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Abstract: The publication presents information on the family history and public activity of the representatives
of four generations of the National Revival family Rusovich from Arbanasi, Veliko Tarnovo. It covers the period from the
last decades of the 18th century to the beginning of the 20th century. The founder of the family is Rusi Nicolau. He
originates from Tryavna Balkan (Tryavna or the surrounding villages). He settles in Arbanassi and sets up a family before
the devastation and plundering of the village by the КardzhaliiVillans in 1798. The main part of the presentation is based
on unpublished Greek-language documents from the archive of the family, which is stored in the 963K Fund – “Brothers
Rusovich” trade house – the State Archive of Arbanasi village – Veliko Tarnovo.
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1. Родоначалникът на фамилията Русович
Едни от най-сериозните изследователи на Арбанаси – Йордан Попгеоргиев, Димитър Папазов и
Димитър Костов – са оставили интересна информация относно родоначалника на фамилията Русович.
Те твърдят, че основоположник на рода е човек на име Руси (дядо Руси). Според Й. Попгеоргиев той
„е бил преселенец от Трявна” [Попгеоргиев, Й. 1903, с. 95], Д. Папазов отбелязва, че „е бил от
тревненските села” [Папазов, Д. 1937, с. 73], а Д. Костов твърди, че е „от тревненските колиби”
[Костов, Д. 1959, с. 27].
Не е известно точно кога дядо Руси се преселва в Арбанаси. Й. Попгеоргиев е на мнение, че
това е станало преди опустошаването на селището от кърджалиите през 1798 г.: „Собствено преселението на българите от селата на Търновския балкан в Арбанаси и тяхното погърчване се е
започнало не след кърджалийските опустошения, а много по-рано; така напр. дядо Русе, родоначалникът на известната арбанашка фамилия Русович…” [Попгеоргиев, Й. 1903, с. 95]. Описвайки събитията в Арбанаси от 1798 г.1 и последствията от тях, Й. Попгеоргиев пише: „Така, бабата
на починалия вече дядо Танас Русович 2 била задигнала случайно при бягането си един юрган,
та като се върнала, направила от чершафа му ризки на децата си” [Попгеоргиев, Й. 1903,
с. 94]. Несъмнено тук става дума за съпругата на дядо Руси. От описаните събития можем да заключим, че към 1798 г. основоположникът на рода вече е живеел в Арбанаси, бил е женен и е имал деца.
Името на дядо Руси срещаме и в част от гръкоезичните документи от архива на търговска
къща „Братя Русович” – с. Арбанаси, който се съхранява във фонд 963К на ДА – гр. Велико Търново.
От тях разбираме каква е неговата фамилия – Николау. От датираните сред тези извори, даващи
конкретна информация за дядо Руси, най-старият от е от 25 май 1826 г. Този документ, който може да
1
2

През същата година селището е било нападнато и разорено от кърджалиите.
Атанас Русович е внук на дядо Руси.
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бъде определен като доказателствено писмо или разписка („αποδεικτικό γράμμα”), е изготвен от името
на Руси Николау и потвърден от същия („ñïŽóçò ÍéêïëÜïõ âåâáéþíù”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1,
а.е. 53, л. 9]. Същото име фигурира и в настойническо писмо („T πιτροπικό γράμμα”) от 26 септември
1827 г. Под изложението на документа е написано: „Аз Русис Николау потвърждавам горното”
(„Tãþ } ñïŽóçò ÍéêïëÜïõ âåâáéþíù ôÜ Víùèåí”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 53, л. 10]. Името
„Руси Николау” откриваме и в писмо от Г. Корнесиос до търновския митрополит3 от 27 ноември 1827 г.
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 53, л. 14], както и в още два гръкоезични документа от архива на
търговска къща „Братя Русович” – с. Арбанаси, които не са датирани. Под текста на първия, който
представлява списък на дрехи, е написано следното: „Тези гореописани дрехи ги остави кир Руси
Николау да се продадат от негово име и колкото гроша искаше [да] получи имам [да] ви ги
плащам и така да е” („áˆôÜ ôÜ Bíüôåñù öïñÝìáôá ôÜ áößóå | êñ ñïŽóç ÍéêïëÜïõ íÜ ðïëçèïí
årò DíïìÜ ôïõ, êáß ï$óá ãñüóéá _èåëïí ðéÜóç, V÷ù óAò ôÜ TìâÜæåé, êáß Tóôù”) [ДА – ВТ, Ф. 963К,
оп. 1, а.е. 53, л. 1]. В края на втория, също списък с вещи, е отбелязано: „Аз Руси Николау” („Åãï ù
ñïõóç íéêïëáïõ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 53, л. 2]. Съдържанието на този документ провокира
нашия интерес поради предметите, които са представени в него, показателни за стандарта на живот
на техния притежател и неговото семейство:
„Списък на връчените от мен вещи на господин х[аджи] Димитриос х[аджи] Йованоглу,
за да ми ги пази в неговия дом:
1
2
1
1
1
1
1
2

комплект книги в седем тома на стойност 150 гроша;
чифта обувки за 26 гроша;
сребърен часовник;
лъжица за чорба;
сабя с такъма £;
пушка;
чифт пищови;
шапки.

Аз Руси Николау.
Потвърждавам горното, Анастасия Руси.”
(„ÊáôÜóôé÷ïí ô™ í Tã÷åéñéóèÝíôùí ðáñ’ Tìï ðñáãìÜôùí ô™ Êýñ ×: Äçìçôñß¥ ×.
Ãùâáííüãëïõ, uíá öõëÜîf ìïé áˆô@ Tí ôi ïrêéJ áˆôï.
1
2
1
1
1
1
1
2

ó™ìá âéâëßùí årò 7 ôüìïõò, Bîßùí ãñü: 150
æåõãÜñéá ‰ðïäÞìáôá ðñüò 26 ãñü.
›ñïëüãéïí BóçìÝíéïí.
÷ïõëéÜñéïí ôï ôæïñâá.
óðáèßïí ìÝ ôï ôáêßìé ôïõ.
ôõöÝêéïí.
æåõãÜñé ðéóôüëéá.
êáðÝëëá.

Åãï ù ñïõóç íéêïëáïõ
âåâéïíü áíïèSí áíáóôáóçá ñïõóç“)

[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 53, л. 2]

От съдържанието на цитирания документ виждаме, че основоположникът на арбанашкия род Русович,
освен че притежава пълен за времето комплект въоръжение (сабя с такъма], пушка и чифт пищови) –
необходимост, вероятно провокирана от конюнктурата на епохата, проявява интерес и към книгите.
3

В писмото не е посочено името на митрополита. По това време търновски митрополит е Константий,
който е избран за такъв през юни 1827 г. Вж.: Тютюнджиев, И. 2007, с. 190.
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Фактът, че в Арбанаси е живял човек с името Руси Николау се потвърждава и от част от
документите, съдържащи се в така наречените от Иван Снегаров „Стар търновски църковен кодекс”
и „Друг търновски църковен кодекс”. В документ № 31 (по номерацията на Ив. Снегаров) на първия,
който представлява свидетелство, издадено от търновския митрополит Макарий на 1 януари 1816 г.,
удостоверяващо произхода на братята Йоан и Скарлат Димитриу Петрович от Арбанаси, сред имената
на арбанашките свещеници и първенци (Ïs ôï ¢ëâáíéôï÷ùñßïõ såñåqò êáp ðñïåóô™ôåò), които са
се подписали като свидетели присъства и това на Русе4 (Ñïýóçò) Николау [Снегаров, И. 1934, с. 20].
В документ № 37 (по номерацията на Ив. Снегаров) на същия кодекс, който представлява свидетелство
за благородния произход на гореспоменатите братя Петрович, от декември 1822 г. сред имената на
‚
свидетелите, излъчени от първенците на Арбанаси (Ïs ðñüêñéôïé ô\ò ÷þñáò Áëâáí[é]ôï÷ùñßïõ),
‚
отново срещаме името Руси ( Ñïýóçò) Николау [Снегаров, И. 1934, с. 26–27]. На базата на това, че
името на родоначалника на фамилията Русович фигурира сред имената на арбанашките първенци
като свидетел, можем да приемем, че той се е ползвал с доверие и уважение както сред своите
съселяни, така и вероятно сред клира на Търновската митрополия. Нещо повече – цитираните документи
свидетелстват, че той е не само жител на Арбанаси, а е и един от първенците на селото. Този факт се
потвърждава и от документ [НБКМ, БИА, Ф. 36, ІІА 3588]5 от архива на Георги Попсименов. В този
исторически извор от 1816 г., отново сред първенците на Арбанаси, и то на първо място фигурира
името Руси Николау. Нещо повече – пред името е поставен печат, за който имаме основание да
приемем, че е на основоположника на рода Русович.
Информация за дядо Руси откриваме и в „Друг търновски църковен кодекс”, съставянето на
който е инициирано от търновския митрополит Иларион Критски (1821–1827; 1831–1838) с цел в него
да се вписват имотите на църквите и манастирите в Търновска епархия [Снегаров, И. 1941, с. 1]. От
документ № 16 (по номерацията на Ив. Снегаров), който представлява сметка (ëïãáñéáóì{ò) на
църквата „Св. Димитър” в Арбанаси разбираме, че наемател на един от деветнадесетте дюкяна,
които са част от недвижимите имоти на тази църква е Руси Николау. Същият исторически извор
предоставя информация и за професията на наемателя: „Руси Николау терзи” [Снегаров, И. 1941,
с. 50].
Името на родоначалника на рода Русович фигурира и в документ № 20 (по номерацията на Ив.
Снегаров), който представлява опис на вещите на църквата „Успение Богородично” в Арбанаси. В
графата „парично количество” е записано: „100 гр. готови (Vôïéìá) у епитропа Христо и 177 гр. и
20 п. у поп Руси Николау – всичко 277 гр. и 20 п.” [Снегаров, И. 1941, с. 53]. Според този извор,
ако действително става дума за дядо Руси, а не разполагаме с информация за друг жител на Арбанаси
със същото име (Руси Николау), се оказва, че той най-късно през 20-те години на XIX в. е бил
ръкоположен за свещеник и като такъв е съхранявал част от парите на църквата. Тази информация не
се потвърждава от други документи, но на базата на примери от периода можем да допуснем, че това
действително се е случило.
Името „Руси” фигурира и върху два от съдовете, принадлежащи на църквата „Рождество Христово”: чаша от 1808 г. и дискос от 1814 г. Според Й. Попгеоргиев името, изписано върху тях, е това на
„дядото и родоначалника на известната арбанашка фамилия Русович” [Попгеоргиев, Й. 1903,
с. 105]. Можем да приемем, че тези съдове са дарени на гореспоменатата църква именно от Руси
Николау. В случая виждаме основоположника на рода Русович не просто като един от дарителите на
арбанашките храмове, а като дарител на най-авторитетния сред тях – „Рождество Христово”. Това
дарение, макар и косвено, потвърждава, че в началото на ХІХ в., основателят на фамилията Русович
е вече един от първенците в Арбанаси. Косвено потвърждение за това, че дядо Руси се проявява като
голям дарител откриваме в отношението, проявявано към тази църква от страна на един от внуците на
дядо Руси – Кирил Русович. Той се разпорежда в нея като в семейна собственост, като не позволява
в същата да се провеждат служби на друг език, освен на гръцки. Д. Папазов описва следния инцидент
между Кирил Русович и даскал Панайот Антонов: „В тази църква Рождество Христово баща ми
Иван поп Атанасов Сакеларов, наречен още Папазоолу, както и съседът ни Хаджи Кирола Д.
Русович, бяха, ако може тъй да се каже, почетни певци на църквата… Инцидентът ето как
стана: В тази църква имаше обща служба – ìïíïêëçóßá... Когато дойде ред да се четат паре4
5

