
„Цар Освободител”.
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8. VІІ. 1958 г.

ХАРАЛАН СТОЯНОВ РУСЕВ
(Роден в 1882 г. в град Шумен,
живущ на ул. „Жечко Попов” №…)
Баща ми се казва Стоян Русев Петров Енипазарлията, роден
в град Нови пазар, но като дете е дошел в града. Роден е към 1856
г., починал на 71 години през 1927 г. Баща му, дядо Руси Петров,
който помня добре (починал на 93 години през 1897 г.), се е занимавал с билкарство и се е славил като добър народен лечител.
Напуснал Нови пазар поради убийството на някой турчин, който
искал да потурчи негова сестра. Дядо ми е бил неграмотен и не е
оставил рецепти за лекарства. Баща ми е ходил твърде малко на
училище и постъпил на занаят при някой абаджия. Като калфа е
работил при абаджията Гиню Калугера на „Битпазар”. Дюкян, поради липса на капитал, си открил едва след Сръбско-българската
война. Дюкянът му беше на „Битпазар”, точно където сега е работилницата за подвързване на книги (на инвалидите). Там имаше
абаджийска чаршия с 6-7 дюкяна. Помня следните: Кръстю Каров,
стар абаджия, Петър Русев (мой чичо), Димитър Банов, стар абаджия от турско време, близък приятел на д-р Вичо, Гиню Абаджията, Никола, Жеко Янков (синът му беше домакин на болницата)
и други, които не помня. Към 1895–1900 г. още беше там и Гиню
Калугерина, който около това време се помина. Абаджийската
чаршия се простираше от турското читалище до сегашната турска
книжарница.
Баща ми работи абаджийството до Първата световна война.
По това време изобщо западна цялата абаджийска чаршия. Сега са
останали само двама абаджии. По това време, дори до Балканската
война, имаше абаджийски дюкяни на следните места:
„Сиченджика” горе по ул. „Левски”, около Земеделската банка, до улицата със стъпалата, имаше 7-8 дюкяна: помня Вълю,
Вълчо абаджията, Костадин (баща на Чавдаров), Митю Янев и др.
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На „Къллека” също имаше 6-8 дюкяна (Петър Георгиев, Стойчо Русев, мой чичо и др.). Тия дюкяни бяха в началото на „Къллека”. Не
си спомням на „Кушир” да е имало абаджии. Баща ми казваше, че
по-рано е имало повече абаджии. Абаджийските чаршии бяха доста оживени и посещавани главно от турско селско население. Суровият материал, абите, са били доставяни от Котел и други планински села. Баща ми си доставяше аби от Котел и от дядо Иван,
жив допреди 2-3 години. Там се тъкали тънки аби от жените, които
ги донасяли на денкове по 10-12 кг и ги донасяли на гръб. Баща
ми купуваше „казанабасъ” по 4 гроша аршина. Аби купуваше и от
Шумен, от Овчарската махала, в която жените през зимата тъкат
хубави аби, доста дебели. Продават се до 7 гроша аршина. Дебелите котленски аби достигаха до 8 дори 20 гроша за аршин. Вълната
на стопаните от Овчарската махала се закупуваше и от сливенски
търговци. Зная, че някои сливенски търговци са поръчвали да им
се тъкат аби в Шумен, но обикновено по-хубавата вълна се е изнасяла. Голям овчар беше Дели Вълко, който имаше 600-700 овце
(синовете му са Стоян, Васил и Панайот Станеви). Моят баща имаше един чирак и до 5-6 калфи. Чиракът се хранеше и спеше у дома.
В неделен ден слугуваше в къщи. Калфите работеха на дюкяна от
ранна сутрин до късно, някога до 10 ч. вечерта. Някои от тях вземаха работа на парче в къщи, като им се даваха всички материали:
плат, гайтан, копчета, конци. Изработваха се калци, габини, аби
(къси). Те се купуваха от местното турско население. Цената на
калците за един чифт беше: местни до 60 гроша, котленски 40-50
гроша, а от брашовско сукно 90-100 гроша. Такова баща ми доставяше през Русе, идваше на тонове, запечатано с 2 или 3 оловни печата (до 55 гр. 1 аршин). От него се шиеха къси аби, които струваха
по 90-100 лв. или пък женски минтани. Последните шиеше дядо
Кръстю Каров, като ги обшиваше със сребърни и златни нишки.
Понякога баща ми отиваше на Джами панаир и от там донасяше
аби и гайтани. Готовата стока обаче се продаваше главно в дюкяна,
който беше едновременно и работилница.
На „Битпазар”, който обхваща и левия бряг на реката, имаше
голяма сарашка чаршия, която държеше двете страни на улицата
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до „Табашката” джамия с около 20-25 дюкяна. Помня: Хаджи Али,
Фисекчията, Мехмед Емин, съдружник на Х. Юсман Токалията,
които около 1905 г. имаха капитал до 1000 наполеона. Богат сарач
беше и Ахмед Юсупов. Голяма част от стоката се носеше за продажба в Карнобат.
Имаше и няколко дюкяна дикиджии. Последните бяха съсредоточени в хановете, гдето заемаха малки одаи. В Синджирли хан
имаше такива одаи. Друг хан имаше до „Чарши” джами. До новата
баня (Винпром сега) имаше голям хан Ахмедаа, за хора и 30-40 каруци. Хан имаше и Хавуз Хасан с одаи за дикиджии. Там ежеседмично ставаше пазар на кожи в понеделник.
Имаше няколко бакали, българи и турци, до сарачите. Голям
дюкян имаха братя Мумджиеви – турци. Турците бяха кожари, сарачи, мутафчии, бръснари и рядко бакали. Българи мутафчии и
сарачи по турските чаршии нямаше. Освен това, на левия бряг на
реката, западно от абаджийската чаршия, чак до „Юкара” пазар,
се намираше мутафчийската чаршия около 10-12 дюкяна. Помня:
Хаджи Ахмед, Таасин, Шерапчията, Топал Али, Кел Салим, Имам
Ахмед и др. Дюкяните бяха по двете страни на успоредната на главната улица (тя излизаше от „Юкара” пазар до безистена). Имаше
по няколко дюкяна още бръснари, обущари, писалището на адвокатите Киро Божилов и Христо Маджаров. И два дюкяна: за хамути и седла (дървената част). Имаше отделен дюкян за качета. Като
завърших трети клас, около 1895–1896 г., почнах да работя при
седларя Мюфти Мехмед, с когото баща ми имаше някакви сметки.
Дюкянът ни беше при шадравана (зад турското читалище). После
при друг турчин Мехмед (баща му държеше Сунтур баня) почнахме с моя брат Жечо да работим дикани. През лятото работеха още
5-6 турци работници. Липови дъски доставяхме от Мала Азия, а
кремък от Ири дере. Баща ми финансираше турчина. Готовата стока се продаваше в Делиормана и особено Карнобат. За две години
спечелих 30 наполеона и се отказах от работа, продължих да уча.
„Юкара” (ешек) пазар беше стоварище на дърва. От тук се
отиваше в „Къллека” и Арменската махала. Там имаше хубава
джамия „Солак” джами, няколко дюкяна бакали (дребни), бръс• 148 •

нар, фурна. Голям дюкян бакалия имаше богатият турчин Шях Камил. Друга фурна на бай Георги имаше зад безистена. Там имаше и
хан. Наблизо бяха няколко (10-12) налбантски и ковашки дюкяни,
главно на цигани. Помня само Бурунсуз Ахмед черибашия. Там се
изковаваха резета, дюпмета, халки и др.
Такива дюкяни имаше и на „Къллека”, но главната налбантска чаршия беше на сегашната главна улица, до сградата на Районния кооп съюз. „Къллека” беше много оживена чаршия в петък,
идваха турци от Делиормана, Новосел, Черенча, Орта и др. Също
и „Битпазар”, „Арастата”, там имаше търговци манифактурджии,
колониалисти (Икономов А.), Чешмеджиев, книжарница и др.,
главно с вносни стоки. Старата еврейска чаршия (около сегашния
Окръжен народен съвет) беше главно от малки вехти дюкянчета с
кинкалерия, вносни платове, хасе и пр. Манифактурджиите бяха в
сегашния площад „Оборище” (Кърджиеви, Тепеделеневи). До еврейските дюкяни имаше стар хан. Куюмджийските дюкяни почваха по ул. „Левски” от срещу новата баня надолу, а сърмаджиите
арменци срещу Дюмиджоолу, но не стария безистен, а дюкянът му
до бившето Окръжно управление. Манифактура имаше и срещу
казанджийските дюкяни, например Иван Шамарджиев. После надойдоха и евреи. Магазин „Лувър” беше първоначално печатница
на В. Блъсков.
Патронният празник на абаджиите беше Илинден. Винаги
абаджиите се събираха на парастас, после на софра у устабашията.
Моят баща е бил устабашия около 1894–1898 г. Пропуснах да кажа,
че габините (бой абасъ) - палта с кожи - се купуваха много от изселващите се турци.
Около 1900 г. в Шумен ставаше панаир в сряда пролетно време, в продължение на около 6 седмици. Продаваха се селски произведения, коне и пр. Ставаше на мястото на мъжката гимназия
(интерната).
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9. VІ. 1958 г.

АХМЕД ХАДЖИ ХАСАНОВ
(68 – годишен, родом и живущ в Коларовград,
ул. „Люботрън” №…)
Къщата, в която живея, е повече от 100-годишна, строена от
дядо ми. Баща ми, Х. Асан Ахмедов, починал преди около 30 години на 72-75-годишна възраст, се занимаваше със сарачество. Имаше дюкян на „Битпазар”. Там имаше 25-30 дюкяна сарачи, всички
турци. Помня следните сарачи: Етем, Салим Токалуоглу, Мехмед
Емин, Х. Али Тозов и др. Дюкяните бяха в два реда на „Битпазар”,
край десния бряг на реката и достигаха в „Табашката” джамия. Сарачи на други чаршии нямаше. Те бяха добре, имаха много стока
и клиенти. Освен 2-3 дюкяна, останалите бяха малки дюкянчета,
в които майсторът работеше сам или с 1-2 чираци и калфи. Изработените стоки се купуваха от турци и българи от околните села.
Аз също заработих като чирак и калфа при баща си и поех дюкяна
му. Имах друг брат дикиджия. Материалите за работа купувах от
кожарските дюкяни. След Първата световна война се явиха и българи сарачи. Занаятът много западна след Втората световна война.
Сега са останали само 2-3 сарачи в града. Същото стана и с мутафчийската чаршия, пак на „Битпазар”, но на левия бряг на реката.
Мутафчии имаше (3-4 дюкяна) и на „Къллека”.

МЕХМЕД ОСМАНОВ ПАШАДЖИК
(75 – годишен, родом и живущ в Коларовград,
ул. „Георги Димитров” №…)
Живея в Грънчарския квартал. Бях каменар, т. е. вадих камъни от кариерата и ги пренасях с колата си. Такива тахчии имаше
• 150 •

30-40 души в града, повечето турци. И баща ми се е занимавал с
каменарство. Преди 30-40 години още все имаше турци каменоделци, които правеха надгробни камъни. Изкусни майстори имало
още по-рано. Къщата, в която живея, е била строена от прадядо
ми, Юмер, и неговия брат. Чувал съм от баща си, че дядо му бил
военен с ранг паша. Къщата е правена според семейни предания
преди около 200 години. Тя и сега е най-лична по фасадата си в
квартала. От 10-12 години в последния живеят почти само българи. Турски къщи има десетина.

