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Abstract:This publication aims to analyze only a brief moment in the life
of George Washburn, American Protestant missionary and longtime rector Robert
collage in Istanbul, which is intertwined with the history of Stara Zagora, based
on information published by reportage of pages of Bulgarian scientific politically
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Процесите на еманципация и развитие на българското общество, просветното движение и борбата за църковна и национална независимост през втората половина на XIX век протичат паралелно с
опитите за популяризиране на протестантските идеи сред българското
население от странстващите из нашите земи американски и английски
мисионери (Шишманов 1897, Стоянов 1964, Шопов 1974, Трайков
1979, Пантев 1879, Христов 1981, Несторова 1991, Илчев, Митев
2003, Мишкова 2006, Събев 2015, Кларк 1979, Hall JR 1938, ReevesEllington 2004 и др.).
Настоящата публикация има за задача да анализира само един
кратък момент от живота на американеца Джордж Уошбърн, който
преплита съдбата си с историята на Стара Загора, на базата на информация, публикувана като дописка1 на страниците на българското научно-политическо списание „Ден”2.
1

Тук градът се нарича вече Стара Загора, не Ески Загра или Железник.
Ден. Научно-политическо списание, „излазя от 12-й февруарий 1875
год. в Цариград, един път в седмицата…” (Димитров 1894: 211–212). Броят е
съхранен във фонда РИМ – Стара Загора, инв. №6Сз392
2
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Събитието е описано в раздел „Вътрешни новини”3 (Ден 1875,
7–8). Текстът поражда един основен въпрос: защо директорът на
Роберт колеж посещава Стара Загора и Сливен през пролетта на
1875 г. и какви са реакциите на българска общност?
Джордж Уошбърн (1833–1915) е американски протестантски
служител и мисионер4, който свързва десетилетия от живота си с
работа сред българите. Завършва Амхърст колеж и теологическа
семинария, доктор е по богословие. През 1858 става касиер на Американската протестантска мисия в Цариград, а през 1868 – преподавател по философия в Робърт колеж. В продължение на четвърт
век е негов директор и има заслуга за научно-просветната и политическата подготовка на български интелигенти, финансисти, партийни
водачи, дипломати, учени и др., които в различно време заемат висши
длъжности в управленската структура на новата българска държава
(Събев 2015). Той и Алберт Лонг оказват подкрепа на българите по
време на Източната криза (1875–1878). Те научават за зверствата
при потушаването на Априлското въстание и предават първите сведения за тях на английски и американски журналисти. Д-р Дж. Уошбърн играе определена роля при дипломатическата подготовка и
международната защита на Съединението5. През 1904 г. е удостоен
с български орден за гражданска заслуга – II ст., а на погребението
му са оказани почести от българска страна. Автор е на книгата
„Петдесет години в Цариград. Спомени от Робърт колеж“.
Защо д-р Уошбърн6, вече директор на най-стария американски
колеж извън територията на САЩ, предприема пътуване до някои
градове7 на Османската империя през 1875 година?
3