Така името е преведено от Ив. Снегаров.
Благодаря на доц. д-р Гергана Георгиева (ВТУ) за предоставеното копие на оригинала на документа.
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миите – пророческите притчи, даскал Панайот се изправи всред църквата и започна да чете
на славянски. Но едва той започнал четенето, и Хаджи Кирола, който нищо не позволяваше да
се чете на славянски в тази църква, извика с висок глас и грубо на учителя да млъкне” [Папазов
Д. 1937, с. 13]. Тази теза се подкрепя и от Д. Костов: „Хаджи Кирула Русевич считал църквата
„Рождество Христово” едва ли не за своя семейна църква (на нея дядо му Руси подарил някои
църковни вещи) и не давал да се чете нищо на славянски” [Костов, Д. 1959, с. 39].
От изложеното дотук можем да обобщим следното: родоначалникът на рода Русович е Руси
Николау. Неговите корени са от Тревненския балкан (Трявна или околните села) – факт, който категорично показва неговия български произход. Преселва се в Арбанаси и създава семейство преди
опустошаването и разграбване на селището от кърджалиите през 1798 г. Името на неговата съпруга
откриваме сред тези на свидетелите във вече цитираното настойническо писмо („Tðéôñïðéêü ãñÜììá”)
от 26 септември 1827 г.: „Анастасия, жена на Руси Николау” („¢íáóôáóßá ãõíÞ ñïŽóç ÍéêïëÜïõ”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 53, л. 10]. Същото собствено име със съпружеската добавка „Руси”
фигурира и в един от вече споменатите списъци с вещи: „Потвърждавам горното, Анастасия
Руси” („âåâéïíü áíïèSí áíáóôáóçá ñïõóç”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 53, л. 2]. Не разполагаме
с конкретна информация за нейния произход. Все пак, може да се направи едно предположение.
Сравнително грамотното и четливо писане от ръката на Анастасия Руси може да се изтълкува като
следствие от това, че тя е от стар и заможен арбанашки род. Обучението в грамотност на момичета
през тази епоха не е обикновено явление и е по-скоро изключение отколкото правило. Това означава, че
семейството, от което произлиза Анастасия, е било напредничаво и с висок социален статус. Преди
1798 г. Руси и Анастасия са се сдобили с наследници, които по това време са невръстни деца.
Първоначално Руси Николау упражнява терзийския (шивашкия) занаят. За целта наема дюкян,
собственост на църквата „Св. Димитър”, който вероятно се е намирал в централната част на Арбанаси
и където е била оформена чаршийската (пазарната) част на селището. Документите от фонд 963К
дават основание да допуснем, че той се опитва да разшири своята занаятчийска дейност, като я
доразвие в търговска.
През първите десетилетия на XIX в. Руси Николау се утвърждава в Арбанаси и се изявява
като активен член на местната общност. Откриваме неговото име в качеството му на свидетел, сред
тези на първенците на селището върху документи, издавани от Търновската митрополия, по дела,
засягащи православната общност. Неговият авторитет се утвърждава и от дейността му като дарител
на църквата „Рождество Христово”. Много вероятно е, както свидетелства един от документите, да
поема и функцията на свещенослужител.
2. Преките наследници на Руси Николау
От изложеното дотук виждаме, че през 1798 г. Руси Николау и неговата съпруга Анастасия вече
имат няколко, неизвестни на брой деца, които през този период са все още невръстни. Въпросът,
свързан с преките наследници на семейството, се осветлява в известна степен от документите, които
се съхраняват във фонд 963К – Търговска къща „Братя Русович” – село Арбанаси. Най-ранно датираният от тях е писмо [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 53, л. 3, 3 гръб] от 17 август 1823 г. (1823
áõãïõóôù 17), адресирано от Свищов (óéóôïâé) за Арбанаси (äéá áñâáíéôï÷ïñé) по следния начин:
„до моя силнолюбящ и силножелан баща и многообичната ми майка, [на които] като се покланям синовно, честната Ви десница целувам” („ðñïò ôïí öéëïóôïñãïôáôïí êáé ðåñéðïèéôïí ìq
ðáôáñáí êáé ðáíöéëôáôé ìïõ ìéôåñá åéåéêïò ðñïóêõíïóáò ôÞí ôçìéáí óáò äåîéáí áêñéâïò áóðáæïìå”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 53, л. 3]. В заключителната част на писмото четем: „Оставам обична
ваша дъщеря Ланбу Руси. Винаги да ме помните. Със скъпите си писма да не ме забравяте”
(„ìåíïõ áãáðéôé óáò êïñé ëáíðïõ ñïõóé ðáíôá íá ìå åíèéìáòôé[ôå] ìå áãáðéôå óáò ãñáöéò íá ìéí ìå
áëéòìïíéóåôå”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 53, л. 3 гръб]. Фактът, че въпросната Ланбу, чието име
е вероятно е производно или умалителна форма на разпространените през тази епоха имена Ламбуша
или Ламбрица, се подписва с бащиното си име – Руси показва, че действително нейните родители, за
които е адресирано посланието са Руси Николау и неговата съпруга Анастасия. Този факт дава основание да прием, че към момента Ланбу (или Ламбу) (17 август 1823 г.) вероятно не е омъжена. Същият
исторически извор дава информация и за други членове на семейството: „На кир Димитрис, зет ни,
братски се покланям заедно със сестра ми Кириаки и заедно с неговата принцеса сладко ги
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прегръщам. Теодора и Параскеви братски ги целувам. На всички приятели и роднини се покланям.
На Теодораску майчински му пожелавам да не се скита и да не си губи времето, [а] да седне да
работи. Да му дадете и една дреха да се намята, да не настине никак. Да се грижите да не
прекарва дълго време [навън]” („ôïí êõñ äéìéôñé ãáíðñï ìáò áäåëöéêïò ôïí ðñïóêõíï ïìïõ ìå ôéí
áäåëöéí ìïõ êõñéáêõ êáé ìåôá áñ÷ïôïõðïõëá ãëéêïò ôïõò áóðáæïìå ôéí äå èåùäïñá êáé ðáñáóêåâé
áäåëöéêïò ôéò áóðáæïìå öéëïõò êáé óéíããåíéò ïëïõò ôïõò ðñïóêõíï ôïí èåùäïõñáóêïõ ìåôñéêïò
ôïí åõ÷ïìå íá ìéí ðåñðáôé íá ÷áíåôå íá êáèéóé íá äïëåâé íá ôï äïóåôé êáé åíá ñïõ÷ïõ íá óêáðåíåôé
íá ìéí êñåïëïãéóé ôéðïôáò íá ôïí åðéìåëéèéôå íá ìéí áðåñáóé ðïõëéò êåñïò”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп.
1, а.е. 53, л. 3].
От цитирания абзац се разбира, че Ланбу (Ламбу) Руси има сестра на име Кириаки. В същия
текст се споменава и зет на семейството на име Димитрис. В изложението на писмото не е написано
буквално, че Димитрис е съпруг на Кириаки, но макар и не категорично, този текст ни дава основание
да приемем, че Кириаки е омъжена за гореспоменатия зет на семейството на име Димитрис: „На кир
Димитрис, зет ни, братски се покланям заедно със сестра ми Кириаки…” („ôïí êõñ äéìéôñé
ãáíðñï ìáò áäåëöéêïò ôïí ðñïóêõíï ïìïõ ìå ôéí áäåëöéí ìïõ êõñéáêõ…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1,
а.е. 53, л. 3]. Информация за Димитрис, зетя на Руси Николау, откриваме и в друг документ от
гореспоменатия архив. Той е изготвен на 25 май 1826 г. от името на Руси Николау, удостоверяващ, че
му е изплатен дълг по облигация от страна на хаджи Димитракис Йоану. Документът е изготвен
„поради това, че облигацията не е у мен [за] да му се даде обратно според обичая, когато
дългът е погасен, понеже е в моя зет Димитриос Атанасиу, който отсъства и е в селата по
свои дела…” („êáß ìÝ ôü íÜ ìçí åxíáé ή }ìïëïãßá êïíôÜ ìïõ, êáß íÜ ôïõ äïèi }ðßóù TîùöëßæùíôÜò
êáôÜ ôçí óõíÞèåéáí, TðåéäÞ ôÞí V÷åé } ãáìâñüò ìïõ ÄçìÞôñéïò Áèáíáóßïõ, } }ðïqïò ëåßðåé Tîù årò
ôá ÷ïñßá ðñüò ÷ñåßáí ôïõ…” [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 53, л. 9]. Освен че този текст потвърждава,
че действително Руси Николау има зет на име Димитриос (Димитрис), от него разбираме и неговата
фамилия – Атанасиу. Фактът, че през този период в Арбанаси живее мъж с това име се потвърждава
и от определения от Иван Снегаров като „Стар Търновски църковен кодекс”. Във вече цитирания в
предходния параграф документ № 37 (по номерацията на Ив. Снегаров) от месец декември 1822 г.,
който удостоверява благородния произход на братята Йоан и Скарлат Петрович от Арбанаси, сред
първенците от същото селище (Ïs ðñüêñéôïé ô\ò ÷þñáò ‘Áëâáí[é]ôï÷ùñßïõ), които са се подписали
като свидетели, на последна позиция, непосредствено след името на Руси Николау фигурира това на
Димитър Атанасиу [Снегаров, И. 1941, с. 26–27]. Категорично потвърждение, че Димитриос (Димитрис) Атанасиу е зет на Руси Николау намираме във вече споменатото настойническо писмо от 26
септември 1827 г., в най-долната част на което, на последна позиция сред свидетелите, удостоверяващи
истинността на документа е написано: „Димитрис Атанасиу, зет на Руси, потвърждавам горното,
както и това бе написано от моята ръка” („ÄçìÞôñçò ’Áèáíáóßïõ ñïyóç ãáìâñüò âåâáéþíù ôÜ
Díùèåí êáèþò êáß äéÜ ÷åéñüò ìïõ ôü ðñAãìá”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 53, л. 10]. Същия
документ ни информира, че Руси Николау има още един зет (освен Д. Атанасиу), от което косвено
разбираме, че той има и поне още една дъщеря, която към датата на документа (26 септември 1827 г.)
е омъжена. Основание за това ни дава фактът, че в още в началото на разглеждания документ, който
може да бъде определен като вид пълномощно, е записано: „Чрез настоящото свидетелско, епитропско писмо заявявам, че упълномощавам и настойнически определям в съгласие с моята съпруга
пребиваващия в Букурещ любим наш зет, съпруг на дъщеря ни, господин Илия Теодору…” („Äçëïðïé™
äéÜ ôï ðáñüíôïò Tììáñôýñïõ Tðéôñïðéêï ãñÜììáôïò, ï
$ôé äßäùìå ðAóáí ðëçñåîïõóéüôçôá, êáß
Tðéôñïðéê™ò äéïñßæù óõìöþí ôi Tìi óõæýã¥ ôïí Tí âïõêïõñ[åóôé] äéáôñßâïíôá 5ßëôáôïí ^ì™í Tðß
èõãáôñß ãáìâñüí êýñéïí $Çëßáí èåïäþñïõ…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 53, л. 10]. От цитирания
текст става ясно, че вторият зет на Руси Николау се казва Илия Теодору, който към датата на изготвяне
на документа (26 септември 1827 г.) се намира в Букурещ и е съпруг на негова дъщеря, чието име не
е споменато в този извор. Името Илия Теодору и потвърждението, че той е зет на Руси Николау, фигурират
и в друг документ от фонд 963К – Търговска къща „Братя Русович”. Този исторически извор представлява писмо с дата 27 ноември 1827 г., написано от К. Корнесиос (Ê: ÊïñíÝóçïò × Å #Áãáò ) и
адресирано до търновския митрополит: „За Всесветия и богоизбран Свети митрополит на Търново
и мой духовен отец“ („ô© Ðáíéåñùôçôù êáß èåïðñïâëÞôù $Áãé¥ ÌçôñïðïëÞôé Ôïõñíüâïõ ô¥ êáôÜ
ðíåìá ìïß Ðáôñß”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 53, л. 14 гръб]. В него четем: „Уведомявам Ваше
Светейшество за това, че някой си Илия Теодору, зет на някой си Руси Николау, сега живеещ в
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‚
село Арбанаси от тема Търново…” („Ðñüò äÝ åräïðïé™ ôi ðáíéåñþôç ôçò, ï$ôé êÜðïéïò Çëßáò
èåïäþñïõ ãáìâñüò Tðß èõãáôñß ôéíüò …ïýóç ÍéêïëÜïõ ôï _äç êáôïéêïíôïò årò ôü ÷ùñßïí
’Áëâáíéôï÷üñé Bðü èÝìá Ôïõñíüâïõ…”). Не разполагаме с конкретна информация за името на
дъщерята на Руси Николау, за която е женен въпросният Илия Теодору. Възможно е негова съпруга да
е както по-горе споменатата Ланбу (Ламбу), така и някоя друга дъщеря на дядо Руси. Потвърждение,
макар и косвено, за това че той има и други дъщери (освен Ланбу (Ламбу) и Кириаки) намираме във
вече цитираното писмо, написано на 17 август 1823 г. от Ламбу Руси и адресирано до нейните родители.
Непосредствено след поздравите, отправени към кир Димитрис и Кириаки, в него пише следното:
„Теодора и Параскеви братски ги целувам.” („ôéí äå èåùäïñá êáé ðáñáóêåâé áäåëöéêïò ôéò
áóðáæïìå”) и продължава: „На всички приятели и роднини се покланям.” („öéëïõò êáé óéíããåíéò
ïëïõò ôïõò ðñïóêõíï”). Изложението на документа ни дава известно основание да приемем, че
авторката (Ламбу Руси) следва логическа последователност, като поднася поздравите си първо към
членовете на семейството, а след това към роднините и приятелите. Първо се обръща към родителите
си, след това поздравява омъжената си сестра Кириаки и нейния съпруг кир Димитрис. Следват
„братски целувки”, отправени към Теодора и Параскеви, и едва след това „поклоните”, отправени към
приятелите и роднините. Анализът на тази последователност в текста на писмото ни дава основание
да приемем, че Теодора и Параскеви са сестри на Ламбу Руси, тоест дъщери на Руси Николау. Тази
теза в известен смисъл се подкрепя и от изразеното в писмото отношение към цитираните вече лица.
На родителите си Ламбу се покланя и им целува ръка. Към зет си и омъжената си сестра, която е вече
част от семейството на кир Димитрис Атанасиу, както и към приятелите и роднините авторката на
писмото отправя поклони, а Теодора и Параскеви целува братски. Тезата, че Теодора и Параскеви са
дъщери на Руси Николау, отново, макар и косвено, се потвърждава от по-нататъшният текст на писмото:
„Казвам ви, майка и Теодора и Параскеви, Арбанаси добре да го гледате. Три пъти на ден
нежно да целувате изваяните му дувари и по един камък да вдигате и казвайте: „Бог да прости”
този, който построи селото и да благодарите на Бога, че сте на това място. Ден и нощ да
молите Пресветата Богородица и в църквите да тичате и за друго място да не си помисляте.
От Арбанаси и от Търново и от Раховица друго място да не пожелаете” („óáò ëåãïõ ìáíá êáé
èåùäïñá êáé ðáñáóêåâé ôïõ áñâáíéôï÷ïñé êáëá íá ôïõ êõôáæéôå ôñéò öïõñåò ôéí çìåñá íá ãëéêïöéëáôé
ôá ÷éìåíá ôá ôïõâáñãéá êáé áðïõ ìéá ðåôñá íá óåêïíåôé êáé èåï óéí÷ïñåò íá ëåôé ïðéïò ðñïôï
åâáëé ÷áéñé êáé å÷ôåóé ÷ïñãéïõ êáé íá åõ÷áñéóôáôé ôïí èåïí ïôé âñåèéêåôé åéò áõôï ìåñá íé÷ôá íá
ðáñáêáëéôå ôéí äåóðéíáí ðáíáãéáí êáé åéò ôéò åêëéóéåéò íá ôñå÷éôå êáé áëïõ íá ìéí åííéáôéåôå”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 53, л. 3]. Анализът „между редовете” на този абзац, а именно, че Ламбу
Руси се обръща едновременно с гореизложените „заръки” както към своята майка, така и към Теодора
и Параскеви показва, че авторката на писмото определя и трите жени като представители на едно
цяло, тоест като едно семейство. Този факт дава още едно основание да приемем, че двете момичета
са сестри на Ламбу, тоест, дъщери на Руси Николау които живеят в бащиния си дом, от което следва,
че към датата на писмото (17 август 1823 г.) още не са омъжени. Потвърждение на тази теза, макар
и отново косвено, откриваме и в заключителната част на писмото. След посвещението в края на
документа: „Оставам обична ваша дъщеря Ланбу Руси” („ìåíïõ áãáðéôé óáò êïñé ëáíðïõ ñïõóé”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 53, л. 3 гръб] и молбата към семейството: „Винаги да ме помните. Със
скъпите си писма да не ме забравяте.” („ðáíôá íá ìå åíèéìáòôé ìå áãáðéôå óáò ãñáöéò íá ìéí ìå
áëéòìïíéóåôå”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 53, л. 3 гръб] и „Моля Ви да не страдате заради мен,
понеже [тогава] и аз не страдам повече, а да ме помни[те].” („ðåñéêáëï óáò íá äåí ðïíéôé äéá
ëïãîõ ìïõ åðéäéò êáé ãï äåí ðïíï ðëåïí áëá íá ìå åíèéìáóôé”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 53, л. 3
гръб] отново следва молба, без да е посочено към кого точно е отправена: „За майка и татко да се
грижите колкото ви е възможно” („ôïéí ìáíá êáé ôïí ìðáìðá íá ôïõò ðåñéðéåéóôé ïóïõí ôïõ äéíáôïí
óáò”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 53, л. 3 гръб]. Логично е да приемем, че този призив може да бъде
отправен предимно към по-младите членовете на семейството, тоест към децата на Руси Николау и
неговата съпруга Анастасия, които вероятно все още живеят в бащиния си дом. Такива според
гореизложения анализ на текста могат да бъдат споменатите нееднократно Теодора и Параскеви.
Гръкоезичната част от документите, съхранявани във фонд 963К – Търговска къща „Братя
Русович” – село Арбанаси, ни информират, че Руси Николау има поне един син. Информация за това
откриваме във вече цитираното пълномощно, изготвено от името на Руси Николау, в съгласие с неговата
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съпруга, с което упълномощава своя зет Илия Теодору: „да задължи от моя страна и по всякакъв
начин да принуди, доколкото е възможно господин х[аджи] Димитриос х[аджи] Йованоглу,
който по две неизплатени полици ми дължи негова чест 1 400, сиреч хиляда и четиристотин
гроша, дадени му в заем от покойния ми син Димитриос…” („uí’ ‰ðï÷ñåþóf ›ò ðáñ’ Tìï, êáß
êáôÜ ðAíôá ôñüðïí âéÜóçôáé, ï$óïí äýíåôáé, ôüí êýñéïí ×: ÄçìÞôñéïí ×: ÃéïâÜíïãëïõ, ï$ðùò Bðïäùóf
áˆô© ôüôå äéÜ äýï ÷ñåïóôéê™í áˆôï }ìïëïãé™í |öåéëüìåíÜ ìïé ðáñÜ ô\ò áˆôï ôéìçüôçôïò 1 400:
_ôïé ÷ßëéá ôåôñáêüóéá ãñïóéá, äáíåéóèÝíôá áˆô© ðáñÜ ôï ìáêáñßôïõ ‰éï ìïõ Äçìçôñßïõ”) [ДА – ВТ,
Ф. 963К, оп. 1, а.е. 53, л. 10]. От този откъс разбираме, че Руси Николау е имал син на име Димитър,
който към датата на изготвянето на цитирания документ (26 септември 1827 г.) е покойник. В
документите няма конкретна информация относно това дали той е бил женен и дали е имал деца.
Косвени данни от други източници, които са изложени в следващия параграф на тази публикация,
дават основание да приемем, че същият е създал семейство и поколение.
На базата на гореизложения анализ на гръкоезичните документи от фонд 963К – Търговска
къща „Братя Русович” – село Арбанаси можем да заключим, че родоначалникът на рода Русович –
дядо Руси, има поне един син. Неговото име е Димитър (ÄçìÞôñéïò), който е починал, вероятно
сравнително млад, преди 26 септември 1827 г. Анализът на документите ни дава основание да твърдим,
че в семейството на Руси Николау и неговата съпруга Анастасия се раждат поне четири дъщери. За
едната от тях, на име Ланбу (Ламбу), можем да приемем, че към 17 август 1823 г. е в зряла възраст
и по неизвестни причини се намира в Свищов. Вероятно към същата дата не е омъжена. Втората
дъщеря в семейството се казва Кириаки. С голяма степен на сигурност можем да твърдим, че по
същото време (17 август 1823 г.) тя е омъжена за човек на име Димитър Атанасиу (ÄçìÞôñçò,
ÄçìÞôñéïò Áèáíáóßïõ) и семейството живее в Арбанаси. Със същата степен на сигурност можем
да приемем, че Руси и Анастасия имат още две дъщери – Теодора и Параскеви, които най-вероятно
към 17 август 1823 г. не са омъжени и живеят в бащиния си дом в Арбанаси. Гръкоезичните документи
дават основание да твърдим, че към 26 септември 1827 г. Руси Николау има още един зет. Неговото
име е Илия Теодору и към същата дата се намира в Букурещ. Името на неговата съпруга не е известно.
Можем да допуснем, че Илия Теодору е съпруг на една от трите дъщери в семейството на Руси
Николау (освен Кириаки), за които не разполагаме със сигурна информация, че към 17 август 1823 г. са
омъжени: Ланбу (Ламбу), Теодора или Параскеви, или че е женен за друга, неизвестна по име дъщеря
на семейството.
На базата на наличния изворов материал е трудно да бъде установено кога и в каква последователност са родени преките наследници на Руси Николау и неговата съпруга Анастасия. Анализът на
цитираните документи дава основание да предположим, че Димитър, Кириаки и Ламбу са родени
преди Теодора и Параскеви.
3. Внуците на Руси Николау
Информация за внуците на основоположника на рода Русович – дядо Руси Николау – ни предоставя
Д. Папазов роден и израсъл в Арбанаси. Той е представител на следващото поколение и затова можем
да приемем, че в известен смисъл неговият разказ е от позицията на техен съвременник: „Знае се, че
дядото на Хаджи Киролата 6, а именно дядо Руси, е бил от тревненските села: той е родоначалник на фамилията Русович, от които двама братя: Кирола и Атанас живяха в Арбанаси,
както и сестра им Матрона, а други двама братя: Иларион и Костаки – в Букурещ” [Папазов,
Д. 1937, с. 73]. От този свидетелски разказ разбираме, че дядо Руси има поне четирима внуци и една
внучка, както и че трима от тях: Кирил, Атанас и Матрона живеят в Арбанаси, а Костаки и Иларион
се установяват в Букурещ. Фактът, че те са посочени като наследници на рода, чийто основоположник
е Руси Николау ни дава основание да допуснем, че са такива по мъжка линия, тоест, че са преки
наследници на сина на дядо Руси – Димитър. Тази теза се потвърждава от документите, които се
съхраняват във фонд 963К – Търговска къща „Братя Русович” – село Арбанаси. В този архив се
съхраняват две писма [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 17, л. 2, 3 гръб], адресирани от Атанас Русович до
Кирил Русович, които завършват по следния начин: „Това е и оставам искрен Ваш роден брат
Атанасиос Д. Русович” („ôáýôá êáp ìÝíï } årëåéêñçí{ò ’Áõôáäåë5ïò óáò ’ÁèáíÜóéïò Ä.
Ñï‹óóïâçôæ” и „ôáýôá êáp ìÝíù ü åéëåéêñçíçò Áõôáäåëöïò óáò ÁèáíÜóéïò Ä. Ñïύóóïâéôæ”). В
6
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единственото запазено писмо, адресирано до Атанас Русович, обръщението е: „Господин Атанасие
Д. Русович!” („Êýñéå ’ÁèáíÜóéå Ä. Ñï‹óïâçôæ!”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 50]. В същото четем
и: „Поднесете, моля, на родния ви брат г[осподин] Кирил братски поздрави и благопожелания
от наша страна” („ÐñïóöÝñåôå, ðáñáêáë©, êáß ô© ÁˆôáäÝë5¥ óáò Ê. ÊõñÞëë¥ ôïýò Tê ìÝñïõò
ìáò Bäåëöéêïáóðáóìïýò êáß ôÜ TðåõêôÞñéá.”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 50]. Тези писмени
извори потвърждават твърдението на Д. Папазов, че Кирил и Атанас са братя. Освен това в тях
Атанас Русович изписва своето бащино име в съкратен вид чрез буквата „ Ä” (’ÁèáíÜóéïò Ä.
ÑïŠóóïâçôæ) – същата, с която започва името на сина на Руси Николау – Димитър. Идентично
съкращение при изписването на бащиното име откриваме и в писмата, написани от Кирил Русович, в
които той се подписва като Кирил Д. Русович (Êõñéëëïò Ä. Ñïõóóùâéôæ, Êýñéëëïò Ä. Ñïýóóùâéôæ,
Êõñßëëïò Ä. Ñïýóóùâéôæ, Êõñßëëïò Ä. Ñïýóóïâéôæ) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 3, 4, 5, 6, 8,
9 гръб, 11, 14, 15, 17, 18 гръб, 20], а в писмата, адресирани до него, обръщението е „Господин Кириле
Д. Русович !” („Êßñéå Êýñéëëå Ä. Ñïýóóïâéôæ!”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 13], „Почитаеми
господине Кириле Д. Русович!” („#Åíôéìå Ê{ñéå Ê{ñéëëå Ä. Ñï{óóïâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1,
а.е. 14], „Почитаеми господине Кириле Д. Русович” („’Åíôçìå Êýñéå Êýñéëëå Ä. ÑïŠóóïâéôæ”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 17, л. 1, 3] и „Почтенейши господине Кириле Д. Русович…” („Ôéìéþôáôå
Êýñéå Êýñéëëå Ä. Ñïýóïâéôæ…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 46]. Името на Кирил Д. Русович
(Êõñßëëïò Ä. Ñïýóóùâéôæ) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 45] откриваме и сред имената на свидетелите
в брачния договор на неговия брат Атанас Русович, както и в няколко документа, касаещи уреждане
на финансово-стопански отношения: „…получих в заем от господин Кирил Д. Русович гр[оша]
6 000…” („…Täáíåßóèçêá ðáñÜ ôï êõñßïõ Êõñßëëïõ Ä. Ñïýóóïâéôæ ãñ. 6 000…”) [ДА – ВТ, Ф.
963К, оп. 1, а.е. 47], „Долуподписаните свидетелстваме, понеже присъствахме когато се спогодиха г[оспод]ин х[аджи] Кирилос Д. Русович с…” („Ïr ‰ðï5áéíüìåíïé ìáñôõñïìåí TðåéäÞ
å‰ñÝèçìåí ðáñ˜í, ï$ôáí TóõìâéâÜóèçóáí } Ê[ýñé]ïò × Êýñéëëïò Ä. Ñï‹óùâéôæ, ìÝ…”) [ДА – ВТ,
Ф. 963К, оп. 1, а.е. 43]. В един от тези документи, който представлява договор от 19 юли 1868 г. е
написано изцяло неговото бащино име: „Днес се договорихме ние долуподписаните с господин
Кирола Димитриу Русович относно дълга, който има съпругът ми Михалис към споменатия
[от] 3403 [гроша]” („óßìåñïí åóéíöïíéóáìå sìßò åêáôïèåí \ðïöåíïìåíé ìå ôïí Êéñ. Êéñïëá
äéìéôñéïõ ñïõóïõâéôæ |ðï‰ ÷ñéïóôïõóå ï óéæé÷ïó ìïõ ìé÷áëéò ôï ñéèåíäïò 3403:”) [ДА – ВТ, Ф.
963К, оп. 1, а.е. 48]. Пълното име на Кирил Димитров Русович (Êýñéëëïò Äçìçôñßïõ Ñïýóùâçôæ)
[Óõìåùíßäçò, É. 1850, с. 378.] срещаме и сред тези на спомоществователите на издадената на гръцки
език през 1850 г. в Цариград книга на Иван Симеонов (ÉùÜííçò Óõìåùíßäçò)7 „Пътеводител на
благочестието” (Ïäçãüò ôçò åõóåâåßáò). С това не се изчерпва благотворителната и обществена
дейност на Кирил Русович. Той е и един от спомоществователите и инициаторите за набиране на
средства за българската църкава „Св. Стефан” в Цариград през 1860 г. Заедно с Георги Попсимеонов
(Георги Анагност) поема ангажимента да представлява Цариградското църковно настоятелство в
Търновска епархия [Атанасова, С. 2016, с. 147].
Бащиното име на Атанас Русович, изписано в пълната му форма, откриваме в два документа от
архива. Това са брачни договори от 25 октомври 1859, касаещи сключен от него брак. И в двата е
записано името Атанасиос Димитриу (Bèáíáóéïí äçìçôñéïõ [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 44] и
ÁèáíÜóéïò äçìçôñßïõ [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 45]), като не е отбелязана фамилията. Основание
да сме сигурни в това, че става дума за Атанас Русович, освен че тези извори са открити в архива на
фамилията, е и фактът, че договорът, написан от името на жениха е подписан от самия него – Атанасиос
Д. Русович (’ÁèáíÜóéïò Ä. Ñïõóóïâéôæ), а сред имената на свидетелите е записано това на един от
неговите братя – Кирил Д. Русович (Êõñßëëïò Ä. Ñïýóóùâéôæ) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 45].
7
Иван Симеонов Балабанов, подписвал се в трудовете си като Йоанис Симеонидис, български възрожденски
просветен деец и книжовник елинист. Роден около 1785 г. в неврокопското село Търлис. Завършва елинската
гимназия на о. Хиос. След Гръцкото въстание през 1821 г. е изпратен на заточение. След освобождаването му става
учител и преподава в Търново до 1837 г. От 1837 до около 1845 г. живее и твори в Преображенския манастир, а след
това до 1850 г. – в Килифаревския манастир. След 1855 г. преподава в родното си село. Автор е на няколко христоматии–
сборници със слова и поучения на гръцки език, отпечатани в Будапеща през 1840 г. и в Истанбул през 1850 г. Той е
сред спомоществователите на второто издание на Софронието през 1856 г. – „учител Иваннъ Симеоновъ Македонецъ
от село Тарлаие що е бил най-първий учител елинский в Голямо Търново” [Иванов, Й. 1931, с. 214; цит. по:
Георгиева, Г. 2014, с. 77, бел. 188].
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Потвърждение за това, че Кирил Русович и Атанас Русович са синове на сина на дядо Руси
Николау – Димитър – откриваме и в Теметуат дефтера на Арбанаси за 1845–1846 г. Този османски
извор представлява: „Дефтер на имотите, земите и приходите на мюсюлманското и християнското население на село Арнабуд8, от селата на вакъфа на Рюстем паша в каза Търново, еялет
Силистра” [Георгиева, Г. 2014, с. 92]. В него двамата братя са регистрирани с бащиното си име. В
списъка на главите на домакинства от махала „Поп Марин” под № 213 е записан „Киро син на Димитре”
[Георгиева, Г. 2014, с. 168]. Със сериозна степен на сигурност можем да приемам, че става дума за
Кирил Димитров Русович. На три места в този исторически извор фигурират данъкоплатци, записани
като „Танас син на Димитре”. Двама от тях са регистрирани под хане № 102 [Георгиева, Г. 2014, с. 130] и
хане № 120 [Георгиева, Г. 2014, с. 136] сред данъкоплатците от махала „Поп Танас” и един под хане
№ 202 [Георгиева, Г. 2014, с. 164–165] сред данъкоплатците от махала „Поп Марин”. Трудно е да
установим кой от тримата жители на Арбанаси, записани по идентичен начин, е Атанас Димитров
Русович, тъй като в османските регистри не се отбелязва фамилията, а само собственото име на
данъкоплатеца и това на неговия баща.
Още едно потвърждение за това, че четиримата братя (Кирил, Атанас, Иларион и Костаки) са
преки наследници на сина на Руси Николау – Димитър, откриваме в документ от архива на Георги
Анагност. Първата част от този извор е писмо, което не е подписано, но можем да допуснем, че е
изготвено от самия Г. Анагност. В неговото начало четем: „Почтенейши, благородни, многообични,
въжделени и скъпи ми приятелю и братко, господине Константине Димитров Русович,
препочтенний братски те поздравявам и от все сърце приветствам и в Христа прегръщам.”
(„Ôéìéþôáôå, ÷ñçóéìþôáôå, ößëôáôå, ðåñéðüèçôå, êáß ]ãáðçìÝíå ìïõ ößëå êáp ’Áäåë5S, Êýñéå
Êùíóôáíôqíå Äçìçôñßïõ Ñï‹óóùâéôæ, ôÞí ó[í ôéìéþôáôå Bäåë5éê™ò ÷áéñåô™, êáp }ëïøý÷ùò
BóðÜæïìáé, êáp Tí ×ñéóô© ðåñéðôýóóïìáé”) [НБКМ, БИА, Ф. 36, ІІА 3668]9. Във втората част на
същия документ, която според неговия текст е упълномощаващо епитропско писмо („Äé@ ôï ðáñüíôïò
Tíõðïãñöïõ ðëçñåîïõóßïõ Tðéôñïðïêï ÃñÜììáôïò…”), отново е написано същото име: „съотечественика ни господин Константин Димитров Русович…” („ô{ í ðáôñéþôçí ôùí êýñéïí
Êùíóôáíôríïí Äçìçôñßïõ Ñï‰óïâéôæ”) [НБКМ, БИА, Ф. 36, ІІА 3668]. Освен, че този извор потвърждава, че гореспоменатите братя Русович са синове на сина на Руси Николау – Димитър, от него
разбираме и какво е точното име на споменатия (от Д. Костов) Костаки – Константин. Писмото е
изготвено на 30 март 1853 г. (Ôi 30 Ìáñôßïõ 1853), а епитропското пълномощно – на 28 март 1853 г.
(áùíã ìáñôßõ êç). От пълномощното разбираме каква е причината за тяхното изготвяне: „…поради
нужда от външно съдействие и помощ от страна на музолюбиви братя християни назначава
за епитроп на споменатото ни училище съотечественика ни господин Константин Димитров
Русович, за да събира доброволно дадената помощ и съдействие от намиращите се в Букурещ
съотечественици на арбанасчани изпраща това настоящо писмо, съставено от сегашните
[настоящите] епитропи на престаналото да работи наше училище” („…‰ð{ BíÜãêçí åîùôåñéê\ò
ôéíüò âïçèåßáò êáp óõíäñïì\ò ô™í 5éëïìïýóùí Bäåë5™í ôùí ÷ñéóôéáí™í, Bðïêáèéóô™óéí Tðßôñïðïí
ô\ò ñ^èåßóçò ó÷ïë\ò ôùí ô{í ðáôñéþôçí ôùí êýñéïí Êùíóôáíôríïí Äçìçôñßïõ Ñï‰óïâéôæ, uíá óõíáæùí
ô[í ðñïáéñåôéê™ò äïèçóïìÝíçí óõíäñïìÞí, êáp âïÞèåéáí ô™í årò ÂïõêïõñÝóôéïí å‰ñéóêïìÝíùí
ðáôñéùô™í ôùí ’Áëâáíéôï÷ùñéô™í, BðïóôÝëç áˆô[í Tíôáèá årò ôïò äéáìåííïíôáò Tðéôñüðïõò
ô\ò äéáëç5èåßóçò ó÷ïë\ò ôùí”) [НБКМ, БИА, Ф. 36, ІІА 3668]. Това се потвърждава и от писмото,
което съпровожда пълномощното, което дава и информация, че Константин Русович и преди това е
оказвал помощ на училището в Арбанаси: „Тези неща [мисли] ме подтикват да притичам [прибегна]
и аз до извора на вашата доброта [благоволение], като моля да довършите с отзивчивост
[готовност, усърдие, старание, желание] делото, на което дадохте начало и своята добра
воля. Поради това, приятелю мой, Ви заявявам това, че по общо наше мнение те правим пълномощен епитроп на училището ни в селото ни, като ти изпращаме персонално общо наше
писмо, за да се погрижите, като подтиквате намиращите се там [на това място] съотечественици [родолюбци] да помогнат на училището ни…” („…ôáôá ìS ðáñáêéíïí í@ ðñïóôñÝîù
êáp Tã˜ årò ô[í âñýóéí ô™í ÷áñßôùí ôçò, ðáñáêáë™í ôÜò ôçí í@ ôåëåéšóf ìS ðñïèõìßáí ô{ Vñãïí,
årò ô{ ï$ðïqïí Bäùêåí Bñ÷[í ^ êáëÞ ôçò ðñïáßñåóéò. $Ïèåí ô\ äéëïðïé™ ößëå ìïõ ô© ï$ðï ìS êïéíÞ
8
9