ХРИСТО БЕЛЧЕВ КОЖУХАРОВ
(75 – годишен, родом и живущ в Коларовград,
ул. „Боян Пенев” №…)
Моят баща, Белчо Влайков, е родом от колиби Банчейци,
Тревненско. Преселил се в турско време в града, за да търси прехрана. Учил се като чирак и калфа в кожухарския дюкян на Добри
….. Баща ми скоро станал самостоятелен майстор и имал дюкян
на мястото на сегашната поща. Кожухарски дюкяни по това време,
преди Освобождението, имало много, а към края на миналия век
имало 22-25.
Помня следните: на „Кушира”: Еню Мескинев, Стоян Ставрев,
на баща ми, Иван Христов Глушков и Д. Елмазов; на „Битпазар”:
на площада – Никола Василев, Къню Стоянов, Васил Зааралията
и Димо Кибритов; на „Къллека”: Христо Сирманов, Бони, Ангел
Дончев (починал на 75-годишна възраст през 1957 г.), имаше брат
абаджия. На мястото на сегашните сгради „Бъдещност” при хотел
„България” също имаше няколко дюкяна: Иван Жечев, Лазар Белчев, Йовчо Казака, Върбан Ангелов, Марин Калчев, Рачо Бъчваров и Руси Василев. Изобщо към Балканската война всичко кожу• 151 •

харските дюкяни бяха 22. До 30-те години на ХХ в. кожухарският
занаят отиваше добре, почна да запада през 40-те години на ХХ
в. и днес има само 2-3 самостоятелни дюкяна, които почти нямат
работа, и една кожухарска кооперация. Във всеки дюкян по-рано
имаше по 2-3 калфи и 1 чирак.
Моят баща, при когото се учих на занаята, започнал кожухарския занаят в края на 70-те години на ХІХ в. На няколко пъти е
бил устабашия (1886–1895 г.). Той имаше доста разработен дюкян с
4-6 калфи и 1 чирак. Последният спеше в къщи, хранеше се у дома
и прислужваше в домакинството. Плащаше му се по 160 гроша
годишно освен храната. На калфите плащаше по 600–800 гроша
годишно. В дюкяна работата почваше да кипи от тъмни зори лятно време. Работното време беше 15-18 часа. На обяд работниците
оставаха в дюкяна и там обядваха. Калфите и майсторите седяха
на одъра по турски и там шиеха кожите. Усилената кожухарска
работа е през лятото, като се почне от май, Гергьовден. Тогава се
купуваха кожите, подготвяха се за работа и се съшиваха за пазаря
различни облекла и калпаци. От есента и през зимата се извършваха продажбите. Изобщо, кожухарите сами си продаваха готовите стоки, повече на своя дюкян. Рядко са давали стока на кърджии
и други търговци. Някои кожухари, които имаха повече стока, я
отнасяха и на панаирите. Моят баща, а и аз сме ходили преди 5565 години на Провадийския панаир (през април). На Джумайския
панаир не се продаваха изобщо кожухарски стоки.
Закупуването на кожите ставаше от самия майстор, като му се
донасяха в дюкяна от граждани или дошли на пазар селяни, това
главно за агнешките кожи. Но и баща ми обикаляше селата около града или пък изпращаше човек да събира кожи. Освен това,
доставяше и други кожи: овци, шилешки, порове, вълчи, лисичи,
белки, зайци и др. Купуваше кожи и от странство (чрез Русе), главно от Лайпциг (боядисани европейски, астрагани и пр.) Доставяха се и кръкми (стригани кожи). В години на най-добра работа аз
съм доставял до … кожи. Обработката на кожите се извършваше
от майстор кожухар, в по-старо време в дома му на двора, където
имало всички удобства за това. После за тази цел кожухарският
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еснаф построи навес и приспособления в салханата (каци, корита, вода, сушилни). Обикновено кожухарят работи за пазаря, но
изпълнява и поръчки. Изработвахме калпаци (остри и дюз), кожуси, полушуби (вън плат, вътре кожа), дамски яки, маншони, ръкавици, зайчи яки, салтамарки, а също и от астраган различни яки
и калпаци. Един калпак (около 1912 г.) струваше по 1.50 до 2 лв.,
шуба до 12 лв., салтамарки – 5-6 лв., елеци до 5 лв. Много оживен
беше кожухарският пазар наесен. Баща ми твърдеше, че от Шумен
се изнасяла кожухарска стока и за Цариград. Кожухарските дюкяни бяха много и имаха добри печалби. Кожухарският занаят беше
на почит. В турско време той бил един от добре уредените еснафи и
вземал дейно участие в обществения живот. През 1876 г. кожухари
са правили оградата на новото гробище. През 1896 г. еснафът си
направи за своите събрания свое здание (в долния край на „Казанджийската” улица). Тогава начело на еснафа стояли майсторите
Стоян Ставрев, Белчо Влайков, Къню Стоянов, Димо Кибритов и
още други 20-25 майстори. Не си спомням имахме ли писмен устав, но всеки знаеше необходимите еснафски правила и ги спазваше. Рядко се случваше някой да бъде наказан от устабашията.
Кожухарите имаха патронен празник на Илинден – св. Илия. Тогава, по стара традиция, се събираха в тоя ден в църква. Приготвяше се петохлебие за парастас. Изпращаше се нафора и жито във
всяка кожухарска къща. Майсторите с домочадието си се събираха
на гуляй в някой дом или в лонджата (а след 1912 г. на Кьошковете). Всеки майстор и калфа внасяше членски внос в еснафската ни
каса, която беше достигнала до 400,000 лв. Тя имаше приход и от
наем на общите имоти и дюкяна при лонджата.
Кожите около 1912 г. се купуваха 0.70–1.20 лв. агнешките, после стигнаха към 6 лв. (1925 г.), лисичите по 20-25 лв., заешките по
1–1.50 лв. и поровите до 10 лв.
По ул. „Левски” преди 1912 г. имаше оживен занаятчийски
живот. По нея имаше абаджии отначало. Към „Сичанджика” имаше тюфекчийски дюкян (Андон), за сиджими на Матю и други
(няколко бакалии, сладкар, манифактурджии). Главно железарите
бяха по бул. „Славянски”, до кавалерийската казарма (сега блоко• 153 •

ви жилища). А по северната страна на площада бяха еврейските
дюкянчета (галантерия, кинкалерия, пасмантерия), халачи 1-2, а
при ГИС – хасъри и гостилница. А в градината пред дома на партията дървен пазар. Срещу бакърджиите имаше разни дюкяни: бояджии, железари и др.

12. VІІ. 1958 г.

ТРАЯНКА КИРИЛОВА КАЛИПЕТРОВА
(67 – годишна, родом и живуща в град Провадия,
ул. „Толбухин” №24)
Аз съм омъжена за Кирил, най-малкия син на Никола Калипетровски, който почина преди 5-6 месеца. От кратката биография, която покойният ми съпруг е направил на баща си, се вижда,
че Никола Искров Калипетровски е бил роден в с. Калипетрово,
Силистренско, на 14. Х. 1846 г. в будно семейство. Баща му скоро
умрял, а майка му се омъжила повторно в с. Черковна, Провадийско. Там от 1854 г. до 1859 г. той постъпил в училището на Рашко
Блъсков, в което учили 20 деца от Черковна и 15 от Равна. Блъсков
обичал твърде много Калипетровски, който се учил добре. През
1859 г. по негова препоръка Калипетровски продължил учението си в Шуменското класно училище, където учил до 1863 г. при
Добри Войников. След връщането си станал учител в с. Черковна
(1860–1866 г.), после в Равна до 1868 г. От 1868 г. до 1871 г. бил
учител в Шумен, обаче в кое училище не зная. Сам Никола Калипетровски си е правил бележки за своя живот, в които е писал подробно спомените си, но къде са останали, не зная. В Шумен чувах,
че той бил и певец в черквата „Св. Кирил и Методий” (долната). От
1871 г. до 1876 г. става учител в Провадия. След Освобождението е
избран за пръв кмет на града, председател на Окръжния народен
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съвет до 1881 г. и народен представител в Първото Учредително и
Второто Велико народно събрание. През 1881 г. за кратко е Окръжен началник в Плевен, а от 1882 г. до 1887 г. ковчежник в Провадийското държавно ковчежничество, а от 1887 г. до 1901 г. учител
и директор в Провадийското трикласно училище. Починал е през
1926 г. Сега има жива дъщеря, която се нарича Олга Муховска, живее в София на ул. „Любен Каравелов” №56.

11. VІІ. 1958 г.

ЙОРДАН СТЕФАНОВ КАНТАРДЖИЕВ
(85 – годишен, родом в град Сливен, живущ в Коларовград,
ул. „Дрин” №1)
През 1896 г. дойдох като войник в Шумен в пионерната дружина и останах на свръхсрочна служба до 1907 г. Дружината беше
в старата турска казарма „Топхането”. Последната имаше две големи едноетажни сгради за по две роти, разположени едно зад друго,
с южно лице, една 1-а ротна сграда, обърната на изток и други помещения, складове, гълъбарник, които затваряха двора от запад.
На северната страна дворът се ограничаваше от дълги конюшни
и складове, част от които бяха разрушени от пожар и не бяха възстановени. По думите на стари фелдфебели пожарът станал още
в турско време. В средата на казармения двор, между двете ротни
помещения, имаше малка по-нова сграда, която беше щабът. През
…. година, дружината се премести в голямата казарма, до конната
такава (Пияде къшла). През 1907 г. напуснах службата и останах
на работа в града. Моят брат Георги, който работеше в дюкяна на
баща ми в Сливен (баща ми беше стар майстор кантарджия), дойде
в града и с него заедно отворихме кантарджийска работилница.
Аз познавах този занаят, защото и аз работих няколко години в
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бащиния си дюкян. По това време в Шумен имаше само един кантарджия- майстор на турски кантари още от турско време, дядо
Христо, който наскоро умря. Най-напред дюкянът ни беше в горния „Сичанджик”, срещу къщата на поп Тошо, а после се преместихме срещу Бояровата улица (новата баня). Там работих докъм
1940 г. По онова време в страната имаше малко майстори кантарджии, около 35-40 души, и то в Сливен, Габрово и Търново. Правеха се два вида кантари: турски паланци, които теглеха до 200 оки
и римски до 300 кг. Беше се опитал да произвежда кантари в железарската си работилница Моллов, който ходил за тая цел в Италия,
но не сполучи. Първоначално имахме 3-4 работници, но по-късно,
когато работата намаля, явиха се европейски кантарчета, работих
с по един чирак. Изработените от нас кантари имаха добра цена
и се търсеха. Около Балканската война един кантар до 30 кг се
продаваше по 250-300 лв., а по-малките до 200 лв. В работата на
кантара се включваше проверката и маркирането му в бюрото за
мерките и теглилките. Имахме и поправка на стари кантари. Като
кантарджии на вехто работеха дядо Стефан, който умря в обоза
през Балканската война, Славе Наскоулу и за късо време Харалан
Стоянов. През турско време, доколкото можах да узная, в Шумен
не се правели нови кантари, а само поправяли стари. Кантарите ги
донасяли от Цариград.
През 1922–1923 г. си направих къща в Куршумчешме махала, горния край. Там имаше много къщи и тогава се застрояваше.
Мястото беше стари гробища. Намираха се хубави надгробни паметници с гравюри, надписи и пр. Бях намерил един хубав мраморен паметник, който вакъвската комисия ми взе и ми даде вместо
него хубава мраморна плоча, взета от джамията, която беше до адвентистката църква. Тя имаше дървено минаре и гробове в двора.
Имаше джамия и на горния край на „Бурмалъ сокак” (улица, която
минава зад диспансера), която била и теке. „Таш сокак” е улица,
която минава край Богдан-Ганевото училище. А джамията, която
се намираше до Куршум чешме, също служеше и за теке. Не помня как се е наричала. По това време турското вакъвско управление събори много джамии и събра надгробни камъни и построи
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на мястото на някои вехти дюкяни на „Битпазар” нови. Малко по
на юг, под сегашните варници, беше овощната градина на Доулжи
Сюлюман, който продаваше плодове на гражданите.
На „Битпазар” имаше работилници за кече (2-3) на турци. После една от тях се премести при новата баня. На „Къллека” имаше и
няколко дръндари (халачлии). Помня имената на бай Димо Халачлията и …….. Дръндарите разбиваха памук за юргани и дюшеци,
или пък вълна с лък с тетива и токмак. Мутавчии турци имаше на
„Битпазар” и „Къллека”.

4. VІІІ. 1958 г.

ЙОВА БАЛЕВА
(88 – годишна, родом и живуща в Коларовград, ул. „……” №…)
В Долната махла, в която живея, най-напред се направила нашата къща и 2-3 около нея. Така съм чувала от свекърва си. А свекърът
ми е бил земеделец. Къщата имаше широк двор с обори и хамбар. Нивите му бяха към Иджик дюзю, между сегашния Тракийски квартал
и с. Иджик. Имаше и лозя в Татар махла. Разправяли са ми, че поженвали от нивите си около 500 кръстци. Свекър ми, казваше се …….. е
дошел в града от с. Войвода. А баща ми е родом от с. Осмар. Имаше
къща в Стража махле и той беше земеделец. Аз, като се ожених, между другото се занимавах и с бубарство. Имаше по това време и други
семейства, в които се отглеждаха буби. Аз добивах до 30 оки пашкули,
част от които продавах в града. Имаше 2-3 чарка в града за точене на
коприна, но аз ходех при Камберката или при Калина Копринарката.
От 10 оки пашкули източвахме една ока чист биринджик, който се
изварява със сапун и тогава се употребява в работа. Коприната я използувахме за основа на платна за чаршафи и долно облекло.
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8. VІІІ. 1958 г.

ИВАН ДОЧЕВ КАЗАКА
(78 – годишен, родом и живущ в с. Избул,Новопазарско)
Дядо ми Иван (починал на около 90 години около 1885–1890
г.) бил руски войник и през Руско-турската война преди Освобождението, може би Кримската или пък още по-рано, при оттегляне
на руските войски, бил изненадан от турски войници и заловен
в плен. Останал на работа в с. Избул при някой турчин. В селото
по това време имало 2-3 български къщи. Такива имало 2-3 и в
с. Войвода. Имало и потурчени българи, каквито например бяха
Чьольовите. Дядо Иван слугувал като чирак при някой, доколкото си спомням, Мъглъм ага. Той се оженил за българка от селото.
Баща ми, дядо Дочо, също е роден в с. Избул и почина на около
83 години към 1940 г. Майка ми е от рода на Гайдаржията Иван в
Стража махла в Шумен. И сега има наши сродници в тази махла.
Текето в бившия чифлик на д-р Вичо се почита и сега от християни и мохамедани, които го посещават на Илинден. На този ден
се прави курбан от българи и мохамедани, правят се дарения на
кърпи, пешкири, пари и др.
Някои вземат пръст от гроба за здраве. От сукното, с което
покриват гроба, късат парчета като талисман. Чувал съм от баща
си, че текето било построено от някакви дервиши. Чичо ми, Злати Иванов, е работил в чифлика няколко години при д-р Вичо. От
него съм чувал, че д-р Вичо е купил чифлика още в турско време;
когато бил в Румъния, той се управлявал от свако му хаджи Симеонко. Точно отношенията помежду им не зная, но синът му Иван
беше материално зле, чифликът му в с. Кадъ беше почнал да се разпилява. Д-р Вичовият чифлик се смяташе за един от най-уредените. Управляваха го до оженването на доктора братовите му синове
Андрей и Анко, които той е издържал.
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7. VІІІ. 1958 г.