Ден. Научно-политическо списание, г. І, бр. 13. Цариград, 5 май 1875.
Вж. подробно: Пантев, Андрей – предговор към превода на български език на книгата на Джордж Уошбърн „Петдесет години в Цариград
(Спомени за Робърт колеж)“. Издателство на Отечествения фронт, 1980. http:/
/iztoknazapad.com/?page_id=5565. Качено на сайта iztoknazapad.com на
10.10.2013
5
http://harta-bg.info/statia/630; http://saedinenieto.bg/uoshbarndzhordzh/
6
В дописката името е изписано Вошбърн.
7
Стара Загора и Сливен според дописката.
4
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Вероятно, една от целите на обиколката е свързана с „откриването“ на будни и перспективни българчета, които да бъдат привлечени да се обучават в Робърт колеж, превърнал се, по думите на
Иван Шишманов, в една от “пепиниерите на просвещението ни”.
(Шишманов 1907: 53) и еталон за високо качество на образованието. Създаден като мисионерско училище (Христианский свят 1894:
135), той предлага академична програма, съставена, за да привлече
и образова талантливи ученици, обучавани във всички модерни науки,
наред с предложените им завидно високи познания по английски,
турски и класически езици. За добрата подготовка свидетелства и
старозагорецът Димитър Наумов8, който в разговор с приятеля си
Атанас Илиев „не може да се нахвали с наредбата на американското училище, с дружелюбните обноски на учителите към
учениците…” (Илиев 1926: 85).
По време на обиколката „управителят” на Робърт колеж е
придружаван от учителя по български език Ст. Панаретов9. Неизвестният автор на дописката пише: „Те посетиха училищата ни и след
като распитаха подробно за наредбата и програмата им Вошбърн остави две лири турски за две награди на мъжското училище: едната лира да са даде на тогози ученика, който наймного са отличи в българския език и една лира който са отличи
в математика.” (Ден 1875: 7–8)
„Негова милост” оставя и една лира за награда на отличилите се момичета от старозагорското девическо училище. По половин лира трябва да получат ученичката, отличила се като най-добра
в домашното ръкоделие, и онази, изучила най-добре физиологията.
Местното училищно настоятелство изказва благодарност
на Уошбърн, който явно „има симпатия към нашия народ”. (Ден
1875: 8)
8

Възпитаник на Робърт колеж. Димитър Наумов (1851, Стара Загора –
1884, Стара Загора) – агроном, общественик и издател на първият следосвобожденски вестник в Стара Загора – „Земеделец”.
9
Стефан Панаретов Хаджиилиев (1853, Сливен – 1931, Вашингтон) е
български дипломат, действителен член на Българска академия на науките,
който работи за изграждането на добри отношения между България и Съединените щати. Възпитаник и дългогодишен преподавател по български език
в Робърт колеж, женен за американката Лидия Гейл, той е и първият български
посланик в Съединените щати и заема този пост почти 11 години.
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По сходен начин протича и посещението в Сливен, като там
американският мисионер води разговор с владиката на тема каква трябва да бъде църквата в административно отношение. (Ден 1875: 8)
В резултат на анализа на текста, могат да се направят следните
изводи:
– През пролетта на 1875 г. мисията на „управителя на американското училище” (Ден 1875: 7) в Стара Загора и Сливен е свързана с проучване на състоянието, уредбата и програмите на местните
училища, както и на религиозните нагласи на българската общност.
– Вероятно Уошбърн се интересува от дейността на Старозагорския мисионерски център10 и възможностите за активизиране на
работата му в хода на започналата вече Източна криза. Според Хол
последните двама мисионери11 напускат града след Старозагорския
бой (19/31 юли 1877 г.) по време на Руско-турската освободителна война, когато „Ески Загра била изцяло разрушена” (Hall 1938: 42).
– В Сливен, в качеството си на доктор по богословие, Уошбърн
обсъжда с владиката12 административното устройство на българската църква. Интересува се от читалищното дело в града.
– Прави дарение, за да бъдат наградени на отличилите се ученици и ученички в Стара Загора и Сливен.
– Старозагорци усещат положителното му отношение към българите.
Авторът на дописката разказва за събитията обективно, без
да дава оценка и да споделя личните си пристрастия.
Любопитно е съдържанието на бележката на редактора (БР)
Стефан Бобчев13, публикувана след вътрешната новина.
„Всичко това е похвално. Но ний не можем да не са попитаме как трябва да гледаме на подобни подаръци, на подобни
10