Арбанаси.
Благодаря на доц. д-р Гергана Георгиева (ВТУ) за предоставеното копие на оригинала на документа.
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ìáò ãíþìf óS êÜìíùìåí ðëçñåîïýóéïí Tðßôôñïðïí ô\ò Ó÷ïë\ò ìáò ôï ÷ùñßïõ ìáò ò êáè˜ò óS ðÝìðáìåí
êáp îå÷ùñéóô{í êïéí{í ìáò ÃñAììá, äé@ í@ ëBâôå 5ñïíôßò ðáñáêéíïýìåíïò ôí áˆôüóå óïæùìÝíïí
ðáôñéùô™í ìáò äé@ í@ âïçèÞóïõí årò ô[í Ó÷ïëÞí ìáò...”) [НБКМ, БИА, Ф. 36, ІІА 3668].
От разказа на Д. Папазов знаем, че Константин Русович се е установил в Букурещ. Но авторът
не конкретизира кога се е случило това. Последните цитирани исторически извор ни дават основание
да приемем, че това е станало преди датата на изготвянето на тези документи, тоест, преди месец
март 1853 г.
Съдържанието на последния цитиран документ, чието послание по същество е молба към Константин Русович да стане епитроп на споменатото училище, дава основание да се изкаже мнението,
че той е успял в стопанско отношение, човек, който се ползва с уважението на намиращите се в
Букурещ свои земляци арбанасчани. А в подкрепа на мнението, че Константин Русович се ползва и с
уважението на немалка част от българите, емигранти в румънската столица, се явява и фактът, че при
учередяването на българското читалище в града през септември 1861 г. заема длъжността касиер
[Раковски, Г. 1966, с. 720–722]. Познава се с Георги Раковски. В архива на бележития револиционер са
запазени няколко негови писма. През 1867 г. Константин Русович има пряко отношение към отпечатването на книгата на Раковски „Българските хайдути” [Раковски, Г. 1969, с. 408–409].
Името на Константин Русович срещаме и в писмата от Кирил Русович до един от неговите
синове – Панайот Русович, като авторът на тези документи изписва името на своя брат като Костантин
(ÊùóôáíôÞíïí) или го съкращава като Костант. (Êïóôáíô.): „Надявам се на повече пари от чичо
Ви господин Ко[н]стантин…” („÷ñéìáôá Tëðéæïõ Ðåñéóïôåñá Bðï ôïí èçïí óáò êõñ ÊùóôáíôÞíïí…”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 3], „И се надявам, че чичо Ви, господин Ко[н]стантин Ви е
казал да се ориентирате добре” („êáß Bðï ôïí èßïí óáò Êõñ Êùóôáíôçíïí Tëðéæïõ íá óáò ]ðåí
êáß íá üäçãéèÞêáôáé êáëá”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 4], „На 25 на изтичащия [месец]
Ви писах чрез [посредством] чичо Ви, господин Ко[н]стант[ин]” („Årò ôáò 25: Bíá÷ïñïõíôïò
óAò åãñÜöïí ìáéóüí ôù èÞï óáò Êõñßïí Êïóôáíô.”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 8], „На 17 на
същия текущ месец Ви писах през Букурещ, чрез чичо Ви господин Ко[н]стант[ин].” („Årò ôÜò:
17 ’Éäçïõ ôñå÷üíôïò óAò Tãñáöïí ìåóüí ÂïõêïõñÝóôé ìåóüí ôù èéü óáò êõñ Êùóôáíô.”) [ДА – ВТ,
Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 9], „…да ги изпратят в Букурещ без забавяне за получаване от чичо Ви
господин Ко[н]стант[ин] Д. Русович.” („…íá ôá óôpëïõí äéá Âïõêïõñåóôé ÷ïñéò íá ôá Bñãïõí
årò ðåñéëáâéí ôù èçü óáò êõñ Êùóôáíô. Ä. Ñïýóóïâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 8]. В
едно от тези писма е написано цялото му име: „…чичо Ви господин Ко[н]стант[ин] Д. Русович.”
(„…èçü óáò êõñ Êùóôáíô. Ä. Ñïýóóïâéôæ.”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 8]. Потвърждение, че
под имената Костаки и Константин се има предвид една и съща личност, тоест Константин Димитров
Русович, откриваме в следния текст от писмо на Кирил Русович до неговия син Панайот Русович, в
който нарича своя брат Костаки (Êùóôáêç ): „Както и господин Николис Станкович е говорил
първо с чичо Ви, господин Костаки, и Ви е писал за да дойдете.” („Êáèïò êáß } êõñ ÍçêïëÞò
óôÜíêïâéôæ }ìÞëçóåí Ðñïôïí ìå ôïí èßïí óáò êõñ Êùóôáêç êáß óáò Tãñáøïí äéá íá Tëèçôå”) [ДА – ВТ,
Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 15]. Същото име и потвърждение, че той е брат на Кирил Русович, откриваме
и в писмо от 18 октомври 1874 г., адресирано от Кирил Русович до намиращия се в Лайпциг Сотирис
Кескарис: „На 26 миналия [месец] септември Ви писах от Арбанаси и изпратих [писмото] чрез
брат ми господин Костантин в Букурещ” („Årò ôAò 26: Cðåëèüíôïò 7âñéïõ óAò Vãñáøïí Bðï
’Áëâáíçôù÷ü[ñé] ôÞí ï$ðßáí ìÝóïí ôù ’Áõôáäåë5. Êõñßù ÊùóôáíôÞíïõ Ýí ÂïõêïõñÝóôé óAò
Tðåìøïí”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 6]. Ново потвърждение намираме в писмо от 14 март
1868 г., адресирано от Стефан Камбуров и Лефтеров до Кирил Русович: „…за [намиращия се] в
Букурещ Ваш брат Костаки Д. Русович” (äéá ôï Ví Âïõêïïñåóôßïõ ’Áäåë5ïý óáò Êõñ ÊïóôBêç
Ä. Ñïõóóùâçôæ) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 16].
Най-убедителното потвърждение за това, че Кирил Русович и Константин Русович са братя, ни
предоставят шест от седемте запазени писма, адресирани от Константин до Кирил. Те са от началото
на 1868 г. и са подписани по следния начин: „И така оставам еднородният Ви брат К. Д. Русович”
‚
(„êáé ï‹ôùò ìÝíù } áˆôáäåë5ïò óáò Ê. Ä. Ñïýóóùâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 15, л. 1, 3],
„Това е и оставам еднородният Ви брат К. Д. Русович” („ôáôá êáé ìÝíù } áˆôáäåë5ïò óáò Ê.
Ä. Ñïýóóùâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 15, л. 4], „Оставам еднородният Ви брат К. Д.
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‚
Русович” („ìTíù } áˆôáäåë5ïò óáò Ê. Ä. Ñïýóóùâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 15, л. 7] и
„Еднородният Ви брат К. Д. Русович” („} áˆôáäåë5ïò Ê. Ä. Ñïýóóùâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп.
1, а.е. 15, л. 8, 10].
В едно от писмата (от 21 октомври 1874 г.), съхранявани във фонд 963К – Търговска къща
„Братя Русович” – село Арбанаси, написано от Кирил Русович, откриваме информация за съществуването на негов брат, който е доктор (лекар). Неговото име не се споменава: „На второ място Ви
прилагам писмо до брат ми, доктора” („Äåýôåñïí óáò Tóïêëßù ÃñÜìá ðñüò ôïí ’Áäåë5ïí ìïõ
’Éáôñïí”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 3] и по-долу: „Затова Ви казвам ако се случи [така] и
съдейства брат ми, лекарят и ваш чичо…” („ÄçA óAò ëÝãù Dí ôç÷ç êáß óéíäñÜìç } Áäåë5ïò ìïõ
’Éáôñïò êáß èÞï óáò…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 3]. Писмото е адресирано за Букурещ, до
по-горе споменатия син на Кирил Русович – Панайот: „Да се даде на Панайотис Кирилов Русович
в Букурещ” („Íá ÄïèÞ ôþ Ðáíáãé}ôç Êõñéëëïõ Ñïýóóùâéôæ. årò ÂïõêïõñÝóôç”) [ДА – ВТ, Ф.
963К, оп. 1, а.е. 30, л. 3 гръб]. От това следва, че въпросният брат на Кирил Русович също се намира
в Букурещ. От изложения в началото на този параграф разказ на Д. Папазов знаем, че в този град са
се установили Иларион Русович и Константин Русович. В цитираните по-горе извори от фонд 963К
нееднократно става дума за Константин Русович, без нито веднъж да се споменава, че той е доктор.
Още повече, че за него е известно, че е отворил кантора в Букурещ [Костов, Д. 1959, с. 42], от което
следва, че се занимава със стопанска дейност. Тази информация се потвърждава и от споменатите
по-горе седем писма от началото на 1868 г., адресирани от Константин Русович до Кирил Русович. Те
предоставят информация за неговата стопанската дейност, която осъществява съвместно с някои от
своите братя, която не е предмет на настоящата публикация. Тук ще се спра само на един факт, който
е пряко свързан с внуците на Руси Николау. Касаещата ни информация се съдържа в едно от
споменатите писма. То е с дата 20 февруари 1868 г. и е адресирано от Букурещ (Âïõêïõñ[Ýóôé] ôi 20
Öåõñïõ[áñßïõ] 1868) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 15, л. 7] до Кирил Русович в Русчук (’Еíôéìå
Êýñéå Êýñéëëå Ä. ’Ñïýóóùâéôæ Årò ’Ñïõ÷ôæßïõêç) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 15, л. 7]. В него се
споменава брат на Константин, чието име не се назовава от Д. Папазов. Не откриваме това име и в
останалите гръкоезични документи от фонд 963К. Информацията е следната: „Прочее, казвам Ви
накратко тогава, когато дойдете около десети март, за да направим общата между нас сметка,
ще обсъдим останалото заедно с еднокръвния [ни] брат доктор Русо, затова бъдете спокоен”
(„ëïéðüí óAò ëÝãù årò Êïíôïëïãåqáí ôüôå }ðüôáí Tëèåqôáé êáôÜ ôÜò ÄÝêá Ìáñôßïõ äéÜ íÜ êÜìùìáé
ôüí Bíáìåôáîý ìáò Ãåííéê{í Ëïãáñéáóìüí èÝëùìáé Óõóêå5èïìáé ôC ðáñåôÝñù }ìï êáß ìÝ ôüí
áˆôáäåë5ïí ’Éáôñüí Ñïõóó™, äéü ^óé÷åqôáé”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 15, л. 7]. В цитирания
абзац липсва формата за притежателно местоимение, която определя чий брат е споменатият доктор
Русо: „еднокръвния брат доктор Русо” (ôüí áˆôáäåë5ïí ’Éáôñüí Ñïõóó™), но в своята кореспонденция Константи Русович не използва тази форма и когато пише за друг от своите братя – Атанас
Русович: „еднородният [ни] брат Атанасиос” („} Bõôáäåëöïò BèáíÜóéïò”) [ДА – ВТ, Ф. 963К,
оп. 1, а.е. 15, л. 4]. От изложените факти можем да допуснем, че споменатият по-горе брат в семейството, който е доктор, е споменатият в писмото доктор Русо, за когото не разполагаме с друга
информация, или споменатият от Д. Папазов Иларион Русович, за когото е известно, че се установява
в Букурещ и за когото също не откриваме конкретна информация в гръкоезичната част на фонд 963К.
А можем да допуснем, че става въпрос за една и съща личност, чието име не е запомнено и предадено
точно от Д. Папазов, който издава спомените от младежките си години през 30-те години на XX в.,
когато е вече в напреднала възраст.
Документ от фонд 963К дава информация за друг член или родственик на рода Русович, чието
име е Панайот. Неговото име срещаме в писмо от 28 януари 1868 г., адресирано от Димитър Кирилов
Русович до неговия баща Кирил Димитров Русович. В него четем: „Получих [писмото Ви] от 29
декември и с голямо облекчение научих текущите неща както за чичо [вуйчо, лелин, свако] ни
господин Панайотис, така и…” („Ô[í Bð{ 29 Äåêåìâñßïõ ìéíόò Vëáâïí êáp ìS ìåãάëçí ëύóçí
Vìáèïí ôά äéáôñέîáíôá, ôüóïí äé@ ôüí èåqïí ìáò Êýñéïí Ðáíáãåüôçí ï$óïí êáp…”) [ДА – ВТ, Ф.
963К, оп. 1, а.е. 12]. В документа е използвана формата „èåqïí” на гръцката дума èåqïò, чието значение
‚
е чичо, вуйчо, тетин, лелин, свако’ и др. Не разполагаме с друга информация за въпросния родственик
на име Панайот, на базата на която да установим конкретната му родствена връзка със семейството
на Кирил Русович. От съвременника на епохата Д. Папазов знаем, че братята на Кирил Русович,
тоест чичовците на Димитър Русович, са Атанас, Иларион и Константин. Тази информация ни дава
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основание да предположим, че в цитирания документ думата èåqïò е използвана със значение или на
лелин, или свако, като в този случай можем да предположим, че въпросният Панайот е съпруг на
споменатата в началото на този параграф сестра на Кирил, Атанас, Константин и Иларион – Матрона
[Папазов, Д. 1937, с. 73], или е използвана със значение на вуйчо, като в този случай можем да
допуснем, че Панайот е брат на майката на Димитър Русович, тоест съпругата на Кирил Русович. За
нея става дума само в няколко документа. В хронологичен ред първият от тях е писмо от 28 януари
1868 г., адресирано от Димитър Русович до неговия баща Кирил Русович: „Получих [писмото Ви] от 29
декември и с голямо облекчение научих текущите неща както за чичо [вуйчо, лелин, свако] 10 ни
господин Панайот, така и за госпожа майка ни и се радвам и благодаря на Всевишния за
оздравяването £ и дано Всесилният [Бог] да ни пази здрави и щастливи” („Ô[í Bð{ 29
Äåêåìâñßïõ ìéíόò Vëáâïí êáp ìS ìåãάëçí ëύóçí Vìáèïí ôά äéáôñέîáíôá, ôόóïí äé@ ôüí èåqïí ìáò
Êýñéïí Ðáíáãåüôçí ï$óïí êáp äé@ ô\ò Êõñßáò ìçôñüò ìáò, êáp ÷áßñùìáé êáp åˆ÷áñéóô™ ôüí ‹øéóôïí
äé@ ô[í BíÜññïóßí ôéò, êáß Dìðïôåò } Ðáíôïäýíáìïò í@ ìáò äéáôçñi årãåé\ò êáp åˆôõ÷\ò”) [ДА –
ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 12]. Следващият документ е писмо от 5 март 1868 г., адресирано от Атанас
Русович до Кирил Русович: „Да дойде и Карагьозоглу пак няма да оставя да му даде съпругата
Ви писмото…” („Bò Tëèç êáp } Êáñáãêïæïãëïõò ðÜëçí äåí èá á5Þóïõ íá ôïõ äüóç ^ Óçæçãüò
óáò ôï ãñáìá…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 17, л. 1]. Съпругата си споменава и самият Кирил
Русович в две свои писма, адресирани до неговия син Панайот Русович. В първото, което е от 20
ноември 1874 г., четем: „Отново Ви благославяме заедно с майка Ви от цялото си сърце и много
милостивият и всеблаг Бог и свети Мина да са Ви помощник. Амин! Оставаме Ваши майка и
баща” („óáò îáíá åˆ÷ïìåèá }ìïõ ìå ôçí Ìçôñß óáò åî ïëéò êáñäéÜò êáß } ÐïëçÝóðëá÷íïò êáß
ÐáíBãáèïò Èåüò êáß ï ’Áãéïò Ìçíáò íá óáò Þíå Âïúèïò. Áìéí. Ìåíïõìåí ^ ìçôñé êáß } ÐáôÞñ
óáò”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 9 гръб], а във второто, от 13 декември 1874 г.: „Двамата с
майка Ви Ви желаем да се насладите и на новата година в здраве и щастие и да ни пишете и
на нас…” („óáò åˆ÷ïìåèá üìïõ ìå ôçí Ìçôñé óáò íá Bðïëáõóéôå êáß ôïí Íåïí Tôïò Tí åéãéáí êáß
åˆôç÷éáí êáß íá ìáò Ãñáøéôå êáß Þìáò…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 5]. Името на съпругата
на Кирил Русович откриваме в друг документ от фонд 963К – Търговска къща „Братя Русович” –
село Арбанаси, който представлява писмо от Търновската митрополия до Кирил Русович. На гърба на
това писмо е записано следното: „на юли 19, получих от кокона Анастасия, на Кирил съпруга[та] му
(5) лири отомански” („ôé õïõëßïõ : 19 : åëáâá áðï ôçí êùêùíá áíáóôáóéá ôïõ êéñéëëïõ óéæéãïí ôïõ (5)
: ëéñéò ïôïìáíéêá”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 46 гръб]. Предположението, че действително става
дума за съпругата на Кирил Русович се потвърждава от факта, че непосредствено под цитирания текст с
неговия почерк (на Кирил Русович) е написано: „Давам пет лири турски на х[аджи] Евстати за свещи”
(„Äéíï Ðåíôé Ë. ôïõñ. ôïí × åõóôáèé äéá ôá áëçìáôïêåñéá”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 46 гръб].
Не разполагаме с информация относно това точно кога и в каква последователност са родени
внуците на дядо Руси. Знаем единствено, че Кирил Русович е роден през 1814 г. [Атанасова, С. 2016,
с. 126] и е починал на стогодишна възраст през 1915 г. [Атанасова, С. 2016, с. 136]. По косвен път, на
базата на документите от фонд 963К, можем да предположим, че той е роден преди своя брат Атанас
Русович. За това ни дава основание отношението, изразено в две запазени писма, адресирани от Атанас
Русович до Кирил Русович. В тях пишещият подробно информира своя брат, който отсъства от
Арбанаси, за събитията в региона и относно такива, свързани със стопанската дейност на фамилията.
В известен смисъл можем да определим съдържанието на тези документи като своеобразен отчет за
извършената работа: „Нашият Петрос дойде във вторник и ни изпрати още шест товара и
предстои да ни изпрати още 1 ½ товар. Прочее правя сметката до 2350 оки, [които] сме
купили. Прочее ще се погрижим и да Ви я направим 2500 оки и дано [успеем]. В понеделник
възнамерявам да изпратя нашия Петрос в Севлиево и Лофча11, за да вземе онова, което е събрано,
‚
В оригинала на писмото е използвана думата èåïò, която покрива широк кръг от значения: чичо, вуйчо,
тетин, лелин’. В публикацията „Село Арбанаси, лични спомени и събрани данни” в Сборник на БАН. Кн. XXXI. С.,
1937, на с. 73 авторът Димитър Папазов, който е роден и израсъл в Арбанаси твърди, че внуците на основоположника
на рода Русович – дядо Руси – са Кирил, Атанас, Иларион, Костаки и Матрона. От това следва, че авторът на
писмото Димитър Русович, който е син на Кирил Русович, няма чичо на име Панайот. В този смисъл можем да
допуснем, че въпросният Панайот е или лелин (свако) на Димитър Русович, тоест съпруг на неговата леля Матрона,
или негов вуйчо, тоест брат на неговата майка.
11
Ловеч.
10
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защото Христо ми казва, че в Лофча и двамата са направили до 50 оки, но казва да отиде един
от нас, за да я вземем и да им дадем документите. В Севлиево не направиха нищо за нас, но да
отидем, за да вземем парите си. Христо Попович, струва ми се, ще ни безпокои за някакви
пари, защото само 2 ½ оки е направил и [така] обмисли добре прочее” („’Ï Ðåôñïò ìáò ô[í
ôñÞôç ^ëèåí êáp ìáò Tóôçëåí Bêïìç 6: öïñôïìáôá êáp åxíáé íá ìáò Tëèåé áêïìç 1:1/2 öïñôïìá
ëïéðïí êÜíï ëï[ãáñéáò]ìïí å˜ò 2 350 ïê[áäåò] S÷ïìå ^ãïñáóìåíç. ëïéðïí èá 5ñïíôçóïìå ê’ óáò
ô[í êÜíïõìå 2 500 ïê[áäåò] êáp Bìðïôåò. ôÞí ÄåõôÝñá Óêïðåâïõ íá óôÞëù ô{í Ðåôñïí ìáò äéá
Óõâëçïâïí êáp ëïöôæéá äéá íá ÓõíÜîç êáp Têåé |óïí Tãçíåí äéïôç } ×ñÞóôïò ìå ëåãç }ôé årò
ëï5ôæéá êáß äýù íá Têáíáí åïò 50 ïê[áäåò] ðëçí ëÝãç íá ðïéãÝíç áðï Tìáò Ýíáò äéá íá ôçí
ðåñçëáâïìå êáp íá ôïò Äïóïìå ô@ Tíãñá5á, årò Óõâëçïâïí äåí ìáò åêáìáí ôçðïôåò áëëá íá
ðïéãåíïìå äéá íá ðåñéëáâïìå ôá ÷ñçìáôá ìáò } ×ñÞóôïò Ðüððïâéôæ ìå öÝíåôå èá ìáò êïëçóç
ðÜëçí ìå ìåñçêá ÷ñÞìáôá äéïôç ìüíïí 2: ½ ïê[áäåò] Têáìåí êáp óôï÷Üóïõ ëïéðïí”) [ДА – ВТ, Ф.
963К, оп. 1, а.е. 17, л. 3] и „В момента обработваме свинската четина. Досега са Ви изработени
600 оки. [Това е], което е готово сега и до 20 март се надявам да стане 1000 оки обработени.
Нашият Петрос дойде от Заара12 и стана от днес почти 2 500 оки и в петък възнамерявам да
го изпратя пак в Заара, понеже ни пише Йованис Зиаусис, че до 200 оки може пак да извади в
Заара, понеже дойде отвън [от чужбина]. От Лофчиа13 само 45 оки взе нашият Петрос. Получих
писмо от Букурещ и ни пише, че мешините ги е продал. Прочее, ми казва да взема пак и други,
затова вчера договорих някои, както и днес ще сляза14 да ги направя пак толкова торби. Договорих и 5 ½ торби сахтиани. Мешините [са] по-скъпи сега, [по] 17 ½ гр[оша] оката, сахтианите
са по 27 ½ оката. И така да е. Аз бях изтеглил полица за 123 ½ турски лири, но почти ги
изхарчих за това и тази седмица пак ще му изтегля полица за сто турски лири, понеже, когато
отива нашият Петрос за Заара, ще са необходими пари. И така да е за добро Ваше информиране” („Ôçí ÷çñüôñç÷á ÄïõëÝâïìáé åïò ôüñá åäïõëåõèç óBò 600 ïêÜäåò ή }ðïßá åxíáé Tôçìç
ôüñá êáp åüò ôáò 20 ìáñôßïõ Tëðïßæù íá ãpíç 1 000 ïêÜäåò. Äïõëåõìåíç. } Ðåôñïò ìáò ^ëèåí áðï
ÆáÜñá êáp Ó÷Ýäïí Tãçíåí Üðï ô[í Óýìåñïí Ó÷åäïí 2 500 ïêÜäåò êáp ô[í ðáñáóêåâç ÓêïðÝâïõ íá
ôüí óôÞëù ðÜëçí äéá Æááñá Tðïéäç ìáò ãñÜöç } ÃéïâÜíïò Æéáïõóçò {ôç åïò 200 ïêÜäåò. çìðïñç
ðÜëçí íá Tâãç ìÝóá årò Æááñá åðïéäç ]ëèåí áðï Tîï Bðï ëüöôæéá ìüíïí 45 ïêÜäåò Tðïéñåí }
ÐÝôñïò ìáò. Tëáâïí ãñÜììá Üðï ÂïõêïõñÝóôç êáp ìïõ ãñÜöç üôç ôá ìéóÞíçá Tðïëçóå ëïéðïí ìïõ
ëÝãç íá îáíáðÜñïõ êáp Bëëá äéá ôïýôï ÷èåò Tóõìöüíçóá ìåñçêá êáèïò êáp óÞìåñïí èá êáôÝâïõ
äéá íá ôïõò êÜìï ðÜëçí ôüóåò ÔïõñÜäåò Tóõìöïíçóá êáp 5 ½ Ôïõñáäåò Óá÷ôçáíçá Ôá ìåóÞíçá
áêñçâïôåñá ôüñá ïêÜ 17 ½ ãñ. ôçí ïêá êáp Ôá Óá÷ôçáíçá ïêÜ 27 ½ ôçí ïêá êáp åóôù. åãù ^÷á
ôñáâÞîç ðüëçôæáí äéá 123 ½ ÔïõñêïëÞñåò ðÜëçí Ó÷åäïí ôá Tîïäåõóá äéá ôïýôï êáp ôïýôçí ô[í
åˆäïìÜäá ðÜëçí èá ôïõ îáíáóçñïõ ðüëçôæáí äéá Têáôïí ÔïõñêïëÞñåò äéüôç |ôáí ðïéãÝíç ü Ðåôñïò
ìáò äéá Æááñá èá ÷ñçáóôïõí ÷ñÞìáôá êáp åóôù årò êáëÞí óáò ïäéãåéáí”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1,
а.е. 17, л. 1].
Още по-показателна, относно това кой от двамата братя взема окончателните решения, е следната
фраза: „Аз купих оня сив кон от Гунарудис още тогава след заминаването Ви, след три дни, за
832 гр[оша]. Прочее, получихме и другия, който Ваша чест купи и изпратихте и сега станаха
три. Прочее дано ечемикът да стигне понеже е евтин и докато не дойдете няма да продадем
нищо… Но когато дойдете [ще] видите и ще решите какво да сторите” („Tãù ^ãüñáóá Ýêçíù
ôï Óýâïí ôï Bëïãïí áðï ôï Ãïõíáñïýäç áêïìç ôüôåò ìåôá ô[í Bíá÷ïñçóçí óáò ìåôá 3 çìå[ñåò] äéá
Ãñ. 832: ëïéð{í Tëáâáìå êáp ôï άëïí ï$ðïõ ^ ’Åíôçìüôç óáò ^ãïñáóáôå êáp Tóôçëáôå êáp ôüñá
Vãçíáí ôñ]á ëïéðïí ôï êáñèÜñç íá íôáãéáíôá Tðïéäç åxíáé åˆèçíïí êáp Tíüóïí äåí Tëèåôå äåí
èÝëïìå ðïëÞóç êáíÝíá... ðëçí ïðüôáí Tëèåôå ôïôå âëÝðïíôåò êáp êÜìíïíôåò”) [ДА – ВТ, Ф. 963К,
оп. 1, а.е. 17, л. 1].
В подкрепа на предположението, че Кирил Русович е по-възрастен от Атанас Русович, се явява
и фактът, че брачният договор, изготвен от името на Атанас Русович, свързан със сключването на
брак, от негова страна е подписан от неговия брат Кирил Д. Русович (Êõñßëëïò Ä. Ñïýóóùâéôæ) [ДА –
ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 45]. Кирил вероятно извършва този акт в ролята си на глава на рода, тоест като
12
13
14

Стара Загора.
Ловеч.
Вероятно в Търново.
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най-възрастния мъж в семейството поне на територията на Арбанаси, поради това, че както вече бе
споменато, техният баща е починал преди 26 септември 1827 г., а другите братя, за които също не
знаем кога са родени, са се установили в Букурещ. Брачният договор, изготвен в Арбанаси на 25
октомври 1859 г. (Bðü ëâáíéôï÷þñé. 1859 ô\ 25 8âñßïõ), дава информация за името на съпругата на
Атанас Русович, както и за името на нейния баща: „Заявявам и аз, Атанасиос Димитриу, че се
договорих с Георгиос х[аджи] Илия да взема дъщеря му Мария за моя законна съпруга според
божествените и свещени закони, двамата в първи брак” („äçëïðïé™ ê’ åã˜ } ÁèáíÜóéïò
äçìçôñßïõ, ï$ôé óõìöùíÞóáò ìÝ ôüí Ãåùñãéïí × ’Çëéá íÜ ëÜâù ô[í êüñçí ôïõ Ìáñráí äé@ íüìéìüí
ìïõ óύæõãïí êÜôÜ ôïò èåpïõò êáp ’Éåñïò íüìïõò Bì5üôåñïé årò ãÜìïí : Ü : ðñ™ôïí”) [ДА – ВТ, Ф.
963К, оп. 1, а.е. 45]. Информацията се потвърждава и от документа, изготвен от името на бащата на
Мария – Георги хаджи Илия: „Заявявам и аз, Георгиос х[аджи] Илия, че се договорих с Атанасиос
Димитриу15 да дам дъщеря си Мария за негова законна съпруга и двамата в първи брак според
божествените и свещени закони” („äçëïðïé™ ê’åã˜ } ãåùñãéïò × ’Çëéá, ï$ôé óõìöùíÞóáò ìS ô{í
Bèáíáóéïí äçìçôñéïõ í@ ä˜óù ô[í ê{ñçí ìïõ ìáñéáí äé@ í{ìéìüí ôïõ óõæõãïí, Bìöïôåñïé årò
ãÜìïí ðñ™ôïí êáôÜ ôïýò èåßïõò êáß ’Éåñïýò íüìïõò “) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 44]. Според
спомените на Д. Папазов Георги хаджи Илия е имал ливница за вощени свещи, разположена в южната
част на двора на църквата „Св. Димитър” [Папазов, Д. 1937, с. 75].
Цитираните брачни договори дават информация и за имотното състояние на бащата на Мария и
затова на Атанас Русович. В документа, изготвен от името на Георги хаджи Илия е записана зестрата,
която той дава на своята дъщеря: „Първо: 3 фустана, единият копринен, а другите сиалаки16, 3
кожи [кожуси] сиалаки, златни обици, сребърни колани, един стар златен пръстен, 1 чифт
бакър за вода, леген и ибрик, 2 тенджери, 4 сахана [таса], 1 метален поднос, 2 постели, 2 юргана,
14 големи възглавници, 4 малки, 1 килим, 1 дьонюм лозе в землището17 [на] Арбанаси, сир18, 14
кърпи, 7 кърпи за лице, 4 чаршафа...” („ôï ìSí ðñ™ôïí : 3: öïóôÜíéá ô{ Wí ìåôáîïô{ í@ ôp äS
óéáëáêé : 3 : ãïõíåò : óéáëáêé : Tíþôéá ÷ñõóá ðåñéæ{íéá áñãõñp : Ví äáêôéëéäq : Bíôêïí ÷ñõó{ :
1 : æåõãáñé ìðáêñé ôï íåñï ëéêáíé êáp ]ìðñßêé : 2 : ôåíôæéñåäéò 4 : óá÷@íéá : 1 : óéíß : 2 : óôñ™óéò :
2 : ðáðëïìáôá : 14 : ìáîéëáñåò : 4 : ìéêñSò : 1 : êçëßìé : 1 : íôïëïõìé : Bìðåëé åßò ô{ðñáêé Bëâáíéôï÷þñé
: óéñ : 14 : ÷éñïìáíäéëá : 7 : ðñïò|øéá : 4 : óõíäüíéá…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 44].
В договора, изготвен от името на Атанас Русович, са изброени предбрачните дарове, които дава
на своята бъдеща съпруга: „И давам на нея предбрачни дарове: един кръст с диаманти и бисери,
четири муткалиа19 , една жълтица от 10 флорина, един пръстен с диамант, 1 чифт златни
обици с диаманти, един копринен костюм…” („êáp äéäïõ áˆô\ò ðñïãáìéáßáí äùñåpí, Wíáí óôáõñ{í
äéáìáíôSíéïí ìáñãáñéôÜñé ôÝóóáñá ìïõôêÜëéá Uíá 5ëùñé 10 5ëïñßá, Tí äáêôéëßäé äéáìáíôÝíéïí,
1 : æåõã[áñé] Tíþôéá äéáìáíôÝíéá ÷ñõó@. ìéáí öïñåóßáí ìåôáîïô[í…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 45].
Информация за това, че Атанас Русович е бил заможен за времето човек, ни предоставя и
свидетелският разказ на Йордан Попгеоргиев: „Тъй в дома на осиромашалата къща на едновремешния богаташ Танас Русевич видях един златен пръстен „канъ-таши” с чудно изображение
на св. Георгия върху камъка му; видях също и големи старинни златни обици, красиво изработени и покрити с диаманти. Освен това в тая къща ми показаха две стари копринени рокли,
от които само платът на едната бил купен навремето за 2000 гроша; а другата, останала от
бабата на баба Танасица, е нещо много ценно. Тя прилича и по плата си, и по направата си на
копринената долна дреха, с която се вижда облечена Ирина, жената на царя Константина
Асеня, в изображенията на Боянската църква „Св. Пантелеймон” [Попгеоргиев, Й. 1903, с. 101].
Тази картина се допълва от разказа на Д. Костов: „Точно такъв пръстен кан-таши носеше и брат
му х. Кирула Русевич. Неговата жена идваше в църквата, обкичена с ценни старинни бижута
и копринени рокли” [Костов, Д. 1959, с. 21–22]. Същият автор твърди, че Атанас Русович е бил
търговец бератлия: „Бератът на Атанас Русевич, голяма султанска грамота (от Абдул Азис) в
стъклена рамка, красеше дълги години гостната стая на брат му хаджи Кирула Русевич”
15
16
17
18
19