АХМЕД СЮЛЮМАНОВ
(79 – годишен, родом и живущ в с. Избул,Новопазарско)
Чифликът на д-р Вичо е бил някога чифлик на паша, а преди това дервишко теке. Там, около последното, имало и дервишки
гробища при лозето на чифлика. Тия дервиши били издържани от
държавата. Принадлежали на дервишката секта (орден) в Мадара
при една воденица, имали имоти и в с. Макак. Чувал съм от стари
хора и баща си, че през зимата една година, много отдавна на 105
ден в най-тежката зима, когато дервишите се връщали от с. Мадара
и достигнали с. Върбяни, затрупал ги сняг и те измръзнали. Спасил
се само един. След това имотът преминал върху Осман ефенди, ага
на селото и голям богаташ. Последният имал трима сина: Ибрям,
Хатиб и Силюш. Последният не отишел войник и забегнал в гората. Пратили арнаути да го заловят, начело с някой си Хюсмен. Те го
заловили и убили. Наскоро след това Осман ага продал имота на
Исмаил Хакъ паша. Последният обаче скоро повдигнал срещу себе
си общественото мнение, понеже работил имота с войници, които
преминавали през това място за Русчук и Силистра. Поради оплакване срещу него и други причини пашата паднал в немилост и
бил заточен във Физам. След това той поделил имота си на двете си
жени: едната взела чифлика при Избул, а другата от с. Макак. Това е
станало много отдавна, преди повече от един век. По-късно чифлиците били купени от д-р Вичо. Последният бил прочут лекар, но бил
отровил някои турски войници, поради което забегнал в Румъния,
където спечелил много пари. Към това време имало някакъв бунт в
царщината, явили се чети. Властта взела строги мерки срещу бунтующите се дервиши, но жените на пашата се уплашили и продали имотите си на хаджи Симеонку, който бил роднина на д-р Вичо.
Докторът изпратил пари на хаджи Симеонко да закупи имоти. След
Освобождението д-р Вичо избрал Избулския чифлик. При текето
имало стара джамия, която изгоряла преди 55-60 години. Д-р Вичо
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направил нови постройки в чифлика и закупил нови земи. Докато
се оженил, чифликът се управлявал от братовите му синове Анко
и Андрей. Последният умрял млад, а другият станал лекар в Русе.
Чифликът след смъртта на доктора се управлявал от жена му и
двете му дъщери.
В чифлика има две текета: по-старото „Муса баба”, а другото
„Ахтлъ баба” по на изток. „Муса баба” се е почитало в миналото от християни и турци. На Илинден се прави курбан и правят
подаръци. Идат на посещение много къзълбаши от Разградско и
Дуловско.
Старо гробище има в лозята при текето. Селото през време
на дервишите е било малко и на юг от текето. В селото живееше
един Пехливан Ахмед, който разказваше (чул по старо предание),
че в могилите се изкопа колесница. Чешмата, на около 1.5 км южно
от селото, се нарича Денис бунар и била построена от някой имам
Денис.
До Балканската война имаше само няколко български къщи,
а по-късно почнаха да се заселват българи от Добруджа, Карловско
и другаде.
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ДАННИ ЗА МИНАЛОТО НА ГРАД ШУМЕН,
СЪБИРАНИ ЧРЕЗ РАЗПИТ НА ГРАДСКИ
ЖИТЕЛИ – СПОМЕНИ, ПРЕДАНИЯ,
РОДОСЛОВИЕ
VІІІ-МА ТЕТРАДКА
ПОЧНАТА НА 30. VІІ. 1958 г.
СВЪРШЕНА НА 30. VІ. 1973 г.
ПРОИЗВЕЛ РАЗПИТА:
Г. С. ДЖУМАЛИЕВ

СПИСЪК НА РАЗПИТАНИТЕ ЛИЦА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Денчо Колев Батанов
Дянко Сарандев Дянков
Димитър Коджабашев
Петър Русев Петров
Анастас Анастасов х. Василакев
Димитър Николов Ранков
Добричка Станчо Русанова
Йордан Димов
Добра Николова
Тодора Костова Къртова
Иванка Николова Андреева
Вена Рафаилова
Севи Митев
Никола Иванов х. Николов
Геро Геров Добрев
……… Рачев Гемеджиев
Борис Пресиянов Търговски
Диран Симел Чулджиян
Димитър Дочев
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30. VІІ. 1958 г.

ДЕНЧО КОЛЕВ БАТАНОВ
(71– годишен, роден в Шумен, живущ на ул. „Черковна” №…)
Зная, че моят род от прадядо ми е от Шумен. Дядо ми Батан,
овчар по занятие, е живял на мястото на къщата на д-р Батанов.
Роден е бил около началото на миналото столетие (ХІХ в.), а починал малко преди Освободителната война. Имал е до 800–1000 овце.
Игрекът им беше в края на сегашната Чобан махле – около реката.
Баща ми, Кольо Батанов (роден 1856 г., починал 1952 г.), беше също
овчар и имаше до 600–800 овце. Той е купил настоящата къща, в
която сега живея, от поп Захари преди около 60-65 години. Аз не
помня този поп Захари. С овчарство се занимаваше и един от братята ми. След Първата световна война овчарството силно западна.
В Чобан махле имаше много овчари. По-едри бяха Нико, Станю
Чутрата, Стоян Батанов – мой чичо, Кутуювете – бяха няколко
братя. Баща ми дошел от с. Ютелос, Сливенско или Карнобатско.
Имало и други стари овчари, които се преселили от Карнобатско
при някоя Руско-турска война, когато техните близки останали в
околните села. Дядо ми по майка – Дянко, тоже овчар, е дошел в
града от с. Подвис. Старите овчари бяха много състоятелни, едри
хора, носеха се в чисто, вълнено, старинно облекло – джемадан и
колчаклии потури, широк червен вълнен пояс. Изглежда, че Овчарската махла в Шумен почнала да се образува много отдавна,
като първоначално се е състояла от няколко къщи под „Новата”
улица. Защото моят дядо и бащата на д-р Данев са живеели около
къщата на д-р Батанов, която е в самото начало на сегашната Долна махала, а известно е, че те са коренни шуменци. За овчарството
имало добри условия – от града чак до с. Кюлевча се простирали
обширни пасбища, а околните села били малки и бедни.
Овчарите са получавали много вълна. Стригането ставало
на Илинден. Шуменските овце имали червена вълна. В стадото
на баща ми едва на 100 овце се падаха 4-5 с бяла вълна. Овчарите
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много строго спазвали старите обичаи. До Гергьовден не са клали агнета. Гергьовденското агне се е освещавало при религиозни
церемонии и при тържествен обед. Вълната се продавала на търговци в Сливен и Габрово, които идвали по това време в града. Наричали ги янаджии. Моят баща продаваше вълната си на двама
сливенци: Панайот и Кантаржиоглу, които идваха да вземат с коли.
Това е било през 90-те години на ХІХ в. Табашката вълна (юлма,
главно от умрели овце или такива, които се колеха след стригането) се продаваше по 3-4 гроша оката, а другата беше по-скъпа, от
5 гроша нагоре. В овчарските къщи оставали и след продажбата
големи количества вълна, която жените изпридали за свои нужди.
Особено много тъчеха шаеци от ерина (мека агнешка вълна), която
струваше до 2 гроша. Тъчаха и аби. За шаек се предеше с прелца
(фурка), а за аба по-дебело на ръка. Почти всяка овчарска къща
тъчеше шаяк и аби. Част от тях се закупуваха от местните абаджии, а друга от Сливен и Габрово. Домакинките тъчеха и вълнени
опаси (бели и червени). От вълните изплитаха чорапи, ръкавици,
фанели. От абите правеха лапчуни и навои (бели). Мокан-човасъ
(сукно) се купуваше от Брашов.

18. ХІІ. 1958 г.

ДЯНКО САРАНДЕВ ДЯНКОВ

(79 – годишен, родом и живущ в Коларовград,
ул. „Св. Врач” №10, пенсионер, бивш горски стражар)
Роден съм в град Шумен, къщата на баща ми е била в Чифлик
махле. По-късно той продал тази къща и купил сегашната в Равна
махала. Моят баща, Саранди Дянков, също е роден в Шумен и е
починал на 50-55-годишна възраст, тогава бях около 15-годишен
(1842–1895 г.). Занимавал се е с овцевъдство. Имал доста овце.
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 вчари са били и братята му. От близките си зная, че дядо ми ДянО
ко Иванов е бил родом от с. Подвис. Той, заедно със свои близки
още преди Кримската война, се е заселил от с. Подвис в град Шумен. Той е имал около 800 овце, починал през 90-те години на ХІХ в.
доста стар, около 75-годишен. Зная, че беше твърде предприемчив
и закупил още в турско време 200 дка земя в с. Дере кьой (махала
в близост до с. Пет могили, община Никола Козлево, след 1892 г. се
слива със с. Пет могили), а след Освобождението там закупил още
земя и си направил чифлик. После обаче продал земята на съселяните. Овчарството продължил по-големият му син Тодор. Моят
баща е женен за гагаузка от с. Дормуш (Дурмуш, с. Лозево, община
Шумен – Д. С.). Майка ми Вичка знаеше слабо български. В с. Дормуш има и други гагаузки семейства. Чувах от дядо си, че той бил
кехая в с. Кадъ (с. Панайот Волово, община Шумен – Д. С.). Той
имал роднини от с. Подвис в с. Дибич, Иджиците и другаде. В Чобан махла има и други семейства, които произхождат от с. Подвис
(Кавалджиевите, Хинювите, Кел Вълчо и др.). Бях около 30 години
горски стражар в Шуменска околия и града. Преди 50-60 години
склоновете на Кьошковете бяха голи и скалисти. Тогава започна
систематично залесяване. В него участвуваха войници, ученици и
работници. Познавах добре местностите, но сега съм ги забравил.
Карачалъка е към Чеир дере, около кантона, Хумник е чешмата при
военните колонии; Аус кулак е зад Висока поляна; Павлева чешма е
към пътя за Новосел (за нея има предание, че там някой чирак Павли намерил цяло гърне с пари); Хайдушка чешма е под местността Саръ меше в дълбокия дол; Парамашлък е местност по пътя за
село Дормуш; Капакли чешма при пътя за Кочово (до Сиври тепе);
Змейови камъни в посока на Иджик (с. Васил Друмев, община Шумен – Д. С.); Сътма пунар – Кьошковете при 2-та ……; Баш бунар
изворите при с. Стража; Бабешки мост в началото на пътя за село
Дормуш; наблизо има и чешма; Баблес и Бабийлък са в землището
на с. Стража.
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22. ХІІ. 1958 г.

ДИМИТЪР КОДЖАБАШЕВ
(70 – годишен, родом и живущ в Коларовград, ул. „……” №…)
Баща ми Димитър и дядо ми Никола са родени в Шумен и се
занимавали с бакърджийство. Първият е умрял в 1913 г. на около
75 години, а вторият 3-4 години след Освобождението, на около 80
години (1883 г.). Къщата и дюкяните им са били в „Казанджийската” улица, където е и моята работилница. Дядо ми имал 4 дюкяна
от всичко 15-16. На занаят бях даден след като завърших 3-ти клас.
Чиракувах и учих занаята при баща си, който имаше 5-6 работници: чираци и калфи. Обикновено чираците работят 2-3 години
и стават калфи и майстори. Най-напред на чирака му възлагат да
работи с двойните мехове, после палистра (миене и търкане на
съдовете); от втората година може да изковава по-лесно съдове
(казва се търкалидисване); обикновено изковаването се извършва
от майстора и калфите. Последните могат вече да спирисват (пъстрят) отвън изкованите съдове. Когато чиракът стане калфа, купува си мешинена престилка, която е много потребна, понеже медта
прониква до тялото и озеленява костите и бавно отравя организма. В умрели казанджии костите на черепа и краката имат зелен
оттенък.
Работата в нашия занаят някога е почвала много рано, дори
от 2-3 часа през нощта. Когато денят се удължи през лятото, майсторът, според обичая, донася в тас дренки, което означава, че ще
трябва да се работи от рано. Бащата на учителя Христо Казанджиев – Пеню Йоргоза преди 50-55 години беше умрял от отравяне.
Костите му бяха озеленени при разкриване гроба му.
Дядо ми и баща ми имаха отделен дюкян за продажба на готовата стока, нарича се „болта”. Беше до другите помещения за работа. Старите казанджии разправяха, че в турско време медта се е
носила на кюлче и трябвало да я правят на листове тук. А също и
стара мед била стопявана и очуквана на лист на големи наковал• 166 •

