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Summary: The aim of this review is to make a thorough review of the documentation
and studies related to the theme of the Rousse Municipality in the 19th century. The emphasis
is on the facts and publications that mark the development of municipal self-government in
Rousse and the establishment of the new Bulgarian municipality in the city in 1865. There are
also sources and researches related to the local self-government in Rousse before the official
formation of the municipality and recognition by the Ottoman authorities, as well as those
after the Liberation 1878 until the end of the century.
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Цел на историографския обзор е да се направи преглед на документацията
и проучванията, свързани с темата за Русенската община през XIX век.
Акцентът е поставен върху фактите и публикациите, които бележат развитието
на общинското самоуправление в гр. Русе и учредяването на Русенската
българска община в града през 1865 г. Засегнати са и извори и изследвания,
свързани с местното самоуправление в Русе преди официалното формиране на
общината и признаването £ от османската власт, както и такива след Освобождението – от 1878 г. до края на века.
Темата за Русенската община през XIX век е част от голямата тема за
изграждането и развитието на българските общини през деветнадесетото столетие.
Проблемът за българските общини намира подобаващо място в изследователския интерес на редица български и чуждестранни историци. В трудове
им се изясняват въпроси от историята на тяхното формиране, функции, роли,
дейностти, компетенции и значението им за развитието на определени процеси
в българското общество.
В наши дни е налице повишен интерес към обобщаващите разработки и
към конкретни изследвания, главно по посока поселищни проучвания, които
дават отговор на въпроси, отнасящи се до ролята на българската община в
процеса на националното ни Възраждане.
В изследователската си дейност Христо Христов разглежда българските
общини през Възраждането1, като излага тезата, че те се изграждат като инсти174

туции за посредничество между светската и църковната власт – от една страна –
и българското население, от друга. Общините са представени като най-масовата
и повсеместно разпространена обществена институция, материална основа и
главна движеща сила в развитието на възрожденския процес.
В аналитична статия Валентин Китанов разглежда проблема за ролята
на общините при формирането на българското отношение към османската
власт през епохата на Възраждането2. Прави заключение, че българските общини имат важна роля в процеса на формирането на българската нация.
Принос към развитието на темата за българските общини през Възраждането имат научните изследвания на Виржиния Паскалева34. Историчката се
спира подробно на проблемите, свързани с общинското самоуправление в
българските земи през Възраждането, както и на други аспекти, свързани с
живота на българите в определената епоха.
Историчката Елена Грозданова на базата на османски архиви подлага
на анализ въпросa за мястото на общината като кредитираща страна в лихварските операции5. Обръща внимание на ролята на българските старейшини в
тази институция през ХVІ–ХVІІІ век6, както и на проблема за българската
селска община през ХV–ХVIII в. и ролята £ за опазването на българската
народност и народностно самосъзнание7.
Други български автори, които са работили по темата за българските
общини или са засягали някои аспекти от нея са: Михаил Андреев8, Цветана
Георгиева9, Иван Стоянов10, Огняна Маждракова-Чавдарова11, Иван Тютюнджиев12, Ст. Шивачев13, Цветана Тодорова14, Фани Милкова15и т.н.
Някои части от проблема за българските общини през XIX век са разгледани и от чуждестранни историци и изследователи като Константин Иречек16,
Л. В. Маркова17, Феликс Каниц18 и др.
Необходимо е да се отбележи, че не всички аспекти от темата за българските общини са намерили достатъчно пълно и всестранно изясняване в
научната литература, като някои от тях почти не са засягани.
Причините за това са от различно естество, като основната е може би
неодооценяването на ролята на българските общини за просветно-културното,
икономическото и политическото развитие на българското общество през XIX век.
За отбелязване е също, че за дълъг период от време проблемите, свързани с общината, са частично разглеждани основно в контекста на изследванията
по въпросите на църковно-просветното движение и националноосвободителната
борба. Някои от тях са неправилно интерпретирани, като не са разкрити общите
закономерности и черти, характерни за развитието на българските общини през
епохата.
