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Abstract: This publication presents two Greek-language pre-marriage contracts
fromfund 963K – Trade House “Brothers Rusovich” – Arbanasi village, which are stored in
the Archives State Agency – Veliko Tarnovo. They refer to the marriage between Atanas
Dimitrov Rusovich and the daughter of Georgi Hadji Iliya – Maria. They were made in
Arbanasi on October 25, 1859. One was made on behalf of the bride’s father and the other
on behalf of the groom – Atanas Rusovich.
The pre-marriage contracts presented in this publication are composed in the same
way following a certain pattern, according to the dominant Orthodox traditions at that
time, beginning with the glory of God and praying to the Mother of God for the blessing
ofthe marriage. The document, written on behalf of Georgi Hadji Iliya, describes in detail
the dowry he gives to his daughter, and in the one prepared by Atanas Rusovich are
mentioned the premarital gifts he makes to his future wife. In the final part of both documents,
again in the spirit of the traditions of the epoch, the significance of the parents’ blessing for
the marriage is emphasized. The contracts have been confirmed by witnesses, including
clergymen.
The historical sources presented in this publication provide information on the one
hand, about the property status and living standards of the people on whose behalf they
are composed, and on the other hand, about the customs and mentality of our ancestors
from the middle of the 19th century.
Key words: Bulgarian Revival, Arbanasi, the Rusovich family, Georgi Hadji Iliya,
Greek-language documents, pre-marriage contracts.