Атанас Димитров Русович.
Дума с неизяснен смисъл.
‚
Използвана е турската дума „топрак“, която означава земя’.
Дума с неизяснен смисъл.
Дума с неизяснен смисъл.
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[Костов, Д. 1959, с. 28]. Този цитат, макар и по косвен път, подсказва, че Кирил Русович, който е
починал през 1915 г., е надживял своя брат Атанас Русович. Тази теза се потвърждава от публикацията
от 1903 г. на Йордан Попгеоргиев, в която четем следното: „Така, бабата на починалия вече дядо
Танас Русович…” [Попгеоргиев, Й. 1903, с. 94]. От това разбираме, че Атанас Русович е починал
преди или най-късно през 1903 г. На базата на документ от фонд 963К – Търговска къща „Братя
Русович” – село Арбанаси, установяваме, че Кирил Русович е бил действително жив поне до началото
на 1908 г. Този извор е пощенска картичка, изпратена от Свищов с дата 16 януари 1908 г. (Óéóôïâßó, 16
/ I 1908). Адресирана е до Кирил Русович от Димитър Крестич. Част от текста е следната: „Почитаеми
мой татко в Арбанаси. Роднински Ви поздравяваме за имения Ви ден, [денят] на светите Атанасий и Кирил20, пожелавайки Ви здраве и леки старини и дълголетие! Амин! Най-смирен като
Ваш син Д. А. Крестич” („ÓåâáóôÝ ìïõ ÐÜôåñ. Åpò ’Áëâáíçôï÷þñé. Ïsêåßùò óAò ÷áéñåôïìåí äéÜ
ôÞí |íïìáóôçêÞí óáò ^ìÝñáí ô™í ’Áãßùí ’Áèáíáóßïõ êáß Êõñßëëïõ, Tðåõ÷üìåíïß óáò ‰ãåéýáí êáß
‚
TëáöñÜ ãçñÜìáôá êáß Vôç ðïëëÜ! ’ÁìÞí! Ï ôáðåéíüôáôïò óáò ›ò õsüò óáò Ä. ’Á. ÊñÝóôéôæ”) [ДА –
ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 25].
В подкрепа на тезата за високия стопански и социален статут на братя Русович се явява описанието на къщата на Атанас Русович, направено от Д. Костов: „Къщата на чорбаджи Георги, отпосле
на търговеца бератлия Атанас Русевич… Тя е една от най-старите къщи в Арбанаси. Цялата
е каменна – до покрива. Запазена е добре. Гледана отвън, представлява истинска каменна
крепост, мъчно атакуема. Има големи и дълбоки сводове при входовете в мазата и при входовете за горния етаж, яки врати, вътрешно стълбище. Стаите са просторни. Прозорците
завършват с полукръгли арки. Железни решетки премрежват прозорците. На един прозорец
желязната решетка се издава навън – за наблюдение и стрелба при нападение на входната
врата. Скривалища, фирида21 и пр. – както в другите арбанашки къщи” [Костов, Д. 1959, с. 70].
Неслучайно в домовете на Атанас Русович и на неговия тъст Георги хаджи Илия отсяда за кратък
отдих Феликс Каниц при своето посещение в Арбанаси. Неговата оценка е следната: „Хубавите
къщи на Георгие хаджи Илия и Атанас Рузович са забележителни като пример на солиден
ориенталски лукс; с удоволствие си спомням освежителната кратка почивка по най-любезната
покана на тези господа” [Каниц, Ф. 1995, с. 212].
Името на Атанас Русович откриваме и сред спомоществователите при издаването на поемата
на Георги Раковски „Горски пътник” [Раковски, Г. 1957, с. 203].
Изложената информация дава основание да заключим, че продължители на фамилията Русович,
са синовете на сина на основоположника на рода Руси Николау – Димитър. Това са: Кирил Русович
(1814–1915 г.), Атанас Русович, Константин Русович, Иларион Русович и/или Русо Русович. Известно
е, че те имат сестра на име Матрона. Единствената информация за нея, с която разполагаме, е, че е
живяла в Арбанаси. Неизвестно точно кога Константин Русович, Иларион Русович и/или Русо Русович
се установяват в Букурещ. От гръкоезичните документи на фонд 963К – Търговска къща „Братя
Русович” – село Арбанаси, разбираме, че Константин Русович извършва това преди 28 март 1853 г.
Там той отваря кантора и се занимава със стопанска дейност. Вероятно Иларион Русович (и/или Русо
Русович) практикува професията на лекар. Кирил Русович и Атанас Русович остават в Арбанаси и се
занимават със стопанска дейност. Можем да предположим, че водещата фигура в тази дейност е
Кирил Русович, който вероятно е роден преди своя брат Атанас, когото, можем да твърдим със
сигурност, надживява. По времето на султан Абдул Азис (1861–1876) Атанас Русович получава берат
за практикуването на международна търговия. През 1859 г. той се жени за Мария, дъщеря на Георги
хаджи Илия. Неизвестно точно кога и Кирил Русович сключва брак. Името на неговата съпруга е
Анастасия. Двамата създават многобройно семейство. Информацията за техните наследници е представена в следващия параграф на настоящата публикация.
4. Наследниците на Кирил Русович
Гръкоезичните документи от фонд 963К – Търговска къща „Братя Русович” – село Арбанаси,
съдържат информация и за следващото поколение, представители на рода Русович. Поради факта, че
20

Става въпрос за св. Кирил, който е бил александрийски патриарх, чийто ден е на 18 януари и съвпада с деня
на св. Атанасий.
21
Ниша за нощния пазач.
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по-голямата част от съхранените до наши дни архивни единици от цитирания фонд са свързани с
живота и дейността на Кирил Русович, същите предоставят информация, свързана с неговите преки
наследници.
От съдържанието на писмо от 18 октомври 1874 г., адресирано от Кирил Русович до намиращия
се в Лайпциг Сотирис Кескарис, разбираме, че той (Кирил Русович) има син на име Панайот: „Относно
сина ни Панайотис, който днес тръгва оттук през Букурещ за града Ви и ще Ви донесе самият
той настоящото ми [писмо]” („ôüóïí êáß äéá ôüí õsïí ìáò Ðáíáãéïôçí }ðéïò Óßìåñïí Bð Tíôáýèá
Bíá÷ïñç ìåóüí ÂïõêïõñÝóôç äéá ôÞí Ðüëéí óáò. êáß èåëé óáò êïìÞóç } ’Éäçïò ôçí Ðáñïýóáí
ìïõ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 6].
Сред съхранените писма, писани от Кирил Русович, преобладават тези, които са адресирани до
споменатия Панайот. Тяхното съдържание доказва по категоричен начин, че Панайот е син на Кирил
Русович. Част от тях са адресирани по следния начин: „За сина ни Панайотис Кирилов Русович”
(„Ô™ ïé} ìáò Ðáíáãé}ôé Êõñéëëïõ Ñïýóóùâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 4 гръб], „За
сина ни Панайотис Крл. Русович” („Ôù õsï ìáò Ðáíáãéüôé Êñë. Ñïõóóïâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К,
оп. 1, а.е. 30, л. 8 гръб], „За любимия ни син х[аджи] Панайотис Кирилов Русович” („Ôù Öéëôáôù
ìAò õqï ×. Ðáíáãüôé Êõñßëëù Ñïýóóùâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 10 гръб], „За
любимия ни син Панайотис К. Русович” („Ô› 5éëôáôù ìáò Õqù Ðáíáãéïôç Ê. Ñïýóóïâéôæ”) [ДА – ВТ,
Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 11 гръб], „За любимия ни син х[аджи] Панайотис Кирил. Русович” („Ôù
öéëôáôù ìáò Õqù ×. Ðáíáãéïôç Êõñëë. Ñïýóóùâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 5 гръб],
„Въжделени и скъпи наш сине Панайотис К. Русович” („Ðåñéðüèçôå êáß ÁãáðéôÝ ìAò Õqå
Ðáíáãéüôé Ê. Ñïýóóùâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 19 гръб], „За любимия ни син
Панайотис К. Русович”, „Ô™ ¢ãáðéô› ìAò Õqï Ðáíáãéüôé Ê. Ñïýóóùâéôæ” [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп.
1, а.е. 30, л. 20 гръб].
В началото на писмата до Панайот Кирил Русович използва следните обръщения: „Предраги
наш сине х[аджи] Панайотис К. Русович” („ÖéëôáôÝ ìáò Õså × Ðáíáãéïôé Ê. Ñïýóóùâéôæ”) [ДА – ВТ,
Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 3], „Премили наш сине Панайотис” („Öqëôáôå ìáò Õså Ðáíáãéüôé”) [ДА
– ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 4], „Скъпи наш сине” („’Áãáðéôå ìáò õså”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1,
а.е. 30, л. 8], „Многообични наш сине” („Ößëôáô ìáò Õqå”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 9],
„Скъпи ни сине х[аджи] Панайот!” („’ÁãáðéôÝ ìáò Õqå × Ðáíáãéüôé”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1,
а.е. 30, л. 11], „Скъпи ни сине!” („’Áãáðéôå ìáò Õså”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 5], „Въжделени
наш сине х[аджи] Панайот К. Русович” („Ð|èéôÝ ìáò Õså × Ðáíáãéüôç Ê. Ñïýóóùâéôæ”) [ДА –
ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 15], „Въжделени наш сине х[аджи] Панайот К. Русович” („Ðïïèéôå
ìÜò Õqå × Ðáíáã. Ê. Ñïýóóïâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 14], „Въжделени и скъпи наш
син[е] х[аджи] Панайот К. Русович” („Ðïèéôå ìáò êáß ¢ãáðçôÝ ìáò õq. × Ðáíáãéïô. Ê.
Ñïõóóùâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 17], „Въжделени и любими наш сине х[аджи]
Панайотис К. Русович” („Ðåñéð{èçôå êáß ÁãáðéôÝ ìáò õqå × Ðáíáãéïôç Ê. Ñïˆóóùâéôæ”) [ДА –
ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 18], „Скъпи наш сине х[аджи] Панайот” („’ÁãáðéôÝ ìAò õéå ×
Ðáíáãé}ôé”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 20].
В заключителната част цитираните писмата са подписани по следния начин: „Оставам Ваш
баща Кирилос Д. Русович” („ÌÝíù } ÐáôÝñ óAò Êõñßëëïò Ä. Ñïýóóùâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп.
1, а.е. 30, л. 3], „Благославям Ви и оставам Ваш баща. Кирилос Д. Русович” („Óáò åõ÷ïìáé êáß
ìåíù } ðáôÝñ óAò. Êõñéëëïò Ä. Ñïýóóùâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 4], „И съм баща
Ви. Кирилос Д. Русович” („Êáß Þìå } Ðáôåñ óáò. Êõñßëëïò Ä. Ñïýóóïâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп.
1, а.е. 30, л. 8], „Оставаме Ваши майка и баща. Кирилос Д. Русович” („Ìåíïõìåí ή ìçôñé êáß }
ÐáôÞñ óáò. Êõñpëëïò Ä. Ñïýóóïâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 9 гръб], „Благославям Ви
и оставам Ваш баща Кирилос Д. Русович” („Óáò åõ÷ïìå êáß ìåíù } ÐáôÝñ óAò Êõñßëëïò Ä.
Ñïýóóïâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 11], „Баща Ви Кирилос Д. Русович” („} ÐáôÝñ óAò
Êõñßëëïò Ä. Ñïýóóïâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 5], „Това е и оставам Ваш баща.
Кирилос Д. Русович” („Ôáõôá êáß ìåíïõ } ÐáôÝñ óáò. Êõñéëëïò Ä. Ñïõóóùâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф.
963К, оп. 1, а.е. 30, л. 15], „Баща Ви. Кирилос Д. Русович” („} Ðáôåñ ó[á]ò. Êõñéëëïò Ä.
Ñïõóóùâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 14], „Това е. Благославям Ви и оставам [в очакване]
на отговора Ви. Баща [Ви] Кирилос Д. Русович” („Ôáôá óAò åõ÷ïìå êáß ìåíï äéá Áðáíôçóéí óáò }
ÐáôSñ. Êõñéëëüò Ä. Ñïýóóùâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 17], „Благославям Ви и оставам
Ваш баща Кирилос Д. Русович” („óAò åõ÷ïìå êáß ìåíü } Ðáôåñ óAò Êõñßëëïò Ä. Ñïýóóùâéôæ”) [ДА –
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ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 18 гръб], „Оставам Ваш баща. Кирилос Д. Русович” („ìÝíù } ÐáôÝñ
óAò. Êõñßëëïò Ä. Ñïõóóùâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 20].
Фактът, че Панайот Русович е син на Кирил Русович, се потвърждава и от съдържанието на
писмо, адресирано от Панайот до Кирил Русович. То започва с обръщението: „Нежнолюбящи татко!”
(„Öéëïóôïñãþôáôå ÐáôÝñ!”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 24] и е подписано по следния начин: „Целувам
десницата Ви и оставам [с] подобаващо почитание. Най-предан Ваш син Панайотис К. Русов[ич]” („Ô[í äåîéÜí óáò BóðÜæïìå êáp ìÝ ôü ðñïóÞêïí óÝâáò } åˆðåéèåóôáôïò Óáò Õqüò
Ðáíáãéþôçò Ê. Ñïõóóùâ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 24].
Цитираните документи свидетелстват, че голяма част от битието на Панайот Русович протича
извън пределите на българските земи. Трудно е да установим точно кога започва този период от
неговия живот. Можем да приемем със сериозна степен на сигурност, че към края на 1867 г. той все
още живее в Арбанаси. Основание за това ни дава единственото запазено негово писмо, което е
писано в пределите на българските земи. Изпратено е от Свищов до Арбанаси през месец декември
1867 г. Адресирано е до неговия баща Кирил Русович. В документа е описано пътуването на Панайот
Русович от Търново до Свищов, свързано с кончината и изпълнението на последната воля на заможен
свищовлия, който е вероятно родственик на фамилията и чието име не се споменава. Фактът, че
пътуването към крайдунавския град започва от Търново, в чийто непосредсвен ареал се намира
Арбанаси, дава основание да предположим, че Панайот все още живее в родното село. Тази теза се
подкрепя от изразеното от него намерение след като е изпълнена мисията на пътуването: „…и сега
търсим удобен момент и хубаво време за да тръгнем за Арбанаси.” („êáß ôþñá æçôïìå åˆêáßñéá
êáß êáëüí êáñüí äé@ íÜ Bíá÷™ñßóïìå äé@ Bëâáíéô÷þñé”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 24].
Най-ранният документ, който свиделства за пребиваването на Панайот Русович извън пределите
на българските земи е писмо с дата 21 октомври 1874 г. до него от неговия баща Кирил Русович.
Адресирано е до Букурещ: „За Букурещ” („Årò Âïõêïõ[ñå]óôß”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л.
3]. От текста разбираме, че Панайот неотдавна е пристигнал в града: „Най-напред искам да попитам
за благополучното Ви пристигане в Букурещ” („Êáôá Ðñüôïí Vñ÷ïìáé íá ñïôÞóù äéá ôù åtãéïéò
5èáóéìüí óAò årò Âïõêïõñåóôr”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 3]. От същия документ разбираме,
че съществува вероятност Панайот да пътува до Виена: „Затова Ви казвам ако се случи [така] и
съдейства брат ми, лекарят и ваш чичо, тогава да отидете във Виена и така да бъде за полезно
ваше напътствие и когато със здраве с помощта на Бога тръгнете да ни информирате…”
(„Äçü óAò ëÝãù Dí ôç÷ç êáß óéíäñÜìç } Áäåëöïò ìïõ ’Éáôñïò êáß èÞï óáò ôüôåò äéá ÂéVíçí Íá
‰ðÜãçôå êáß Tóôï årò êáëßí óáò üäçãéáí êáß üôáí Óéí Èåï åtãráò ïõóõò Díá÷ïñéóéôå Íá ìáò
åsäïðé^óçôå…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 3].
Следващото, в хронологичен ред, писмо от Кирил Русович до Панайот е от 25 октомври 1874 г.
От това, че е адресирано до Букурещ („Åßò Âïõêïõñåóôé”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 4]
установяваме, че синът е все още в същия град. От съдържанието на документа разбираме, че
причината за напускането на бащиния дом от страна на Панайот е търсене на работа: „Казвам Ви, че
господин Кескарис не иска човек, както и ни пише. И се надявам, че чичо Ви, господин Ко[н]стантин Ви е казал да се ориентирате добре. Сега остава ако намерите господар в Букурещ…”
(„ÓAò ëSãù üôé ü êõñ ÊçóêBñéò äåí èåëé Cíèñïðïí êáèïò êáß ìáò ÃñÜ5é êáß Bðï ôïí èßïí óáò Êõñ
Êùóôáíôçíïí Tëðéæïõ íá óáò ]ðåí êáß íá üäçãéèÞêáôáé êáëá ôïñá ìÝíç Dí Uâñéôå áˆèåíôçêïí årò
Âïõêïõñåóôç…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 4]. Този извор ни информира, че идеята за
пътуване до Виена е все още актуална: „…и ако и чичо Ви, както и докторът Ви дадат разрешение
да отидете във Виена, ако имат време да ни помогнат за разходите Ви.” („…êáß Dí êáß ÈÞï
óAò êáèïò êáß ü ’Éáôñïò óáò äüóïõí ôçí Däçáí íá ^ðáãçôáé äéá ÂéÝíéí Dí å÷ïí êåñïí íá ìáò
ÂïÀèçóïõí äéá ôá åîïäÜ óáò”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 4]. От последния цитат разбираме
каква е поне една от причините за търсене на работа от страна на Панайот – финансови затруднения
на Кирил Русович. Това се потвърждава и от следния пасаж от същото писмо: „От нас повече,
Панайоте, дете наше, нямайте надежда за пари. И така да е за добро ваше наставление! Ако
имам [пари] и не Ви давам, тогава да не се радвам повече на живота си, повярвайте и така да
е!” („…Cðï åìáò ðëÝïí Ðáíáãéüôç Ðåäç ìáò ìéí V÷åôå Tëðéäá Bðï ÷ñéìáôá êáß Sóôù Årò êáëéí óáò
}äçãéáí Dí V÷ù êáß äåí óáò äçíïý ôùôåò íá ìéí ÷áñù ðëåïí ôçí æïÀí ìïõ ðéóôåõóéôå êáß åóôù”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 4].
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Към 30 октомври 1874 г. Панайот Русович все още не е заминал за Виена. Това разбираме от
писмо със същата дата, изпратено до него от Кирил Русович и адресирано до Букурещ („ årò
ÂïõêïõñÝóôé”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 8]. Текстът на документа ни информира, че
възможността за пътуване до Виена е все още актуална: „…обаче когато отивате във Виена и
мине поне един месец и тогава…” („}ìïò }ôáí ðéãÝíåôå årò ÂéTíçí êáß ðåñáóé ôïëá÷éóôïí Tíáò
ìçíáò êáß ôïôåò”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 8] и „Ако отидете във Виена…” („Bí ^ðáãéôå
äéá Âéíéí…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 8].
Документите от фонд 963К ни дават основание да допуснем, че пътуването на Панайот до
Виена се осъществява между 30 октомври и 17 ноември 1874 г. Конкретна информация по този въпрос
откриваме в писмо, чието написване е започнало на 20 ноември 1874 г. и е завършило на 28 ноември
1874 г. То е адресирано от Кирил Русович до Панайот във Виена: „Многообични наш сине във
Виена” („ÖßëôáôU ìáò Õqå årò ÂéTíçí”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 9]. От неговото съдържание
разбираме, че Панайот е пристигнал във Виена не по-късно от 17 ноември: „След това получих и
писмото Ви от 17/5 на текущия [месец] и добре разбрах написаното от Вас. Зарадвахме се
твърде много на пристигането Ви във Виена по живо и по здраво…” („Ìåôá ôá‰ôá Tëáâá êáß
ôéí Tðéóôïëéí óáò ôéí Bðï 17/5: ôñå÷ïíôïò êáß êáëïò åãíù ôá Ãñá5{ìåíÜ óáò. V÷áñéìåí ëßáí äéá ôï
5èÜóéìïí óáò årò ÂéTíéí Ýí åtãéáí…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 9]. Същият документ
предоставя информация и за целта на пътуването до Виена: „…и Ви желаем дано според желанието
Ви и както желаят всички и молят пресветата Бог ородица и преблагият Бог да помогне за да
намерите място [работа] [и] да се установите за Ваша полза и за обща полза. И свети Мина
да помогне. Амин!” („êáß óAò åˆ÷ïìåèá Bìðïôåò êáôá ôÞí Tðéèçìéáí óáò êáß }ëïíüí êáèïò
Uðéèçìïõí êáß Ðáñáêáëïõí ôéí ðåñáãßáí Èåüôïêïõ êáß ôïí Ðáí@ãáèïí Èåïí êáß íá âïÀèçóé äéá
íá Tâñéôå ìåñüò äéá íá êáôáóôáèÞôå. Ðñïò }öåëïí óáò êáß äéá ôï êçíïí ü5åëïò êáß } ’Áãéïò ìéíAò
Íá ÂïÀèçóé ’Áìéí”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 9]. От този извор разбираме и каква е поне
една от идеите на Панайот за професионална реализация: „Но виждам и в писмото Ви от 27 октомври от Букурещ ни пишете, че ако не се намери място да се насочите и към учителстването.
[Направете това], дете наше, което силно желаете [и към което] Ви тегли сърцето.” („ðëÞí
Âëåðü êáß åpò ôï ãñÜìá óáò Bðï 27: 8âñéïõ Tí Âïõêïõñåóôé ìáò Ãñá5éôå üôç Bí äåí Ýâñéèé ìåñüò
íá B5åñåèçôáé êáß årò ôçí äçäáóêáëéêÞí ðåäÞ ìáò ï$ôç ðëÞïí óáò åˆ÷åôç êáß óáò ôñáâá ^ êáñäçá…”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 9] и по-нататък: „Затова и аз скланям за учителстването и
стани какъвто повече Ви харесва и каквото намерите [за добре]…” („äéá ôïõôï êáß Vãï êëßíù
äéá ôçí äçäáóêáëéêçí êáß ìåíé |ðéïí ðëÞïí óAò BñÝóç êáß }ôç Tâñéôáé”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1,
а.е. 30, л. 9].
От последния цитиран документ разбираме, че на 20 декември Панайот Русович се намира в
Прага. Това установяваме от бележка с неговия почерк върху писмото, с която е отбелязал къде и
кога го е получил: „Прага, на 8/20 декември [18]74” („ÐñÜãá ôi 8/20 Äåêåìâñßïõ 74”) [ДА – ВТ,
Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 10 гръб].
От друг документ разбираме, че Панайот е пристигнал в Прага преди 13 декември. Информация
за това черпим от писмо, адресирано до него от Кирил Русович, което е от 13 декември 1874 г. В него
четем: „Нашият Йованус от Букурещ ни пише, [че] му пишете, че сте заминал за Прага и сте
намерил място [работа] само за прехраната си. Затова Ви пожелавам многосъстрадателният
и всесилен Бог да Ви дарява със здраве и дълголетие и да Ви помогне според желанието и
копнежа на сърцето Ви [със] здраве [и] щастие, както и ние силно желаем Свети Мина да Ви
бъде помощник! Амин!” („’Åí Âïõêïõñåóôé } Ãçïâáíïõò ìáò ãñáöß êáß ôïí ãñÜ5éôå }ôé Tðßãåôáé
äéá ÐñáãÜ êáß Tâñéêåôå ìÝñïò ìüíïí äéá ôçí æùüôñï5ßáí óáò äéù óáò åŠ÷ïìáé } Ðüëé Vóðëá÷íïò
êáß Ðáíôù ÄÞíáìïò Èåïò íá óáò ÷áñßæç åtãéáí êáß ÷ñïíïýò ðïëïò êáß íá óáò ÂïÀèçóç êáß êáôá
ôÞí TðéèéìÞáí óáò ï$ôç ðïèç ^ êáñäçá óáò åßãéáí åŠôé÷çáí êáèïò êáß Þìçò Tðéðùèïýìå } Áãéïò
Ìçíáò íá óáò Þíå ÂïÀèïò ’Áìéí”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 5]. В същия документ се
споменава отново за по-горе споменатото пристигане на Панайот във Виена: „…с което Ви отговарях
на писмото Ви [от] 17/5 ноември, [в което] ми пишете [за] пристигането Ви във Виена.”
(„…äéá ôï üðéïí óAò Bðáíôïõóá årò ôï ãñáìá óáò 17/5 9âñéïõ ìå Ýãñáöéôå ôï 5èpóéìïí óáò åßò
Âéåíéí”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 5].
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В края на 1874 г. Панайот Русович изявява желание да намери евентуална реализация в Белгия.
Информация по този въпрос ни предоставя писмо [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 23], адресирано
до него от Симеон Златов, който наскоро е пристигнал в белгийския град Гент. От съдържанието на
този исторически извор разбираме, че с цел да устрои на работа Панайот, С. Златов се е срещнал с
няколко местни търговци, някои от които се занимават и с международна търговия. Те споделят с
него, че от година търговията не върви и по тази причина много млади хора са безработни. Аргументират
отказа да приемат Панайот на работа с факта, че той не ползва фламандски, както и неоходимите за
международната търговия френски и немски езици.
Панайот се намира в Прага и на 25 декември 1874 г. Това разбираме от негова бележка върху
писмо с дата 30 ноември 1874 г., адресирано до него от Кирил Русович. Бележката гласи: „Получих в
Прага на 13/25 декемвр[и] 1874.” („Åëáâïí Tí ÐñÜãá ôi 13/25 Äåêåìâñ. 1874”) [ДА – ВТ, Ф.
963К, оп. 1, а.е. 30, л. 11 гръб].
Панайот е в Прага и в началото на 1875 г. Тази информация черпим от писмо с дата 24 март 1875
г., което е адресирано до него от Кирил Русович. Върху писмото има бележка с почерка на Панайот
Русович, която указва мястото на неговото получаване: „Прага” („Ðñáãá”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1,
а.е. 30, л. 16 гръб]. От този документ разбираме, че там се е устроил на работа, доходите от която
покриват само прехраната му: „И това стана по причина на това, че сте писал на Йованос, че се
намирате при господар само за хлаба [си] и така нататък.” („…êáß áˆôá Tãéíåí ôù Ýôçïí üðïõ
Tãñáöéôå ôïí ãéïâáíïõ üðïõ Tâñéóêåóôå årò áˆèåíôçêïí ìïíüí äéá ôï øïìß êáß ôá ëéðÜ…”) [ДА –
ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 15]. Информация за работодателя откриваме в писмо на Панайот до
неговия баща, което е изложено на една от страниците на последния цитиран документ. Не е отбелязана
датата, на която е написано. В него четем следното: „Господарят ми днес е продавач на кошници
[търговец на кошници]. До него се намирам през цялото време. Казва се Йоанис Милер (Йохан
Мюлер кошничар), който макар и да няма голяма търговия, за три години може и той да ми
даде 500 фиориниа, (което е и по-добре) да ми даде.” („…} êõñéüò ìïõ ôÞí óÞìåñïí åxíáé
ÊáëáèïðïëÜò; êïíôÜ årò ôüí }ðïqïí ï$ëïí ô|í êáéñüí åˆñßóêïìáé. ’ÏíïìÜæåôå É›áííçò ÌõëëÝñ,
(Johann Műller Korbflechter) ï$óôéò, Üí êáß äÝí V÷åé ìåãÜëïí Tìðþñéïí, ðëÞí äéÜ ôñéá ÷ñüíéá,
^ìðùñåq êáß áõôüò í@ ìïõ äþóf ôá 500 fioñßíia22 [(ôü }ðïqïí níáé êáß êáëÞôåñïí) í@ ìÝ äþóf]23”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 15 гръб]. Последното цитирано писмо от Кирил Русович до
Панайот (от 24 март 1875 г.) предоставя информация за адреса на споменатият Йохан Мюлер. То е
адресирано до: „Господин Панйот К. Ру[сови]ч… в Прага. Йох. Мюлер Ритер Щрасе № 539”
(„Herr Panaiot K. Rou…ts… in Prag. Joh. Muller Ritter Strasse № 539”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е.
30, л. 15 гръб]. От същия документ разбираме, че към Панайот е отправено предложение за ново
работно място: „господин Николис Станкович е говорил първо с чичо Ви, господин Костаки и Ви
е писал за да дойдете. Затова и аз завчера говорих със същия господин Н. Станкович и [той]
дава за три години 100 минджика [мангъра] и храна и стая, където ще отседнеш. Всичко
[това] от него. И аз намирам за уместно да дойдете при него без да губите време… Прочее, не
губете време, елате!” („} êõñ ÍçêïëÞò óôÜíêïâéôæ }ìÞëçóåí Ðñïôïí ìå ôïí èßïí óáò êõñ Êùóôáêç
êáß óáò Tãñáøïí äéá íá Tëèçôå äéï êáß åãù Ðñù÷èåò }ìçëçóá ìå ôïí Þäçïí êõñ Í. Óôáíêïâéôæ êáß
äçäé äéá 3: Ýôé 100: Ìçíôæéêá êáß ôï öáãé[ôü] êáß üäáí üðïõ èá êáèçó[ç]ò üëá TäéêÜ ôïõ êáß åãþ ôï
Âñéóêïõ åõëïãïí íá Tëèçôå êïíôá ôïõ ÷ïñéò íá ÷áíéôå êåñïí... ëéðïí ìçí ÷Üíåôå êåñïí Tëáôå”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 15]. Документът разкрива и каква дейност трябва да извършва
Панайот на предложеното работно място: „Гореспоменатият Н. Станкович иска да водите счетоводни[те] книги. Счетоводните ни книги [са] три, средно големи и когато нямате [какво] да
пишете ще извършвате работа в магазина. Както и да е, намирам [го за] уместно и се надявам
да сте добре тук. И така да е!” („ï ñéè[çò] Í. Óôáíêïâéôæ èåëç íá êñáôçôå êáôÜóôé÷á ðëßí
êáôáóôç÷á ìáò ôñéá êáß Aôáí äåí å÷åôå íá ãñá5çôå èá êáìéôå êáß äïõëåò ìåóá óôï ìáãáæÞïí }ðïò
êáß íá Àíå Tâñéóêïõ åõëïãïí êáß Tëðéæïõ êáëá íá ^óôå Tíôáõèá êáß Tóôù”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп.
1, а.е. 30, л. 15].
Кирил Русович проявява настойчивост и в последната част от писмото: „Казвам Ви това, за
което Ви писа и ще Ви пише господин Н. Станкович, за да дойдете тук. Помислете добре и ако
22
23