През годините в областта на поселищните проучвания има натрупана
значителна научна продукция. Появиха се някои местни историии, сборници и
краеведски проучвания, които дават сведения за създаването и дейността на
местните български общини от края на XVIII до Освобождението и по-нататък.
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За отбелязване са изследванията на Николай Генчев за Пловдив19, Михаил Грънчаров за Плевенската община20, Н. Данова за Търновската градска
община21 , Зина Маркова за общинското самоуправление в София22, Георги
Плетньов за Тревненската община23 и др.
В някои случаи в тези краеведски изследвания, истории и сборници
проблемът за местното самоуправление е разгледан частично, без да се търсят
общи връзки и характеристики, като липсват пълнота и аргументирани изводи
и заключения.
Да се насочим по-конкретно към историческите извори и литературата,
свързани с темата за Русенската община през XIX век.
Изворите за историята, формирането, ролята и дейността на Русенската
община през XIXвек са разнообразни по съдържание и различни по вид и
произход. В основната си част те са писмени и имат главно български, османски и европейски произход, като се различават по характер.
Ценни за изучаването на историята на Русенската община през разглеждания период остават сведенията, които се съдържат в документите от
местните и чуждите архивни фондове.
С оглед на темата за Русенската община през XIX век богата архивна документация от непубликувани документи се съдържа в Държавен архив (ДА) –
Русе. Там съществена информация по проблема се съдържа във Ф. 44К //
Русенска църковна народна община (1865–1878 г.); Ф. 4К // Градска община –
Русе (1878–1944); Ф. 43К// Доростоло-Червенска митрополия ; Ф. 14K //Читалище „Зора“ – Русе 1866–1877 г., 1883 – 1884 г. и др.
Документи, отнасящи се до дейността на Русенската община през XIX и до
личности, свързани с нея, се съдържат в колекциите на Български исторически
архив на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София (БИА–
НБКМ).
Относно темата на изследване интерес представляват запазените в БИА
лични архивни фондове, като: фонд №7// Братя Евлоги и Христо Георгиеви
Недеви; Фонд №6 // Търговска къща „Хр. П. Тъпчилещов“ в Цариград 1851 –
1891; Фонд №11 // Драган Димитър Кириаков Цанков; Фонд №46 //Българска
Екзархия и други24.
Ориенталският отдел на НБКМ също предлага исторически данни, найвече османски за Русе и Русенско25. Засега само ограничена част от документацията в Ориенталския отдел е проучена от изследователите и специалистите
османисти.
Документи, свързани с Русенската община през XIX век и личности с
отношение към нея, се намират и в Научен архив на Българска академия на
науките (НА–БАН), Централен държавен архив (ЦДА), във фондовете на
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и Регионален исторически
музей (РИМ) – Русе, във фонда на Комитет за проучване и написване история
на Русе (1815–1955 г.) и други.
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В архивите на Турция, Русия, Англия, бившата Австро-Унгария и други
чужди държави също се съдържа информация, свързана с българската община
в Русе, с личности, свързани с нея, и с отношението £ с чуждите консулства и
местната и централна османска власт. Част от тази информация е издирена,
преведена и публикувана, но извършеното все още не е достатъчно.
Полезна информация от публикувана документация и статии, свързани с
Русенската община през XIX век, се съдържа в алманаси, сборници, академични издания, годишници, юбилейни книги и други.
Заслужава внимание инициативата на русенските историци за издаването
на „Алманах за историята на Русе“. В различните томове на този алманах са
поместени статии, свързани с Русенската българска община и с личности с
отношение към нея.
В навечерието на отбелязването на 125-годишнината на Русенската
община е обнародван сборник с ценен документален материал от фонда на
общината в Русе от авторски колектив към Държавния архив – Русе. В него
са отразени едни от най-важните документи, отнасящи се до историята и дейността на Русенската община26.