Подр. вж. Донева 2011. Протестантската пропаганда в Ески Загра. –
В: Societas classica. В. Търново, 2011, № 5, с. 147–164.
11
Марш и Бонд.
12
Серафим Сливенски (1819, Пирдоп – 1896, Сливен) – български
православен духовник, общественик и дарител. http://mitropolia.sliven.net/
index.php?page=mitropolit.serafim.xml.
13
Стефан Савов Бобчев (1853, Елена – 1940, София) – български книжовник и общественик, редактор на седмичника „Ден”, основан и издаван
от П. П. Карапетров ( 1875–1876 г. ).
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заслуги и задължения, които ни са правят от хора чужденци.
Че г-н Вошбърн може да има симпатия към българския народ,
можем ли да заключим от две или от десет лири, които той
подарява на някои български училища? Колкото за нас маловерите, особена в подобни обстоятелства, ний подозряваме спекулативна цел в подарителя. Г-н Вошбърн е управител на американското училище в Ц-град. В това училище са учат повече от
40 души Българчета, които плащат ежегодно повече от 2000
лири за своето учение.” (Ден 1875: 8).
Редакторът, за разлика от автора на дописката, се отнася доста критично към действията на Уошбърн по време на посещението
му на Стара Загора и Сливен. Той счита, че направените парични
дарения не са безкористни, а целят да провокират интереса на младите българи към американския колеж. Бобчев се самоопределя
като принадлежащ към групата на маловерните, които подхождат
резервирано към подобни дарения, правени на българските училища
от чужденци. Редакторът напомня на читателите, „че Роберт-Колеж не е някое благодетелно училище, че то си има своята прозелитическа цел…” (Ден 1875: 8).
Двата текста (редакторският и този на неизвестния дописник)
изразяват различните позиции на българите спрямо протестантските
мисионери в средата на 70-те г. на ХІХ в. – на недоверие и враждебност и на добронамерено любопитство.
Привържениците на първата група проявяват скептичност към
„пришълците” (вкл. към д-р Уошбърн) и виждат заплаха за православието и зараждащото се национално единство. Тяхното недоверчиво, клонящо към негативизъм отношение, намира израз в бележката, публикувана като коментар към дописката на редактора на
списанието Ст. Бобчев: „Между това г. Вошбърн, като обикаля
по нашите места, ще сполучи със симпатията си да уголеми с
още 2000 лири бройя на училищните приходи. И ний се не можем
йоще да са сдобием с едно наше си народно училище.” (Ден
1875: 8). Привличането на млади и будни българи в Робърт колеж
срещу голяма такса за обучение се превръща в пречка за изграждането на едно „по-горно българско училище” (Ден 1875: 1–2).
Водещата статия, публикувана в същия брой на списанието, прави
преглед на състоянието на българските учебни заведения и заклю487

чава, че те вече не отговарят на „своето призвание” и не могат да
подготвят „хора за обществен живот“ (Ден 1875: 2). Изразява се
мнение, че „това в някои отношения, което е износно и полезно
за чужденеца, не може да бъде износно и полезно за нашенеца,
че ако на чужбина хората имат познати някои потреби и обичаи, то тези потреби и обичаи не са за нас.“ (Ден 1875: 2). Отбелязва се и обстоятелството, че поради липсата „по-горно българско
училище“ жадните за знания българи могат да се образоват само в
чужди учебни заведения, като малко от завършилите колежи и университети се връщат, за да прилагат познанията и да работят за
въздигането на народа.
Втората група, чиито позиции са изразени от неизвестния автор
на дописката от Стара Загора, разбира „симпатиите“ на мисионера Уошбърн към българите, приема благосклонно интереса му към просветната
и културна дейност и направените дарения, които трябва да стимулират
интереса на местните младежи и девойки към образованието.
Пътуването на д-р Уошбърн и Ст. Панаретов по българските
места през пролетта на 1875 г. намира отзвук на страниците на едно
българско списание. На базата на анализа на публикуваните текстове
става ясно, че за Стара Загора визитата на „управителя“ на известния
американски колеж е събитие, а редакторът на научно-политическото
списание „Ден“, излизащо в Цариград, вижда в нея опит, чрез дарителска акция, да се приобщят към колежа млади, ученолюбиви българи с прозелитическа цел.
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