ни, на които чукат 6-7 души. Старата мед, която се прави на листове, се нарича „локат”. Баща ми имаше наковалня около 100-120
кг тежка. След Освобождението се работи с готови листове, които
идеха по Дунава от Унгария и Германия. Готовата стока се продава
в дюкяна или на панаирите. Много рядко са работили по поръчка;
изобщо са работели за пазаря, и то стока, която главно се търси.
Аз работих до Първата световна война, а след това разширих работата, като построих голямо помещение и организирах фабрика
с 30-50 работници. Обаче към 30-те години на ХХ в. бакърджийството силно западна, поради конкуренцията на чувенената фабрика. Преди 1912 г. аз изнасях на пазаря до 25 коли, всяка по 600
кг бакър и почти всичко се е продавало. Обикновено кираджиите
са турци с биволски коли. Ходил съм на Ескиджумайския пазар
и този в Т. Смил и Добрич. Баща ми е ходил в Меджидие, където панаирът е траял две седмици. На биволска кола се плащали
по 4 гроша дневно. Най-добри клиенти на бакъра бяха селяните и
турското население. Казанджийство имало и в съседните градове:
Разград, Русе, Провадия, Карнобат и Търговище, но в Шумен беше
твърде силно. В Шумен се изработваха котли, тепсии, синии, тигани, тенджери, ибрици, чинии, легени, джезвета, свещници и пр.
Най-голяма и мъчна работа бяха ракиджийските казани, каквито
са правени още в турско време. Но не всички майстори са ги работили. Работени са и обикновени казани, за войската и пр. Изобщо
казанджиите бяха българи. По-стари майстори казваха, че имало и
арменец. Всички дюкяни бяха събрани в казанджийската чаршия;
другаде нямаше. За тая чаршия съм чувал от по-стари хора, че съществувала от много отдавна. На друго място в града не е имало
казанджийски дюкяни. Стари казанджии заварих: Неделчо Медникаров, Миню Куртев, Стефан Иванов, Добри Кандиларов, Станю Мирчев, Матю Станев, Злати Банов. Към казанджийския еснаф
се водеха и калайджиите. Те бяха повече цигани. Имаше и българи:
дядо Петко, умрял 90-годишен, син Васил Петков, сега 80-годишен;
Коста Кеменето, починал 90-годишен; Панайот Костов, сега 80-годишен. Калайджиите бяха пръснати. Патронен празник имахме на
Димитровден. Събирахме се в кафенето на Икомаки, което беше
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близо до моя дюкян. Празникът започваше с черковна служба и
помен за умрелите. Но след войните значението на еснафската управа се намалява, изобщо еснафът се промени и пропадна. След
40-те години на ХХ в. останаха само 2-3 казанджии. Пропуснах да
кажа, че много чираци казанджии имаше от Стража махала. Лятно
време, в празник, те понеже спяха в дюкяните, откачаха кепенците
и си постилаха върху тях на улицата. В турско време често връщащите се казанджии били ограбвани от разбойници, които им
вземали парите. Моят баща при връщане от Т. Смил се е досетил
да скрие парите в един котел и отгоре им да постави мед (стара),
която събирали из селата.
На „Битпазар” имаше много дюкяни: мутафчии, хамутчии,
чехлари, бакали и пр. Голям бакалски дюкян имали братя Мумджиеви, турци. Изобщо горните занаяти били у турски ръце. Близо до
моста имало хубав шадраван. Имаше и 3-4 хана (калпакчийски,
дикиджийски). Имаше и стар тюфекчия Ахмед. Братя Мумджиеви
бяха известни с хубава биволска пастърма, каквато доставяха. По
реката насреща имаше стари табахни, които бяха още отдавна съборени.

3. І. 1959 г.

ПЕТЪР РУСЕВ ПЕТРОВ
(65 – годишен, родом и живущ в Коларовград,
ул. „……” №…, бивш търговец)
Моят прадядо, Руси Енипазарлията, още преди Освобождението бил принуден да избяга от Нови пазар, поради убийство на
някакъв турчин, и да се засели в Шумен. Това убийство е станало
при лов и не е било умишлено, но той се е уплашил и напуснал
имота си. В Шумен се заселил в горния Чифлик (западния край).
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Прадядо ми и прабаба ми се занимавали с лечителство. Имали
много клиенти: от града и околността, дори от Карнобат и Котел.
Лекували и изкълчени ръце, счупени стави и пр. Прабаба си помня
слабо, тя почина на 108 години, когато бях 12-13-годишен. В Чифлика прабаба имала голям двор с широки конюшни и навеси, за да
се подслоняват в тях дошлите болни с коли и коне. За самите болни
имало няколко стаички в двора. Този широк двор по-късно бил
разделен от синовете на Руси. Дядо ми е купил къща в „Къллека”,
а после баща ми, Руси Петров, се е преместил на „Битпазар”, гдето
живея. Моите деди и чичовци бяха абаджии. Дядо ми Петър Русев
беше известен абаджия и е бил баш майстор на еснафа. Братята
му, Станчо и Стоян, са били също абаджии. Петър Русев е починал през 1921 г. на 86 години. Неговият дюкян беше на „Битпазар”,
където имаше абаджийска чаршия. Абаджии имаше и на горния
Сичинджак и на „Къллека”. При Сичинджака имаше джамия, сега
съборена. На „Битпазар” имаше много дюкяни. По десния бряг на
реката: няколко дикиджийски и сарашки дюкяна, калпакчийския
хан, абаджийски дюкяни, кожухари, бакали, мутафчии. По-право
последните образуваха малка чаршия от безистена до „Солак” джамия и бяха 10-12 души. В началото на тая джамия имаше красив
турски шадраван, такъв имаше и на десния бряг. Освен това имаше и 3-4 дюкяна кечеджии (всички турци, както мутафчии и сарачи). Такъв дюкян имаше и в „Къллек” махле. Чувах, че кечеджиите
бяха само турци. Такъв занаят бил слабо известен на селяните, поради което те си поръчваха кече само в Шумен. Такива поръчки са
правени и от далечни градове: Плевен, Кюстендил и пр. Спомням
си следните мутафчии: Кьол Исмен (беше помощник-кмет, народняк), Ахмед Х. Асанов и др. Кечеджии бяха: Адем ага и синовете
му Рагъб и Сеид (който почина преди 2-3 години). Друг кечеджия
Кобираа е още жив и живее в Ючпунар. Кечеджията е от най-бедните еснафи. Много от тях имат само един стан и ходят по селата
да работят, където има кози. Отиват по селата само бедни майстори. В града допреди 50-55 години имаше доста пътнически ханове:
Синджирли хан и Матъшевия на „Бит пазар”, Чуруз хан (сега там
е пощата) и Каркасчовия на „Кушир”, имаше хан при Новата баня
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(Винпром), потърла Ахмедан хан, на „Къллека” на Рахимага, при
Къллекджами, Иджикли хан към Тежкия полк и пр. Перушевият
хан към Равна махла. Не си спомням добре имената на джамиите:
„Карамъмсъ” джамия беше под „Чавдар” мезарлъ. Имаше на „Битпазар” и сърмаджии (срещу Дюкмеджиевия дюкян). Мисля, че
имаше два хана дикиджийски на Чилингир бея и на „Битпазар”,
един калпакчийски. Пропуснах да упомена Пастърмаджиева хан,
пак долу при Тежкия полк. Майстори ковачи и железари имаше на
всички чаршии по няколко дюкяна. „Юкара” пазар се наричаше
чаршията при „Солак” джамия.

20. ІІ. 1960 г.

АНАСТАС АНАСТАСОВ Х. ВАСИЛАКЕВ
(80 – годишен, родом и живущ в град Шумен,
ул. „Ж. Попов” №21)
Син съм на Анастас х. Василакев х. Дечев. Учих до трети прогимназиален клас, когато ме изпратиха на занаят при мои роднини
– шивач в Нови пазар, където чиракувах малко. Около две години чиракувах при Станю Градинаров, известен шуменски шивач,
който имаше дюкян в „Казанджийската” улица (в магазинчето на
Вичо Попов). Държеше 8-10 работници, калфи и чираци, но продаваше и платове за мъжко облекло. Той беше мъжки крояч. Около 1898–1900 г. бях калфа при Матю Кербел и Андон Костов (те
имаха шивашки дюкян на „Кушир” в Ръгъбовото здание). През
1903 г. отидох на работа при Никола Попстефанов, той имаше работилница за шев на мъжко облекло, но предприемаше да шие на
търг военно облекло, което се даваше готово скроено. Имаше 1012 работнички. Дюкянът му беше при Юрдан Бояджиев. После с
един мой приятел открихме свой дюкян в „Казанджийската” ули• 170 •

ца (при М. Коджабашев) и работихме кроячество няколко години.
Имахме само един чирак. След Балканската война отново отворих
своя шивашки дюкян, но имах слаба работа. Преди Балканската
война най-известни и големи бяха шивашките работилници на
Йовчев, Бенковски, Йордан Великов Компарднев, Малчо Малев,
а манифактурджии бяха Пантелей Харитов, Петко Тодоров и Таморта. Криза в занаята имаше преди Балканската война и много
шивачи пропаднаха.
Още като чирак попаднах под влиянието на Борис Блъсков,
социалист. Събирахме се в дюкяна на Кербел, а понякога и в либераското кафене. Около 1900 г. в тая група влизаха П. Байнов, Коев,
Б. Кожухаров, Кехайов и А. Костов. Тя достигна до 17 души. За социалистически клуб се използуваше еснафският клуб над дюкяна,
но беше тясно и неудобно и клубът се премести в „Пашпура”. По
това време се започна и синдикалното движение под ръководството на Д. Димитров, който скоро почина. Направи му се много тържествено погребение, говори, ако не се лъжа, Г. Кирков. В общия
синдикат бях известно време председател. Ходих в с. Горни Иджик
(с. Васил Друмев) с мои другари (не помня бяха ли Българанов П.
и Кехайов) и там се основа социалистическа група. След 1903 г. се
оттеглих от социалистическото движение и станах земеделец.
Моят баща, като син на богат търговец, е учил в Цариград и
ходил в Париж. Знаеше много езици и е работил в дюкяните на баща
си. Починал е при нещастен случай на лов, като се е убил с пушката си. Той е един от първите в града, които правят бира. Работил
заедно с Милде. Дядо ми, неговият баща хаджи Василаки х. Дечев,
е починал на около 90-92-годишна възраст преди около 70 години
(1802–1893 г.). Негов брат е Андрей Ранков (не съм сигурен дали е
същински брат), който е построил Андрейковото училище. Андрей
Ранков е държал Синджирли хан и когато правил училището, не му
стигнали парите, но намерил скрито имане в хана. По-късно и той
уж бил заровил там пари, но умрял, без да може да каже къде. Хаджи Василаки е бил търговец-манифактурист, но не зная къде му е
бил дюкянът. Освен това, имаше кръчма на „Битпазар”, срещу хана и
два дюкяна на Дермен боклук (старото окръжно управление) за пла• 171 •

тове. След Освобождението дядо ми западнал (той печелил главно
от доставката на сукно на турския гарнизон). Изглежда, че по това
време все още поддържал търговията си, а ханът е бил наследствен.
Чичо ми Никола (третият син на дядо) го придумал и продали хана
на някой турчин Мътъшев (синът му беше учител), но успял той да
вземе парите. С тях отишел да следва аптекарство и се заселил в с.
Стражица. А и турчинът Мътъшев, който имал баня (Новата) й построил нова сграда – съблекалня. По-късно, като изпаднал съвсем,
хаджи Василаки отворил бакалски дюкян срещу Хастането (и кръчма). Там идваха при него да играят табла д-р Вичо Панов, Миню
Абаджиев и болничният домакин Злати Банов. Хаджи Василаки бил
женен за Тодоричка (?). Жена ми е дъщеря на балтаджията Атанас
Димитров и баба Недка Шарлонката (1857–1944 г.), която се занимавала с народно лечителство. Ето родословието на хаджи Василаки:
ТОДОРИЧКА – ХАДЖИ ВАСИЛАКИ
Милица – Георгица – Елена – женена за фелдшер и също
била милосърдна сестра – Христина, омъжена за В. Друмев (?) –
опълченец – Никола – аптекар – Мария – женена за полк. Хараланов, баща на д-р В. Хараланов – Анастас – Борис

ДИМИТЪР НИКОЛОВ РАНКОВ
(75 – годишен, родом в Г. Джумая, живущ в Коларовград,
ул. „……” №…)
Завърших химия в Гетинген, Германия. През 1914 г. с Павел
Байнов поставихме начало на химическа фабрика. Откупихме
мястото на някогашната фабрика за бира от Горната фабрика.
Поради събаряне от гръм на стария комин и фабрична зала, на• 172 •

правихме нова постройка и след големи многогодишни усилия се
създаде производство на бои, моливи, гуми, мастила и пр. Аз съм
син на Никола Ранчев, бивш опълченец (роден 1844–1913 г., женен
за Василка х. Ласкова; от тоя род е Иван Николов). Подробности
по участието на баща ми в Освободителната война не зная. Той е
син на търговеца Ранчо Николов, за когото нищо не зная. Негови деца са Герчо, Никола, майката на Райна Киркова и майката на
Катя Велкова. Герчо Ранчев е бил народен представител и адвокат.
Моят баща е работил като чиновник в ГНС. Бил е известно време
следовател в Шумен, Джумая, Разград и Тутракан. Имам по-голям
брат Ранчо и сестра Ангелина Дюлгерова, живуща във Варна (ул.
„Цар Асен” №10). През 1919 г. група интелигентни младежи основахме в. „Шуменски вести”, като аз бях отговорен редактор. После
Христо Герчев всецяло пое вестника.