Интерес представлява сборникът с документи, свързани с българската
община в Русе по времето на Възраждането, издаден в Токио, с автор японският
историк османист Тецуя Сахара. С помощта на сътрудници от Държавен архив –
Русе той публикува голям брой ценни документи (702 документа), отнасящи
се до българската православна общност в Русе27.
В сборника „Подбрани извори за историята на град Русе и Русенския
край (II–XIX в.)“ авторският колектив представя някои от основните
исторически извори, свързани с историята на Русе и региона от II–XIX в.28.
Тодор Билчев е съставител на документален сборник, посветен на митрополит Григорий Доростолски и Червенски29. Публикуваните документи в него
са основно писма от Държавният архив – Русе, ф. 43К (Доростолска и Червенска митрополия) и ф. 44К (Русенска българска църковна народна община).
Свитъкът „125 години Русенска община 1865–1990 г. Доклади и съобщения“ „със съставител Йордан Борисов съдържа резюмета от научните съобщения на специалистите, участвали в научната сесия, посветена на 125- годишнината на Русенската община30.
С принос към развитието на темата за Русенската община е книгата
„150 години Русенска община – юбилейна изложба“. Тя е съставена от авторски
колектив, специалисти от Държавен архив – Русе, и е посветена на проведената
в Русенската градска библиотека „Любен Каревелов“ юбилейна изложба по
случай 150-годишнината на учредяването на Русенската община31.
Богата информация от документи за Русенската община след Освобождението – 1878 г. до края на XIX век се съдържа в сборника „Епоха на строителство“32, чиито съставители са русенските историци Иво Жейнов и Веселина Антонова.
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Други подобни източници, в които може да се намери информация за
Русенската община и за личности и събития, свързани с нея, са: „100 години
Русенска търговска индустриална камара“33; „Сборник 100 години библиотека
„Любен Каравелов“ – Русе“34; „Юбилеен сборник 100 години читалище „Зора“ –
Русе“35, регионалните годишници на музеите, университетски и централни
научни издания като: „Исторически преглед“, „Известия на държавните архиви“,
„Векове“, „Годишниците на музеите от Северна България“, „Известия на Регионален исторически музей – Русе“ и други,
Източник на информация за събития и личностти, свързани с Русенската
община през XIX в., са дневниците, мемоарите и спомените на отделни
личности, на съвременници и дори участници в описаните събития.
Заслужават да се отбележат спомените на Никола Обретенов36, Никола
Попов37, Димитър Смядовски38, Захари Стоянов39, Йордан Дряновски40, Михаил
Хаджикостов41 и други.
В тези спомени, дневници и мемоари са разгледани само някои аспекти
от дейността на Русенската община, като не е достигнато до конкретни изводи
и не са разкрити определени закономерности от нейното развитие.
Значителна информация за Русенската община през XIX век получаваме
от периодичния печат.
На страниците на възрожденските русенски, цариградски и емигрантски
вестници като: „Дунав“ (1865–1877), „България“ (1859–1863), „Турция“ (1864–
1873 г.), „Цариградски вестник“ (1849–1850 г.), „Дунавски лебед“ (1860–1861 г.);
„Независимост“ (1873–1874 г.), е публикувано голямо богатство от информация
за местното самоуправление в Русе през Възраждането.
В следосвобожденския и съвременния периодичен печат темата за Русенската община е обект на внимание на издания като: „Русенски общински в-к“
(1892–1900 г.) – официален вестник на Русенската градска община, „Българин“
(1879–1887 г.), „Славянин“ (1879–1903), „Дунавска правда“(1954–1989 г.);
„Култура“ (1957 г.); „Утро“(1991 г.) и други.
Ако се насочим към историческите изследвания, посветени на Русенската
община през XIX век, прави впечатление тяхната немногобройност. Причината
за това може би се крие във факта, че този проблем дълго време е стоял в
сянката на църковното, просветното и революционното движение в Русе през
Възраждането.
През последните десетилетия е налице тенденция в редица публикувани
трудове да се засягат отделни проблеми, свързани с историята, формирането
и дейността на Русенската община през XIXвек.
