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Поредицата «Историческо наследство на издателство «Наука и изкуство» отдавна има ясно
определена и последователно следвана цел — да представи на съвременните българи найдоброто от творчеството на нашите историци, живели в миналото. За мен, а вероятно не само за
мен изданията на тази поредица до този момент бяха действително наследство. Авторите им
познавах чрез техните научни изследвания, създавани в една предхождаща ме епоха — и като
личности, и като специалисти те са вън от нашето време. Поради всичко това изпитвам странното
чувство на нереалност, опитвайки се да представя «Българската народност през XV в.» като
историческо наследство. Защото за мен, за всички нас, които работим в областта на историческите
дирения, това е една съвременна ни монография, вълнуваща и тревожеща сегашната историческа
колегия. Това е труд, патетично възхваляван от някои, остро критикуван от други, открито следван
като изследователски модел от трети. Първото издание на монографията в 1972 г. предизвика
дискусия, каквато рядко се среща на страниците на историческата ни периодика. Противниците и
следовниците на идеите, заложени в нея, на методите, с които те се доказват, все още открито се
сблъскват на различните научни срещи. И все пак този толкова жив научен труд вече е
«историческо наследство». Смъртта на проф. Хр. Гандев през 1987 г. превърна цялото му научно
дело в завършено стъпало в общото развитие на българската историография, а най-съвременното
негово изследване «.Българската народност през XV в.» стана факт от миналото.
Това е основанието на историческата редакция на издателство «Наука и изкуство» да включи
«Българската народност през XV в.» в поредицата си «Историческо наследство». В това решение
резонира и обществената оценка на изследването, привлякло вниманието не само на
специалистите, но и на широките читателски кръгове.

И така предлаганата на вниманието на читателите монография обективно принадлежи на
миналото на българската историография, но субективно за голямата част от съвременните
историци тя е част от настоящето. За моето поколение нейният автор Хр. Гандев е добре познат
човек и учен, признат от цялата колегия като един от доайените на модерната българска
историография. Приживе нему бяха посветени два сборника «Изследвания в чест на проф. д-р Хр.
Гандев (по случай 70-годишнината от рождението му)», С., 1983, и «Сборник в чест на проф. Хр.
Гандев. Изследвания по случай 75 години от рождението му», С., 1988, които съдържат и
специални студии и статии за живота и делото му. Те представят изследователя и преподавателя
Хр. Гандев така, както го виждаме ние, неговите съвременници. А действителното историографско
проучване, което той заслужава, ще бъде направено от бъдещите генерации. Те, дистанцирани
чрез времето от неговата личност, ще бъдат безпристрастни и обективни, тъй като за тях Хр.
Гандев и делото му ще принадлежат към миналото. За мен той е в настоящето и аз не съм в
състояние да направя необходимия хладнокръвен анализ на неговия жизнен път и творческо
дело. А това ще рече, че ще наруша правилата на този ред издания и ще си позволя да прескоча
биографичното представяне на автора и анализа на твърде обемното му и разнопосочно
творческо наследство.
Впрочем още едно не емоционално, а съвсем обективно обстоятелство ми пречи да възприема
предлагания вариант на «Българската народност през XV в.» като наследство. Той е подготвен за
печат от самия Хр. Гандев, който го е преработвал като второ издание, а не като «историческо
наследство». И тук съм длъжна да припомня една особеност в целокупното творчество на този
наш историк — способността му да прави основни промени във вече публикувани изследвания.
Хр. Гандев бурно реагираше на всички критични бележки, които смяташе за неоснователни или
преднамерени, и едновременно с това се съобразяваше с немалка част от тях. Това в голяма
степен изменяше вторите издания на неговите трудове, които понякога са твърде далеч от
първите. Не зная доколко тази особеност бе личностна черта и доколко черта на поколението
български интелигенти, към което принадлежи Хр. Гандев. За Хр. Гандев това показано
съобразяване с мнението на другите си остана правило за цял живот. Не е нарушено и при
подготовката на второто издание на «Българската народност през ХV в.», където авторските
корекции и допълнения са много.
Своите главни поправки Хр. Гандев е извел в Увода на новото издание «Българската, народност
през XV в.». Той ги формулира кратко и без пространни обяснения. Първата от тях е рязкото
снижение на цифровите стойности на демографските загуби, претърпени от българската
народност през изследваното столетие. В сравнение с първото издание те са намалени почти
наполовина. Като основание за това рязко снижение е изтъкнато обстоятелството, че
използуваната документация не дава възможност да бъде обхванато в изчислителните операции
населението на Беломорската, Македонската и Родопската област. Втората поправка е
редуцирането на общия брой на мезрите, които той приема за обезлюдени села, и на селищата,
обитавани от мюсюлманите. В резултат сигурните загуби на българската народност през XV в. от
680 000 стават 360 000 души. При първото издание тази цифра с основание събуди съмненията на
специалистите.

Третата важна промяна с сключването на нов параграф, наречен «Обществената активност на
българите през XV и XVI в.» Той представя факти за усилията на българите да преодолеят
негативните последствия от налагането на османската власт, за да се съхранят като етническа и
културна общност. На много места в текста са направени допълнения, разширява се
аргументацията на констатации, които според Хр. Гандев са необосновано критикувани. Нанесени
са десетки дребни корекции. Всичко това не пременя основната теза на Хр. Гандев за българския
XV в., който той представя като пълна катастрофа. Намалената цифра на човешки загуби от 360 000
отново е аргумент на твърдението за «биологично свиване на народността, което се отразило
всестранно на развитието й в следващите векове».
За да определим мястото на «Българската народност през XV в.» в съвременната българска
историография, а оттук и значението й за нас, трябва да отчетем действието на два важни фактора
в нашето обществознание, които имат значение за избора на темата и за подхода на това
изследване.
Първият от тях е състоянието на проучванията върху историята на българския народ в ранните
столетия на османското владичество през третата четвърт на нашето столетие. Бихме могли да
кажем, че това е време на истински бум. Многобройни са публикациите на османотурски
документи, съхранявани в наши и чужди архиви. Многочислени са и изследванията, в голямата си
част базиращи се на тези документи. А като се има предвид, че те са гласно регистри, естествено е,
че са били използувани за изясняване главно на аграрните отношения, проблеми с огромна
важност за социално-икономическата история и на българския, и на останалите балкански народи.
Хр. Гандев пръв видя в този тип документи източник за демографско българистично изследване. В
документацията на османския фиск той потърси данни, които носят конкретна информация за
съдбата на българския народ през първото столетие на османското владичество. Новата за онова
време гледна точка се показва от пълното заглавие на монографията — «Българската народност
през XV в. Демографско и етнографско изследване.» Българистичната насоченост е едната му
важна характеристика. Втората е съчетаването на различни изследователски методи — историкоаналитичен, статистико-демографски и етнографски, за да се достигне до възможно най-пълна
реконструкция на отминалата историческа реалност и да се намери най-точното й място в общата
еволюция на българския народ. Този нов подход превърна «Българската народност през XV в.» в
моделно изследване при историческото осветление на епохата.
Вторият фактор, повлиял на Хр. Гандев в неговата работа, е традицията в историографията, а и не
само е нея. В нашето обществено съзнание още от епохата на Възраждането XV столетие се
оценява като век на разрушение и разруха. Хр. Гандев тръгва оттук и търси демографските загуби,
унищожаването на материалната основа на живота, криза в морално-ценностната система.
Достигнатите резултати го водят до заключението за тотална дестабилизация и всеобщ стрес.
Аргументите са унищожаването на огромен брой селища, пълното обезбългаряване на градовете,
изчезването на близо половината от демографския потенциал на народността. Резултатите,
апокалиптични в своята съвкупност, той дефинира като «колабс», понятие, което като историкодемографска констатация предизвика бурната дискусия, за която стана въпрос по-горе. В острите
спорове по отделни проблеми така и бе подминат другият главен въпрос, който Хр. Гандев