ДОБРИЧКА СТАНЧО РУСАНОВА
(Разпитът е направен през 1956 г. м. март,
в края на годината починала)
(98 – годишна, родом от град Шумен,
а живуща в град Нови пазар)
Дъщеря съм на Добри, син на поп Рафаил Радославов, който
е роден в град Котел, но се преместил в Шумен. Понеже участвувал дейно през 50-те години на ХІХ в. в борбата срещу гръцкото духовенство, шуменският митрополит Венеамин го изгонил
от града. Известно време той стоя свещеник в с. Мараш, но още
преди Освобождението пак се завърнал в града. Къщата му беше
на „Дюлгерската” улица. Починал е след Освобождението. Поп Рафаил има трима сина: Добри, Матей и Стоян. Двамата по-малки,
Матей и Стоян, следвали и завършили Шуменското класно учи• 173 •

лище и участвували в черковната борба. Матей бил буен и решителен човек, имал връзки с революционери и с Раковски. Стоян
бил другар и съученик на митрополит Климент и с него е играл в
читалищните представления. После отиде във Виена и учи медицина. Като лекар се установил в Русе, където починал преди около 45-50 години. За Матей, който, доколкото си спомням, е учил и
в Цариград, свиреше на цигулка. Кога е починал не си спомням,
но доста преди Стоян. Той беше напуснал Шумен преди да дойдат русите. Най-големият син на поп Рафаил и мой баща Добри,
мисля, че той е роден още в Котел, ходил твърде малко в училище
и станал овчарин. Овцете му бяха в Добруджа, но живееше през
зимата в Шумен. Докато бях малка, заболя и почина доста млад.
Бяхме три деца: Атанас, Нако и Добричка. Когато баща ми почина,
бях твърде малка и едва го помня. Децата бяхме през 2-3 години.
Аз ходих на училище 3-4 години при г-жа Марийка. Братята ми
завършиха при мъжа й, г-н Никола, и започнаха да учат в класното
при г-н Добри Войников, но след смъртта на баща ми ги спряха и
изпратиха на работа. Атанас стана чирак в една бакалница, а Нако
почна да работи при градинарите в Д. Чифлик. Дядо ми, поп Рафаил, помагаше при издръжката на семейството и живяхме при
него. После Атанас почна да работи при един дребен търговец кърджия, който разнасяше бакалски стоки из селата на Делиормана. В
Разградско често посещавал някои турски села, където вършеше
добра търговия. Там спечелил доверието на своите клиенти турци, благодарение на своята предприемчивост и честност. Един от
турците пожелал да го направи свой зет и потурчи. Отначало той
взел това за шега, но като разбрал сериозността на предложението,
решително се отказал. Отбягвал да посещава често този край, но
това станало известно и в другите турски села. Познати турци го
увещавали, че това е голямо щастие (късмет) за него, а когато той
отказвал, почнали да го заплашват. По това време в Шумен имало комитетско движение и някаква чета отишла в Балкана. Много
младежи били задържани в затвора, а други забегнали в Румъния.
Емигрирал и другият ми брат Нако, който с градинари гурбетчии
заминал за град Темишвар, където останал завинаги. Оженил се
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за българка от Банат и до 40-45 година имахме връзка. След Освобождението беше дошел тук, но пак се върна. Не виждайки надежда за по-добър живот в Шумен, имайки предвид и законите на някои турци във връзка с отказа му да се потурчи, Атанас емигрирал
във Влашко, обаче с голяма болка и тъга за родния си край. С помощта на чичо ми Стоян П. Радославов той преминал Дунава през
Русе в Гюргево. Там се запознал с хъшовете и прекарал дълго време
труден изгнанически живот. Подробности по живота не зная, но
така се чуваше за тия бегълци от родното им място, че търпяли
голям глад и студ. Кога е постъпил в четата на Ботев, не зная, но
когато се заговори за четата на Ботев, някои шуменци казваха, че
и Атанас бил там в нея и бил убит. След Освобождението живи останали четници, като Кънчо Скорчев, разказваха, че той се качил
на парахода в Гюргево и достигнал с четата до Врачанския балкан.
Там знаменосецът на Ботев – Куруто бил убит (казваха, че било на
Милин камък) и знамето го поел моят брат. На следния ден обаче
и той паднал убит в последната битка с турците, дето загинал и Ботев. Чувах от други, от Георги Ненов, който имаше брат също убит
там, че това станало на връх Околчица. За Атанас казваха, че бил
голям юнак и храбрец.
Малко преди Освобождението аз се омъжих за Станчо Русанов от град Нови пазар и отидох да живея там. Когато дойдоха
русите, то бяхме през лятото, аз вече живеех в Нови пазар. Мъжът
ми е бил селски даскал, но в Нови пазар стана бакалин и дребен
търговец. Починал е твърде отдавна, преди 35-40 години. Имаше
родство със семейство Кожухарови от Шумен и Слави Минчев.
След като се отделих от Шумен, имах слаби връзки с родствениците си.
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2. VІІІ. 1957 г.

ЙОРДАН ДИМОВ
(91 – годишен, родом от град Русе, а живущ в Коларовград,
ул. „П. Волов” №42, пенсионер)
В началото на 1886 г. постъпих войник в артилерията в град
Шумен, тогава 2-и артилерийски полк. Той квартируваше в старата турска артилерийска казарма, след това казарма на 5-и артилерийски полк, когато се формира след като 2-и артилерийски полк
се е преместил във Враца. Бях оставен на свръхсрочна служба и
като такъв посещавал съм и другите казарми. По това време в
Топхането, която беше обширна казарма, квартируваха части от
19-и пехотен полк, пионерните части и интендантството. Седми
пехотен полк квартируваше в старата турска казарма, западно от
теке „Джизаерли Хасан”, част от 19-и пехотен полк и конният полк
бяха в „Имядекъшласъ”. В района на сегашния конен полк имаше
малко турски казармени постройки, използувани от кавалерията,
тогава почна да се строи кавалерийска казарма. Бях преместен в
новосформираната крепостна артилерия (само една батарея първоначално), за която около 1895–1896 г. почна да се строи казарма
в района на сегашния Тежък полк. Тогава този район беше зает от
турски гробища, които на запад достигаха близо до Белия хамбар.
Не си спомням да е имало турски гробища в празното място при
Равна махала, нито пък в двора на училище „Цар Борис І”. Турските гробища бяха зад Жълтия хамбар. Срещу него се намираше
„Кара ач джамия”, в двора на която имаше малко гробище. На горната страна имаше чешма (сега фурна), а също и от север по пътя
по моста на р. Енчева имаше друга чешма. Мисля, че джамията
имаше дървено минаре. Съборена е след Първата световна война.
Между джамията и Жълтия хамбар имаше много широк път, който водеше от „Къллека” за моста при Татарска чешма и с. Стража.
При постройката на казармата аз разкопах гробищата с моя
взвод, изваждах камъните, които бяха употребени за настилка пред
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казармата, за основи, за настилка пред чешмата и пр. Намираха се и
цели скелети. Много често идеха турци от съседните махали, които
посочваха местата, където били погребани техни близки и си вземаха
надгробните камъни. А народният представител Кесим заде Ходжа
идва с представители на властта и правеше въпрос, че сме се поругавали с мюсюлманската религия, като сме поставяли надгробните
паметници в клозети и мивки. Това обаче не се установи. Много от
надгробните паметници бяха груби и тежки камъни, без надписи.
Много паметници бяха извлечени от населението. По същото време за направа на навеси за оръдията и други военни материали, на
мен се възложи да извадя от Жълтия хамбар дървения материал. Той
представляваше сграда, построена във вид на каре (или във форма на
буква П), с вътрешен двор. Служил е в турско време за хамбар. Складирано е било жито, ечемик, царевица и пр. За тая цел бяха направени
отделни клетки от добре изгладени дъбови дъски. Между отделните
клетки имаше празни места за проветряване. Хамбарът е бил строен с добри удобства, лесно и бързо пълнене и изпразване на фуража.
След изваждане на дъбовия материал хамбарските поделения станаха складове за материалната артилерийска част. Съборен е бил след
Първата световна война. Мисля, че и другият, Белият, хамбар също
е служил за фураж, понеже в него също така имаше клетки от дъбов
материал. Наблизо в махалата живееха само турци. По това време и
наблизо до казармата живееха д-р Вознесенски, ветеринарен лекар, и
бащата на Феодор Матеев (адвоката), който беше калайджия и дълго
време беше държан на служба като войник, понеже добре калайдисваше чайните самовари. Пет-шест години по-късно станаха новите
размествания на частите и в Топхането останаха само пионерите. И
Топхането беше много стара казарма, изградена в каре, но с 4 отделни
постройки, едноетажни: две надлъжни и две напречни. Лекарите разправяха, че водата в тази казарма давала гуша и искаха да се изостави,
което стана след Балканската война и тя се използуваше само за складове. Чувах от стари хора, че тя била най-старата турска казарма и в
нея е стояла артилерията. Аз заварих 4 големи ротни помещения. Пионерите строиха гълъбарник и разни складове. Уволних се от служба
пред Балканската война.
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Август 1957 г.

ДОБРА НИКОЛОВА
(75 – годишна, родом и живуща в Коларовград,
ул. „Братя Миладинови” №26)
Като дете живеех на ул. „Янко Сакъзов”, която тогава се наричаше „Кадишкината” улица. Баща ми, Иван Енчев, се занимаваше
с керамидарство. Беше майстор керемидар и тухлар, но нямаше
собствено предприятие, а работил в чужди работилници. Отивал
да прави тухли и по околните села. Баща ми беше родом от Шумен. Преди 55 години се омъжих и дойдох в тази улица и купихме
с мъжа ми сегашната къща от турци; в махалата имаше само 5-6
български семейства, които купили къщите на изселващите се турци. Кварталът се наричаше Кара ач махлеси. Допреди 25-30 години
беше заселен само с турци земеделци. Имотите им бяха близо до
града, на север от казармата на 5-и артилерийски полк. Те си правели хармана близо до квартала в тъй наречената „Картофена градина”. По-рано това място (сега е засято с борове и тук ще се строи
болница) се наричало „Харманите”. Там турнали и оборски тор.
Нарекли го „Картофената градина”, понеже след Първата световна
война Общината отчуждила от собствениците това място (около
20 дка) и го засяла с картофи за бедните. На западния си край махалата завършва с „Кара ач джамиси”, сега съборена. Тя беше каменна постройка със стая за училище. Минарето беше изградено
с камък до покрива на джамията, а след това с дъски. Събориха я
при регулацията на улицата наскоро след 1920 г. Близо до джамията имаше и чешма с няколко корита. Дворът на джамията беше малък и имаше в него малко гробове. Турски гробища обаче имаше в
двора на сегашното училище „Цар Борис І” и в двора на казармата
на Тежкия полк. През гробището имаше широк път, който идваше
от моста при Татарска чешма към Равна махала. Когато се прави
училището „Цар Борис І”, тези турски гробища бяха преместени.
Чувала съм, че от турски гробищни камъни била изградена и но• 178 •

вата казарма насреща преди около 60 години. Там имало и други
стари постройки, хамбар и др., но не ги помня добре. Тютюневите
складове на нашата улица са правени също преди 50-55 години. На
мястото й имаше стари турски къщи, улицата беше тясна и крива.
Още живеят няколко турски семейства земеделци.

ТОДОРА КОСТОВА КЪРТОВА
(72 – годишна, родом и живуща в Коларовград,
ул. „Пловдив” №16, Татарската махала)
Тази къща е на свекъра ми, Васил Къртов (1841–1911 г.), по
занятие калайджия. Той се заселил в Татарската махала преди около 65-70 години. Дотогава там живели само татари. По това време
почнали да се заселват и българи, които купували къщи от изселващите се татари. Помня, че имаше татарски гробища над махалата,
на север по висотата, главно около мястото, гдето имал неотдавна
лозе дядо Пейчо, сега покойник. Гробните камъни били разпиляни, когато надошли повече българи заселници, а татарите се изселили. Тогава именно част от гробището било обърнато в лозе.
Българи и татари живееха много добре: „Биз-бизе”. Други стари
заселници, освен свекър ми, бяха баба Вичка гробарката и Петър
Македонеца. Последният имал фурна в махалата (на ул. „Пловдив”
срещу №11 сега).
Забележка: С др. М. Петков на мястото на гробището не открихме надгробни камъни, понеже мястото е обработено в лозя и
овощна градина.
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ИВАНКА НИКОЛОВА АНДРЕЕВА
(66 – годишна, родом и живуща в град Шумен,
Тракийския квартал)
Произхождам от рода на Преславски. Прадядо ми Никола е
роден в с. Св. Никола, Бургаско и е бил овчар. Вероятно през или
около войната (1828–1829 г.) имало мор по овцете. Той и много
други селяни се разпръснали по разни места. Моят прадядо се заселил в Преслав, където закупил имот и станал земеделец. Дядо ми
Костадин още в турско време се преселил в Шумен, в кв. „Долен
чифлик”. Той е роден в Преслав и поради това в Шумен го наричали Преславски. Занимавал се е и с дюлгерство. Той имал 4 сина и
една дъщеря, Димитричка.
Синовете му са: Андон, Никола (1866–1936 г.) – моят баща,
Патлей по занятие железар (убит в Първата световна война) и Станьо – основател и председател на Популярната банка. Дядо Костадин е живял 80 години (1832–1912 г.). Той имал брат Димитър, който е участвувал в революционното движение при Панайот Волов.
Моят баща има два сина – Коста и Антон(поч. 1930 г.) и дъщеря – аз.