Разглеждайки Възраждането и връзката му с Русе, Крумка Шарова в
статията си „Регионално и национално в историята на град Русе през Възраждането“42 обръща внимание на вътрешния живот на българското население в
Русе и на дейността на Русенска българска община.
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Японският историк османист Тецуя Сахара в аналитична статия към
сборника „An Eastern Orthodox Community during the Tanzimat“43 разглежда
Русенската българска община по време на Танзимата. Той се насочва конкретно към Русенската българска православна община като отличен пример за
резултатите в административната реформа в Османската империя и политиката
на модернизация, като прави заключението, че Русенската община спомага
за утвърждаването на българското народностно самочувствие в Русе.
Историчката Светлана Иванова в своя статия изследва предисторията
на Русенската община през XVII–XVIII век44. Според изследователката действителните корени на Русенската община трябва да се търсят още от XVI–
XVII в. Русенската община трябва да се разглежда като плод на продължително институционално развитие, осъществено в контекстта на рамките,
поставени от османската власт.
В научнатото си изследване „Българските общини през Възраждането“45
Хр. Христов частично представя процеси и събития, свързани с дейността и
ролята на Русенската община, в контекстта на цялостния процес на развитието
на българските общини през Възраждането.
Темата за Русенската община присъства в творчеството на историка Георги
Плетньов. Проблемът е засегнат главно в контекстта на други теми, като
управлението на Мидхад паша на Дунавския вилает46 и съпротивата на българския
народ срещу османизирането на българските училища във вилаета47.
Огняна Маждракова-Чавдарова в статията си „Църковният въпрос и българските общини“48 засяга и темата за участието на Русенската църковна народна община в църковните борби и нейното развитие като „средоточна
вилаетска община“ за Дунавския вилает.
В повечето случаи в изброените изследвания темата за Русенската
община през XIX век се разглежда съвсем общо или твърде конкретно, като
по някои от аспектите на нейната роля и функции почти не е писано.
Свое място в проучванията на Русенската община през XIX век заемат
русенските историци, както и местните музейни и архивни служители и
изследователи. Особено през последните десетилетия те са автори на редица
изследвания, статии, студия и публикации с принос за развитието на темата.
В научното си изследване „Русе през Възраждането“ 49 русенската
историчка Жечка Сиромахова се спира на проблема за българската община
през 60-те и 70-те години на XIX в. в отделен раздел. Според нея, дейността
на българската община в Русе има особена важност за развитието на просвещението, борбата за църковна независимост и запазването на националното
самосъзнание. Общината се оформя като важен двигател на обществения
живот в града. С разнообразните си задължения постепенно тя заема централно
място и става водеща във вилаета.
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В многобройните изследвания, статии и публикации на историчката Теодора Бакърджиева темата за Русенската възрожденска община е широко застъпена50,51. Дейността на Русенската община според историчката е основана на
християнския морал и лежи в основата на системата от грижи към бедни,
бездомни, сираци, вдовици, възрастни хора. Тя възниква като орган на българското самоуправление в града и има за цел да отстоява интересите на българското население, съобразявайки се с изискванията на държавната власт. Общината е в непрекъснат контакт с официалните турски власти и е посредник между
християнската общност и турската администрация.
Свое изследване на възлови моменти от историята на Русенската община
правят русенските историци Красимир Кънчев и Йордан Борисов в статията „За
създаването и началната дейност на Русенската българска община“52.
Красимир Кънчев публикува впоследствие библиографски обзор за
създаването и началната дейност на Русенската българска община53.
В научно изследване Йордан Борисов54 засяга въпроса за целите, задълженията и функциите на местната българска община в Русе преди Освобождението (1878 г.) и в първите години след това.
Принос за изясняването на фактологията, хронологията и документацията
на Русенската българска община през XIX век имат изследванията, студията
и публикациите на Тодор Билчев55,56.
Симеон Пармаков обръща внимание на участието на Русенската българска община в църковните борби в града и в изгонването на гръцкия владика
Синесий през 1864 г. Разглежда историята на Русе след Освобождението, като
подобаващо внимание отделя на местното самоуправление в града57.