поставя — как и защо в тази особена ситуация българският народ се съхранява. А отговорът, към
който той ни води, също така лежи от времето на Паисий в българското обществено съзнание —
чрез устойчивостта и силата на селските маси, превърнали традицията в начин на живот и в
бариера срещу ежедневния натиск на завоевателите.
Казаното дотук показва, че при второто издание на «Българската народност през XV в.» е
необходимо предварително обяснение за съвременното отношение към проблемите, които се
поставят и решават в тази монография.
Първият от тях е за «демографската документация», както я нарича Хр. Гандев, или за
документацията, от която биха могли да се почерпят демографски данни, както уточняваме сега.
Става въпрос за различните типове регистри на османския фиск, които съдържат количествени
данни за населението в отделните селища и цели райони в точно определен момент от времето.
Най-ранните регистри датират от 40-те години на XV в. Голямата част са от края на столетието или
началото на XVI в. Те са разнотипни по форма и съдържание — кратки и обширни тимарски описи,
джизие-регистри, списъци на различни категории население. В изминалите две десетилетия
благодарение на изданията на български и югославски специалисти броят на намиращите се в
научно обръщение документи от този род значително се увеличи. Коригира се датировката на
някои ползувани от Хр. Гандев описи. Бихме могли да кажем, че числовите данни сега са
значително повече. Както и в началото на 70-те години, те остават привлекателен обект за
статистически анализ, но и днес будят съмнение и възражения. Защото носят всички възможни
рискове на средновековен източник с многото неточности, съзнателно или несъзнателно
включени в съдържанието му. Оттук съвременната статистическа обработка трудно може да
избегне и неточността на своите резултати. И още едно важно обстоятелство — документите са
направени съобразно нуждите на османския фиск през XV и XVI в. и са твърде далеч от онези
данни, които са ни необходими днес, за да възстановим демографското движение в българските
земи през онази епоха. Един елементарен пример доказва трудностите, пред които застава и
сегашният изследовател. Аксиоматично правило е, че демографската характеристика на една
популация, каквато и да била тя, се определя от нейната женска част. А османските данъчни
регистри ни представят предимно мъжкото население. При това податките за възрастовите групи
на населението, макар и определяни по стандартите на тогавашното общество, не дават
възможност за статистическо разграничаване. Оттук следва, че полово-възрастовата структура на
българското население през XV в. не може да бъде възстановена със задоволителен процент
вероятност. Разпръснати по време и териториален обхват, регистрите, които познаваме, не
позволяват и изграждането на демографски филм, т. е. да се покажат последователните промени
в дълга отсечка на времето. Те ни представят ситуацията за отделни райони в определен момент.
Непълнотата на информацията и съответно на резултатите е заложена в самата документация. Хр.
Гандев направи много, за да преодолее недостатъците на своята информационна база,
използувайки методиката на статистическата гнездова извадка. Но несигурността на получените
данни остава. И това, което сега можем да кажем със сигурност, е, че османската фискална
документация, използувана като източник на демографски изследвания, въпреки количествените
си данни не може да ни даде точни числови стойности, т. е. категорични факти. Тя може да

покаже само демографски тенденции. Очевидно така ги възприема и Хр. Гандев, за да намали
крайната стойност на демографските загуби на българската народност през XV в. от 680 000 на 360
000 души.
Вторият проблем, който също така предизвика възражения, е този за степента на обезлюдяването
на българските селища в хода на османското нашествие и в първите десетилетия на чуждото
владичество. Изхождайки от предварителната позиция, че в същинското средновековие
българската поселищна система е трайно и стабилно формирана, той потърси промените,
настъпили след завоеванието. Обект на проучване са два вида териториални единици. Първите от
тях са т. нар. мезри, често срещани в документацията от XV — XVII в, Хр. Гандев априорно прие, че
те са напълно обезлюдени стари селища. Вторият тип са селата, в които документацията показва
наличие на мюсюлманско население. Съвременната гледна точка поставя много въпросителни
към този подход и преди всичко към неговата първоначална постановка. Липсата на конкретна
информация за селищната мрежа в епохата на българското средновековие не ни дава основание
да приемем, че селищната мрежа в края на XIV в. е окончателно и трайно фиксирана. Нито
плътността на населението, нито средствата на труда ни позволяват твърдението, че поземленият
фонд е напълно усвоен. Процесът на хуманизиране на околната среда и нейното използуване е
процес, който не завършва в нито едно от доиндустриалните общества. Българските земи не
правят изключение. Структурата на поселищната мрежа е в пряка зависимост от възможността за
дълголетно използуване на една и съща земя. Но при екстензивното аграрно стопанство
плодородието е кратко. Това налага или промяна на мястото на селището, или използуване на
резервни терени в недалечна околност. Ето тези допълнителни орници са мезрите. Те са част от
стопанската система на епохата. Мезрите са необходимият поземлен резерв, който се намира
извън границите на селищата. И трудно можем да се съгласим, че са се появили през XV в., и то в
резултат от османското завоевание.
Възражение буди и твърдението на Хр. Гандев, че селата с мюсюлманско население са
обезлюдени в хода на завоеванието. Като се има предвид, че най-ранните познати ни регистри са
от 40-те години на XV в., трудно можем да приемем, че картината отразява събития, протекли
преди 50 — 60 години. При характерната за епохата бърза смяна на поколенията, обусловена от
висока смъртност и кратка продължителност на живота, фактически нашите данни представят
демографската картина на втората и третата генерация след завоеванието. Следователно не
можем да обясним само с убийства и преселвания отпреди няколко десетилетия известната ни от
османските документи поселищна картина. Често срещаният факт на българско название на
селище с мюсюлманско население или, обратно — турско название на селище с християнско
население, говори главно за ислямизационни, а не за миграционни процеси. И оттук закономерно
идва следващият въпрос — за степента на тюркската колонизация в нашите земи, осъществена
през същия този XV в.
Широката колонизационна вълна на население от Мала Азия в Балканите изобщо и в българските
земи в частност, организирана и проведена от османската власт, Хр. Гандев приема априорно,
както априорно я приемаха всички историци през 70-те години на нашето столетие. Съвременното
ниво на проучвания обаче ни поставя пред един сложно преплетен възел от нерешени и даже