ВЕНА РАФАИЛОВА
(74 – годишна, родом и живуща в град Шумен, ул. „……”)
По баща произхождам от Рафаил Мощев, известния шуменски поборник. Майка ми се казва Мария и е от рода на Димо Йоневич, шуменски търговец на манифактура. Живееше в Черковната
махала (ул. „Д. Благоев” №48). Моят баща беше много зает с работите си (търговия и промишленост) и нямаше време да ни разказва за миналото си. За Мосул казваше, че бил подпомаган от някой
лекар българин, чийто син и дъщеря ни гостуваха в Шумен, когато
бях малка. Баща ми много отдавна е имал фабрика за салами и ра• 180 •

ботилница за сапун, които бяха до къщата ни, до реката. Те бяха с
малко работници и бяха преместени по нареждане на Общината
като нехигиенични сгради в индустриалния квартал (сега „Родопа”). Нищо не помня и не зная за тая работа на баща ми. Моят
дядо се е казвал Герчо и е бил родом от с. Велибей, дошел малък в
Шумен като чирак при някой бакалин. Той имаше синове, освен
Рафаил, Жеко, също като баща ми родом от Шумен и живущ в Шумен и още един син Васил, който останал във Велибей и родът му
се е губил. Чичо ми Жеко умря рано и наследниците му също. Освен това имаха и сестра Кераница, омъжена за Марин …… еснаф,
от когото имаха 4 деца: Иван – пехотен офицер, Димитър, починал
рано, и две дъщери: Фотина и …… Живееха в къщата до нас, сега
детска градина. Те бяха много по-възрастни от мен, 15-20 години,
останаха неженени и починаха доста отдавна. Помня ги добре, издържаше ги Иван. Мисля, че дъщерите малко време бяха учителки. Йоневич имаше син Митко, а майка ми брат Димитър и сестра
Пенка. Брат ми Георги като войник се изгуби 1926 г. при войната в
Добруджа. Веселин и …… умряха рано, а …… беше убит при нещастен случай в училището от свой другар.
РАФАИЛ – МАРИЯ
Георги – Павлина – Веселина – Николай – Веселин – Вена – Младен

8. VІІІ. 1972 г.

СЕВИ МИТЕВ
(Роден в с. Драгоево, Шуменско, 1886 г.)
Баща ми е бил земеделец с около 40–50 дка земя. Средните селяни нямаха повече. В селото ни повече беше застъпено скотовъд• 181 •

ството и свинарството, понеже планината ни предоставяше много
изгоди. Имаше и добри лозя. Земеделието по-слабо, главно житни
храни и царевица. Учих в селското училище и завърших втори прогимназиален клас. Учители ми бяха: Сава П. Байрямов от Преслав,
свещеник Никола Д. Ахмаков, Иван Калчев от Преслав, убит през
войната 1915 г., Бони от с. Кирилово. Войник постъпих през 1907 г.,
а през 1909 г. останах на служба в 7-и пехотен полк като подофицер
до 1932 г. За по-старото време на селото зная малко. То се състои от
…… махали: 1. Поповка-старата (около сегашната прогимназия,
там била и старата църква, която изгоряла; върху нейните основи е
построена прогимназията. Има още гробни камъни). 2. Драката на
изток, в полите на възвишението. 3. Ирото – нова махала, на височината над Драката. По-рано било хорището и там ставал сборът.
4. Валива – под язовира; 5. Стърча – под нея, там е сегашната църква. 6. Казашка махала – над Стърча и в югозападния край на селото. Селото се пресича от река: Пърпорица, която иде от югоизток;
Пакуца – от юг откъм язовира. Суходолска – от запад под селото.
Късия дол – отива към с. Златар. Лесковска река - между Късия дол
и Пърпорица. В селото имало чаршия: дюкяни железари, ковачи,
бъчвари, терзии и зидари. Идвали и цигани ковачи от с…….
За старата история на селото съм чувал, че то е било нападнато преди 150-160 години от кърджалии и разорено. По време на
чумата селяните бягали към Аврен, в село дошли хора от Елховско
и Харманлийско. При Дибич пак бягали в с. Капкьой (Добруджа),
някои се върнали. Като дошли, намерили нивите останали неожънати и зърното збрано от мишки, които взели за посеви. Чувах, че
татарският султан Герай запазил селото някога от разорение. През
Кримската война минали английски войски, оставили дребни монети (ингилисчета). Проходът се пазел от един род, който дежурял
посменно. През 1912 г. при Чаталджа чух, че след Освободителната
война имало Черкезка махала в селото на 2 км югоизточно по пътя
за с. Риш.
Към 1906 г. бях работил във Варна с другари на постройка.
Имаше конни състезания и един офицер ни пита откъде сме. Като
разбра, че сме от Драгоево, пита ни вярно ли е, че там имало поп
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социалист. Отнасяше се за поп Никола Д. Ахмаков. По това време във Варна бяха побългарени гръцките черкви. Селото е било
войнишко. Край пътя имало телеграф за Чалъкавак. Чувах, че от
селото Юрдан Накев (роден около 1850–1920 г.), наш роднина, бил
хайдутин и имал някакви документи, но полуделият поп Лазар ги
изгорил. Може да се пита Жечка от селото, негова дъщеря. В селото било дадено дворно място на опълченеца Атанас Йовчев от
Шумен. Синът му живее около пожарната команда. В Драгоево
има доста преселени хора от други места. Чувах, че в планината
се подвизавал хайдутинът Андрей Краев от Шумен и имал ятаци
в селото.

7. VІІІ. 1972 г.

НИКОЛА ИВАНОВ ХАДЖИ НИКОЛОВ
(Родом 1903 г., живущ в Шумен, ул. „ Тодор Икономов” №28)
Учих в Нанчовото училище до 4 отделение. Учеха ме Петко
Българанов и Ямбастиев. В първи клас бях в Котел, а после в Шумен. Помня учителите Генов (литература) и жена му Върбанова,
Нейчева, Цветева, Любомирски, Г. Попов и Ранков. Учителски институт завърших след като учителствувах две години в с. Обител
и Мингишево.
ЦОНКО от Котел
Цонко – Жечко – Петър, оженен за Рада, после Мина (втора жена)
– сестра
Огнян – Дичо – Мина – Руска – Иван
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гр. Преслав

ГЕРО ГЕРОВ ДОБРЕВ
(Роден 1897 г. в град Преслав, живущ на ул. „Шипка” №3,
бивш учител и общественик, син на опълченеца Геро Добрев)
Внук съм на Добри и Калинка от Смядово. Прадядо ми, Йовко Господинов, роден около 1730 г., е от Котел. Занимавал се с ковачество. Имал многочислено семейство. Двамата му синове, Господин и Добри, поискали да се поделят и се преселили в Преслав,
по-напред Господин, по занятие ковач, а после Добри, който се
занимавал с търговия, кърджийство, като продавал стоки около
селата наоколо. Ходил е у Смядово, откъдето довел жена си Калинка, след което заседнал в селото. Добри е бил по-голям от Господин и двамата били грамотни. Добри имал също многочислено
семейство: синове Васил (роден 1828 г., починал …), който става
свещеник, Иван, Радуш, Димитър, Геро и Петър. Дъщери: Тодорка
и Мария. Радуш и …… се занимавали с абаджийство. Моят баща
Геро е роден 1844 г., учил в килийното училище, бил е беден, помагал на дядо ми в търговията. Отрано се държал предизвикателно
към турците. В черкезко време имал често разправии и закачки
с властта. Убил някакъв черкезин, който му се заканвал, понеже
защитил българи от грабеж. Заподозрян, крил се две години по
околни места. Случката станала при Дервиш лозя с черкези от с.
Имренчево. Бил хванат, но по ходатайството на дядо Добри и поп
Васил освободен. За да го отърват, му дали да откара жито във Варна (освен бащино и на поп Васил) с биволски керван. Това е било
около 1875 г., обаче не се върнал, а отишел в Добруджа при свои
роднини. После постъпва в българския отряд за Сърбия (1876 г.) и
в Опълчението – 1877 г.
Предполагам, че чичо ми Васил е учил някъде и става учител- 18.. г., а после и свещеник. Участвувал дейно в черковната
борба против Венеамина, който го афоресал. През 1872 г. поп Васил участвува в посрещането на митрополит Симеон. Последният
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много е уважавал баща му, дядо Добри, и на негово име е учредил
фонд за издръжка на добри ученици. Внукът му беше фелдшер в
Шумен и умря скоро.
На леля ми Тодорка Добрева Граматикова синове са Иван и
Станю Граматикови, учители. Имаха и сестра Димитрана, също
учителка. Станю е бил учител на много места (Драгоево, Мараш
и Преслав). Иван беше по-стар, роден около 1856–1857 г. и беше
директор на класното училище в Преслав.
Йовко Господинов от Котел има и друг син, който идва в Преслав, това е Господин и е родоначалник на цял род. В Преслав е дошел според Юрдан Господинов към 17-годишен като ковач. Имаше
следните синове и дъщери: Иван, Величко и Симеон, също и две
дъщери. Иван и Величко са запазили бащиния си занаят и наричаха рода им Налбантовите. Симеон имаше синове: Стефан, Кирил и
Юрдан. Той, Симеон, се занимаваше със събиране на данъци (капзамалин) от Преслав и ги внасял в Шумен. Юрдан (роден 1873 г.)
беше учител и археолог. Мисля, че Господин имаше и две дъщери:
Петя и Мия.
Юрдан Господинов твърди, че дядо му Господин отворил първото училище в Преслав. Неговият ковашки дюкян е бил в центъра
(около Конака, сега пощата). Там, между другото, прибирал по няколко ученика и ги учил. Мисля, че същото е правил и дядо Добри.
Доколкото ми е известно от стари хора, първата най-стара църква е била в …… край на селището. Към 1818 г. построиха
друга църква - „Св. Павел и Петър” в Парка махала. Там имало и
открита килия. Казва се от стари хора, че първия свещеник в тая
църква е бил поп Харизан. Там мястото било негово и той заорал
едно място за църквата, която се намираше на ъгъла на ул. „Будьони” и „С. Румянцев” на около 200 крачки от северната стена на
стария Преслав. Там по-късно е направено друго училище, на мястото на старата килия, с една класна стая и канцелария. То беше
запазено до Балканската война и дори една година учих там. След
Освобождението непосредствено е било направено голямо училище с 10-12 стаи, в които учех до трети клас. Това училище беше
на мястото пред новата църква. Кога е съборено, не зная. Казваше
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се в мое време „Кирил Преславски”. Днес там се строи културен
дом. Чувал съм, че митрополит Симеон е обикалял това училище.
Когато стана нужда от разширение на училището, класни стаи се
направи и сайвантът.
В Преслав в миналото почти нямало пазар, обаче малка чаршия имало: около Конака имало 2-3 абаджии, бръснарница, две
кръчми, бакалии и фурна. Ставаше пазар за дърва.
Бил съм председател на читалището и се интересувах от миналото му. Чувах от учителя Станчо Будуров (към 1939 г.), че като
учител в Преслав след Сръбско-българската война (1886–1889 г.)
сварил читалище „Съгласие” в учителската стая. Сам той участвувал в няколко пиеси: „Иванко”, „Дядо Лулчо”, „Руска” и пр. От баща
си също чувах, че той играл в пиеса „Илю войвода”, когато през
1881 г. се върнал в Преслав от Елхово, гдето бил стражар. Също
така Атанас Бояджиев е разказвал на учителя Георги Пенчев (широк социалист), учител в Преслав през 1891–1893 г. (имах писмо
от него през 1939 г.), че и в турско време имало читалище, наречено „Съгласие”. Кметът на Преслав тогава, Симеон Господинов, съобщил, че в общината имало вързоп с пари от старото читалище,
които 200 гроша били предадени в читалището. Запазени били и
някои книги, които също взели. Парите били събрани на дискос в
черква.
Старият Преслав е бил разположен край пътя за Върбица,
центъра - Конака (при пощата). В североизток е била старата църква. Имало български и турски махали. Българите са били около
църквата „Св. Павел и Петър” – т. н. Парка махала, а също Печи
гущер махала (край реката надолу). Турците, край реката по-горе
и в североизточния край, където била джамията (Сарай махала),
там имаше турски гробища. Имаше такива и в парка. Българските
гробища бяха старите към ……, а новите са в североизточния край
на старата крепостна ограда.
Повечето от местностите край Преслав имат български имена: Тунесец, Дервента, Траката, Бял град, Трапа, Новините, Кокиче
махала.
Черкези не е имало. Към 1890 г. повече турци се изселили.
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Имало само 8-10 турци останали. Сега има нови турски махали от
Виница и Герлово (от източната страна към р. Камчия) и по пътя
за Търговище.
Опълченци в Преслав има следните освен баща ми: Лазар Копаранов Гатев.
За Стоян Керчев се знае, че постъпил в четата на Панайот Хитов през 1876 г. и е бил убит. За него се пее тук една песен:
„Бабичка дума птичица,
лястовичко ти като хвъркаш високо
и гледаш тъй на широко, виждаш ли
птичко, виждаш ли къде е мой Стоян?
Птичица дума бабичко, стара бабичко
Стоян е в угрянска земя, с угряни яде пие,
с угряни борба се бори …”
Съпругата на Геров, Димка (70-годишна, учителка) изпя и
друга песен за татарите:
„Телялин вика из село
из село, из махалата.
Чувайте хора селяни
чувайте бешин бягайте.
В село татари ще слязат
татари грозни маджари.
всички хора търчели и побегнали
само бяла Рада не търчи, ни побегва.
Грабнала й мотка на рамо,
братова тесла в ръцете
на гробището отиде.
Гробовете й прокопала
кръстовете й приделала
и пак се назад върнала.
На път татар срещнала.
Рада татар думаше
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татар грозни маджари
назад, назад се върнете
не ни в селото влизайте
нашето село й чумаво
чумаво още юдево
коли ме вяра не хващате
на гробището идете.
Татари Рада повярваха
и се назад върнаха
Рада си пътя продължи,
че се е Рада качила на
висок буклук махалянски,
че се виком провикна:
„Чувайте хора селяни
де се е чуло и видяло
мома татари да излъже
както ги азе излъгах …”
Стари фамилии из Преслав: Байрямовци, Момовци, (жени
малко, умни) имат гръцка жилка, Папазовци.