Георги Чендов в труда си „Когато Русе беше Русчук“58 разглежда процеса на формиране на българската община в града. Посочва като основна
грижа на новосъздадената българска община състоянието и подкрепата на
училищното дело. Спира се и на събитията, свързани с формирането и дейността на новата Русенска градска община след Освобождението от 1878 г.
В изследването си за формирането и историята на читалище „Зора“ в
Русе59 русенската историчка Веселина Антонова отбелязва изключителния
принос на Драган Цанков и на Русенската община за основаването на читалището през 1866 г.
Творчеството на историчката Мариана Димитрова (Бърчева), често в
сътрудничество със Стоян Йорданов, също дава принос към развитието на
темата за Русенската община през XIX век60.
Историкът Иво Жейнов в своите изследвания акцентира върху стопанския
живот в Русе през Възраждането и представя дейци, свързани с него. Проблемът за Русенската община е представен в контекстта на гореизложените
теми 61,62 .
В своя статия историчката Таня Великова разглежда проблема за
„Европейските дестинации при пътуванията на българите, отразени в книгите
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на Русенска църковно народна община (1866–1874 г.)“63. Авторката отбелязва,
че дейността по издаване на поръчителства е част от гражданско-административните функции на Русенската община.
Русенските историци се спират и на дейността на Русенската община в
периода след Освобождението от 1878 г. до края на XIX век.
Роза Велинова разглежда процесите на възстановяване и изграждане на
Русенската община през периода (1878–1900)64, както и историята на политическите партии в Русе и тяхното отношение към общинската институция65.
Темата за Русенската община намира място в обобщаващите трудове
на Иван Радков, който в сътрудничество с Любомир Златев детайлно и аргументирано проследява историята на Русенската община в най-новия период
от нейното развитие – от 1879 до 1949 г.66, както и до края на XX век, като
отделно тяхно изследване е посветено на русенските кметове до 2005 г.67.
Любомир Златев публикува и самостоятелно свои изследвания и статии,
свързани най-вече с политическия живот и местната власт в Русе след Освобождението – 1878 г., до края на деветнадесетото столетие68, 69.
Нужно е да се отбележи, че в повечето изследвания на русенските историци проблемите са разгледани частично, като се акцентира върху определени
аспекти от дейността на Русенската община.
Предложеният дотук историко-библиографски обзор на написаното, разработеното и публикуваното за българската община в Русе през XIX век.,
съвсем не изчерпва темата. Със сигурност има пропуснати публикации.
Като обобщение на написаното ще отбележим, че темата за Русенската
община през XIX век е част от голямата тема за изграждането и развитието
на българските общини през деветнадесетото столетие, като се констатира
се, че с проблема са се занимавали редица български и чуждестранни историци
и изследователи.
Посочено беше, че не всички аспекти от темата за българските общини
са намерили достатъчно пълно и всестранно изясняване в научната литература,
като някои от тях почти не са засягани.
Насочвайки се по-конкретно към темата за Русенската община през
XIX век, може да се направи заключението, че за пълното изследване на
проблема за Русенската община през XIX век е необходимо обстойно запознаване с непубликуваната и публикуваната документация по темата.
Наблегна се на ценността на информация за Русенската община през XIX
век, която получаваме от периодичния печат, както и от дневници, мемоари и
спомени на отделни личности, съвременници и дори участници в описаните събития.
Отбеляза се, че през последните десетилетия е налице тенденция в редица публикувани трудове да се засягат отделни проблеми, свързани с историята, формирането и дейността на Русенската община през XIX век.
В заключение е необходимо да се отбележи, че въпреки изключителния
труд, положен от историци, специалисти и изследователи да разработят и осветлят някои аспекти от историята, дейността, функцията и ролята на Русенската
община през XIX век, все още не е предложено обстойно, систематично научно
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изследване, което да разкрие в пълнота и цялостност нейния характер, история,
общите закономерности и връзки в нейното развитие, мисията, значението и ролята
£.
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