непоставяни въпроси. Първият от тях е за документалните основания за една планомерна и
многобройна колонизация на мюсюлманското население на запад от проливите през XV в.
Фактически за епохата на завоеванието и утвърждаването на османската власт, което ще рече за
края на XIV и първите десетилетия на XV в., примерите са относително малко. Това са спорадични
споменавания за преселвалия на татари и туркмени, отнесени към управлението на Мурад I (1359
— 1389 г.) и на Баязид I (1389 — 1403 г.). Известни са ни от по-късни османски хроники, изведени в
тях извън общото повествование и продадени като «разказ», т. е. като предание. Изследователят
се замисля дали са модел за преселвания, или са опит за обяснение наличието на татарско и
тюркменско население в отделните райони на Балканите през XVI в.
Както и да ги възприемаме, примерите са прекалено малко, за да обяснят относително
многобройното мюсюлманско население в източните райони, известно предимно по
документация от XVI в. Ако приемем, че това мюсюлманско население е дошло в резултат на
колонизационна политика, заставаме пред една почти тайнствена дилема. Хрониките
подчертават, че преселниците са огузи, татари, туркмени, което ще рече, че в тази епоха те са все
още съвсем близо до номадизма. А в документите е показано аграрно производително
население. Може ли да приемем, че само за едно или две поколения полуномадите и истинските
номади се превръщат в аграрни производители, със стабилно данъчно обложено производство,
така както ги срещаме в регистрите. Как са могли тези хора в ситуация на почти непрекъснати
военни действия да се «преквалифицират», както казваме сега. Такава преквалификация е един от
най-сложните преходи в еволюцията на обществата от номадски тип. Твърдо можем да кажем, че
тя е невъзможна на Балканите и че при политическата обстановка на XV в. не би могла да бъде
интензивна. Аграрното производство изисква производствен опит, натрупан със столетия. Изисква
и цялостна промяна в бита и културата. Чрез завоеванието османците създават условия за
възприемане на балканския, вековно оформян производствено-културен модел, но той не може
да бъде усвоен от една или две генерации. Това показва, че описаните в регистрите данъчно
обложени мюсюлмански селяни не са номади.
Ако приемем другия възможен вариант, а именно че османското държава преселвала на
Балканите не помади, а земеделско население от М ала Азия, трябва да отговорим и на въпроса,
защо е било необходимо да намалява там производственото население? Защо е трябвало да се
оголват откъм селяни области, които османците завладяват трудно, но очевидно стабилно.
Третият възможен отговор с, че анадолските селяни са се преселили сами, бягайки от военните
действия. Но нима именно в източните райони на Балканите обстановката е била по-спокойна, за
да изоставят те специфичните си условия на труд и бит и да дойдат в по-суровите в климатично
отношение земи. И още един въпрос този път от политическа история. Кога е станало това
преселване в североизточните райони, които до 1453 г., т. е. до падането на Цариград, поне
номинално принадлежат на византийския император?
Османските регистри от втората половина на XV в. свидетелствуват за преселвания на юруци,
номадско население, което османците включват в своята военна организация на Балканите.
Отдавна в литературата е уточнен броят на юрушките оджаци, които битуват в нашите земи към

средата на XV в. Те са 1189 оджака, изчислен общо на 5945 мъже. В регистрите виждаме и опитите
на османската власт да ги свърже със земята и да ги превърне в аграрни производители. Дадена
им е за обработка земя в мезрите, но с подчертано намалено данъчно облагане. Именно този
факт показва, че другите пълно обложени мюсюлмани не са номади.
Казаното дотук прави съмнителна утвърдената литературна схема, създадена преди 40-ина
години от О. Л. Баркан за османската колонизация. Днес тя не задоволява в много отношения.
Преселване на мюсюлманско население от Анадола на Балканите безспорно има. То е
необходимо за утвърждаването и поддържането на османската власт в новозавоюваните
територии. Регистрите от старата половина на XV в. доказват неговото присъствие в местната
военна организация или в човешкия контингент в стратегически важни райони (като този около
българската столица Търново). Тези преселници лесно се открояват по своите тюркски, а не
коранно-арабски имена. Но каква е степента на тези преселвания, засега остава открит въпрос. За
да се отговори на него, трябва да пристъпим с нова гледна точка към широкия проблемен кръг,
очертан от двата големи въпроса — какъв е механизмът на землеползуване и организация на
аграрното производство в Анадола и Балканите през интересуващия ни период и как се
осъществява отсядането, т. е. аграризирането на помадите, които са значителен дял от човешкия
потенциал на османската държава. Сложността на посочените проблеми показва, че 420 мезри,
издирени от Хр. Гандев в османските регистри, не могат да се приемат като обезлюдени от
завоеванието села. Не могат да се приемат и неговите твърдения за колонизация на
малоазийското население, «което се настанявало в старите български селища, използувайки
изоставения жилищен фонд и селскостопанските обекти, които формирали тяхната
производствена и битова структура». Това атакува и констатацията, че «унищожаването,
отвличането и робството, помюсюлманчването на българското население, ранното колонизиране
с османски и тюркски елементи (юруци) водят до съществени промени в демографското
състояние на Североизточна България, Тракия и отчасти в Македония, които в хода на
завоеванието и последвалите десетилетия са обезлюдени откъм българско население». В
подкрепа на тези констатации Хр. Гандев пристъпва към изчисления, които имат логически, а не
статистически характер, за да покаже изчезването на 1034 средновековни български селища. И
тъй като за тези едромащабни унищожения първото издание на монографията бе най-остро
критикувано, в настоящото издание Хр. Гандев се опита да аргументира по-обстойно това си
твърдение. Но отново не е убедителен.
Причината е отчасти в документацията, която, както вече бе казано, е ограничена. В нея липсват
податки за вакъфските села, които са една значителна част от поселищната мрежа. Заедно с това
всички логически разсъждения, смесени със статистически операции, се основават на изолирани
данни за поселищната мрежа, без да се свързват със стопанската и политическата обстановка.
Следващият проблем в монографията е представянето на процеса на обезбългаряването на
градовете. Подлагайки на анализ различните по тип източници, Хр. Гандев установява изчезването
на старото българско население в около 100 селища, които той определя като «градски и
полуградски». Той твърди, че това води до нови демографски загуби от 80 000 души. Тук
предпочитаният метод е историкоаналитичен. Впрочем той се подсказва и от източниците,