Думата е написана с латиница и с гръцки букви.
Текстът поставен в правоъгълни скоби е задраскан от автора на писмото.
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видите, че Ви е изгодно, тогава не губете време, а се вдигнете и елате.” („Óáò ëåãù äéá ôá üóá
óáò Tãñáøå êáß èÝëé óáò ÃñÜøç ï êõñ Í. óôÜíêïâéôæ äéá íá Tëèçôå Tíôáõèá óêåõèÞôå êáëÜ êáß áí
Þäçôå ïôç óáò Þíå óßí5åñïí ôüôå ìÞí ÷áíåôå êåñïí Bëá óéêïèÞôå êáé TëÜôå”) [ДА – ВТ, Ф. 963К,
оп. 1, а.е. 30, л. 15]. Анализът на последния цитат и по-конкретно на израза „да дойдете тук” и на
факта, че писмото е адресирано от Букурещ, дава основание да допуснем, че магазинът се намира в
същия град. Потвърждение на бащината настойчивост откриваме и друг цитат от същото писмо на
Кирил Русович: „Както и да е, намирам [го за] уместно и се надявам да сте добре тук. И така
да е!” („…Aðïò êáß íá Àíå Tâñéóêïõ åõëïãïí êáß Tëðéæïõ êáëá íá ^óôå Tíôáõèá êáß Tóôù”) [ДА –
ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 15].
От писмото на Панайот до Кирил Русович, което е написано върху страница от последната
цитирана архивна единица, разбираме какви са идеите на сина занапред: „…искам да постъпя в
австрийската войска само и само да науча немски [език], след като другояче няма да мога да
постигна целта си. Ако е възможно да ми помогне господин Н. Станкович, тоест да похарчи
30/40 минджика24 за да следвам тук, в една от немските държави немски език и след това се
връщам и му служа изцяло две години за останалите 60/70 минджика. Тоест, аз пиша на
господин Н. Станкович, че приемам договора [предложението] му за 100 минджика, но за две
години най-много…” („…èåëþ íÜ ðáñáäùè™ åßò ô@ [ó]ôñÜôåõìá ôü Áˆ[ó]ôñéáêüí ìüíïí êáß ìüíïí
íÜ ìáèù ô[í ÃåñìáíéêÞí, ï$ôáí Dëåùò äÝí è@ ^ìðùñÝóù í@ 5èÜóù ô{ óêïðüí ìïõ. ’Áí níáé äõíáôüí
íÜ ìÝ âïçèÞóç } Êõñ. Í. Óôáíêïâéôæ, äçëáä] í@ Tîïäåõóç 30/40 Ìríôæéêá äé@ íÜ óðïõäÜæù Täþ
årò Tí ÃåñìáíéêÞí ðïëçôßáí ôçí ÃåñìáíéêÞí Ãëþóóáí êáß ìáôÜ ôáýôá TðéóôÝöù êáß ôï ‰ðçñåô™
|ëüêáéñá äýù ×ñüíéá äé@ (ô@ Ìpíôæéêá)25 åðéëéðá 60/70 Ìríôæéêá. ÄçëáäÞ, Tãþ ãñÜ5ù ôï êõ. Í.
Óôáíêïârôæ ï$ôé ôÞí óõìöùíéáí ôïõ äå÷ïìáé ìÝ 100 Ìéíôæéêá ðëÞí äéÜ äõù ÷ñïíéá ï$ëé ðåñéóó...”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 15 гръб].
В следващото, в хронологичен ред, писмо на Кирил Русович до Панайот, което е от 27 март 1875
г., бащата потвърждава, че предложението за работа, направено от Н. Станкович е все още валидно:
„Завчера, пристигайки тук научих, че Ви търси [иска] господин Николис Станкович, [който]
иска да Ви наеме за писар и когато няма нищо за писане може да вършите други работи.
Зарадвах му се и поговорих и аз със самия него и Ви писах, както и самият той Ви пише и
приложих моето писмо в неговото [писмо]. Но понеже имаше работа и нямах време да го
питам какво Ви пише, обаче от разговора с него научих нещо [а именно] да Ви пише, че иска да
му вършите работа [да работите за него] и да Ви ангажира с работа.” („Ðñù÷èUò 5èáí{íôáò
Wíôáõèá êáß ìáèïí }ðïõ óáò æçôç } êõñ Íçêïësò óôÜíêïâçôæ äéá íá óáò T÷ç Ãñáìáôçêüí êáß üôáí
äåí T÷ç ãñáøçìïí íá êÜìçôå êáß äïõëåò ôù V÷áñéí êáß }ìçëéóá êáß Tãù ìå ôüí ^äçïí êáß óAò
Tãñáøïí êáèïò êáß ï ’Éäçïò Óáò Tãñáøé êáß Ðåñéêëéóá ôù Ýäéêï ìïõ Ãñáìá ìåó@ óôü Wäçêïí ôïõ
ðëéí Tðéäç ^÷åí äïõëåò êáß äÝí ^÷á êáéñüí íá ôïí Tñïôçóïõ ôç óáò Tãñáøç ðëéí Bðï ôÞí üìçëé@í
ôïõ êáôç ãíïñsóá íá óáò Tãñáøç }ôç ^ äïõëéá èÝëé íá ôïí êáíéôå…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е.
30, л. 14]. Бащиният съвет в края на писмото е: „Затова ако няма надежда там да намерите
господар, Ви казвам да не губите време [и] да дойдете и така да бъде.” („…äéá ôïõôù Dí äåí
^íçíå Tëðqò Têé íá Tâñéôå áˆèåíôçêïí óáò ëåãù íá ìçí ÷áíçôå êåñïí íá Tëèçôå êáß Tóôù”) [ДА –
ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 14].
Последвалата кореспонденция ни дава основание да изразим мнение, че Панайот не е приел
предложението за работа, отправено от Н. Станкович. Следващото, в хронологичен ред, писмо от
Кирил Русович до Панайот е от 4 август 1879 г. От неговото съдържание установяваме, че в същия
период от време Панайот отново се намира в Прага: „Сега срещнах тукашния господин Симион С.
Златов, който идва в Прага и обеща да Ви връчи настоящето ми [писмо].” („¹äé Tðåôç÷ïí ôïí
åíôáõèá êõñ Óéìçïí Ó. Æëáôïö }ðçïò Vñ÷åôáé äéá ÐñáãÜ êáß ^ðïó÷åèç äéá íá óAò Ví÷çñßóç ôÞí
ðáñïýóáí ìïõ…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 17]. От текста на този документ разбираме, че
Панайот дълго време не се е прибирал в родния дом, както и че не е писал на близките си: „Поради
ограниченото време Ви пиша да ни информирате как сте и какво работите. За нас ако питате
с благодатта на Бога сме здрави. Баба Ви желае да научи как сте със здравето, защото от
доста време не сме удостоени да научим [нещо] за Вас.” („…äéï äéá ôï óôÝíïõ êåñïõ óáò Ãñáöþ
24
25

Вероятно става дума за австрийски минцове.
Текстът в скобите е задраскан от автора на писмото.
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íá ìáò ÞäïéÞóçôå ðüò åró óèå êáß ôç Vñãïí êÜìíçôå äéï äéá Þìáò Dí åñùôÜôå Èçá ÷Cñéôç ÞãéVíïìå
êáß Þ ÍåíÝ óáò Tðçèçìß äéá í[á] ìáèç Ðåñé ôáò åtãéáí óáò äéïôé Þíå ðïëÞò êåñïò äåí åîåüèçìåí íá
ìáèïìå Ðåñé ‰ìáò”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 17].
Панайот Русович се намира в Прага и през месец август 1880 г. Това разбираме от писмо с дата
23 август 1880г. (ôç 23: ’Áõãïõóôï 1880) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 31 гръб], адресирано до него от
Кирил Русович. Писмото започва със следното обръщение: „Въжделени наш сине х[аджи] Панайотис К. Русович в Прага” („ÐåñéðïèçôÝ ìáò õså ×. Ðáíáãéï$ôç Ê. Ñïõóóùâéôæ åßò Ðñáãá”) [ДА –
ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 31 гръб]. Цитираният документ предоставя информация относно това, че към
момента Панайот Русович не се е възползвал от предложението за работа при Н. Станкович и Кирил
Русович се опитва да уреди сина си друга служба: „[Намиращият се] в Букурещ господин Пасхалис
Д. Кантарджи, [който е] търновец [и] брат на жената на нашия Димитрис Янулов беше тук
и говорих да Ви приеме и това е втори [вариант за работа, освен този] при Станкович. И ако
сте свободен да дойдете да ни видите да минете през Букурещ и да отидете в магазина му и
да му предадете поклони от моя страна и му кажете, че [следното]: „Баща ми ми пише,
понеже имате нужда от човек и така нататък.” И му кажете: „Ще отида да видя баща си и
другите [от семейството] и тогава ще дойда.” („} Tí Âïõêïõñåóôé Êõñ Ðáó÷Üëçò Ä. Êáíôáñôæç
Ôïõñíïâáëqò Ãçíåêáäåëöïò ôïõ Äéìçôñç ìáò Ãéáíïõëï5 ^ôïí Tíôáõèá êáß }ìéëéóá äéá íá óáò
äå÷èç êáß ^íå ó÷åäïí ôù äçðëïõí åqò ôù ç÷åí Bðï ôïí Óôáíêïâéôæ. êáß Dí T÷åôå Tëåýôåñïí íá
V ëèçôå íá ìáò Þäçôå. íá ðåñáóéôå ’Åí ÂïõêïõñÝóôç êáß íá Àðáãçôå óôù êáôáóôçì@ ôïõ êáß ôïí
Ðñïó5åñíçôå Ðñïóêçíçóìïò Tê ìåñïò ìïõ êáß ôïí ëåãéôå }ôç } Ðáôçñ ìïõ ìå ãñÜöç Tðçäé óáò
÷ñéáæåôáé Bíèñïðüò êáß ôá ëéðá. êáß ôïí ëåãçôáé èá Àðáãù íá Àäù ôüí ÐáôUñá ìé êáß üëïõò êáß
ôïôåò èá Tëèïõ.”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 31 гръб].
В цитирания документ става дума за Пакал Канраджиев, който през този период е част от
българския елит в Букурещ. Член е на Добродетелната дружина. Като такъв заедно със своите
сподвижници, сред които Н. А. Солакоглу, Иван П. Грудов и др. отправят молба към Министерството
на просвещението и изповеданията в Румъния за откриване на българско училище при църкавата „Св.
Св. Кирил и Методий” в Букурещ (1869–1870 г.) [Люлюшев, М. 1986, с. 108–109]. В качеството на
ковчежник, Паскал Кантарджиев, е член и на първото настоятелство на споменатите институции
[Жечев, Н. 1994, с. 36]. Откриваме го в списъка на българи от Букурещ, предоставили през януари
1870 г. финансова помощ за възстановяване на изгорелите училища в гр. Струмица [Младенов, М.,
Жечев, Н., Нягулов, Б. 1994, с. 152], както и сред членовете на „Българското човеколюбиво дружество”, което през юли 1876 г. отправя призив за събиране на помощи за пострадалите в борбата
против османското владичество [Младенов, М., Жечев, Н., Нягулов, Б. 1994, с. 201]. Сред спомоществователите е при издаването на поемата на Георги Раковски „Горски пътник”. В същия списък,
който е приложен към писмото на Мирон Бешков от 17 юли 1857 г. до Раковски, откриваме и името на
Атанас Русович [Раковски, Г. 1957, с. 203]. Името на П. Кантарджиев фигурира и върху молба за
материална помощ, отправена към Добродетелната дружина, от страна на изпадналата в затруднение
Еленка Йорданова от Русе [Младенов, М., Жечев, Н., Нягулов, Б. 1994, с. 138]. Погребан е в
Букурещ, в гробището „Белу” („Шербан Вода”), в което се намира и гробницата на Евлоги и Христо
Георгиеви [Керчова-Пъцан, Л., Л. Велчов-Деде, 2016, с. 60–61].
От следващото писмо на Кирил Русович до Панайот, което е от 19 октомври 1880 г. установяваме,
че синът не се е възползвал от възможността да започне работа при Паскал Кантарджиев и все още се
намира в Прага. За това ни информира бележка на български език върху същия документ, с която
получателят отбелязва мястото и времето на неговото пристигане: „В Прага 23/11 (5/12) [18]80” [ДА – ВТ,
Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 19 гръб]. От съдържанието на писмото разбираме и това, че Панайот все още
не се е прибирал в бащиния дом: „Многожеланото Ви писмо от 7/19 от миналия месец септември
получих днес чрез г[осподин] П[етраки] С[пиридонов] Златов и написаното от Вас, когато ми
го прочете господин Симион, брат на гореспоменатия, разбрах. И се зарадва, но повече се натъжи
и насълзи сърцето ми, че не сме удостоени с честта да Ви видим и ако умрем и не Ви видим бихме
казали, [че] сме неутешими и натъжени както аз, така и баба Ви. Затова ако ни обичаш направи
всичко възможно и ела за да Ви видим… Но аз поради голямата мъка, която изпитваме аз и баба
[Ви] да Ви видим, затова и Ви пиша. Затова да не Ви се зловиди, заради болката в сърцата ни,
която изпитваме и искаме [да Ви видим] и се притесняваме [от това], че не зная повече какво да
Ви пиша за да повярвате.” („Ðåñéðïèçôüí óáò Ãñ@ìá ôïí Bðï 7/19 Bðåëèïíôïò ìçíïò 7âñßïõ Tëáâ{í
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ópìåñïí Ðáñá ôïí êõñ Ð. Ó. Æëáôï5 êáp ôá ãñáöïìåíÜ óáò }ôáí ìïõ ôá äéáâáóå } êõñ Óéìçïí ôïõ
ñéèSíôïò Áäåëöïò VêáôÜëáâïí ôá ãñáöïìåí@ óáò. êáß V÷Üñéí ðëÞí ðåñéó{ôåñïí äçóêïëåõèçí êáß
TäÜêñéóåí ^ êáñäçB ìïõ ï$ðïõ äÝí Þìåèá DîÞ äéá íá áîçüèïìåí äéá íá óAò Þäïõìåí êáß Dí
BðïèÝêìçí êáß äåí óáò ^äïõìåí Dðáñåã{ôåõôç êáß ðéêñáìÝíç èá Àðáìåí ï$óüí Uãù ôïó{í êáß ^
ÍçíÝ óáò. äéá ôïôï Dí ìáò ÁãáðAò êÜìå ðáíôçïýò ôñ{ðïò êáß Tëá äéá íá óáò ^äïõìåí… ðëÞí Uãü
Bðï ôïí ìåãÜëïí êáÀìïí ôïó{í êáp ^ Íåíåò }ðïõ W÷ïìå äéá íá óáò ^äïõìåí äéá ôïõôù êáv óáò
Ãñá5ù. äéá ôïõôï íá ìçí óáò êáêïöáíÞ äéïôé } ðïíïò ôçò êáñäçá ìáò }ðïõ ìáò ðïíé êáß óáò
Tðçèçìïýìåí êáß æáëÞæïìáé Bðï äåí ^îåâñïõ ðëÝïí ôç íá óáò ãñ@øï äéá íá ðéóôåõóéôå…”) [ДА –
ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 18]. От цитирания документ разбираме, че към момента финансовото
състояние на Панайот е относително стабилно: „А ако не Ви стигнат [парите] за разходи аз ще Ви
помогна, въпреки, че както ми казва господин Симион Златов не сте в затруднение.” („…Dí
äåí óAò 5èÜóïõí ôá Vîïäá Wãù èá óáò ÂïÀèÞóïõ ìå üëïí ï$ðïõ êáèïò ìå ëÝãé } êõñ Óéìéïí Æëáôï5
å‹÷ïëçíåóèå…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 18]. Кирил Русович е настоятелен в желанието си
след дълга раздяла отново да види сина си: „И както ми казва господин Симион Златов, че след 2
два месеца ще дойде и помни, [че трябва] да си готов за да дойдете заедно, както и настоящето
ми [писмо] чрез него идва при Вас. И така да е! Разбира се, както разбирам, че не сте и здрав
по-добре разбирам мъката, която изпитвате. Затова Ви казвам да се подготвите за период
от един или 2 два месеца, понеже господин Симион Златов когато дойде повече от 2-3 дни
няма да стои. И да сте готови да дойдете заедно и Всесилният Бог да Ви помогне и да Ви
улеснява и закриля да дойдете при нас. Амин!” („…êáß êáè{ò ìå ëÝãç } êõñ Óéìçïí Æëáôï5 üôé
ìåôá 2 : äéï ìÞíåò èá Tëèé êáß íá ôçìáóèéò íá Àóå Ýôçìïò äéá íá Vëèçôå ìáæç êáè}ò êáß ^ ðáñïýóá
ìïõ ìUóïí ôïõ óAò Vñ÷çôå êáß Vóôù. ÌÜëçóôá êáè}ò Vííï™ }ðïõ êáß äåí ^óèå åuãÞïqò ^íå ôù
ðåñéóüôåñïí óéí’ ðåñ@íïõ Bðï ôéí ðÞêñáí V÷åôå äéá ôïôï óAò îáíáëÝãù íÜ ^äçôå íá Ýôçìáóèçôå
åqò Wíá êáß 2: äéï ìÞíåò äéáóôçìá äéïôé } êõñ Óéìçïí Æëáôï5 }ôáí Tëèç Bðï 2 êáß 3 ÞìÝñåò
Ýðåñéóïôåñïí äåí èá êáèÞóé êáß íá åtó óèå Ýôçìé íá Tëèéôå ìáæÞ êáß } Ðáíôïäçíáìïò Èå}ò íá óáò
âïÀèçóé êáß åõ÷ïëéíé êáß 5åñé Äåîéá íá ìáò Tëèçôå Áìçí”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 18].
В послеписа четем: „Елате за да се веселим заедно. И когато ни зарадвате с идването си, това
ще бъде за нас голяма радост божия. Амин! Ако обаче можете сега да дойдете е по-добре, ще
кажа, понеже впоследствие започват снегът и студът и да останете, както Ви пиша и [както]
ми каза Симион Златов. Направи си този труд, понеже след два месеца спират [да пътуват]
и корабите. А си спомних, че в едно Ваше писмо ни пишете, че за есента, към октомври възнамерявате [да дойдете] и дано Всемогъщият Бог да Ви води сега да дойдете и да не чакате,
понеже сега Симион Златов не планира [да пътува], понеже го назначиха за чорбаджия, който
сега се нарича кмет и мога да кажа, [че] е неясно идването му и така да е.” („Wëáôå êáß íá
÷áñïõìå êáß }ôáí ìáò ÷áñïðéÞóéôáé ìå ôïí Vñ÷ïìïí óáò ‰ìáò äå íá ÷áñïðéÞóé } Ðáí Áãáèïò Èåïò
÷çëéÜêåò ’Áìçí. Dí }ìïò ^ìðïñéôå ôüñá íá Tëèçôå ^íå êáëçôåñá èá Àðù äéïôé årò ôï Ýîéò Eñ÷çíïõí
ôá ÷çüí[é]á êáß êáß ^ øç÷ñåò êáß íá ìÞíçôå }ò óáò ãñÜ5ïõ êáß ìå Àðåí } Óéìçïí Æëáôï5 ‰ðï5åñíé
ôçíAò äéïôé ìåôá 2: ìÞíåò ðáâïõí êáß ôá Âáðïñpá êáß åíèçìçèçí }ðïõ årò åíá ãñÜìá óáò ìAò
Sãñá5éôå üôé äéá ôï öèçíïðïñïí êáôá }êôïíâñéïí óêïðåâçôå êáß Üìðïôåò } Ðáíôï Äéíáìïò íá óáò
ôá 5Ýñé äåîéá ôïñá íá Sëèçôå êáß íá ìçí ðåñéìÝíéôå äéïôé íá ìçí óêïðåâé } Óéìéïí Æëáôï5 ðëçí
ôïñá ôïí Vâáëáí êáß ôæïñðáôæéí }ðïõ ôïñá ëåãpôå êìSô\ò êáß ^ìðïñï íá Àðï ^íå Cäåëïí } Tñ÷ïìïò
ôïõ êáß åóôï”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 18 гръб, 19].
Същият документ ни информира за възможност, при завръщането си в България, Панайот да
бъде устроен на работа в Русе: „Батко Ви [и] наш зет господин Димитракис А. Крeстич26 е тук27
в Търговския съд… Днес и той казва да Ви пиша да дойдете. Ще се намери работа, казва, и за
Вас.” („} íÝíêï óáò ãáìðñïò ìáò êõñ Äéìçôñáêçò á. ÊñÝóôéôæ ^íå Síôáõèá åßò ôï åìðïñïäéêéïí…
ôéí Óßìåñïí êáß á‰ôïò ëÝãç íá óáò ãñpøï íá Tëèéôå èá Uâñéèé äïõëéá ëåãé êáß äéá óáò”) [ДА – ВТ,
Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 18 гръб].
Последното запазено писмо на Кирил Русович до неговия син Панайот, което е от 16 април
1881 г., дава основание да допуснем със сериозна степен на сигурност, че към същата дата Панайот
все още се намира в Прага. Това констатираме от начина, по който е адресирано: „За любимия ни син
26
27