Предбрачните договори, изготвени на гръцки език, са документи, които
не са обстойно проучени. Такъв гръкоезичен договор е публикуван от Ренета
Рошкева [Рошкева, Р. 2016, с. 104], а неговото разчитане и превод са дело на
Надя Данова. Изготвен е на 21 юли 1850 г. в Търново. Отнася се за сключването
на брак между търговеца Стефан Атанасов Камбуров и Теодорица Константинова Хаджииванова. Изготвен е от името на бащата на Теодорица – Константин Хаджииванов, чието име в документа е изписано като Константинос
хаджи Йоану.
В настоящата публикация се представят два гръкоезични предбрачни
договора от фонд 963К – Търговска къща „Братя Русович” – село Арбанаси,
който се съхранява в ДА – Велико Търново. Те се отнасят до сключването на
брак между Атанас Димитров Русович и дъщерята на Георги хаджи Илия –
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Мария. Съставени са в Арбанаси на 25 октомври 1859 г. Единият е изготвен от
името на бащата на девойката, а другият – от името на младоженеца – факт,
показващ, че при решаването на подобен казус и двете страни декларират
своята воля.
Георги хаджи Илия и Атанас Русович са сред заможните жители на
Арбанаси. Неслучайно при своето посещение в Арбанаси Феликс Каниц отсяда
за кратък отдих в техните домове. Неговият разказ е следният: „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]
Информацията, с която разполагаме за Георги хаджи Илия, е твърде оскъдна – собственик е на ливница за вощени свещи, разположена в южната част на
двора на църквата „Св. Димитър” в Арбанаси [Папазов, Д. 1937, с. 75]. Факт,
който е показателен сам по себе си – на първо място, дори и днес, изработването, респ. продаването на свещи в черквите е доходоносно занятие, което
вероятно е „окупирано” от заможни, видни местни жители. На второ място –
не са случайни хората, които получават разрешение да приготвят свещи за
черквите. Тези факти показват, че вероятно Георги хаджи Илия е имал сериозни
позиции в църковните среди.
Атанас Русович е представител на третото поколение на своя род, основоположник на който е неговият дядо на име Руси. Информация за произхода
на дядо Руси откриваме в трудовете на едни от най-сериозните изследователи
на Арбанаси. Според Йордан Попгеоргиев той „е бил преселенец от Трявна”
[Попгеоргиев, Й. 1904, с. 95], Димитър Папазов отбелязва, че „е бил от
тревненските села” [Папазов, Д. 1937, с. 73], а Димитър Костов твърди, че
е „от тревненските колиби” [Костов, Д. 1959, с. 27]. Неговото фамилното
име – Николау – откриваме в няколко гръкоезични документа от фонд 963К
[Ф. 963К, оп. 1, а. е. 53, л. 1, 2, 9, 10, 14]. Историческите извори от цитирания
фонд дават основания да приемем, че Атанас Русович е син на един от преките
наследници на Руси Николау – Димитър [Ф. 963К, оп. 1, а. е. 53, л. 14]. Заедно
с двама от своите братя – Кирил Русович (установен в Арбанаси) и Константин
Русович (установен в Букурещ) Атанас Русович осъществява търговска дейност. По времето на султан Абдул Азис (1861–1876) получава берат за практикуването на международна търговия [Костов, Д. 1959, с. 28].
Представените в настоящата публикация предбрачни договори са съставени еднообразно, следвайки определен модел, като според доминиращите
през този исторически период православни традиции започват с прослава на
Бога и молитва към Богородица за благославяне на брака. В документа, съставен от името на Георги хаджи Илия, е описана подробно зестрата, която дава
на своята дъщеря, а в този, изготвен от името на Атанас Русович, са посочени
предбрачните дарове, които прави на своята бъдеща съпруга. В заключителната
част и на двата документа, отново в духа на характерните за епохата традиции,
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се подчертава значението на благословията на родителите за сключването на
брака. Догорите са потвърдени от свидетели, сред които има и свещенослужители.
Представените в настоящата публикация исторически извори предоставят информация, от една страна, за имотното състояние и стандарта на живот
на хората, от чието име са съставени, а от друга – за обичаите и манталитета
на нашите предци от средата на XIX в.
Предбрачен договор, изготвен от името на Георги хаджи Илия
Сегментиран текст на гръцки език
Εrς δόξαν θεο
Γένοι το κύριε τό Vλεός σου Tφ’ ]μAς καθ’απερ Tλπίσαμεν Tπp σS ‰περαγία
θεοτόκε Tυλ|γησον τ{ν παρόντα γάμον Óς Uυλόγησας καp τ{ν ‘Eν κ@να δηλοποι™
κ’εγ˜ } γεωργιος Χ Ήλια, Óτι συμφωνήσας μS τ{ν Bθανασιον δημητριου νB δ˜σω
τ[ν κ{ρην μου μαριαν δι@ ν{μιμόν του συζυγον, Bμφοτεροι εrς γάμον πρ™τον
κατά τούς θείους καί ºερούς νόμους καί διδω εrς αˆτήν προικαν, το μSν πρ™τον : 3:
φοστάνια τ{ Wν μεταξοτ{ν τ@ δS σιαλακι : 3 : γουνες : σιαλακι : Tνώτια χρυσα
περιζ{νια αργυρ@ : Vν δακτιλιδq : Bντκον χρυσ{ : 1 : ζευγαρι μπακρι το νερο
λικανι καp ^μπρίκι : 2 : τεντζιρεδις 4 : σαχ@νια : 1 : σινί : 2 : στρ™σις : 2 : παπλοματα
: 14 : μαξιλαρες : 4 : μικρSς : 1 : κηλίμι : 1 : ντολουμι : Bμπελι είς τ{πρακι
Bλβανιτοχώρι : σιρ : 14 : χιρομανδιλα : 7 : προσ˜ψια : 4 : συνδόνια καί εˆχή τ\ς
παναγια καί τ™ν γ|νεον : 1859 : τ\ : 25 : 8βρού : ¢λβανιτοχωρι

} T5ημεριος το Cγιου δημι[τρίου]
Πα : Χρηστος σκευοφυλαξ :
μαρτης
Σακλ Πα Μαρqνος παρον
Γηόργηος Χατζήηλήα

Νικωλα
μαρινου
Теодораки Теодосувъ
Парон
×ñßóôïò × #Éùáííïõ
Ìáñô[ò

Превод на български език
За слава на Бога
Господи, бъди милостив към нас, които се уповаваме на Теб! Света
Богородице, благослови настоящия брак, както си благословила [този] в Кана!
Заявявам и аз Георгиос х[аджи] Илия, че се договорих с Атанасиос Димитриу1
да дам дъщеря си Мария за негова законна съпруга и двамата в първи брак
според божествените и свещени закони. И давам на нея зестра. Първо: 3 рокли,
1
2