20. VІ. 1973 г.

……… РАЧЕВ ГЕМЕДЖИЕВ
(70 – годишен, живущ в град Шумен, ул. „Славянска” №…)
Бащиният ми род е кореняшки шуменски. Моят дядо, Димитър Гемеджиев, е роден в Шумен около 1800 г. и е починал преди
Освобождението на около 70 години. Той се е занимавал с кожарство. Такъв е бил баща му. Синовете на дядо Димитър тоже били
кожари. Работилницата му е била до моста на реката, срещу чи• 188 •

талище „Добри Войников”, известна е тази сграда като Кръчмата
на Селевлу. Тя беше двуетажна, долу работилница, горе веранда и
стаи за сушене на кожите.
Баща ми, Рачо Гемеджиев (родом около …. г., починал …. г.),
е наследил занаята от него и е работил по стария начин. По време
на Освобождението, когато в Шумен дошли русите, табакханите,
понеже около тях било много замърсено, били преместени под гарата, при кръчмата на бай Мицо. Там моят баща изгражда нова
кожарска работилница, имало е и други кожари българи и турци,
15-20 души общо. Баща ми там имал три дюкяна, а кантора имаше
на „Битпазар” в един търговски двуетажен хан, с голям двор (сега
там е ресторант близо до „…… хан”). В този хан той имаше кантора на втория етаж и склад в първия. Там имаше кантори и на други търговци, кожари, а също и няколко работилници (папукчии,
обущари). В работилницата имахме постоянни 5-6 работника, а
при усилена работа 15-16 души. Работилницата беше доста широка и висока, постлана с …… - долния етаж. Имаше и горен етаж,
в който се сушаха кожите. Дядо ми, баща ми са работели различни кожи: говежди, конски, овчи, кози и агнешки. В турско време
малко българи са могли да работят дебелите кожи, те се работели
главно от турци. Суровините, кожи се доставяли от околните села
на дребно, от търговци на сурови кожи – зайкаджии, на които се
давал аванс и те обикаляли селата. Баща ми е внасял кожи от Африка (биволски, говежди, бизон- наричат ги „агри”). Изработените
кожи са продавани чрез кантората на дребно и едро: на търговци
кожари, направо на занаятчии, на панаири. В град Попово имахме склад с готови кожи, които продавахме на пазаря седмично в
града. Материалите за обработка на кожите: смрадлика и дъбилни
вещества се доставяха отвън, в турско време от Мала Азия чрез
Цариград. Дядо ми имал гемии, които пренасяли дъбов желъд. Оттам е името Гемеджиев. Смрадлика е доставяна и от Русе. Вносният желъд, който го наричахме паламуд, има дъбилни качества.
Старата технология на кожарите е дълъг процес, със седмици и месеци. Работилницата на баща ми беше под кръчмата на бай Миро
и се състоеше от голямо помещение, покрито с …… Наблизо има• 189 •

ше друга сграда, която наричахме Таксим: подът е покрит с плочи
и в нея имаше чешма и канали, в които се потапяха кожите. Тук
имаха канали няколко кожарски предприятия. От време на време
работници следяха водата да отива в техните канали; водата беше
малко и трябваше да следим за нея и нощем. В табахната имаше
каца и корито за киснене на кожите. Работата протичаше, както
следва: суровите кожи се държат около 8-12 дни потопени в каца
със смрадлика.

30. VІ. 1973 г.

БОРИС ПРЕСИЯНОВ ТЪРГОВСКИ
(Роден през 1902 г. в град Шумен, живущ на ул. „……” №…)
Моят дядо Димитър е дошел в Шумен вероятно преди Освобождението и се е занимавал с търговия. Роден е бил в някое село
около Трявна. В Шумен се оженил за Елена от Тулча. Имал трима
синове и две дъщери. През 1892 г. открил печатница, която станала
известна като „новата”, понеже в града имало вече 3-4 други печатници. Фирмата й обаче беше „Опит”. Дядо ми, почина мисля 1908
г. Печатницата му се намираше на ъгъла на ул. „Цар Освободител”
и „Лайош Кошут”, където сега има дърводелска работилница. В печатницата имаше и книговезки отдел. Работеха 10-12 души. Освен
акцидентна работа имаше и книгопечат, вестници, книги. След
смъртта на дядо ми печатницата се пое от двамата му сина Любомир и Пресиян, на съдружнически начала. Те и преди това работели в печатницата. Когато чичо ми Любомир се оженил за осиновената дъщеря на Иван Шамарджиев, Геновева Радева, печатницата
била пренесена на сегашния площад „Оборище”, в сградата на В.
Радев до стръмната улица за новата баня. Съдружието на баща ми
с чичо ми Любомир продължи до 1929 г., когато двамата братя се
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разделиха, като печатницата остана на чичо Любомир и почна да
работи под негова фирма. Той известно време преди това е бил в
София, когато Н. В. Радев е бил кмет на София, но скоро се върнал
и продължил работа с печатницата, като отвори и книжарница.
След около … години чичо ми Любомир ликвидира с печатницата
и книжарницата, а наскоро и почина (около 1940 г.). Моят баща
Пресиян скоро след раздялата си с чичо ми също открил нова печатница под своя фирма, около 1929 г. Машините бяха закупени
от Русе. Бяха доставени една печатарска полска машина и „американка”. С този машинен инвентар и други подобрения баща ми започна самостоятелна работа, в която го подпомагахме аз и по-големият ми брат Димитър. Печатницата на баща ми се е намирала
на следните места: на ул. „Цар Освободител” в бившето здание на
Карагьозов, после зад партийния дом, в дюкяните на Михайлов,
около 1939–1940 г., в моята къща на ул. „……” №… в задния двор,
на която построих специално едноетажно помещение. Книжарски материали, мастило и пр. доставях от Русе, фирмата Радивоеви и И. Едуард Риглер. Печатницата на чичо ми Любомир остана
на старото място, пл. „Оборище”. Баща ми почина през 1940 г. Аз
и брат ми Димитър продължихме да работим съдружнически до
1948 г., когато печатниците се национализираха. В нашата печатница работеха 7-8 души, между които помня Самуил Леви, Насим
….. и Иван Дичков, машинист. След национализирането той стана
директор на печатницата до сливането й със Спас Попов. Нашата
печатница работеше повече акцидентна работа, подвързия и печат
на книги. В последните години при нас се основа книгоиздателство
„Мадара” (1940 г.), Калчо почна да издава библиотека „Златоцвет”
(1938 г.), от която излязоха няколко книжки. При печатницата
имахме и книговезница. Автор на няколко книжки беше Веса Паспалеева. Печатахме и вестници и списания: „Земеделска култура”,
„Шуменско слово”, „Шуменски вести”.
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юли 1973 г.

ДИРАН СИМЕЛ ЧУЛДЖИЯН
(71 – годишен, роден в ……, живущ в град Шумен)
Още като 14-15-годишен работих в турска печатница в ……
През 1923 г., при гонене на арменците в Турция, бях принуден да
се изселя с близките си в България. Няколко месеца престоях в
Оряхово, където работих в голяма турска печатница. В Шумен се
преселих същата година и постъпих на работа като словослагател
в турската печатница „Тераки” на Сабри Садъков. В нея работих
около 15 години. Помещаваше се в една голяма стая в сградата
на Величко Попов (печатница „Спас Попов”). Тя печаташе много
учебници на турски език и вестник „Саваш”. Редактор на последния беше Хилми Чакалов, адвокат. Вестникът излизаше седмично, в продължение на 5-6 години, до около 1940 г. Сабри Садъков
имаше договор с печатница „Спас Попов” в смисъл: той да ползува
помещението на печатницата срещу услугата последната да използува неговата голяма машина „Франкеа Тал”, когато е свободна. В
„Тераки” имаше всичко 5-6 работници. Дълго време фактор беше
Али Саади, който се изсели в Ксанти. През 1939 г. аз отидох в София на работа в арменската печатница, след което продължих да
работя и в турската такава на главното мюфтийство. Завърнах се
в Шумен през …. г. и постъпих на работа в печатница „Спас Попов” като словослагател на чужди езици. Там работих до 1962 г. В
1924 г. заварих като фактор в печатницата Атанас Бояджиев, а след
него – Н. Пейнерлиев. В Шумен имаше още две турски печатници:
„Гентибах” около 1933–1934 г., която обслужваше „Нюваба”. Там се
печата в. „Уаrin” с редактор Ариф Оруч; печатница „Хавадис” на
Кемал Хасанов беше малка и бедна, намираше се срещу „Томбул
джамия”. Там се печата в. „Хавадис”.
Печатница „Тераки” след 1940 г. е била откупена от Величко
Попов, вероятно към 1944 г. и Сабри Садъков заминал в Цариград.
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10. ІІІ. 1969 г.

ДИМИТЪР ДОЧЕВ
(85 – годишен, родом от град Шумен,
живущ на ул. „Априлов” №…)
Роден съм в Новата махала (казваше се тогава Новостраженска). Родът ми по майката на баща ми произхожда от с. Стража.
Дядо ми при идването на черкезите в турско време бил принуден
да дойде в града. По това време много от страженци напуснали селото и се заселили на север от сегашната ул. „Кирил и Методий”
и по ул. „Македония”, като образували нова махала. Баба ми дошла тук като младо момиче и после станала акушерка. Казваше се
Дойка. Баща ми Дочо се занимаваше с …. И след Освобождението
дядо ми и баба ми не се завърнали в Стража. Жечо Павлов е мой
сродник. Той е брат на майка ми Мария. Тя е имала двама братя
– Жечо и Никола. За техния произход не мога да кажа нищо положително. Само зная, че в турско време баща му дошел в града от
с. Драгоево. Жечо беше учител в третокласното училище и псалт в
долната църква. Живееше на ул. „Любен Каравелов” срещу къщата
на Христо Герчев. Починал е около 1939–1940 г. В града беше известен като вестникар. Имаше две деца от първата и …. от втората.
Първата жена се казваше Радка. Жена ми …… е живяла в долния
край на Костовата махала. Баща ми е умрял на 106 години в 1941
г. Занимаваше се с бъчварство, дюкянът му беше на „Битпазар”.
Баща му е от с. Марковча и се е заселил в града около Кримската
война. Аз живях дълго време в бащината си къща на ул. „……” и
едва преди около 45-46 години се преместих на ул. „Априлов” и
строих сегашната къща. Северно от ул. „Априлов” в ниското място
имаше още следи от военен окоп, който идваше от лозята. Имаше
къщи към „Дюлгерската” улица и в старата Страженска махала. От
нас на запад започваше „Бахчалар” (лозя и градини), която беше
почнала да се застроява.
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БЕЛЕЖКИ
във връзка с разпита на стари хора (1922 г.) по разни въпроси.
1. От баща си, Стоил Георгиев Джумалиев (1870–1923 г.), когато при разни случаи съм разпитвал през 1921–1923 г., във връзка с
изучаване на Шуменската крепост, събрах следните данни:
В реорганизирането на крепостта преди Освободителната
война, освен полски и френски инженери, участвуват по покана на
…… известният немски военен инженер …… Много от фортовете
на предната линия (Илдъз, Бештепе, Касаплар и Етел табия) били
изградени с каменни ескарпи. Имали и казематровни помещения
за гарнизоните. Илдъз табия имала две казармени помещения, няколко галерии за барут, каземати в тила в отвесните скали, горната
силно укрепена. Каменното облекло беше отчасти съборено след
Освобождението, но голяма част от него снеха трудовашките части през 1920–1921 г. и се използува за направата на казарма. Бештепе имала силна позиция с 8 оръдейни далекобойни оръдия. С две
галерии за отбрана на предния гласис. От следите на Узун табия,
която имала силна артилерийска отбрана (12 оръдия), се вижда, че
имало казематровни помещения (за хора и боеприпаси). Постройки имало също на Чалъ табия и Ченгел табия (в подножието на
Илчов баир). Там турците имали инженерни поделения. И в наше
време пионерите държаха складове в Чалъ табия. Табиите на платото, които са издигнати непосредствено преди Освободителната
война (Търново, Кечи, Чакмаклъ), не са имали каменно ескерпово
облекло. Федан табия е старата Узун табия, а Хюнгяр вероятно се е
намирала между Бештепе и Зебек табия.
Най-старите турски казарми били строени във втората половина на ХVІІІ в., през време на голямата Руско-турска война
(1769–1774 г.). От това време датират Топхането (артилерийска казарма) и Аткъшласъ (кавалерийска казарма), както и два големи
хамбари, южно от Топхането. Казармата „Топхане” е разположена
в местността „Чашка”, под крепостната ограда, от където към за• 194 •