Димитър Крестич е женен за една от дъщерите на Кирил Русович, на име Еленица.
Писмото е писано в Русе.
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Панайотис К. Русович в Прага” („Ô™ ¢ãáðéôa ìAò Õpï Ðáíáãéüôé Ê. Ñïýóóùâéôæ. Årò ÐñáãÜ”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 20 гръб]. Същият извор ни информира и за това, че синът все още
не е изпълнил бащината молба да посети семейството си в Арбанаси: „Брат Ви Русос вчера в 4 часа
по европейско време дойде с пощата и днес тръгва за Севлиево. Прочете ни писмото, [което]
сте му написал и много се зарадвахме цялото семейство. Освен това ни е много тежко, че
толкова дълго [време] желаем да дойдете при нас, докато сме живи, за да те видим.” („}
¢äåë5ü óáò ñïõóóïò øUò ^ ï$ñá 4: TâñïðáÀêá ^ëèå ìå ôï ôá÷çäñïìÞïí êáß óßìåñïí Díá÷ïñß äéá
óçâ[ë]çüâïí êáß ìCò TäéBâáóå ôï ãñÜìá ôïí TãñÜøáôå êás ë^áí å÷áñéìåí ðáíÀêïò ðëÞí ôïõôù ìAò
Àíå ðïëÞ âáñÞ ï$ðïõ ôïóüí ðïëÞ óAò Tðçèçìï‰ìåí äéá íá ìAò Vëèçôå Sïò ï$ôïõ æïýìåí äéá íá óå
^äïýìåí…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 20], както и за това, че дълго време не е писал на
баща си: „А каква е причината [да не идвате] не знаем и ако няма да можете да дойдете да ни
кажете истината и така да е.” („…êáß ôç ôù Tôçïí äÝí ãíïñéæïìåí êáß Dí äåí èá Àìðïñåóçôå íá
Tëèçôå íá ìAò ^ðéôå ô^í DëßèçÜí êáß Vóôï”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 20]. Фактът, че
Панайот отдавна не е посещавал семейството се потвърждава и от бележката, написана на български
език, на гърба на писмото от един от неговите братя – Русо: „Братко! По писмото ся види, че ся
зарадваха отъ една страна но отъ друга тажът. С нетърпение та очакватъ. Ела Батьо Ела!
Ела да ся видимъ, родителите ни остарý ха желаятъ да та видятъ смили ся. Руссо” [ДА – ВТ,
Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 20 гръб].
Последният цитиран документ свидетелства, че Кирил Русович има и други наследници, един
от които е споменатият Русо. В писмото бащата пише следното: „Братята и сестрите Ви са здрави
и им липсвате.” („…ôá ÁäåëöéÜ óáò åtãTíïí êáß óáò Tðçèçìïõí…”)28. Информация по този въпрос
откриваме и в други от вече цитираните писма на Кирил Русович до Панайот. В това от 30 октомври
1874 г. четем: „Сестр[ите] и малките брат[я] какво да ги правя? Тогава тях трябва от сега да
ги дам чираци.” („…ôåò Áäåë5. êáß ôá ìçêñá ôá áäåë5. ôç íá ôá êáìù ô}ôåò áˆôá ðñåðé Bðï ôïñá
íá ôá äïóïõ ôæçñÜêçá…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 8], в друго от 20 ноември 1874 г.: „И
братята и сестрите ви са здрави и Ви прегръщат в отговор.” („Êáß ¢äåë5Ý óáò êáß Áäåë5éá
óáò årãéåíïí êáß Óáò Díôç Dóðáæïíôå.”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 9 гръб], а в трето от 13
декември 1874 г.: „Братята и сестрите са здрави.” („ôá áäåë5. Þãéåíïí”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1,
а.е. 30, л. 5]. Конкретна информация за наследниците на Кирил Русович откриваме в други две писма.
В първото, което е от 4 август 1879 г., откриваме следната информация: „Брат [Ви] Николакис се
намира …….29 в Тутракан. Русос [е] телеграфист30 в Севлиево. Иларион [е] в София във Военното31 училище. Димитрис дойде преди десетина дни, а пък Мустакът е в Богословското училище. Циванис32 [е] в Арбанаси и така да е. Елениц[а] е добре в Свищов, а другите три сестри
[са] в вкъщи. [Това] за Ваша информация.” („} Áäåëö. ÍçêïëÜêéò åâñéóêéôå ..... 33 æáñéò årò ôï
ôïôñáêáí /(} ñïõóüò ôåëåãñá...34ôßò årò óçâëçïâïí / } Éëáñéïí åßò óüöçá óôï ó÷ïëéïí Ðïëåìç[ê]ïí
} Äéìçôñïò ^íå äåêáñãéá ^ìåñáò á5ïõ Àëèåí ü äå ìïõóôáêüò êáß óôï ó÷ïëéïí Ìðïãêïóëü5ôæïõ ï
ôæéâáíéò årò ’Áëâáíéôï÷ïñé êáé Ýóôï Þ Åëåíéôæ[á] ^íå êáëá årò Óéóôüâé êáß Dëáò ôñéò Áäåë5áò óôï
óðçôé êáß årò ^äçóéí óáò...”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 17]. Във второто, от 19 октомври
1880 г.: „Братята Ви и сестрите Ви са здрави. Николакис е от един месец в Галац, Димитрос е
при нас, х[аджи] Иларион [е] в София, Русос [е] в Севлиево, Мустакът [е] в Богословското
училище в [манастира] „Свети Петър”, Циван35 [е] в Севлиево, в училището. Русос ми писа и
го изпратихме.” („Ôá Áäåë5éá óáò êáß Áäåë5å óáò åtãéåíïõí } íçêïëáêçò Þíå åíáò ìÞíáò }ðïõ
ðéãSí óôï ãáë@æç } Äéìçôñéò ^íå êïíôá ìáò } × Éëáñéïí årò ôçí óüöéá } ñïõóó}ò årò óçâëçüâïõ }
Ìïõóôáêïò årò ôï ó÷ïëçïí ôù èåïëïãçêïí årò ôïí Áãçïí Ðåôñïí } ôæçâáíçò årò Óçâëéïâïí årò ôï
ó÷ïëçüí } ñïõóóïò ìå Ýãñáøç êáß ôïí åóôçëáìå…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 18 гръб].
28
29
30
31
32
33
34
35

Пак там, а.е. 30, л. 20.
Текстът на писмото е увреден.
На това място текстът е увреден и думата е съхранена частично.
Текстът е увреден и думата е съхранена частично.
Вероятно става дума за Иван Русович, един от синовете на Кирил Русович.
Увреден текст.
Увреден текст.
В писмото е написано τζηβανης. Вероятно става въпрос за Иван, който е син на Кирил Русович.
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От последните два извора узнаваме, че освен Панайот, Кирил Русович има още шест сина и
четири дъщери. Гръкоезичните документи от фонд 963К предоставят известна информация за поголямата част от тях.
Един от споменатите в последните два извора наследник на Кирил Русович е неговият син
Димитър. Във фонд 963К се съхраняват шест писма, адресирани от него до Кирил Русович. Тяхното
съдържание потвърждава, че действително Димитър е син на Кирил Русович. Едно от споменатите
писма, от 28 януари 1868 г., е адресирано по следния начин: „За моя нежнолюбящ баща господин К. Д.
Русович в Арбанаси” („Ô© 5éëïóôùñãïôÜô¥ ìïé ðáôñß. Êõñßù Ê. Ä. Ñïýóóïâéôæ årò Áëâáíéôï÷þñéïí”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 12 гръб]. И шестте документа започват по идентичен начин: „Мой
нежнолюбящи татко” („Öéëïóôùñãόôáôέ ìïé Ðáôåñ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 12, 21, 22, л. 1,
3 5, а.е. 30, л. 1] и са подписани така: „Това е и оставам най-покорен Ваш син Димитриос К. Русович”
(„ôÜõôá êáp ìÝíù } åˆðéèÝóôáôïò õsüò óáò ÄçìÞôñéïò Ê. Ñïýóóïâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е.
12] или „Това е и оставам най-покорен Ваш син Д. К. Русович” („Ôáôá êáß ìÝíù } åˆðéèÝóôáôïò
õs1ïò óáò Ä. Ê. Ñïýóóïâéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 21, 22, л. 1, 3 5, а.е. 30, л. 1].
Най-ранният от споменатите документи е от 28 януари 1868 г., а най-късният от 7 май 1873 г. Те
в известна степен предоставят информация за живота и дейността на Димитър Русович през посочения
период от време. И шестте са адресирани от Цариград, което показва, че ако не през целия посочен
период (28 януари 1868 г. – 7 май 1873 г.), то поне често Димитър се намира в османската столица:
„Цариград, 28 януари 1868" („Êùíóôáíôéíïðïëéò 28 ’Éáíïõáñßïõ 1868”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1,
а.е. 12], „Цариград, 6 октомври 1870” (Êùí[óôáíôéíïý]ðïëéò 6 8/âñßïõ 1870) [ДА – ВТ, Ф. 963К,
оп. 1, а.е. 22, л. 1], „Ца[ри]град, 10 август 1871” (Êùí[óôáíôéíïý]ðïëéò 10 Áõãïýóôïõ 1871) [ДА – ВТ,
Ф. 963К, оп. 1, а.е. 22, л. 3], „Ца[ри]град 5 октомври 1871" („Êùí[óôáíôéíïý]ðïëéò 5 8/âñßïõ 1871”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 21], „Ца[ри]град, 1 февруари 1872” („Êùí[óôáíôéíïý]ðïëéò 1 Öåõñïõáñßïõ
1872”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 1] и „Ца[ри]град 7 май 1873” („Êùí[óôáíôéíïý]ðïëéò 7
ÌáÀïõ 1873”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 22, л. 5].
От първото писмо разбираме, че към същата дата (28 януари 1868 г.) Димитър работи в Цариград
при човек, чието име не се споменава: „Обаче на господаря ми пишете, че сте искал да ги изпратите с господин Николис Вангелоглу, а той не ни донесе [нищо друго] освен писмата и ги даде
на друг [човек] и ни ги донесоха.” („…ï$ìùò årò ôï Êõñßïõ ìïõ, ãñÜ5åôå ï$ôé ^èÝëáôå í@ ôá óôÞëåéôå
ìÝ ôüí êýñéïí ÍéêïëÞ ÂáããÝëïãëïõ, êáp áˆô{ò äSí ì@ò V5åñå ðáñ@ ô@ ãñÜììáôá êáp áˆô@ ôÜ
Väùóå årò Dëëïí êáp ì@ò ôÜ V5åñáí”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 12].
Второто писмо, което е с дата 6 октомври 1870 г., дава основание да приемем, че Димитър
съдейства на баща си в неговата стопанска дейност: „Получих Вашето писмо от 24 миналия [месец]
и приех полицата Ви за тридесет и една лири на заповед на Гирганов и Златаров. Едната
полица на бр[атята] Гешоглу бе платена, а другата, чийто срок е утре ще платя веднага щом
получа пари от господин Стефанос, понеже чичо ми не ни изпрати досега пари. Днес изтеглих
една полица на чичо ми за 73 лири и му писах ако е изпратил пари ако иска да я върне, ако пък
не, да я плати понеже нямаме [пари] да платим порто36.” („#Еëáâá ôrí TðéóôïëÞí ‰ì™í Bð{ ô\ò
24 ðáýóáíôïò êáß TäS÷èçí ô[í óõííáëëáãìáôéê[í óáò Bð{ ôñéÜêïíôá ìßáí ëßñáí årò äéáôáãÞí
ÃéñãÜíùö êáß ÆëáôÜñù5.) ’Ç ìßá ðüëéôæá Ô™í Bä. ÃÝóïãëïõ Tðëçñþèçí ^ äS Dëëç eò ^ äéùñßá
åxíáé áŠñéïí èÝëù ðëçñþóf Dìá ëÜâá ÷ñÞììáôá Bð{ ôüí Êýñéïí ÓôÝ5áíïí äéüôé } èåqïò ìïõ äSí
ì@ò Vìâáóåí ìÝ÷ñç ôïäå ÷ñÞììáôá. ÓÞìÝñïí äÝ Vóõñïí ìßáí ðüëéôæáí ôï èåßïõ ìïõ Bð{ 73
Ëßñáò êáß ôï Tãñáøá Dí Vìâáóåí ÷ñÞììáôá Dí èÝëf í@ ô[í TðéóôñÝøf, Dí äS íB ô[í ðëçñþóf
Tðåéä[ äSí V÷ïìáé í@ ðëçñþóùìåí ð}ñôï”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 22, л. 1].
Следващите писма потвърждават, че синът е съпричастен към търговската дейност на своя
баща. В това от 10 август 1871 г. четем: „Оттогава до днес нямаме никакво известие и около 25
на същия [месец] ще пиша отново. Колкото до х[аджи] Мосес научих, че ще дойде тук след
няколко дни. Свинската четина не я дават по-долу [на по-ниска цена] и така я оставих.” („’Áð{
ôïêá ôé êáß ìÝ÷ñç óÞìåñïí äSí V÷ïìåí êáììßáí täéóçí êáß êáô@ ôCò 25 räßïõ èÜ ãñÜøù êáß ðÜëéí,
ï$óïí äé@ ôüí × ÌïóÝò Vìáèïí ï$ôé èÜ Vëèç Tíôáèá ìåô@ ìåñéêÜò ^ìÝñáò, ô[í ÷ïéñüôñé÷á äSí ô[í
äßäïõí ðáñáêÜôïõ, êáp ï‹ôùò ô[í D5çóá”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 22, л. 3].
36

Такса за пренасяне на писмо.
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В писмото от 5 октомври 1871 г. Димитър дава информация на Кирил Русович, свързана с цени
на стоки, както и актуалната стойност на османската лира: „За козите кожи Ви бях писал в първото
си [писмо], че разпитах и научих, че около Ерзурум и други места там могат да се съберат по
12–13 [гроша] парчето, при 120 гроша за една от[оманска] лира. Затова, ако могат да се
продадат в Търново 6½ – 7 бройки за лира, тогава изпращайте Петрос отново, като намерите
за необходимо. Тук един арменец37 каза, че ако ми дават цена 6–6½ за лира мога да напиша да
изпратят. Анасонът тук е на същата цена, тоест 4½–5 гр[оша]. Затова, ако могат да се
съберат не по-скъпо от 2 [гроша] и 30 [пари], тогава, ако не го изпратите за козите кожи,
изпратете Петрос за анасон. На кьоселето38 сега тук му искат 19 гр[оша] жълт / бял /, дебел,
дълъг 18½ , червен 17–17½ при курс на лирата 103 гроша. Затова ми се стори скъп. Писах до
Киос (Гемлик) за маслини. Оттук ще ги прекарам актарма39, за Букурещ да ги изпратя, понеже
сега наближава коледният пост и ми се стори по-уместно, така че изпратих за там някакви
пари.” („Äé@ ôÜ ôñáãùäÝñìáôá óAò åx÷ïí ãñÜøf Ví ôi ðñùôáýôf ìïõ, TîåôÜóáò Vìáèïí ï$ôé êáôÜ ôü
#Åñæåñïõì êáß Dëëá Têåqèåí ìÝñç ]ìðïñïí íÜ óõíá÷èïí ìÝ 12–13 ãñ. Ë. Ïè. 120, ôü êïìÜôé. äéü
T@í ]ìðïñïí í@ ðùëçèïí årò Ôïñíáâïí 6½–7 êïììáôéá årò ô[í Ëßñáí ôüôå óôÝëíåôå ô{í ÐÝôñïí,
êáß ðÜëéí ù
$ ò åŠñçôå åŠëïãïí, Tíôáèá Wíáò TñìÝíïò åxðåí, ï$ôé TÜí ìïõ äßäïõí ôéì[í 6–6, ½ årò ô[í
Ëßñáí _ìðïñ™ íÜ ãñÜøù íÜ óôÞëïõí. ÔÜ ãëõêÜííçóá Tíôáèá årò ô[í räßáí ôéìÞí _ôç 4 ½ – 5 ãñ. äéü
TÜí ]ìðïñïí íÜ óõííá÷èïí ï#÷é Bêñéâüôåñá Bð{ 2, 30/40 ôüôå Dí äSí ô{í óôÞëåôå äéÜ ôñáãùäÝñìáôá
óôÞëáôå ô{í ÐÝôñïí äé@ ãëõêÜííçóá. Ô{í êéïóåëÝí ôþñá Tíôáèá ôüí æçôïí 19 ãñ. êýôñéíïí
(Dóðñïí) ÷ïíôñüí, øõëüí 18,½, êüêêéíïí 17–17,½ Ë. Ïèùì. 103. äéü ìÝ 5Üíçêåí Bêñéâüò. #Åãñáøá
årò Êýïí (ÃåìëÝê) äé@ Tëáqò, œóôå Bð’ Tä™ èÜ ôáqò BðåñÜóù BêôáñìÜ, äépB ÂïõêïõñÝóôåéïí íÜ ôáqò
óôåßëù, TðåéäÞ ôþñá ðëçóéÜæç ^ íçóôÞá ô™í ×ñçóôïýãåíùí êáp ì’ T5Üíç åˆëïãþôåñïí œóôå Vóôçëá
äé@ Têåq ìåñéêÜ ÷ñÞìáôá”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 21]. Синът предоставя подобна информация
на своя баща и в следващото си писмо от 1 февруари 1872 г.: „Ориз генуезки към настоящия момент
няма. Чака се от миналата седмица, но още не е пристигнал. Намира се по магазините, но му
искат висока цена – 44½ фр[анка], а разходите стават големи и поради това не взех.” („Ñßæéá
ãÝíïõâáò êáô@ ôü ðáñüí äSí V÷åé, Bð{ ô[í ðåñáóìÝíçí UâäïìÜäá ðåñéìÝíåôáé ðë[í äSí V5èáóáí
Bêüìç, å‰ñÞóêïíôáé årò ìáãáæßá ðë[í ôÜ æçôïí BêñéâÜ öñ. 44,½ êáß ãßíïíôáé êáß Vîùäá ðïëë@ äé{
ôïôï äSí ðÞñá”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 1]. От същия документ разбираме, че Димитър
не само информира своя баща за наличието на различни стоки и техните цени, но и взема пряко
участие в търговската дейност: „Тук Ви прилагам фактурата за 14 денка кози кожи под № 1 за
19773 ¾ гр[оша] при курс на от[оманската лира] 100 [гроша]. Затова след като проверите и
се убедите, че е вярна ме информирайте. Днес купих два денка кьоселе средно дебело, които
ако успея ще натоваря на английския параход, а ако не успея тогава ще останат за утре с
австрийския [параход].” („’Åíôáèá óAò ðåñéêëåßù ô[í 5áôïñáí ô™í 14 äåìÜôùí ôñáãùäÝñìáôá
‰ð{ ô{í Áñ. 1 Bð{ ãñ. 19,773, ¾ årò Ë. Ïè. 100, äéü Aöï ðáñáôçñÞóçôå êáß åŠñçôå |ñè[í
åräïðïéÞóáôÝ ìïé. ÓÞìåñïí ^ãþñáóá äýù ìðÜëåò êéïóåëÝ ìÝôñïéïí ÷üíäñïò ô@ò |ðïßáò Dí ðñï5èÜóù
èÝëù ôÜò 5ùñôþóf årò ôü Bããëéê@í Cèìïðëïéïí, _äß ì[ ôüôå è@ ìÞíïõí äé’ áŠñéïí ìS ôü áˆóôñéáêüí”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 1].
Тезата, че Димитър се включва в търговската дейност на Кирил Русович се потвърждава и от
текста на неговото писмо от 7 май 1873 г.: „Х[аджи] Петрос Каполис завчера, в събота тръгна
от тук. От него ще съберете 169 гр[оша] при стойност на [една] лира 104 Ѕ [гроша] според
бележката, която Ви прилагам… Относно парите от 15 май оттам се надявам да ми изпратите
за розовото масло. За Казанлък възнамерявам [да замина] след като осребря полицата
за 75
‚
лири. За това ще Ви информирам, но железницата за Одрин още не е отворена.” („ Ï × ÐÝôñïò
Êáðüëéò ðñï÷èÝò ôü ÓÜââáôïí Bíå÷þñçóå Bð{ Tíôáèá, Bð{ ôüí |ðïqïí èÜ óýííÜæçôå ãñ. 169 ìÝ Ë.
104 ½ êáôÜ ôÞí ðïýóïõëá ï$ðïõ óAò ðåñéêëåßù… Äé@ ÷ñÞììáôá Bð{ ô\ò 15 ÌáÀïõ êáß Têåqèåí
Tëðßæù í@ ìïõ TìâÜóçôå äé@ ôü ôñéáíôáöõëëüëáäïí, äé@ Êáæáíëßêç óêïðåýù B5ï Tîáñãõñþóù
ôü óõííÜëëáãìá 75 Ëéñ™í, äé@ ôïôï èÜ óAò åräïðïéÞóù, ðë[í } óõäõñüäñïìïò äSí BÍïéîåí äé@
Áíäñéáíïýðïëéí Bêüìç”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 22, л. 5].
37
В текста на писмото е използвана думата ñìÝíïò, която не съществува в речниците. С голяма доза сигурност
можем да твърдим, че се има предвид значението арменец.
38
Кьоселе или кюселе – гьон. Думата е турска.
39
Турска дума. Означава с прехвърляне.
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Цитираните извори предоставят информация, че Димитър Русович поддържа търговски контакти
и с друг представител на фамилията, когото посочва като свой чичо. Нито веднъж не споменава
неговото име, вероятно защото става дума за една и съща личност, която е добре позната и на бащата
и за сина. В писмото от 6 октомври 1870 г. четем: „Днес изтеглих една полица на чичо ми за 73
лири и му писах ако е изпратил пари ако иска да я върне, ако пък не, да я плати понеже нямаме
[пари] да платим порто40". („ÓÞìÝñïí äÝ Vóõñïí ìßáí ðüëéôæáí ôï èåßïõ ìïõ Bð{ 73 Ëßñáò êáß
ôï Tãñáøá Dí Vìâáóåí ÷ñÞììáôá Dí èÝëf í@ ô[í TðéóôñÝøf, Dí äS í@ ô[í ðëçñþóf Tðåéä[ äSí
V÷ïìáé í@ ðëçñþóùìåí ð}ñôï”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 22, л. 1], а в това от 10 август 1871 г.:
„Вчера получих писмо от чичо ми и ми пише, че е получил четиридесетте оранжеви зимбили41
и с удоволствие ще се постарае да ги довърши [продаде] колкото е възможно по-изгодно. От
този вид ако намерех и 100 зимбили исках да взема защото узнах, че ще се повиши [цената
им], както се повиши 18-20 пари и тук. Жителите на Букурещ търсят, но не намират” („×èÝò
Vëáâüí ãñÜììá Bð{ ôüí èåqïí ìïõ, êáp ìÝ ãñÜ5åé ï$ôé Tðåñßëáâå ôÜ 40 æçìðÞëéá ðïñôïêáëÝò, êáß ìÝ
åˆ÷áñÞóôçóéí è@ ðñïóðáè\óf í@ ô[í îåêÜìf ï$óïí ôü äõíáôüí óõìöåñüôåñïí, Bð{ áˆôü ôü täïò
Dí åŠñçóêá êáß 100 æçìðßëéá _èåëá í@ ðÜñù äéüôé _îåõñá ï#ôé è@ ‰øïèf, êáè™ò êáp ‰øþèåé 18–
20 ðáñÜäåò êáß Tíôáèá ïs Âïõêïõñåóëßäåò æçôïí êáp äSí åˆñÞóêïõí”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1,
а.е. 22, л. 3]. Последният абзац дава основание да предположим, че споменатият родственик живее в
Букурещ. Това предположение се потвърждава от съдържанието на писмото от 5 октомври 1871 г.:
„Чичо ми от Букурещ ми преведе до сега само сто и петдесетте лири. Информирайте ме дали
всички пари, за които ми изтегли Петрос полиците от Узунджово ще преминат в сметката на
чичо ми. Тоест 150 лири” („’Ï èåqïò ìïõ Bð{ ÂïõêïõñÝóôåéïí ìÝ Vìâáóåí Vùò ôþñá ìüíïí UêáôüíðåíÞíôá Ëßñåò, – åräïðïéÞóáôÝ ìïé T@í ï#ëá ôÜ ÷ñÞììáôá äé@ ôÜ |ðïqá ì’ Vóõññåí } ÐÝôñïò ðüëéôæåò
Bð{ ïˆæïõíôæüâáí è@ Bðåñáóèïí årò ë[ïãáñéá]óìüí ôï èåßïõ ìïõ. _ôç ár 150 Ëßñåò”) [ДА – ВТ,
Ф. 963К, оп. 1, а.е. 21]. На базата на информацията, с която разполагаме, можем да допуснем, че
въпросният чичо на Димитър е братът на Кирил Русович – Константин Русович, за когото разполагаме
с информация, че се е установил в Букурещ и се занимава със стопанска дейност.
От цитираното по-горе писмо, адресирано от Русе от Кирил Русович до неговия син Панайот с
дата 4 август 1879 г. получаваме следната информация за Димитър Русович: „…Димитрис дойде
преди десетина дни…” („…Äéìçôñïò ^íå äåêáñãéá ^ìåñáò á5ïõ Àëèåí…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е.
30, л. 17], а в това от 19 октомври 1880 г., от същия подател до същия получател, четем: „…Димитрос е
при нас…” („…} Äéìçôñéò ^íå êïíôá ìáò…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 18 гръб].
Информация за Димитър Русович откриваме и в друго писмо на неговия баща до Панайот
Русович с дата 20 ноември 1874 г. В него Кирил Русович пише: „Разбира се за брат Ви х[аджи]
Иларион, брат Ви Димитрос пише, че ще поеме разходите” („…ìÜëéóôá äéá ôïí × Éëáñéïí
Üäåëö. } Áäåë5. Äçìéôñïò Ãñá5é èá ôï ôñáâé ôá Ýîïäá…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 9]. От
следващото изречение на писмото разбираме, че вероятно става дума за разходи свързани с образованието на Иларион: „А тук са Мустака и Циванис, братята Ви. И когато поискат учител на повисоко ниво [да продължат образованието си], тогава нека харчи този от нас, който има
възможност” („…êáß åäù ôïí Ìïõóôáêï êáß ôïí ôæçâáíÞ Däåë5éA óáò ï$ôáí èåëßóïõí årò Üíïôåñïí
ìåñïò äçäáóêáëïí }ðéïò T÷é Bðï ìáò åŠ÷ïëéáí Bò îïäåâé...”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 9].
Тези цитати ни дават основание да допуснем, че Димитър е по-голям от своя брат Иларион, който през
1974 г. е вероятно все още на ученическа възраст.
Четири години по-късно, през 1878 г., виждаме, че Иларион е ангажиран с търговската дейност на
своя баща. Информация за това откриваме в страниците на търговския тефтер от 1878 г. В него четем:
„15 май. От Свищов х[аджи] Иларион предвиди
в стока
гр. 1462
и в пари му броих
250 1 712”
(„15: ÌáÀïõ Bðï Óéóôïâé } × Éëáñéïí Tðñïâëåøå
årò Ðñáãìá
ãñ. 1 462
êáß årò ÷ñéìáôá ôüí ìåôñéóá
250
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 56, л. 8 гръб]
40
41

Такса за пренасяне на писмо.
Вид голяма торба с две дръжки.
36

1 712:”)

Списание Епохи / The Journal Epohi [Epochs]