голямата част от които имат наративен характер. Разрухата и унищожението на значителни
човешки маси са безспорни, но спорни остават крайните твърдения за пълното разрушение на
градовете и поголовната гибел на градските жители. Защото при целия разрушителен характер на
завоеванието, на военните стълкновения по време на междуособиците на Баязидовите синове, на
сблъсъците на европейските държави с османските армии в нашите територии не бива да се
забравя, че тогавашната военна техника, тактика и стратегия не могат да доведат до тотално
унищожаване. Населението има възможност в значителната си част да избяга и да подири
спасение, така както и да се завърне. Колкото и да са страховити османските набези, те нямат и не
могат да имат резултата на атомната бомбардировка над Хирошима. А че именно българското
производително население се е завърнало в Търново например, свидетелствува археологическият
материал от XV в. Произведената в града керамика изцяло повтаря и по технология., и по форма, и
по украса българските модели от XIV в. Това ще рече, че занаятчийското производство следва
традиции, които биха могли да бъдат, препредавани на новите генерации от старите майстори.
Производственият континюитет прави съмнителни всички твърдения за пълното обезбългаряване
на градските центрове.
Общият брой от човешките загуби в селата и градовете Хр. Гандев коригира на 6087 домакинства,
или 360 009 души. Той твърди, че това е броят на българите, изведен от демографския потенциал,
което ще рече, че са унищожени, без да могат да се възпроизведат. Защото апокалиптичната на
пръв поглед цифра, тълкувана като загуба в границата на 100 години, далеч не е голяма. В рамките
на един век при средновековната средна продължителност на живота от 35 до 40 години
закономерно е да се осъществи поне трикратно по-голяма подмяна на целокупното население.
Хр. Гандев очевидно я приема като еднократна невъзпроизводима загуба и оттук формулира
своята теза за османската стратегия на обезбългаряваче на нашите територии. Според него
българското население е било подложено на планирано и последователно провеждано
унищожение както в епохата на завоеванието, така и през цялото XV столетие.
И тук е направен опит да се представа механизмът на тази стратегия. Хр. Гандев го открива в
съзнателно раздухваната агресивност на завоевателите, в създадената обстановка за спонтанни
преселвания извън българските предели и накрая в линията на помюсюлманчването. Крайната
цел е откъсването на значителни маси от българската народност, за да бъдат използувани за
нуждите на властта и за увеличаване на мюсюлманския контингент в европейските имперски
владения.
Въз основа на известния и вече напълно публикуван джизие-регистър за Румелия от 1490 — 1491
г. той доказва, че в последното десетилетие на XV в. българската народност брои 892 155 души.
Според него демографският вакуум в края на XV в. е безспорен. Сетнините от този вакуум тегнат и
досега. Според Хр. Гандев, ако не бе преживяла този силен спад в общото си демографско
развитие, днес българската нация би била най-малко 13 000 000. Може и да е така, но подобна
демографска констатация е неисторична. Колко ли биха били днес човешкият потенциал на
руската нация, ако не беше татарското нашествие? Колко би било целокупното население на
Европа, ако не бяха великите географски открития и последвалите го преселвания в Новия свят?
Достигнатите числени резултати на демографските загуби не са научно приемливи. Но

едновременно с това търсенето, на пътища за тяхното установяване е и най-полезната страна от
изследването. То показва необходимостта от един нетрадиционен подход към проблемите на
българската история в периода на османското владичество, който сега започва да се развива.
Прилагането на статистически методи изисква по-прецизно предварително обработване на
източниците. Изисква и изследователска неемоционалност.
Големите постижения в тази монография са в онези насоки на проучването, в които логиката на
анализа достига до обективни оценки на историческите процеси през изучаваното столетие. Като
пример ще посоча очертаните линии на вътрешните миграции, предизвикани от османското
нашествие. Установявайки няколко различни посоки на движение, Хр. Гандев доказва едно почти
вихрово разместване на населението. И въпреки че отчита безспорната мъчителност на това
вътрешно движение за генерациите, които са го преживели, при неговото оценяване той напуска
позицията на тотално отрицание и търси историческите му резултати. Според автора, а сега вече и
според всички, които се занимават с този проблем, вътрешните миграции са фактор за
хомогенизацията, за сцеплението на българската етническа среда. Бихме могли да добавим, че
разместването на населението е явление, характерно за всички аграрни общества от този етап на
развитието. Те се дължат на необходимостта от усвояване на нови площи. Но завоеванието силно
ги активизира, което води до обмен и съответно смесване на производителен опит, на културни
феномени, на засилване на културното и етническото единство.
Именно тази засилена хомогенност е важно условие за първичната устойчивост на българското
население в обстановката на тотална криза. Защото, изхождайки от констатациите си за резкия
демографски спад, Хр. Гандев установява закономерно намаляване на производствените
възможности както в селското, така и в градското стопанство. Според него разрушителната вълна
започва да спада едва през втората половина на XV столетие, когато се наблюдава известна
стабилизация в икономиката.
Кризата, породена от османското завоевание, е безспорен факт. За разлика от предхождащите го
военни действия на Балканите то обрича нашите земи на близо полувековни интензивни военни
действия, чието начало са грабителските походи на гази бейовете в 50-те години на XIV в. и чийто
край можем да поставим във второто десетилетие на следващото столетие. Средновековното
стопанство като технология е просто и относително лесно възстановимо. Но при толкова
продължителен военен натиск стопанският спад е неизбежен. Анализите и заключенията на Хр.
Гандев тук са точни. Така както е вярно и следващото твърдение, че след постепенно
настъпващата стабилизация или по- точно едновременно с нея в историческата еволюция на
българския народ започва да действува друг негативен фактор — използуването на ресурсите на
българското стопанство за нуждите на османската държава. Сега бихме могли да допълним, че
завоевателите като носители на различни по тип стопански традиции, свързани преди всичко със
скотовъдното стопанство и номадизма, създават на Балканите условия за известна конвергенция
между разни по тип стопански системи. Тази конвергенция в достатъчна степен подпомага понататъшната османска агресия. Но в исторически план задържа общото развитие на българската, а
и на цялата балканска икономика.