Атанас Димитров Русович.
Дума с неизяснен смисъл.
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едната копринена, а другите сиалаки2, 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 землището3 [на] Арбанаси, сир4, 14 кърпи, 7 кърпи за лице, 4 чаршафа и молитви[те] на Богородица и
благословия[та] на родителите. 1859 [година], 25 октомври, Арбанаси.
Ефимерий на „Свети Димитър”
поп Христос скевофилакс
свидетел
сак[е]л[арий] поп Маринос свидетел
Георгиос хаджи Илия

Никола
Марину

Теодораки Теодосувъ5
паронъ6
Христос х[аджи] Йоанну
Свидетел

Предбрачен договор, изготвен от името на Атанас Русович
Сегментиран текст на гръцки език
Εrς δόξαν θεο
Γένοι το κύριε τό Vλεός σου Tφ’ ]μAς ˆπεραγία θεοτόκε Εˆλόγησον τόν
γάμον τοτον Óς εˆλ{ γησας καί τόν Vν κανά. δηλοποι™ κ’ εγ˜ } Αθανάσιος
δημητρίου, Óτι συμφωνήσας μέ τόν Γεωργιον Χ Ήλια νά λάβω τ[ν κόρην του
Μαρrαν δι@ νόμιμόν μου σύζυγον κάτά τος θεpους καp ºερος νόμους Bμφότεροι
εpς γάμον : α΄ : πρ™τον. καp διδου αˆτ\ς προγαμιαίαν δωρε@ν, Wναν σταυρ{ν
διαμαντSνιον μαργαριτάρι τέσσαρα μουτκάλια Uνα φλωρι 10 φλορία, Tν δακτιλίδι
διαμαντένιον, 1 : ζευγ[αρι] Tνώτια διαμαντένια χρυσ@. μιαν φορεσίαν μεταξοτ[ν
καp ε‰χή τ\ς Παναγίας καί τ™ν γονεων.
Bπό ¢λβανιτοχώρι. 1859 τ\ 25 8βρίου.

¢θανάσιος Δ. Ρουσσοβιτζ

} Εφημέριος
Σακλ Πα Μαρqνος γράφω καί
μαρτυρ™

Χρίστος Χ ºώαννου
μαρτ[ς
Теодораки Теодосувъ

Κυρίλλος Δ. Ρούσσωβιτζ
γιόργίς Χατζιαθαν[α]σιου μ[ά]ρτίς
Панде Танювъ мартуръ
Ιωαн Димитриу Свидýт

3

Използвана е турската дума топрак, която означава земя.
Дума с неизяснен смисъл.
5
Това име е написано на кирилица.
6
Изписано с кирилица, означава свидетел.
4
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Превод на български език
За слава на Бога
Господи, бъди милостив към нас! Пресвета Богородице, благослови този
брак както [си] благословила и [този] в Кана! 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 [канони], двамата в първи брак. И давам на нея предбрачни дарове: един кръст с диаманти
и бисери, четири муткалиа7, една жълтица от 10 флорина, един пръстен с
диамант, 1 чифт златни обици с диаманти, един копринен костюм, молитви[те]
на Богородица и благословия[та] на родителите.
От Арбанаси, 1859 [година], 25 октомври.
Атанасиос Д. Русович

Христос х[аджи] Йоанну
свидетел
Теодораки Теодосувъ8

Ефимерий
Сак[е]л[арий] поп Маринос пиша и
свидетелствам
Кирилос Д. Русович
Гиоргис Хаджиатанасиу свидетел
Панде Танювъ мартуръ9
Йоан Димитриу свидcт[ел]10
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Дума с неизяснен смисъл.
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Съкращения / Abbreviations
ДА – В. Търново – Държавен архив – Велико Търново [Darzhaven arhiv – Veliko
Tarnovo].
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