падната част на Илдъза се отправя голям ретраншамент (ров и вал,
вероятно изкопан през войната
1806–1810 г.). На изток през
Манастирските лозя има друг, по-стар ретраншамент. Между тези
два окопа се намирал голям лагер за …… войски. Топхането е имало две жилищни помещения, едното с форма на буквата Г за две
роти и едно успоредно и на юг за една рота. Перпендикулярно на
тях има друго помещение, по-малко. На запад дворът на казармата
е ограничен с дълъг ред помещения за складове и кухня. Те бяха
много остарели и рухнали, когато дойдоха в гарнизона (1899 г.) и
пионерите, които след преместването на 19-и полк в Разград бяха
настанени там, ги възстановяваха и бяха направили и гълъбарник. Помещенията бяха от камък, с покриви от турски керемиди.
Откъм Татарската махала дворът е бил ограден с дървена ограда.
След Първата световна война помещенията на Топхането служеха за складове на оръжие. В източното имаше конен полицейски
участък. През 1920 г. тук се проектираше постройка на казарма
за трудовите части, но медицинската комисия откри, че водата не
е добра за пиене (давала гуша) и казарма се построи в района на
Тежкия полк. В Топхането е имало малко турски войници, прислуга на крепостните оръдия; такива оръдия имало през войната
(1828–1829 г.) около 200.
Аткъшласъ (кавалерийската казарма) също е строена през
войната (1769–1774 г.), вероятно строежът е траял 2-3 години и е
извършен с ангария от местното население – българско и турско.
Тя се намира на левия бряг на Енчева река, непосредствено под
Силистренската врата и в североизточния ъгъл на крепостната
ограда. Имала е много важно отбранително значение, при проникване на неприятеля в района на затвореното от крепостната ограда
пространство, като играла роля на цитадела. Има в план форма на
четириъгълник, с обширен вътрешен двор, разположен приблизително с фасадата си на юг. С два входа: главен, който е разположен
в средата на южната фасада (фронт), и западен, в средата на северния фронт. От двете страни на двата входа и в средата на източния
и западния фронтове има стълбища от дебели дъбови дъски за изкачване на втория етаж. Казармата е изградена от камък. Добре
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оформени квадрати, които вероятно са били донесени от Преслав.
Долният етаж е сравнително нисък (около 2.50 – 2.75 м) и служеше
за складове на батареите и полка (в турско време на кавалерийските полкове). Тези етажи бяха сутеренни и започваха малко навътре и имаха по 2-3 малки прозорци към двора (вътрешния). Имаха
дебели дъбови, оковани с гвоздеи, врати. Вътрешният двор беше
изцяло постлан с калдъръм. Горният, вторият етаж беше по-висок
(3.5 – 4 м) също започваше по-навътре, така че пред него се образуваше широка веранда (около 2.50 – 3 м), покрита с дебели дъбови талпи. В северозападния ъгъл се намираше лазарета. В средата
на фасадната стена имаше две стълбища за третия етаж, където се
помещаваше щабът на полка. Отвън на горния край имаше надпис
на турски, който свидетелствуваше, че казармата е била построена
през 1774 г. Имаше 4 батарейни помещения, на всяка страна по
едно, всяко от които нормално побираше около 120 човека. Вътре
в помещенията се намираха батарейна канцелария и стая за подофицерите. Прозорците гледаха на две страни, към вътрешния
двор и навън; бяха тесни и високи. Стените дебели почти метър
и половина. От изток, север и запад казармата беше обградена с
дълги едноетажни помещения: складове и конюшни (север). До
задния вход има голяма чешма за водопой. От запад и по на юг
имаше домакински помещения, кухня и вещеви склад. Гаражите
за оръдията бяха от изток. Почти всички сгради бяха от турско
време, но ремонтирани по-късно. Покрай казармата, край шосето за Силистра, бяха направени хубави градини, оградени с телена мрежа. Около казармата се образуваше огромен плац, в който
можеха да се обучават едновременно 9-10 батареи. Главният вход
на казармения район беше откъм моста на р. Енчева, при предния
вход на казармената сграда. Тук фасадата имаше великолепен изглед. След Освобождението тази казарма става артилерийска (2-и
артилерийски, после 5-и артилерийски полк). Но тук имало помещение и за кавалерийските части.
Друга стара казарма е пионерската (по-рано в турско време
„Имадис къшласи”) пехотна казарма. Построена е била през времето на султан Махмуд І, когато се организирала редовна пехота.
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Тя има също форма на четириъгълник, ориентиран по страните
на света. В зависимост от местността (североизточните поли на
Илчов баир) тя има по-висок или по-нисък строеж, в източната
фасада е триетажна; а в север и запад двуетажна. В ъглите сградата се издавала доста напред и получава твърде внушителен вид.
Строена изцяло от каменни блокове (вероятно взети от старите
столици), с дебели метър и половина – два стени. Стъпалата до
втория етаж са външни. Долният етаж служел за складове, втори
и трети етажи за жилищни помещения. Сградата обгражда огромен вътрешен двор, с входове към север (към ул. „Панайот Волов”)
и северен. Още през турско време част от северната фасада била
разрушена от пожар, а след Освобождението отново застроена в
друг стил. В българско време била опожарена и част от северната
фасада. През турско време западната част на казармата е била преустроена в затвор. В казармата са квартирували след Освобождението, пионери и конници, 19-и пехотен полк и после инженерна
дружина. Тя имала в турско време голяма отбранителна стойност,
понеже била разположена в югоизточния ъгъл на крепостната
ограда и представлявала силен опорен пункт в тила й.
Друга казарма от турско време е сегашната пехотна казарма
(7-и пехотен полк), която била застроена в обширния двор на старо турско теке. Към 1906–1907 г. старите две големи помещения
били съборени и построена сегашната пехотна казарма. Помня, че
бяха останали в западния край на двора, северно от Военния клуб,
част от турски интендантски части, кухня и една военна джамия.
Южно от казармата също имаше домакински сгради от турско
време с голям склад за оръжие или барут.
Кавалерийските казарми са по-нови. От турско време е имало
само 2-3 постройки малки, едната към шосето, служила за поща.
Там имало и парна воденица.
Други военни постройки имало на Илчов баир. Още около
Кримската война там бил създаден барутен погреб и други складове. Сега стои един голям погреб, изграден от камък със сводов
покрив, доста оригинална архитектура. Турците по това време построили и път по северния скат на Илчов баир до погребите.
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Има и два военни хамбара: Жълтият (Саръ) и Белият (Акхамбар) при казармата на Тежкия полк, която е нова. Почнала да се
строи около 1895 г. за крепостния батальон в града върху обширно
турско гробище.
Жълтият хамбар се намира в двора на казармата на Тежкия
полк. Той също имаше в план форма на четириъгълник с вътрешен
двор, изграден от камък, вероятно от края на ХVІІІ в. Първоначално е служил за барутен склад, както го отбелязва Молтке, обаче
след Кримската война е бил преустроен във фуражен склад (ечемик и овес), когато барутните погреби били пренесени на Илчов
баир. Състоеше се от няколко големи помещения с входове отделени, в които е имало дървени клетки за фураж. През 1896 г. част
от него е била съборена при строежа на казармата. Когато разширявахме казармата през 1920–1921 г. беше почти окончателно разрушен. Материалът му се използува в строежа. Хубави камъни с
по-тъмен, жълт оттенък, поради което може би е наречен Жълт.
През българско време се използуваше за складове: за фураж и вещеви складове. Главният вход на хамбара беше в южната фасада.
Белият (ак) се намира на около 200 м западно и изключително
е служил за фуражен склад на гарнизона през турското владичество. Той представлява правоъгълен блок с посока изток-запад;
там са и входовете, под които има навеси. Вътре складът е бил
разделен с дебели дъбови дъски на клетки, които се пълнели от
висока скеля (на тавана). По средата има пътека и в източния край
стълбище за скелята. Пълните коли са идвали от запад и спирали
до стълбището, отгдето хамалите са изнасяли пълните чували към
скелята. Колите са излизали през източния вход.
В северозападната част на града, близо до пътя за с. Дурмуш,
се намира голяма военна сграда – болница, във форма на квадрат,
с вътрешен двор. Строена преди 80-85 години. Едноетажна постройка, изградена от камък. Сега в част от нея има руски емигранти, а другата е дивизионен лазарет. Други стари военни постройки в града няма.
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РЕЧНИК НА ОСМАНОТУРСКИТЕ ТЕРМИНИ,
ЧУЖДИ, ОСТАРЕЛИ И ДИАЛЕКТНИ ДУМИ
И ИЗРАЗИ, УПОТРЕБЕНИ В ТЕКСТОВЕТЕ
аба – 1. Груботъкан дебел вълнен плат. 2. Дрехи, ушити от същия
плат.
абаджия – Занаятчия, който изработва дебел домашнотъкан 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.
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антерия – 1. Широка горна мъжка или женска дреха с ръкави, подобна на халат. 2. Подплатена с памук дреха, която се
носи над риза, кафтан.
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.
афоресвам, афоресам – Отлъчвам от църквата, проклевам.
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.

• 205 •

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.
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.
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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.
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.
джамадан – Вид сукнена дреха без ръкави, като жилетка, шарена
с гайтани и сърма.
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.
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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.
егрек или игрек – Лятна кошара за добитък.
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.
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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.
имарет – Дом, подарен с благотворителни цели, в който се приютяват бедни и странници, обикновено при джамия.
испенч – Поземлен данък, налаган на немюсюлманското население.
ишлеме – Ръчна изработка на парче.
кабзамал [ин] или капзамал [ин] – Бирник, събирач на данъци.
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. Кадъ-аскерите са били двама – Румелийски, т.е. за Европейска Турция и Анадолски – за Азиатска
Турция.
казанджия – Майстор на медникарска стока, наричан още бакърджия.
казас – Занаятчия, обработващ сурова коприна.
каземат или казематирано помещение – (от френски език) Сляпо, (невидимо) укрепление, здание.
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кайджия – Човек, който реже, кълца на дребно тютюн и след това
го продава.
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.
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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.
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.
колчак – Ивица плат, обшита с гайтани и пришита на потури или
на аба.
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.
къшла – 1. Зимна кошара за овце вън от селището. 2. Казарма.
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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.
кютюк – Пън.
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.
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.
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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.
мешина – Кожен мях.
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.
минтан – Къса горна мъжка дреха с ръкави.
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.
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.
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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.
рабош и рабуш – Дръвце, на което чрез резки с нож са се отбелязвали сметки.
рескрипт – 1. Едикт, постановление, декрет. 2. Препис.
сайван и сайвант – Навес, заслон, сушина.
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.
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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 – Кожен пояс 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.
табия – Укрепление, форт.
такке – Малка платнена шапчица, поставена на темето с цел да попива потта и да пази от замърсяване шапката.
талига – Дървена конска кола, каруца.
талим – 1. Военно строево обучение. 2. Начин, подход.
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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.
тезгях – Специална маса, пригодена за дърводелска, обущарска,
казанджийска работа и др.
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).
хал – Положение, състояние, обстоятелство.
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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, крепост.
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, нисш 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.
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черибашия – 1. Титла с най-общо значение „военачалник на феодално опълчение или военнопомощни корпуси”, напр.
войнуци, юруци и др. 2. Цигански главатар.
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 Битпазар

Синджирли хан – вътрешен двор

Куцаровият хан в Равна махала

Стар шуменски хан – скица на худ. Ст. Петров

Къллек чаршия в град Шумен

Битпазар чаршия – скица на худ. Ст. Петров

Шадраван при мутафчийската чаршия на Битпазар

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 през 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

Берат на Костаки, син на Велико от Шумен, за търговия на едро из Османската империя и чужди страни – 1838 г.

Писмо от 22 май 1813 г. на Минас Пъжъшкян

Възвание за обявяване на въстанието с дата 22. ІV. 1876 г.

Две разписки с подписа на Панайот Волов от 1874 г.

Схема на пътя на шуменската чета от 16–21. ІХ. 1875 г.

Карта на настъплението срещу Шуменската крепост от 22. І. 1878 г.
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