Следвайки логиката на взаимнозависещите процеси в общата характеристика на народния живот,
Хр. Гандев преминава към .резултатите от събитията през XV в. в социалната сфера. И освен
традиционните заключения за ликвидирането на аристокрацията, с които се осъществява едно
необикновен за средновековните общества изравняване на българския социален организъм, той
обръща внимание на друг много съществен фактор — разкъсването на старите обществена
връзки. Изграждани продължително чрез административнотериториалната структура на
средновековната българска държава, те са резултат от естествената еволюция на българската
народност и до края на XIV в. в максимална степен осъществяват нейната единност. Османците
изграждат своя нова административна структура, обусловена от хода на завоеванието и от
нуждите на военната им организация. Тази структура задържа естествения ход на формиране на
териториалнопроизводствени комплекси, тъй като няма стопанско съдържание. Според Хр.
Гандев това води до дестабилизиране на народността, която, отново бихме добавили, е лишена от
социален механизъм, който би могъл да обедини в единодействие населението от по-широки
райони. Наред с промяната в религиозната принадлежност на масата от градското население тази
социална дестабилизация разрушава баланса на обществените. сили, които в своето единство и
противоречие осъществяват прогресивното развитие в условията на едно средновековно
общество. И заключението е, че от XV в. за един дълъг период от време бъдещето на българската
народност зависи от устойчивостта на селските маси.
Картината на отрицателните сетнини от османското завоевание и налагането на чуждата власт в
«Българската народност през XV в.» с завършена с проследяването на кризата в културния живот
на народа ни. За да я представи, Хр. Гандев пристъпва към изучаването на един глобален проблем
— дестабилизирането на християнската култова мрежа, като обръща особено внимание на
манастирския й дял. В параграфа, наречен «Погасване на манастирския живот», той представя
много факти за разрушаване на манастири и пълното им запустение в цели райони. Този подход е
традиционен и отдавна е наложен като най-представителен пример за разрушителния и
дестабилизационния характер на османското завоевание. Той се доказва от множество извори от
епохата, който Хр. Гандев обогатява, включвайки и доказателства от народното предание от
различни райони на българските територии. Той е не само показателен, но и най-значим, тъй като
именно християнските култови центрове осъществяват на практика идейното и културното
единство на масите. И тук отново е открита съзнателно преследвана от завоевателите стратегия.
Терминът е съвременен, но в най-голяма степен отговаря на действителността. В глобален план
османското завоевание на Балканите е конфликт между два типа средновековни цивилизации с
две различни идеологически системи — християнството и исляма. Противоречията са изразени
най-силно в религиозната сфера. Своята агресия османците водят под лозунга за свещена война.
Оттук всичко, което представлява християнски, култ, задължително трябва да бъде премахнато. За
редовия боец от османската армия манастирът е мястото, откъдето най-лесно може да се завлече
достъпна, скъпа и леснопреносима плячка. И манастирите още в началото на тюркските набези са
основен обект за разграбване. Но наред с тази чисто практическа страна трябва да изтъкнем и не
по-малко важния идеен мотив за разрушителните им действия. Църквите и манастирите са
материалните носители на християнската идейност. Те са пропагандни институти, но и найкатегоричният знак на християнската идеология. Съзнателното разрушение на един манастир

означава десакрализирането на определен район. За средновековния човек, бил той християнин
или мюсюлманин, това означавало лишаването на съответната област от покровителството на
християнския бог. В крайна сметка и за завоевателите, и за завоюваните гибелта на християнската
обител е доказателство за мощта и силата на Аллаха, за победата на исляма, сиреч на османската
войска.
Именно тук се крие и причината за относително бързото възстановяване на голям брой манастири
предимно в западните български територии през втората половина на XV в. Широко известен е
примерът с Рилския манастир, дошъл до нас през вековете благодарение на известния разказ на
Владислав Граматик. Но и османските регистри, които използува Хр. Гандев, също свидетелствуват
за действуващата в края на XV и началото на XVI в. манастирска мрежа в Никополския, във
Видинския и в Кюстендилския санджак. Налице е възстановяване и на енорийската църковна
мрежа. Функционирането й в градските центрове е неоспорим факт. И след като безусловно се
съгласяваме с констатацията на Хр. Гандев, че грижата за църкви и манастири, т. е. за духовни
центрове на народността, изцяло се поема от народните маси, трябва да обърнем внимание и на
един друг факт. Това с промяната в политическата линия на формиращата се османска държава.
Завладяването на европейските територии с плътно християнско население я принуждава да се
съобрази с неговите културни традиции. Самата практика налага да се откаже от идеята за бързо и
пълно унищожаване. Защото това се оказва просто невъзможно.
Именно в този започнал през XV в. и продължил следващите столетия контактконфликт между
християнството и исляма Хр. Гандев търси проявите и резултатите от процеса на ислямизация,
засегнал значителна част от българската народност. Той го представя като трайно действуваща
реалност, която води българската общност до религиозно разцепление, без да може обаче да
достигне до етническото разделяне. Този извод Хр. Гандев прави въз основа на анализа на
отделни елементи в традиционната обичайна система на съвременното мюсюлманско население
у нас, в която установява значителни структури, принадлежащи към българската народна култура.
В този си опит той е един от пионерите, които потърсиха доказателство за общия корен на
християни и мюсюлмани в нашите територии. Доказателствата му от етнографски характер,
произхождащи от Родопите и Североизточна България, са почерпани както от календарната
обредност, така и от обичаите, свързани с основните моменти от живота на личността. Сега, когато
тази проблематика заема значително по-голямо място в научните дирения, моделът, който ни
дава «Българската народност през XV е.», доказа своята научна обективност. Ако първият дял на
«Българската народност през XV е.» бе обект и на възхищение, и на не по-малко силно отрицание,
вторият, наречен "Из живота на оцелелите поколения», бе приет без каквито и да било резерви.
Защото в него за първи път бе направен сполучлив опит да се навлезе в живота на поколенията,
живели в отдалечения XV в. С този дял в българското обществознание бе поставено началото на
историческата етнография. Той започва с изключително рядко срещан историко-психологически
анализ, който при това е направен с висок професионализъм. Отражението на османското
завоевание в българската народна душевност е разкрито чрез достигналите до нас творби на
героичния епос и показва как са оценили и осмислили османското нашествие и налагането на
чуждата власт поколенията, които са ги преживели. Мисля, че чрез този параграф Хр. Гандев