Том / Volume XXVI (2018), Книжка / Issue 1

Цитираната информация се потвърждава и на друга от страниците на същия документ:
„Хаджи Иларион в Свищов предвиди:
Май 15 в Свищов за
гр. 1 462
и в пари брои
250
гр. 1 712”
(„} × ’Éëáñéïí åí Óéóô{âé. Tðñïâëåøåí.
ÌáÀïõ åí Óéóô|âé.
äéá ãñ. 1 462:
êáß årò ÷ñéìáôá. Tìåôñéóåí.
250:
1 712:”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 56, л. 10]
След Освобождението Иларион Русович постъпва във Военното училище в София. Това се
потвърждава от цитираното по-горе писмо на Кирил Русович до Панайот Русович от 4 август 1879 г.,
от което получаваме информация, че по това време Панайот учи във Военното училище в София:
„Иларион [е] в София във Военното42 училище” („…} Éëáñéïí åßò óüöçá óôï ó÷ïëéïí Ðïëåìç[ê]ïí...”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 17]. След завършването на учебното заведение е произведен в
звание унтерофицер и служи в Пета Тетевенска дружина – гр. София [Атанасова, С. 2009, с. 87]. Тази
информация се потвърждава косвено от писмото на Кирил Русович до Панайот Русович с дата 19
октомври 1880 г. В документа е написано следното: „…х[аджи] Иларион [е] в София…” („…}
×[áôæç] Éëáñéïí årò ôçí óü5éá…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 18 гръб]. В този абзац бащата
споменава, че неговият син е в столицата, но вече не конкретизира, че е във Военното училище, както
в писмото от 4 август 1879 г. Анализът на информацията от тези писма ни дава основание да допуснем,
че Иларион Русович е завършил Военното училище след 4 август 1879 г. и преди 19 октомври 1880 г.,
а към момента на написване на последното писмо (19 октомври 1880 г.) служи в Пета Тетевенска
дружина. По-късно участва в Сръбско-българската война от 1885 г. [Атанасова, Св. 2009, с. 87]
През 1883 г. [Папазов, Д. 1937, с. 77] Иларион Русович взема дейно участие и в изграждането
в Арбанаси на просветното дружество „Извор”, на което е касиер [Папазов, Д. 1937, с. 24]. През 1885 г.
той работи като телеграфист в село Арчар [Атанасова, С. 2009, с. 87]. Потвърждение за това
получаваме от писмо с дата 30 ноември 1885, адресирано от Димитър Крестич до Кирил Русович. В
него четем: „Вчера получих едно писъмце от х[аджи] Иларион от село Арчар, близо до Видин…”
(„×èÝò Vëáâïí Wí ãñáììáôÜêéïí Bð{ ôüí ×[áôæç] ’Éëëáñßùíá Tê ôï ÷ùñßïõ ’ÁñôæÜñ, ðëçóßïí ôï
Âéäéíßïõ…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 52].
През 1902 г. Иларион се установява в днешния гррад Бяла, Русенско [Атанасова, С. 2009, с. 87].
От спомените на Д. Папазов разбираме, че в средата на 30-те години на XIX в. Иларион Русович
е в Арбанаси. Авторът го нарежда сред по-видните хора в селото [Папазов, Д. 1937, с. 77]. Последната
информация за Иларион Русович, с която разполагаме е тази, че през 1939 г. той дарява на Военния
музей два турски пищова и сабя [Атанасова, С. 2009, с. 87].
Името на друг от синовете на Кирил Русович – Никола откриваме в търговския тефтер на
бащата от 1878 г. Съдържанието на този документ недвусмислено показва, че Никола е син на Кирил
Русович. На няколко места в тефтера синът е записан с пълното му име: „Да даде 1878 [година] в
Свищов Никола [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. а.е. 56, л. 5 гръб] К. Русович 1878 [година] да получи
[да вземе] [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. а.е. 56, л. 6]” („íá Äïó[. 1878: åí Óéóôïâé. Íéêïëá Ê.
Ñïõóóïâéôæ íá ëáâç”), „Да даде 1878 [година] Николакис [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. а.е. 56, л. 10
гръб] К. Русович 1878 [година] да получи [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. а.е. 56, л. 11]” („Íá äïó[
1878: } Íéêïëáêçò Ê. Ñïýóóïâéôæ 1878: íá Ëáâç”) и „Да даде 1878 [година] Николакис К. [ДА –
ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. а.е. 56, л. 13 гръб] Русович 1878 [година] да получи” [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп.
1, а.е. а.е. 56, л. 14] („Íá äïó[, 1878: } Íéêïëáêçò Ê. Ñïýóóïâéôæ 1878: íá ë@âç”).
Цитираните редове с името на Никола Русович се намират сред страниците, на които Кирил
Русович записва своите търговски партньори. Този факт, както и начинът на изписване: „Да даде… да
получи” – дават основание да приемем, че синът се занимава със търговия и тази дейност се
42

Текстът е увреден и думата е съхранена частично.
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осъществява в сериозна степен в сътрудничество с Кирил Русович. Потвърждение на тази теза
намираме отново в съдържанието на цитирания търговски тефтер, на страниците на който често срещаме
името на Никола: „20 февруари заех на дюкяна Балиа43 [пари], които броих на Никола 1 106,20
[гроша]” („20: öåõñïõá. äáíçóá ôï Bñãáóôçñé Ìðáëéá. äéá üóá åìåôñ. ôù íéêïëá. 1 106: 20” )
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. а.е. 56, л. 5], „Броих на Никола[кис] за дрехите 500 [гроша]”
(„Tìåôñéóá ôù Íçêïë. äéá öïñåìáôá 500”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. а.е. 56, л. 6 гръб], „Относно
стоките, за които Николакис изпрати [поръчка] в Свищов и от тях изпратихме” („årò üóïí
Ðñáãìá åóôçëåí } íçêïëáêçò Tí Óéóô}âé. Êáß Bðï áõôï óôßëáìå”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. а.е.
56, л. 7 гръб], „На 28 ноември получих писмо от Николакис и сметката на стоката в дюкяна.
Съответната стока се продаде и се изваждат транспортните разходи и комисионна[та].
Остават чисто гр. 1701, с които кредитирам Николакис на 29 ноември” („Ôç 28: 9 âñéïõ åëáâá
Ãñáìá Ðáñá ôïí ÍéêïëÜêç êás ôïí ëïã/ìïõ ôïõ áñãáóôçñßïõ ôï Ðñáãìá Ô› Eíôçêñé Ðñáãìá
Tðïëçèé êás B5åñïíôáé ôù Bãïãéïí êáß êïìçóéüíá, ìåíïõí êáèáñ@ ãñ. 1 701: ìå ôá }ðéá êáß
×ñåüíïõ ô}í íéêïëáêç ôç 29: 9âñéïõ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. а.е. 56, л. 8], „Юли 1, Николакис
в Свищов когато отиде…” („Éïõëçïˆ: } íçêïëBêçò åí Óéóôïâé. }ôáí ðéãåí…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К,
оп. 1, а.е. а.е. 56, л. 9], „6 юли от Свищов Н[иколакис] К[ирилов] предвиди гр. 208…” („6: Éïëßïõ
Cðü Óõóôïâç Åðñïâëåøå ï Í Ê. ãñ. 208:”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. а.е. 56, л. 9], „Юли 2, когато
бро[их] на Николаки…” („’Éïõëçïõ 2: üôáí Ýìåôñ. ôï íéêïëáêé”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. а.е.
56, л. 9 гръб], „4 юли броих за Свищов на Н[иколакис] Д. Русович гр. 208” („4: Éïõëßïõ UìUôñçóá
äéá Óéóôïâç ôïõ Í. Ä. Ñóóóüâéôæ ãñ. 208") [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. а.е. 56, л. 10 гръб], „26 юни,
броих и броиха на Никол[аки] и на госп[один] Костаки Д. Русович 2 560 [гроша]” („26: Éïõíçïõ.
Uìåôñéóá. êár ìåôñéóáí. ôù íéêïë. êáß êõñ Êïóôáêé Ä. Ñïýóóïâéôæ 2 560") [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1,
а.е. а.е. 56, л. 13 гръб], „19 февруа[ри], за спирт, [който] ми изпрати Николак[и] и захар, която
поръча за мен, за всичко гр. 515” („19: 5åõñïõÜ. äéá ôá óðçñôá ìé åóôçëåí } íéêïëÜê[çò] êáp
æá÷áñéí ìé Tðôïâëåøåí äéá [ï]ëá. ãñ. 515:”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. а.е. 56, л. 21 гръб].
Потвърждение за това, че Никола е ангажиран с търговска дейност откриваме и в следните
редове от тефтера:
„Николакис К. [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. а.е. 56, л. 13 гръб]
Русович 1878 [година] да получи
Януа[ри] 15. Стоките, които останаха от
Гиргица за сметка на Николаки:
5 чувала ориз, оки 213
3 каси чай, оки 60
1 каса салам, оки 40
200 дуз[ини] кибрит”
(„[ï$ Íéêïëáêçò Ê.] Ñïýóóïâéôæ 1878: íá ëBâç
’Ιáíïõá. 15: üóåò Ðñáãìáôçïrò åìçíáí Bðï
Ãêçñããéôæá äéá ëïã/ìïí ÍéêïëBêç.
5: óáêçá ñpæéá üêCäåò.
316;
3: êáóåò. ôæCõ. }ê[á]äåò
60;
1: êáóá óáëáìéá. }ê[á]äåò 40;
200: ôïõæ. êçðñéôçá”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. а.е. 56, л. 14]
„1878 ноември 28, [парите], които дължи дюкянът:
Според настоящата счетоводна книга …
На Николаки дюкянът дължи
10 287, 10”
(„1878: 9âñéïõ 28: ï$óá ×ñåïóôç ôï Dñãáóôçñé.
}ò 5Uíïíôå óôï Ðáñüí êáôáóô÷ïí …
„ ôïõ íéêïëCêç. ×ñå}óôç ôï
DñãáóôÞñé
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. а.е. 56, л. 17 гръб]
43

10 287: 10”)

Като Балиа или като Бала Кирил Русович изписва името на днешния град Бяла, Русенско.
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Никола Русович е ангажиран със стопанката дейност на своя баща и в началото на 1879 г. За
това и по-конкретно, че Никола е ангажиран със заплащането на такси за продажба на различни видиве
стоки, ни информира отново съдържанието на търговския тефтер [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. а.е. 56,
л. 17 гръб, 18 гръб].
Информация за Никола Русович откриваме и в две, вече цитирани, писма на Кирил Русович до
друг от неговите синове – Панайот. От съсържанието на първото, което е от 4 август 1879 г. разбираме,
че по същото време Никола е в Тутракан: „Брат [Ви] Николакис се намира…….44 в Тутракан.” („}
Áäåë5. ÍçêïëÜêéò åâñéóêéôå.....45 æáñéò årò ôï ôïôñáêáí...”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 17].
От съдържанието на второто, което е от 19 октомври 1880 г. става ясно, че от един месец преди
неговото написване Никола е в Галац: „Николакис е от един месец в Галац…” („…} íçêïëáêçò Þíå
åíáò ìÞíáò }ðïõ ðéãSí óôï ãáëpæç…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 18 гръб].
Името Николаки Русович откриваме и в писмо от ботевия четник Давид Тодоров до Иван Грудов
от 17 май 1876 г. Документът е изготвен на борда на кораба „Радецки”. В него четем: „Приятелю, се
качих от Корабия и укачих всичкото оръжие с помагането на Чакъров и Николаки Русович
като комисионери. Като влазяме в парахода, намираме Ботев заедно със сто юнаци и ние
внасяме двадесет и три.” [Ферманджиев, Н. 1986, с. 24] За съжаление не разполагаме с допълнителна информация, която изрично да потвърждава, че в писмото става дума за представителя на
видната арбанашка фамилия Русович – Никола Русович.
От цитираните по-горе два извора от фонд 963 К, които предоставят информация за наследниците
на Кирил Русович, разбираме за съществуването на друг негов син. И в давата докумемта той е
назован с прозвището Мустакос (Мустака). От цитираните писма разбираме, че в периода между
тяхното написване, тоест между 4 август 1879 г. и 19 октомври 1880 г., т.нар. Мустак учи в основаната
през 1874 г. Петропавловска духовна семинария към Лясковския манастир „Св. св. апостоли Петър и
Павел”: „…Мустакът е в Богословското училище…” („…ìïõóôáêüò êáß óôï ó÷ïëéïí
Ìðïãêïóëü5ôæïõ...”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 17] и „…Мустакът [е] в Богословското училище
в [манастира] „Свети Петър…” („…} Ìïõóôáêïò årò ôï ó÷ïëçïí ôù èåïëïãçêïí årò ôïí Áãçïí
Ðåôñïí…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 18 гръб].
Най-ранната информация за т.нар. Мустак откриваме в писмото на Кирил Русович до Панайот
Русович, което е от 20 ноември 1874 г. и е изпратено от Арбанаси (‘Åí Áëâáíéôù÷ùñé. Ôç 20 9âñßïõ
1874) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 9]. От него разбираме, че по това време Мустакът се намира
в Арбанаси и е в ученическа възраст: „А тук са Мустакос и … , братята Ви. И когато поискат
учител на по-високо ниво [да продължат образованието си], тогава нека харчи този от нас,
който има възможност.” („…êáß åäù ôïí Ìïõóôáêï êáß ôïí … Däåë5éA óáò ï$ôáí èåëßóïõí årò
Üíïôåñïí ìåñïò äçäáóêáëïí }ðéïò T÷é Bðï ìáò åŠ÷ïëéáí Bò îïäåâé…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1,
а.е. 30, л. 9].
Информация за името на т.нар. Мустак откриваме в спомените на Д. Папазов. Авторът предоствя
информация, че инициатори и организатори на първото в Арбанаси самодейно театрално представление,
поставено през 1882 г., са група младежи от Арбанаси, които по същото време са семинаристи в
Петропавловската духовна семинария. Сред техните имена Д. Папазов споменава и това на Коста
Хаджи Кирилов Русович [Папазов, Д. 1937, с. 24]. Тази информация, съпоставена с предоствената от
цитираните по-горе писма дава основание да приемем, че той е синът на Кирил Русович, когото в
своите писма до Панайот назовава с прозвището Мустака.
По-точна информация, относно името на споменатия от Д. Папазов Коста Русович, ни предоставя
нееднократно цитираният търговски тефтер от фонд 963К. Същият започва по следния начин:
„Тефтер за дюкяна
1878 г.
В ден понеделник се разделиха баща ми с господин Гиргица и стоката остана за баща ми и
правя този тефтер за да пиша всяка вечер сумата от чекмеджето и така да е.
44
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Текстът на писмото е увреден.
Увреден текст.
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Февруари 6
Аз господин
Ко[н]стантин х[аджи] К. Д. Русович
Бала 46
арбансчанин”

(„Ô[öôÝñç ÄéÜ ôü ’ÅñãáóôÞñé
1878
Ô[ ^ìÝñá ÄåõôÝñá åîç÷ïñçòèçêÜí } ÐáôÝñáò ìï ìU ô}í Êýñéïí ÃçñãÞôæá êáp ô{ ðñÜìá
CðÝñáóåí äéC ôüí ÐáôÝñá ìï, êávp êÜìíï Eõôï ô[ ôç5ôÝñç äé@ í@ ãñÜ5ï êÜèç âñÜäç ôÞí
óïìáí Cðü ô{í ôæåêìåôæSí êáp Vóô™.
Öåâñïõáñßïõ 6
’Åãþ Ï Êýñéïò
ÊïóôáíôÞíïò × Ê. Ä. Ñïõóóïâéôæ
ÌðÜëá
’Áëâáíçôï÷ïñÞôçò”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 56, л. 1]
От цитирания текст разбираме, че собственото име на този син на Кирил Русович е Константин.
От същия цитат установяваме и това, че търговският тефтер е изработен от същия Константин Русович,
както и каква е целта на този акт: „…и правя този тефтер за да пиша всяка вечер сумата от
чекмеджето и така да е.” („…êáp êÜìíï Eõôï ô[ ôçöôÝñç äé@ í@ ãñÜ5ï êÜèç âñÜäç ôÞí óïìáí
Bð{ ô{í ôæåêìåôæSí êáp Vóô™”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 56, л. 1] а също и , че към момента на
започване на водене на документа (6 февруари 1878 г.) той се намира в Бяла, чието име е записано
като „Бала” („ÌðÜëá”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 56, л. 1]. Основание да приемем, че става дума
за днешния град Бяла, ни дава съдържанието на друг документ от фонд 963К. Този исторически извор
е писмо с дата 31 януари 1868 г. В него Петраки Спиридонов Златов информира Кирил Русович за
делата, свързани с изваждането на хюджет47. В същия документ се споменава и селището Бяла: „А
пък сега Ви информирам, че за хюджета чака Янко да му пристигне от Бяла илмихабер[а] 48 на
мухтарите 49 за мюлка според реда и като дойде днес-утре ще извадя хюджета и ще Ви
телеграфирам.” („#Çäç äÝ óáò åräïðïé™ ï$ôé äéÜ ôü ÷ïõôæÝôé ðåñéìÝíåé } ÃéÜíêïò íÜ ô™ Vëèç Bð{
ÌðéÜëáí ]ëìç÷áìðÝñé ôùí ìïõ÷ôÜñéäùí äéÜ ôü ìïëêé êáôÜ ôÞí ôÜîéí êáß Eìá Vëèf óçìåñáýñéïí
è’ âãÜëù ôü ÷ïõôæÝôé êáß èÜ óáò ôçëåãñáößóù”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 13]. В бележка върху
същия документ, с която Кирил Русович е отбелязал за какво става дума в него, е изписал името на
селището като Бала: „Вътре пише за хюджета на Бала каквото му е казал Янко Музаверис, че
чака илмихабер от мухтарите според реда и ще извади хюджет.” („ãñá5é Tóïèåí äéá ôï ÷ïôæåôé
ôçò ìðáëáò üôé ôüí Þðåí } ãéáíêïò ìïõæåâåñéò üôé ðåñéìåíé Tëìå÷áðåñé Bð{ ôïõò ìïõ÷ôáñéäåò êáôá
ôçí ôáîéí êáß èá âãáëé ×ïôæåôé”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 56, л. 13 гръб]. В писмата на Кирил
Русович често се среща и наименованието Балиа. Изложените, на базата на последния цитиран
документ, факти дават основание да приемем, че и под това наименование той има предвид селището
Бяла, което се намира между Търново и Русе.
Константин Кирилов Русович не само изработва и надписва търговския тефтер, но участва и
в неговото водене. На страниците на същия документ нееднократно срещаме неговия почерк. Още на
втората страница откриваме следния текст, който е изписан от неговата ръка:
46
47
48
49

Вероятно става дума за днешния гр. Бяла, който се намира между В. Търново и Русе.
Ходжет – протокол от съдилище.
Илмихабер – временен документ за собственост.
Мухтар – селски старейшина, кмет.
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„15 юни 1878 г.
Изпратихме за Арбанаси за новия дюкян:
65 оки фасул
Тези
5 оки ориз
3 крини ечемик
52 оки спирт”
(„15 ’Éïõíßïõ 1878
´´
Vóôçëáìå äé@ Bëâáíçôï÷üñé äé@ ô{ Êõíïýñãéïõ TñãáóôÞñç.
65 {êáäåò 5áóïëéá.
´´
Býôá
5 {êáäåò ñÞæç.
´´
3 êñÞíçò êñéèÜñç.
´´
52 |êÜäåò óðßñôïõ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 56, л. 1 гръб]
´´

С почерка на Константин Русович са записани и доходите от първите няколко дни:
„В ден понеделник започваме да пишем сумата в чекмеджето.
6 февруари 1878 г.
Парите
Февруа[ри]
6 първо преброихме
гр[оша]
28
7 второ преброихме
гр[оша]
72
8 трето преброихме
гр[оша]
1 950”
(„Ô^ ìÝñá ÄåâôÝñá Cñ÷Þæïìå íÜ ãñÜ5ïìå ô^ óïìá årò ôrí ôæåêìåôæÝ
6 Öåõñïõáñßïõ 1878.
×ñéìôïí. 50
´´

Öåýñïõá.
6
ðñüôùí ìåôñÞóáìå ãñ.
7:
Äåýôåñïí ìåôñÞóáìå ãñ.
8:
ôñÞôïí ìåôñÞóáìå ãñ.

28
72
1 950:”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 56, л. 2]

Константин Русович се включва във воденето на тефтера и през следващите месеци. Откриваме
неговия почерк и на други страници на този документ: „Юни 5, броих на … Домохчоолу и [той] ги
брои на баща ми 772 [гроша]” („Éïˆíßïõ 5 UìÝôñçóá årò ôüí ... Äïìï÷ôæüãëïõ êáp ô@ TìÝôñçóå årò
ôüí ÐáôÝñá ìïõ 772:”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 56, л. 9 гръб].
От информацията, която предоставя тефтерът разбираме, че Кирил Русович прави сина си
Константин свой съдружник: „1878 февруари 6… Решавам и правя съдружник Мустакос в това в
3 дяла до Гергьовден.” („1878: öåõñïõá. 6… Bðï5áóéæïõ. êáß êáìíïõ. Ósíôñïöïí ôï Ìïõóôáêï.
årò áôï årò 3 : Ìéñéäéá. ìå÷ñé ôù Áãçïõ Ãåïñãßïõ.”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 56, л. 4 гръб], като
бащата не изпуска контрола върху общите им дела:
„Да даде Мустакос за нещата, които купи
на 11 февруари 1878 [година]
1 часовник
за гр. 120
Брои [плати]
Февруари 20. Мустакос има пари в
дюкяна, които получи от
заплата[та] за службата му остава седем,
Н 7, остава в съдру[жието]

50

В тефтера думата е задраскана.
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( „Íá Äïó^ } Ìïõóôáêïò äéá }ôé Dãïñáóåí
ô› 1878: öåõñïõá. 11:
1: }ñïëïãç
Åìåôñéóåí

äéá ãñ. 120:
120:

5åõñïõ. 20: } Ìïõóôáêïò S÷ç ÷ñéìáôá ìÝóá
óôï Dñãáóôçñé ôÜ üðçá åëáâå. Bðï ôüí
ìçóèïí ôïõ }ðïõ ðåñåôçóåí ìåíåé, Tðôá
N7: ìåíé óôÞí Óéíôñ.
ãñ. 1 500:”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 56, л. 6 гръб]
Съдружието между баща и син се потвърждава отново от страниците на тефтера, на които
Кирил Русович е написал: „Февруари 20 получих от Мустакос от продажбата на стока 4 025,
20 [гроша]” („öåõñïõá. 20: Vëáâá Bðï ôïí Ìïõóôáêï Bðï ðïõëéóéí ôï Ðñáãìá 4 025: 20”) [ДА –
ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 56, л. 4 гръб].
Сътрудничеството между Кирил Русович и Константин продължава и през следващите месеци:
„22 февруа[ри] вземам от дюкяна пари
за да предвидя стока от Търново
според записката на
Мустакос
гр. 408, 30
които ми брои
91, 10
____________
гр. 500
3 март давам му фактура за стоките на дребно,
които предвидих
за гр. 353, 10
__________
Остават за ново предвиждане
гр.
146, 90
5 март Мустакос ми брои [пари]
и с помощта на Бога, утре
заминавам за Свищов и ще платя
дълг и стока ще
купя.
Получавам

гр. 5 030, 20
__________
гр. 5 177, 10”

(„22: öåõñïõÜ. Ëáíâáíïõ Bðï Dñãáóôçñ[ ÷ñéìáôá.
äéá íá ÐñïâëSøï Ðñ@ãìá Bðï ôïõñíïâïí.
êáôá ôÞí óéìÞïóçí ôù Ìïõóôáêü.
ãñ.

408: 30

91: 10
__________________
ãñ.
500

]ôé ìïõ TìåôñéóÝí.

3: Ìáñôéïõ, ôüí äÞäïõ öáôïýñá ôá ï$óá
ëáíéêÜ ôïí Tðñïâëåøá
äéá ãñ.
353: 10
__________________
ìåíïýí äéá íÝïí Ðñïâëåøéí
ãñ.
146: 90
5: Ìáñôéïõ ìïõ TìåôñéóÝí }
~
Ìïõóôáê ïò
êás Óßí Èåù Tõâñéêá
Bíá÷ïñù äéá Óéóô{âé. êáß èá ðëçñïóïõ
×ñSïò êáß Ðñáãìá. èÜ
^ãïñáóïõ.
Ëáíâáíïõ
ãñ. 5 030: 20
__________________
ãñ. 5 177: 10”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 56, л. 5]
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„На 4 май връщам, тоест броя на Мустакос 60 [гроша]” („ôç 4: ÌáÀïõ. Tðéóôñå5ù, äéëáäé
ìåôñù ôù Ìïõóôáê} 60”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 56, л. 22].
От същия документ разбираме, че на 28 ноември 1878 г. Константин има да получава известна
сума пари:
„1878 ноември 28, [парите], които дължи дюкянът:
Според настоящата счетоводна книга
Мустакос [има] да получава
гр[оша] 1 000”
(„1878: 9âñéïõ 28: ï$óá ×ñåïóôç ôï Dñãáóôçñé.
}ò 5Uíïíôå óôï Ðáñüí êáôáóô÷ïí íá
ëáíâáí^. } Ìïõóôáêüò.
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 56, л. 17 гръб]

ãñ. 1 000”)

Не разполагаме с информация за по-късната съдба на Константин Русович. Можем да допуснем,
че поне част от живота му е преминала в чужбина. Основание за това намираме в негово писмо [ДА – ВТ,
Ф. 963К, оп. 1, а.е. 5] до един от братята му – Иларион Русович. То е с дата 22 октомври 1902 г. и е
адресирано от Швейцария. В него подписалият се като Мустака, Константин Русович, излага от дълго
време възнамерява да се завърне в Родината.
Документите от фонд 963К предоставят информация за още един от синовете на Кирил Русович –
Русо. Такава откриваме във вече цитираните писма на бащата до друг от неговите наследници –
Панайот Русович. От съдържанието на това от 21 октомври 1874 г., което е адресирано до Букурещ
(Årò Âïõêïõ[ñå]óôß) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 3] разбираме, че по това време Русо се
намира в същия град: „Трето, как изглеждаше брат Ви Русо когато му дадохте двата франка?
Моля го да ни пише по едно писъмце на месец.” („Ôñßôïí ôüí ñïõóóþ ’Áäåë5ïí óáò }ôáí ôïí
Väüóáôå ôá äßï 2: Öñáíãêá ðüò T5áíç ôïí }ðéïí åˆ÷ïìáé êáß íá ìáò ÃñÜ5ç ôïí ìçíá Bðï Ýí
ãñáìáôÜêç”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 3].
Следващото писмо, с дата 25 октомври 1874 г., което също е адресирано до Букурещ (Åßò
Âïõêïõåóôé) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 4] дава основание да предположим, че Русо е от скоро
в града: „Как вървят нещата при Русо, свикна ли?” („Ðùò ðéãåíé } ñïõóïò Óéíåèçóåí…”) [ДА –
ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 4]. Това предположение се потвърждава от следващото, в хронологичен
ред, писмо. То е от 20 ноември 1874 г. От него узнаваме, че Русо все още не знае румънски език –
факт, който е показателен за това, че той неотдавна се е установил в Букурещ: „Колкото до Русо,
брат Ви в Букурещ, нека научи езика и ако съм здрав нека прекара там около една година.”
(„ï$óïí äéá ôïí ñïõóóþ äåë5ïí óáò årò Âïõêïõñåóôß Bò ìáèç ôÞí ãë}óáí êáß Dí å÷ù åtãßáí Üò
ðåñÜóç ôñõãÞñïõ Wíáò ÷ñüíïò…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 9]. От същия документ разбираме
какви са евентуалните планове за неговото бъдеще: „Има и време и за учител да следва.” („…å÷é
êáß êåñïí êáß äéá äçäáóêáëïí íá óðïõäáæç”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 9].
Съдържанието на писмото от 13 декември 1874 г. ни предоставя информация, относно причината
за пребиваването на Русо в Букурещ, а именно търсене на работа. От същия документ разбираме, че
вероятно Русо се е установил на работа, от която не е удовлетворен. По този въпрос Кирил Русович
пише на Панайот следното: „С помощта на Бога възнамерявам след Атанасовден да отида в
Букурещ да видя [как стоят нещата] с Русо, защото ми пише, че не дават хляб и ще му търся
друг господар...” („Óéí Èåù óêïðâïõ ìåôá ôù Áãéïõ Áôáíáóçïõ íá Þðáãù äéá ÂïõêïõñåóôÞ íá
Þäù êáß äéá ôüí ñïõóóþ äéïôé ìå ãñáöç üôç êáß øïìé äåí ôï äéäïõí êáß èá ôïí ãéñåâïõ áëïí
áˆèåíôçêïí...”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 5].
В края на март 1875 г. Русо все още не е устроен на нова работа. Информация за това черпим от
писмото от 27 март 1875 г., в което четем: „…за брат [Ви] Русо колко търсих един господар, но не
намирам.” („…äéá ôïí Áäåëö. ñïõóóï Ðüóïí Ýñåõíåéóá äéá åíá áõèåíôçêïí êáß äåí âñéóêïõ…”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 14 гръб].
През 1878 г. Русо Русович започва работа като телеграфист в Котел [Атанасова, С. 2009, с.
87]. От писмото на Кирил Русович до Панайот Русович от 4 август 1879 г. разбираме, че по това
43