обяснява в най-голяма степен и своята теза за катастрофалния характер на събитията и процесите,
изпълвали българския народен живот през XV столетие. За него тази теза не е негово откритие, а
наследство от старината на народната култура, което той се счита длъжен да обоснове със
средствата на съвременната наука. Това са мотивите за необичайното за историческите дирения
сливане на рационализъм и емоции в «Българската народност през XV в.». Това е причината
историците, които се отнасят неемоционално към миналото, да я отрекат категорична. Въпреки че
принадлежа към втория тип изследвачи, не мога да не отбележа обществения резонанс от
изследването на Хр. Гандев: «Българската народност през XV в.» бе приета без уговорки във
всички социални кръгове въпреки научната критика или по-точно пряко нея.
Хр. Гандев анализира духовните стойности, укрепени или създадени в условията на османското
владичество в българската ценностна система, и извежда като водеща идеята за разграничаване
от чуждата власт, преди всичко чрез разграничаване от мюсюлманската общност. Това
разграничаване е всеобхватно и с еднаква сила действува в бита, в морала, в светогледа. То е
основата за противодействието на българите. Но заедно с това Хр. Гандев уточнява степента на
противодействие в различните социални групи. Според него най-ниска е тя в средите на
аристокрацията. Мнозина от нейните представители сравнително рано и на пръв поглед лесно
сменят своята религия и се сливат с ислямската раса. Обяснението е традиционно за този етап от
историографията — болярите поставят личните и тясно класовите си интереси над народните. Но
сега трябва да отчетем особено силния натиск, над който е била поставена именно
аристокрацията. За османците нейните представители са естественият лидер на народните маси и
премахването им е превантивна мярка за укрепването на тяхната власт. Освен това именно
представителите на аристокрацията са носители на обществено-организиращия опит, който е така
необходим на завоевателите за бързото им адаптиране към местните условия с оглед
максималното използуване на техния природен и човешки потенциал за нуждите и целите на
османската държава.
Относително мащабни са резултатите от ислямизацията и в градските общности. И тук степента на
разграничаване се оказва недостатъчно силна. Но и тук трябва сега да отчетем постоянно
действуващия механизъм на всестранен натиск, който принуждава значителна част от градските
жители да сменят своята религия. Тази промяна много често е въпрос на съществуване. Именно
тези нови мюсюлмани в българските градове внасят българския производствен и отчасти
общественоорганизиращ опит с османската стопанска система на Балканите.
Според Хр. Гандев като опозиция на чуждата власт, която е носител на друга по тип култура,
българите съзнателно и последователно пазят своята културно-битова и народностна
индивидуалност. Тя е явление, което постоянно присъствува в общественото съзнание, норма и
мярка, задължителна за всички. Но основният социален елемент, който я осъществява,
препредава и запазва, е българското селско семейство. Именно то консервира стандартите на бит
и поведение такива, каквато са унаследени от миналото, и напълно ги противопоставя на
османската култура. Поради тази висока социоетническа функция на семейството Хр. Гандев
прави задълбочен анализ на неговите възпроизводствени и обществени параметри.

Бих искала да обърна внимание на една негова констатация за българското семейство от XV в. Той
убедено твърди, че през това време сложната семейна форма, т. е. задругата, обединяваща
семейството на бащата и майката с тези на всички синове или големи братски колективи, като
остатък от родовите отношения в българското общество е изживяна. Малочленното, както го
нарича Хр. Гандев, или нуклеарното семейство, както го наричаме сега, през XV в. е повсеместната
форма, фиксирана в османската фискална документация. Този факт показва, че то вече е
утвърденият възпроизводителен механизъм не само от биологичен, но и от стопански тип.
В духовния живот на българското семейство, а чрез него и на този на цялата българска народност
Хр. Гандев влиза по изключително необичаен за нашата историография път. Той изследва личните
имена, фиксирани в османската фискална документация. При обработката на 15 620 лични имена
се установява подчертан превес на славянските именни основи. Старата традиция се развива в
различни варианти, но фонемите, които съдържат знаковата същност на имената, са славянски.
Установява се, че християнският именен репертоар с застъпен значително по-слабо. Този превес
на старата именна система седем века след налагането на християнството като всеобща религия
на народа ни е обяснен със семантична натовареност на славянските именни основи. По правило
те имат магическо охранително значение, което се възприема като пряка защита на човека в
сложната и заплашваща го природна, стопанска, обществена среда. Впрочем така се
интерпретират имената и от православно-християнски именен фонд, при който обаче защитата се
осигурява от определен светец — покровител на индивида, който носи неговото име. Бих
добавила, че този анализ свидетелствува за живата и адаптирана към християнската идеология
стара културна система, която е основата на народната култура.
Един нов проблемен кръг, добавен от Хр. Гандев към това издание на «Българската народност
през XV в.», е за обществената активност на българите през XV и следващия XVI в. Към поредица
въпроси авторът отново навлиза с подчертаване на катастрофалния характер на завоеванието, но
едновременно с това търси онези факти, които показват как той се преодолява. Доказателство за
това Хр. Гандев намира предимно в достигналата до нас книжовна продукция. Обстоятелството,
че основната част от книжнината от XV в. е от неговата втора половина, му дава основание да
твърди, че именно оттогава, след една полувековна пауза, започва бавен възстановителен процес,
подет и осъществен от народните маси. Той се доказва и от възстановяването на манастирските
центрове. През XVI в. този процес набера инерция и засилва темповете на своето развитие.
Доказателството са по-многобройните книжовни творби. Тогава наред с необходимите за
църковната литургия творби се преписват и съчинения с историческа информация, носещи
спомена за отминалата българска държавност. Следва изводът, че на границата на двете столетия
всеобхватният стрес от османската агресия е вече изживян и българите успяват да се
самоорганизират на демографска и битова основа, за да продължат историческия си живот като
общество, като социален организъм. Този параграф, финален за монографията «Българската
народност през XV в.», трябва да обясни на читателите как българите, принудени да преживяват
апокалиптичната катастрофа на завоеванието, остават единна етническа общност, народ, който и
в условията на чуждата власт проправя своя път в историята.

Голямото достойнство на «Българската народност през XV в.» е достигнатото всеобхватно
представяне на живота на онези наши предци, които е трябвало да изживеят пълната промяна във
всички сфери на живота — в политическата ситуация, в икономическата система, в културното
развитие, една промяна с определено негативен знак в общата еволюция на българската
народност. Това представяне е направено в посоки, които са основни за историческия живот на
българите. Тук е значението на «Българската народност през ХV в.» в цялостното развитие на
съвременната ни историография. Това я прави необходима, съвременна книга и я включва в
общия фонд на културното ни наследство.
Изследването на Х р. Гандев не е лишено от слабости. Основната е непрекъснато натрапвалата
констатация за пълна катастрофа, стрес, колабс на народността. Струва ми се, че именно в
«Българската народност през XV в.» е достигнат върха на все още живия възрожденски
романтизъм в българската историческа мисъл.
Ние често представяме етапите на стабилитет като бляскави върхове, а кризите — като крушения.
И струва ми се, че слабостите на това изследване трябва да бъдат научно оползотворени. Те ясно
показват необходимостта да бъде преодолян историографският романтизъм. Той вече не е
полезен нито за реконструкцията на историческата действителност, нито за поддържане на
културното ниво на обществеността. Защото пресилването на отминалата действителност, било с
положителен или с отрицателен знак, неизбежно влиза в противоречие в общото развитие на
науката и атакува доверието към научните проучвания. Това ми дава основание да мисля, че
слабите страни на монографията «Българската народност през ХV в.» трябва да имат положителен
ефект в общото развитие на нашето обществознание.
И оттук идва дълбоката убеденост, че «Българската народност през XV в.» има своето място в
поредицата «Историческо наследство» като един от най-ярките примери на възможностите и на
основните тенденции в българската историография през 70-те години на нашия век. Не зная колко
е убедителен опитът ми да представя сложността на това противоречиво оценявано изследване.
Читателите ще открият в него немалко непосочени от мен достойнства. Мнозина ще се очароват
от културата на изложението, от прекрасния български слог, от дълбочината на историческите
анализи, от пронизващата цялото изложение емоционалност. Може би и немалко ще се
подразнят от срещащия се субективизъм и очевидното сгъстяване на черния цвят. Но ми се ще да
мисля, че със своите достойнства и със своите недостатъци монографията на Хр. Гандев
«Българската народност през XV в.» ще укрепи нашето родолюбие, така както стимулира
изследванията върху историята ни в периода на османското владичество.
Цветана Георгиева

Увод

Основна тема в книгата е съдбата на поселищната система в българските земи. С нови методи се
анализират османски фискални документи от българските архивни хранилища, които вече са в
научно обръщение. Изворовият материал е използуван с оглед на неговото значение за
демографските процеси като исторически и културноформиращи фактори.
Загубите на българското градско и селско население поради ислямизирането му, а също поради
избиване, отвличане в плен или бягство в чужбина са вместени в по-тесни рамки в сравнение с
онези от предишното издание на монографията (1972 г.). Цифрите сега са снижени наполовина,
понеже не се обхващат жителите на македонската, родопската и беломорската област, за които
данните са откъслечни, неясни, неподдаващи се на точно изразяване.
Редуциран е също и броят на издирените пустеещи земи (мезри) и на обитаваните от
помохамеданчени българи или турски колонисти села по две съображения. Първо, липсват
податки за числеността на хората, напуснали своите селища, и, второ, сведенията за приелите
исляма българи, както и за новодошлите турци, не са в нужния за изчисляване обем.
В хода на изследването се установява, че са били унищожени около 1400 поселищни единици
(към 1300 села и стотина селища от градски или полуградски тип), което за една сравнително
малка страна представлява рядко по своите мащаби историко-демографско събитие и може да се
характеризира като истинска народностна катастрофа.
Според джизието (поголовния данък, събиран от християните по области) населението на
българските земи през 1490 г. възлизало приблизително на 1 050 000 души. При отпадане на 15%
от това число, защото трябва да се отчете порочността на въпросната фискална система, на
посочената дата българите фактически ще да са били около 890 000 души. От тях етносът е загубил
68 000 домакинства, или към 360 000 души (за едно домакинство се приема средното число 5
човека).
Ако тази трагедия не бе сполетяла българската народност, то още в началото на XIX в. тя заедно с
възпроизводството на споменатите 360 000 души щеше да възлезе на 8—9 милиона! А това би
довело до съвсем друго икономическо и политическо равнище на България при нейното
освобождение от османското робство.
От изложението проличава, че през XV в. османската в паст е изсмуквала голяма част от народния
доход в безплатен труд и стоки чрез такси, акцизи и берии върху занаятите и търговията, чрез
държавни данъци. Материалните средства се стичали в ръцете на османската върхушка, която ги
използувала за лично благоденствие, за благоустройство на Цариград и други градове на Мала
Азия, за арсеналите, флотата и войската, за поддържане на пищен султански двор, за покупки на
оръжие от чужбина, за издръжка на многоброен църковен, съдебен и административен кадър.
Българите в града и селото обеднявали; чувствувала се остра липса на оборотни парични знаци;

търговията и занаятите заглъхвали, а селскостопанското производство значително намаляло.
Завоевателите били принудени да прибягнат до капиталите и опита на евреите и рагузанците,
които започнали да организират събирането и износа на суровини (кожи, восък, мед, вълна, жито
още в края на XV в., а през XVI в. и груби тъкани, предназначени за облекло на войници) и да
внасят луксозни стоки, предимно за заможните турци, както и хартия за писане. По този начин
българската земя отново се свързвала с европейския пазар, най-вече с Италия и Рагуза.
По-нататък се очертава едно много важно явление. Проследява се какво е правил народът,
оставен сам на себе си след рухването на старата социална система, след унищожаването на
държавния апарат и църковната йерархия, чиито духовни първенци напуснали страната, докато
ислямът срива със земята църкви и манастири, водейки жестока борба срещу християнството и
използувайки специални учреждения за ерозиране на българското съзнание. Този героичен народ
взел инициативата в свои ръце, като бавно, но упорито и непрекъснато възстановявал обители и
църкви, които се превръщали в средища на общото сцепление. Зародило се и ново отношение на
населението към църквата, която вече не била феодален експлоататор и тъкмо затова
увеличавала обществения си авторитет пред него.
Показано е и отражението на страшната историческа драма от XIV—XV в. върху народната
душевност. В обстановката на минимални стопански условия людете изплаквали бедствената си
участ във фолклора. Славянобългарската традиция се съхранила в структурата на личните им
имена, а народностното им съзнание се откроявало в самата им антропонимия. Останали и
редица черти от родовите поверия, търсели се морални устои в несигурния живот през
средновековието.
В монографията се изтъква и друг интересен момент — изявяването на народностната
принадлежност в периода от XIV до началото на XVI в. В четири различни ареала на страната
фигурира все името българи за етническо отграничаване, което свидетелствува за еднозначно
определен термин, използуван и от българите, и от техните съседи. Широкото разположение на
този етноним говори недвусмислено за българския масив и заедно с антропономичната система
на поселищните имена образува етнографска непрекъснатост без включване на други сериозно
конкуриращи етнически групи. Приведеният материал доказва по неоспорим начин хомогенно
изградената народностна цялост за разлика от документите, които въпреки своето политическо
или военнополитическо съдържание не могат да разкрият в пълнота етнографската и
демографската същност.
Заслужава отбелязване обстоятелството, че народностното единство е структура с изключителна
жизненост. Това единство заедно с родната реч е било стойностна величина през всички векове са
османското господство. Ето един пример: хилядите помохамеданчени родопчани и до ден
днешен говорят само чист български език. Нека бъде даден и втори пример. Най-важните и
същевременно най-консервативните обичаи на мюсюлманите от Североизточна България издават
участието на български етнически маси в тамошната ислямизирана общност. Родилните,
погребалните и особено сватбените обичаи образуват структура, която като цяло изпъква със своя
нетурски етнографски характер. Те всички имат не само общобългарски, но и общославянски