Списание Епохи / The Journal Epohi [Epochs]

Том / Volume XXVI (2018), Книжка / Issue 1

време Русо е вече телеграфист в Севлиево: „Русос [е] телеграфист51 в Севлиево.” („…} ñïõóüò
ôåëåãñá...52ôßò årò óçâëçïâïí…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 17]. Той е в същото селище и
през втората половина на следващата 1880 г. Информация за това ни предоставя отново писмо от
Кирил Русович до Панайот с дата 19 октомври 1880 г. В същото четем: „Русос [е] в Севлиево” („…}
ñïõóóïò årò óçâëçüâïõ…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 18 гръб].
Основание да допуснем, че Русо е в Севлиево и през пролетта 1881 г. ни дава писмото на Кирил
Русович до Панайот от 16 април на същата година. В него бащата пише на своя син: „Брат Ви Русос
вчера в 4 часа по европейско време дойде с пощата и днес тръгва за Севлиево.” („} ’Áäåë5ü óáò
ñïõóóïò øUò ] ï$ñá 4: TâñïðáÀêá ^ëèå ìå ôï ôá÷çäñïìÞïí êáß óßìåñïí Díá÷ïñß äéá óçâ[ë]ç}âïí…”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 20].
Най-късната информация за Русо Русович, която ни предоставят документите от фонд 963К, се
съдържа в писмо от Димитър Крестич до Кирил Русович. Същото е с дата 30 ноември 1885. В него
четем следното: „Освен това Ви информирам, че Русо ни пише на 11 октомври от Габрово, че
историята на сина ни е твърде изпълнена със събития, които заслужават да бъдат отбелязани,
откакто се намира в Габрово, освен че е много далеч не му остава време за да я опише. Оттогава
минават почти два месеца, а още не ни пише поне най-значимите моменти от историята си
за да видя аз какво се случва и да предприема мерки за поправянето му. Поради това, Ви моля
когато пишете на Русо да го попитате по заобиколен път за поведението на сина ни и да Ви
каже текущите събития.” („Ðñïóôïôïéò óAò åräïðïé™, ï$ôé } ’Ñïõóóüò ìáò ãñÜ5åé Bðü ôÜò 11 8/
âñßïõ Tê ÃÜðñïâïí, ï$ôé ^ ’Éóôïñßá ôï õsï ìáò åxíáé BñêåôÜ ãåìÜôç ìS Bîéïóçìåßùôá óõìâÜíôá,
B5’ ï$ôïõ å‰ñßóêåôáé årò ÃÜìðñïâïí, ðëÞí åxíáé ðïëý ìáêñÜ, ù
$ óôå äÝí ôï ìÝíåé êáéñüò äéÜ íÜ ôÞí
ðåñéãñÜøf. ’Áðü ôüôå Bðåñíïí ó÷åäüí äýï ì\íåò êáß Bêüìé äÝí ìAò ãñÜ5åé ôïõëÜ÷éóôïí ôÜ
óçìáíôéêüôåñá ìÝñç ô\ò sóôïñßáò ôï, äéÜ íÜ rä™ êáß Tãþ ôß ôñÝ÷åé êáß íÜ ðñïëÜâù ôÜ ìÝóá ðñüò
Tðéäéüñèùóßí ôïõ. Är ï$ óAò ðáñáêáë™, ï$ôáí ãñÜ5fôå årò ôüí ’Ñïõóóüí, íÜ ôüí TñùôÞóçôå ìáêñüèåí
ðåñß ô\ò äéáãùã\ò ôï õsï ìáò êáß íÜ óAò årði ôÜ ôñå÷Üìåíá. ’Áêïëïèùò äÝ ðáñáêáëåqóôáé íÜ
ˆðï÷ñåþóçôå ôüí ’Ñïõóóüí, íÜ 5ñïíôßæf äé@ ôü êáëüí ôï Bíåøõéï ôïõ ìåô@ ìåãÜëçò ìáò
‰ðï÷ñåþóåïò”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 52].
От съдържанието на цитирания текст не става ясно по категоричен начин дали към времето на
написване на писмото Русо Русович се е установил в Габрово или само оттам е адресирал своето
писмо от 11 октомври. Можем да допуснем, както, че се намира там, така и, че все още е в Севлиево
и Димитър Крестич, имайки предвид географската близост между двете селища, възлага надежди да
получи чрез него информация свързана с битието на сина си, който според цитирания документ се
намира в Габрово.
Документите от фонд 963К предоставят информация, че Кирил Русович има още един син,
когото в своите писма до Панайот Русович нарича Циванис (ï ôæéâáíéò [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е.
30, л. 17], ï ôæçâáíçò [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 18], ôïí ôæçâáíÞ [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1,
а.е. 30, л. 9]). Най-ранното от тях е от 20 ноември 1874 г. и е адресирано от Арбанаси. От неговото
съдържание разбираме, че по това време въпросният Циванис се намира в Арбанаси и е в ранна
ученическа възраст: „А тук са Мустакос и Циванис, братята Ви. И когато поискат учител на
по-високо ниво [да продължат образованието си], тогава нека харчи този от нас, който има
възможност.” („…êáß åäù ôïí Ìïõóôáêï êáß ôïí ôæçâáíÞ Däåë5éA óáò ï$ôáí èåëßóïõí årò Üíïôåñïí
ìåñïò äçäáóêáëïí }ðéïò T÷é Bðï ìáò åŠ÷ïëéáí Bò îïäåâé…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 9].
Този текст дава основание да допуснем, че т.нар. Мустакос (Констанин Русович) и Циванис са наймалките синове на Кирил Русович.
Следващото писмо, което е с дата 4 август 1879 г. ни информира, че и по това време т. нар.
Циванис е все още в Арбанаси: „Циванис [е] в Арбанаси и така да е.” („…ï ôæéâáíéò årò
’Áëâáíéôï÷ïñé êáé Ýóôï...”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 17].
През есента на следващата 1880 г. Циванис се установява при своя брат Русо в Севлиево,
където е ученик в местното училище. Тази информация откриваме в писмото от 19 октомври 1880 г.,
адресирано от Кирил Русович до Панайот Русович: „Циванис53 [е] в Севлиево, в училището. Русос
51
52
53

На това място текстът е увреден и думата съхранена частично.
Увреден текст.
В писмото е написано ôæçâáíçò. Вероятно става въпрос за Иван, който е син на Кирил Русович.
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ми писа и го изпратихме [там]. Има две седмици [оттогава]…” („…} ôæçâáíçò årò Óçâëéïâïí
årò ôï ó÷ïëçüí } ñïõóóïò ìå Ýãñáøç êáß ôïí åóôçëáìå ^íå äéï Võäïìáóåò…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К,
оп. 1, а.е. 30, л. 18 гръб]. Изложената в този документ информация съвпада с тази, предоставена от
Светла Атанасова за един от синовете на Кирил Русович на име Иван: „Най-малкият син на Кирил
Русович – Иван, след Освобождението е все още ученик и през 1880 г. живее при брат си Русо
в Севлиево” [Атанасова, С. 2009, с. 87]. Посочените факти дават основание да приемем, че въпросният
Иван и назованият от Кирил Русович с името Циванис в по-горе цитираните писма са една и съща
личност.
Съпоставката и анализът на документите от фонд 963К дават основание да допуснем, че Иван
е по-малък по възраст от своя брат Константин. Основание за това предположение ни дава последният
цитиран документ, според който през 1880 г. Иван е ученик в Севлиево. Тази иформация, съпоставена
със съдържанието на писмото от 4 август 1879 г., според което към същата дата Константин учи в
Петропавловска духовна семинария към Лясковския манастир „Св. св. апостоли Петър и Павел”,
дава основание да допуснем, че Иван е по-млад от своя брат Константин (Мустакос), тоест той е наймалкият син на Кирил Русович.
Документи от фонд 963К дават основание да приемем, че на по-късен етап Иван Русович служи
като офицер в младата българска войска. Първият от тях е пощенска картичка [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп.
1, а.е. 35], изпратена до него от Брюксел през 1900 г. Тя е адресирана по следния начин: „Bulgarie,
Monsienr Ivan K. Roussovitch, lieutenant”. Вторият е снимка [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 41] на млад
мъж, облечен в офицерска униформа. На нейния гръб има следния надпис: „Иван Русов”.
Документите от фонд 963К предоставят информация и за дъщерите на Кирил Русович. Такава
откриваме в съдържанието на цитираното по-горе негово писмо от 4 август 1879 г., адресирано до
неговия син Панайот: „Елениц[а] е добре в Свищов, а другите три сестри [са] вкъщи. [Това] за
Ваша информация” („…Þ Åëåíéôæ[á] ^íå êáëá årò Óéóôüâé êáß Dëáò ôñéò Áäåë5áò óôï óðçôé êáß
årò ^äçóéí óáò…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 17]. От този абзац разбираме, че Кирил
Русович има четири дъщери. Посочено е името на само една от тях – Еленица, която е в Свищов, а за
останалите три е споменато само, че са вкъщи, тоест, в бащиния дом. Изложението в този текст подсказва, че има обстятелство, което разграничава по някакъв признак споменатата по име дъщеря –
Еленица от останалите три дъщери. Едва ли това е само фактът, че за разлика от сестрите си, които се
намират в бащиния дом, тя е в Свищов. Още повече би трябвало да има причина, която е в основата
на това следствие. Анализът „между редовете” подсказва, че най-вероятната причината Еленица да
бъде „разграничена” от другите дъщери на Кирил Русович е, че тя окончателно е напуснала бащиния
дом, тоест, към датата на написване на писмото (4 август 1879 г.) Еленица е омъжена. Това
предположение се потвърждава от друго, по-горе цитирано писмо, на Кирил Русович, също адресирано
до неговия син Панайот. То е от 19 октомври 1880 г. В него откриваме следната информация: „Батко
Ви [и] наш зет господин Димитракис А. Крeстич е тук в Търговския съд. Същият днес договори
къща под наем. Ще вземе и децата си тук. Добре е. Днес и той казва да Ви пиша да дойдете.
Ще се намери работа, казва, и за Вас. А следващата седмица ще отиде да доведе съпруг[ата]
[си] и [Ваша] сестра Еленица заедно с децата си. И така да е! [Това] за Ваша информация”
(„} íÝíêï óáò ãáìðñïò ìáò êõñ Äéìçôñáêçò á. ÊñÝóôéôæ ^íå Tíôáõèá åßò ôï åìðïñïäéêéïí } Ðñïôïò
êáß óßìåñïí óßí5ïíçóå óðçôé ìå Uíçêçïí èá 5åñé êáß ôá ðçäçá ôïõ Täù êáß ^íå êáëá ôéí Óßìåñïí
êáß á‰ôïò ëÝãç íá óáò ãñ@øï íá Tëèéôå èá Uâñéèé äïõëéá ëåãé êáß äéá Tóáò êáß Bðáëéí åŠäïìáäá
èá Àðáãé íá 5åñé ôçí Óéæçã. êáß Áäåë5. $Åëëåíéôæá }ìïõ ìå ôá ðåäçá ôïõ êáß åóôï årò ^äéóéí óáò”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 18 гръб]. От цитирания текст разбираме, че към 19 октомври 1880 г.
Еленица е омъжена. Същият абзац осветлява и въпроса кой е нейният съпруг. Това е представителят
на известната свищовска търговска фамилия Крестич [Шкодрева, М.-Т. 2009, с. 166–167] – Димитър
Ангелов Крестич. От същия документ разбираме, че през октомври 1880 г. Димитър и Еленица имат
деца. Този факт, макар и косвено подкрепя тезата, че причината за това през 1879 г. Еленица да е в
Свищов е бракът и с тамошния търговец Димитър Крестич.
Друг документ от фонд 963К дава основание да допуснем, че бракът между Д. Крестич и
Еленица датира от времето преди 1879 г. Информация за това ни предоставя писмото от 20 ноември
1874 г. на Кирил Русович до Панайот Русович. В този документ Д. Крестич е окачествен като „батко”
на Панайот, както и във вече цитираното писмо от 19 октомври 1880 г. („Батко Ви [и] наш зет
господин Димитракис А. Крeстич”): „Днес ще пиша в Свищов на батко Ви Д[имитраки] А.
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Крестич за да Ви направи препоръка, както и настоящето ми [писмо] чрез него идва при Вас
и така да е!” („ÓéìÝñïí èá ãñáøù êáß årò Óéóôéâé ôù Íåíêïõ óáò Ä. á. ÊñÝóôéôæ äéá íá óáò êÜíç
Óéóôáôçêüí êáèïò êáß ^ ðáñïýóá ìïõ ìåóïí ôïõ óáò Tñ÷åôå êáß åóôï”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1,
а.е. 30, л. 19]. В същото писмо, от 20 ноември 1874 г., във връзка с неуредени финасово-стопански
отношения между Кирил Русович и Димитър Крестич на две места се споменава Еленица: „…дадох
и за тях подпис и тескере54…, поради което плака сестра [Ви] Еленица” („Åäïóá êáß äéá áˆôá
ÞðïÃñá5éí êáß ôåóêåñå Ýæçôçóåí Têëåãåí ^ Áäåë5. ’Åëåíéôæéá…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30,
л. 9 гръб] и „Но той55 прекарва, отново ще видиш от една стара [сметка], която е приключена
и смята като ми дава на ръка отново прекарва в сметката. Какво бих могъл да кажа на
Еленица: Кажи му: какво е това, което прави?” („…ðëßí áŠôïò ÐåñíáÀ ïëßãïí ðáëßí èá Þäåò Bðï
åíá Ðáëåïí }ðïõ ôåëßïóåí êáß èåïñéèå üôáí ìé âáëé óôï ÷åñé îáíá ðåñíá óôïí ëïãáñéáóìïí ôç ôá
èåëéò }ìéëéáò ôÞò ’Åëåíéôæáò. Ðåò ôïí ôç ^íå áõôá }ðïõ êáìç”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 30, л. 10].
Потвърждение на тезата, че Димитър Кръстич е зет на Кирил Русович откриваме и в по-късни
документи от фонд 963К. В писмо от 30 ноември 1885, адресирано от Д. Кръстич към негович тъст
той се обръща към Кирил Русович по следния начин: „Уважаеми татко!” („ÓåâáóôÝ ìïé ÐÜôåñ!”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 52]. В съдържанието на същото четем: „И така без новини Ви се
покланям и заедно с Еленица и децата целуваме Вашата десница… Сърдечни поздрави на
сестрите” („Êáß ï‹ôïò Eíåõ íåïôÝñùí óAò ðñïóêõí™ êáß ìáæý ìS ôÞí ’Åëåíßôæáí êáß ôÜ ðáéäßá
5éëïìåí ôÞí äåîéÜí ’Õì™í… ôpò äÝ Bäåë5Üò ãëõêïáóðáæüìåèá…”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е.
52]. Цитираният документ завършва с думите: „Като оставам като Ваш син Д. А. Крестич”
(„…ìÝíùí ›ò õsüò óáò Ä. ’Á ÊñÝóôéôæ”) [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 52].
Същото отношение от страна на Димитър Крестич към Кирил Русочвич откриваме и в текста,
изписан върху гърба на пощенска картичка от 16 януари 1908 г.:
„Почитаеми мой татко
в Арбанаси

Свищов, 16 / I 1908

Роднински Ви поздравяваме за имения Ви ден, [денят] на светите Атанасий и Кирил 56 ,
като Ви пожелаваме [пожелавайки Ви] здраве и леки старини и много години [живот]! Амин!
Най-смирен като Ваш син
Д. А. Крестич”
(„ÓåâáóôÝ ìïõ ÐÜôåñ.
Årò ëâáíçôï÷þñé.

Óéóôïâßó, 16 / I 1908

Ïsêåßùò óAò ÷áéñåôïìåí äéÜ ôÞí |íïìáóôçêÞí óáò ^ìÝñáí ô™í ’Áãßùí ’Áèáíáóßïõ êáß
Êõñßëëïõ, Tðåõ÷üìåíïß óáò ‰ãåéýáí êáß Tëá5ñÜ ãçñÜìáôá êáß Vôç ðïëëÜ! ’ÁìÞí!
’Ï ôáðåéíüôáôïò óáò ›ò õsüò óáò
Ä. ’Á. ÊñÝóôéôæ”)
[ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 25]
Гръкоезичните документи от фонд 963К не дават конкретна информация за останалите три дъщери
на Кирил Русович. Информация за една от тях ни предоставя Димитър Папазов, в спомените си,
свързани с неговия първи учебен ден: „Него ден при завеждането ми в училището случи се, че
така нареченият ñìçíåõôÞò – обучаващ начинаещите, бе Зая57 Кирилова Русевич, бивша след
това дългогодишна учителка. Тя ме настани да седна на първия чин – пясъка. Тя беше наша
съседка и съученичка на брата ми.” [Папазов, Д. 1937, с. 7].

54

Вид документ.
От контекста на писмото с разбираме, че става дума за Д. Крестич.
56
Става въпрос за св. Кирил, който е бил александрийски патриарх, чийто ден е на 18 януари и съвпада с деня
на св. Атанасий.
57
Според историческата справка на фонд 963К името на тази дъщеря на Кирил Русович е Зоя.
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По-късно Зоя Русович завършва висше образование в Киев. Това се осъществява със спомоществователството на Евлоги Георгиев. През 1884 г. е включена в завещанието на митрополит Панарет
Рашев. По него получава сумата от 1000 лева [Атанасова, С. 2009, с. 87]. От 1902 до 1908 г. е
учителка в Държавната девическа гимназия в Търново [Атанасова, С. 2016, с. 87].
Информация, макар и твърде фрагментарна, за другите две дъщери на Кирил Русович откриваме
в българоезичната част от семейния архив. В писмо [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 34] с дата 25
февруари 1877 г., адресирано от Русо Русович до Панайот Русович, Русо информира брат си за това,
че тяхна сестра на име Кинто се намира в Свищов. Същото име (Кинто) фигурира като подател и
върху две пощенски картички [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 35, 40], изпратени от Брюксел през 1900 г.
до представители на фамилията. Друго писмо [ДА – ВТ, Ф. 963К, оп. 1, а.е. 29, л. 11], отново от Русо
до Панайот, от 20 ноември 1880 г. предоставя информация за тяхна сестра на име Порфиро.
Обективният анализ на наличната до момента информация налага мнението, че Кирил Русович
има 11 деца, от които 7 сина и 4 дъщери. Имената на неговите синове са: Панайот, Димитър, Никола,
Иларион, Русо, Константин, назован в писмата като Мустака (Мустакос) и Иван, назован в същите
извори като Циван. Можем да бъдем категорични, че по-големите по възраст дъщери в семейството
носят имената Еленица и Зоя и да допуснем, че по-малките съответно имената Кинто и Порфиро.
Панайот Русович напуска българските земи най-вероятно през втората половина на 1874 г. с цел
професионална реализация. Първоначално се установява в Букурещ. След като не успява да се устрои
на работа в румънската столица предприема пътуване към Виена. Една от идеите му за професионална
реализация е да се насочи към учителстване. Пристига във Виена между 30 октомври и 17 ноември
1874 г., но не се задържа дълго там. Преди 13 декември 1874 г. пристига в Прага. В същия град е и в
началото на 1875 г., където преди края месец март на същата година вече се е установил на работа,
доходите от която са оскъдни. Установява се в дома на своя работодател – търговецът на кошници
Йохан Мюлер, на адрес: Прага, Ритер Щрасе № 539.
Нееднократно Панайот Русович получава предложения за работа от търговеца Никола Станкович. Изискването е да води счетоводните книги на магазин, чието местонахождение е най-вероятно
в Букурещ. Предложението, свързано с воденето на счетоводна документация дава основание да
допуснем, че Панайот е получил добро за времето образование. Допълнително изискване към него е
когато не е ангажиран с книгите да извършва и други дейности в съшия магазин. В замяна на неговия
труд Н. Станкович предлага подслон, храна и заплата от 100 минджика (мангъра) за срок от три
години. Наличните документи от фонд 963К дават основание да приемем, че Панайот не се възползва
от предложението на Н. Станкович, а остава в Прага. Водеща негова идея е изучаването на немски
език. Според него възможностите за постигането на тази цел са две. Първата е да постъпи на служба
в австрийската армия, а втората е свързана със следване в немските земи. Документите от фонд
963К не потвърждават, че някои от тези планове са изпълнени. През август 1880 г., Панайот получава
предложение за работа при намиращият се в Букурещ търговец Пасхалис Кантарджи (Паскал Кантарджиев). Не разполагаме с информация, че той се е възползвал от тази възможност.
В продължение на години Панайот Русович не се завръща в родния дом. Последната информация
за него, с която разполагаме е, че през 80-те години на XIX в. се намира в Прага.
Друг от синовете на Кирил Русович – Димитър Русович се включва активно в стопанаката
дейност на своя баща. В периода от януари 1868 г. до май 1873 г., ако не постоянно, то често се намира
в Цариград. Оттам оказва съдействие на Кирил Русович като му предоставя информация за наличието
на различни стоки, техните цени и актуалната стойнойност на османката лира, както и закупува и
изпраща стоки. Обсегът на неговита стопански контакти обхваща освен българските земи, така и
различни региони на Османската империя: Ерзурум, Трапезунд, остров Киос. Поддържа такива и с
Букурещ.
През 1874 г. поема ангажимента да покрива разходите по образованието на един от по-малките
си братя – Иларион. Последната информация за него, с която разполагаме е, че през месец октомври
1880 г. се намира в Арбанаси.
През 1878 г. и поне част от 1879 г. Никола Русович се занимава с търговска дейност. През 1878 г. той
често се намира в Свищов. Откриваме неговото име сред тези на търговските партньори на Кирил
Русович. По неизвестни причини в началото на месец август 1879 г. се намира в Тутракан, а през
есента на 1880 г. – в Галац.
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Иларион Русович участва в търговската дейност на своя баща през 1878 г. След Освобождението
постъпва във Военното училище в София, което завършва през 1879 или 1880 г. След това служи в
Пета тетевенска дружина в София. През 1883 г. участва изграждането на просветното дружество
„Извор” в Арбанаси, на което е касиер. През 1885 г. е телеграфист в с. Арчар. Участва в Сръбскобългарската война през същата година. През 1902 г. се установява в град Бяла, а по-късно в Арбанаси.
Той е сред най-видните жители на селището през 30-те години на XIX в. През 1939 г. дарява на Военния
музей два турски пищова и сабя.
През месец октомври 1874 г. Русо Русович се намира в Букурещ. Целта на неговото пребивавне
в румънската столица е търсене на работа. Съществува идеята на по-късен етап да следва за учител.
През декември 1874 г. се е устроил на работа в Букурещ, но той и семейството му не са удовлетворени
от тази реализация. Кирил Русович изявява желание да му търси друга работа. Не е известно дали
това желание е било реализирно, но през първата половина на 1875 г. синът е все още в Букурещ. През
1878 г. Русо е телеграфист в Котел, а през 1879 г. е на същата длъжност в Севлиево. На тази работа е
поне до 1880–1881 г. През 1885 г. Русо е в Габрово или региона. Можем да допуснем, че е все още в
Севлиево.
През 1874 г. Константин Русович е все още в ученик. През месец февруари 1878 г. се включва в
стопанската дейност на своя баща. Изработва единствения, запазен в семейния архив, търговски
тефтер. Първите бележки в този думент са нанесени от него на 6 февруари 1878 г. Впоследствие
Константин продължава да участва в неговото водене. На 6 февруари 1878 г. Кирил Русович го прави
свой съдружник. В перода 1879–1880, а вероятно и през 1882 г. учи в Петропавловската духовна
семинария към лясковския манастир „Св. св. апостоли Петър и Павел”. През 1882 г. е сред семинаристите, инициатори на първото в Арбанаси самодейно театрално представление.
През 1874 г. Иван Русович, когото неговият баща в писмата си нарича Циванис, е ученик в
Арбанаси. През 1880 г. се установява при своя брат Русо в Севлиево, където продължава своето
образование в местното училище. През 1900 г. е офицер със звание лейтенант.
Еленица е вероятно най-голямата от дъщерите на Кирил Русович. Най-късно през 1874 г. се
омъжва за известния търговец от Свищов Димитър Ангелов Крестич. Установяват се в Свищов. През
есента на 1880 г. се преместват в Русе, където Д. Крестич работи в Търговския съд. През есента на
1885 г. се намират във Враца. Имат неизвестен брой наследници, от които поне един син, който през
1885 г. се намира в Габрово.
В началото на 70-те години на XIX в. Зоя Русович е ученичка във взаимното училище в Арбанаси.
По-късно, със спомоществователството на Евлоги Георгиев завършва висше образование в Киев.
Впоследствие се реализира като учителка.
Кирил Русович има още две дъщери, за които не разполагаме с конкретна информация.
Документите от семейния архив дават основание да смятаме, че техните имена са Кинто и Порфиро.
Гръкоезичните документи от фонд 963К не предоставят конкретна информация за последователността на раждане на наследниците на Кирил Русович. Техният анализ дава основание да изкажем
мнението, че по-големи сред синовете са Димитър, Панайот, Никола и Русо (Панайот е по-голям от
Русо), следвани от Иларион и Константин, а най-малък е Иван. Най-голяма от дъщерите на Кирил
Русович е Еленица.
Документите от фонд 963К налагат следните изводи по отношение на степента на гръцкото
културно и езиково влияние вурху представителите на рода Русович (за периода от края на XVIII в. до
80-те години на XIX в.):
1. При установяването си в Арбанаси през последните десетилетия на XVIII в. основоположникът на рода Русович – Руси Николау не владее гръцки език. В стремежа си да се интегрира в
традиционните за селището стопански и духовни традиции възприема неговата употреба в своята
дейност.
2. Представителите на следващите две поколения (деца и внуци на Руси Николау) се намират
под сериозно гръцко културно и езиково влияние. Запазените, изготвени от тях документи са на гръцки
език.
3. Като цяло представителите на четвъртото поколение (разполагаме с информация само за
наследниците на Кирил Русович) владеят гръцки език на по-високи ниво от представителите на
предходното поколение, но владеят писмено и български език. Част от тях през втората половина на
60-те и началото на 70-те години на XIX в. започват да адресират своите, написани на гръцки език
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писма до Кирил Русович, изписвайки адреса на български. След Освобождението пристъпват към
широкото му използване, докато Кирил Русович продължава и в началото на 80-те години на века
(откогато са последните запазени документи, изготвени от него) да пише само на гръцки език.
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