облик. В Разградско сходствата в традиционните семейни обичаи у християни и мюсюлмани стигат
до пълно покритие в ритуалните подробности. Явно в този район ислямизираното българско
население е дало основния колорит на етнографските проявления.
В заключението се набляга на оптимистичния факт, че българският народ все пак е намерил сили в
себе си да преодолее в края на 15-о и през 16-о столетие изключително тежката си участ чрез нови
социални и културни изяви.
Какви са последиците от османското завоевание?
Османското иго, макар че не успяло да откъсне живота на българите от общия исторически
процес, го е осакатило многостранно в болезнени размери. Най-пагубно то засегнало ръста на
населението. Защото през следващите векове османската власт със своята жестокост и
мюсюлмански фанатизъм прокуждала в Унгария, Влашко и Бесарабия голям брой българи, а освен
това ислямизирала много жители на страната или ги вкарвала в еничарски корпус. Все тогава се
редуват народни въстания, струващи кръвта на хиляди люде. Последният акт на българските беди
— разгромът на Априлското въстание от 1876 г., отнело живота на 30 000 деца, жени, старци и
мъже. Това предизвикало съчувствието на цяла Европа и дори разтърсило английския парламент,
където Гладстон, лидерът на либералите, показал отрязана детска ръчица. Тези рани, нанесени на
народното тяло, дълги години в свободната българска държава били чувствувани като «страшно
наследство», което с големи усилия е трябвало да бъде преодолявано.
***
Животът на българския народ през епохата на османското владичество дори до края на XVIII в. е
бил винаги крайно труден за изследване поради липсата на достатъчно изворови данни. И
колкото по-назад се връща погледът ни във вековете, толкова по-трудно става да се издирят
нужните исторически свидетелства, защото наличното градиво е оскъдно и разпокъсано,
разнородно и слабо пригодно за широки обобщения. Авторът на настоящото изследване сам е
изпитвал неведнъж затруднения от липсата на опорни точки за проникване в отделни страни на
жизнения процес през онези векове. Това го е принуждавало да прибягва до съвсем непривични и
неизползувани преди него изворни материали и да прилага към тях специфични методи на
разработка. В книгата си «Фактори на Българското възраждане» (1943 г.) той въведе в обръщение
приписките върху стари ръкописи като масов, обгледен статистически материал , който,
анализиран по отделни белези и показатели, даде възможност да се разкрият културни явления
върху цялостната територия на страната. Малко по-късно в студията си «Търговската обмяна на
Европа с българските земи през XVIII и началото на XIX в.» (1944 г.) той използува монетните
находки — съкровища, регистрирани от археолозите като материал, издигайки ги до статистическа
категория с хронологически, географски и икономически изводи. Днес във всички наши стопанскоисторически трудове, засягащи минали векове, това нумизматично градиво е в най-широка
употреба. През 1963 г. в монографията «Зараждане на капиталистически отношения в чифлишкото
стопанство на Северозападна България през XVIII век» при изясняването на нови проблеми върху
географската територия на цяла област бе взет за основа пак в статистически мащаб един съвсем

специфичен вид османотурски извори — съдебни решения за поземлени имоти и парични сделки.
Тези документи, комбинирани с метода на «биопсията», т. е. личното наблюдение и измерването
на поземлените имоти по места в природната им среда, доведоха до положителни резултати.
В предлагания труд бяхме принудени по неизбежност да се насочим отново към изворови
материали, които на пръв поглед изглеждат малко ефективни, но които всъщност имат значителна
стойност за демографската и етнографската характеристика на българския народ през XV в. Това са
поселищни, местни и лични имена, съдържащи се в османските ленни описи и други документи за
териториално-административна регистрация, обхванати в мащаба на цялата страна и разработени
по множество показатели.
Нашият материал е почти изцяло обнародван. Някои мои колеги османисти, като ст. н. с. Ст.
Андреев, любезно ми помогнаха със свои бележки и извадки от документи, внасящи известни
уточнения от фактическо естество. В този смисъл дължа признателност и на проф. д-р Б. Недков,
който ми посочи подробности, липсващи в съкратените издания на един важен османотурски
документ, и на проф. д-р Б. Цветкова, която ми предостави подготвения от нея за публикуване
Сборник от турски документи от XVI в. полезен с това, че подобри моята ориентация в сведенията
за XV в. (вж. съкращение VIII). Б. Цветкова ме осведоми и за някои най-нови изследвания на турски
автори.
С добро желание ми оказаха помощ и сътрудници от Етнографския институт и музей на БАН като
специалисти в отделни области. Проф. М. Велева документира етнографски със събрани от нея
материали преселване през XVI в. от средна Западна България в най-източната част на Северна
Тракия. Ст. н. с. П. Петров картографира поселищните групи, които са обект на изследване, и ми
направи известни справки върху нужната статистическа литература. А фолклористката ст. н. с. Л.
Богданова подбра изцяло библиографията, необходима за разработването на фолклористичкия
раздел в труда. На тези колеги благодаря от сърце.
Авторът
Съкращения

Съдбата на българската народност и на нейната поселищна
система през XV век
Демографска документация за XV век

Книгата е изградена в по-голямата си част върху османската фискална документация от XV и
началото на XVI в. Данните, които се използуват тук, имат масов характер и затова към тях могат
да се приложат два модерни метода, пренесени от други науки в историческото изследване. Става
дума за репрезентативното изчисление и за структурно-систематичното обвързване на
наблюдаваните в проучването явления. Първият метод се състои, просто казано, в определяне на
цялото по една или няколко негови части или, изразено в исторически аспект, в обобщаване на
явления от една или повече области за цялата страна. В случая обаче трябва да се спазват строго
определени математически правила, за да се получи надежден краен резултат. Този метод е
възприет във всички статистически институти. По него именно се следи движението на
населението в една страна всяка година, без да се прави ежегодно преброяване. Структурносистематичното обвързване пък е пренесено от биологията в социалните науки, като при всяко от
тях се изисква известно приспособяване във връзка със спецификата на обектите. По същество
този втори метод разглежда всяка част на дадено живо цяло като структура, пригодена за
функциониране или изявяване към околните на нея части, с които образува система. В
историческата наука естеството на свързването е причинно-следствено, което ще рече, че цяла
верига структурни по характер исторически явления, произтичащи едни от други, се съчетават в
система. Посочените два метода често се допълват взаимно и така осветляват по-ярко
историческата картина. Предлагаме на читателя изследване, което има задачата да допринесе за
изясняване състоянието на българската народност през XV в. като демографско и етнографско
цяло. С това преломно столетие приключва един дълъг етап на развитие, за да започне нов, през
който българският народ изпитва дълбоки жизнени промени в резултат османотурското
нашествие и изпадането му в робство. Всичко онова , което насилствено задържа и изкривява
естествения исторически път на народността, представлява голям научен интерес, защото то
променя възможностите и линиите на развитието й през следващия период от XVI до XIX в.
включително. Именно тези промени в живота на народността ще бъдат предмет на изследването:
острите, масови и бързи изменения на демографските му позиции в най-широкия смисъл на
думата, стопанските сътресения, разрушаването и мъчителното преустройване на обществената
структура във всичките й степени, обедняването и стагнирането на духовния живот,
социалнопсихологическото въздействие на преживяваните събития върху духовния бит и върху
народната душевност, в която се появяват нови черти.

Осветляването, макар и частично, на тези процеси може да доведе до три полезни научни
резултата. Първият е опознаването на непроучваните досега от гледището на историческата
етнография нови моменти в битието на народността. Вторият резултат ще бъде отчитането на
онова, което тя е загубила или запазила от българското си средновековно достояние. А третият ще
бъде по-отчетливото и по-съдържателно определяне на актива и пасива, с които народността
преминава в следващия исторически период — XVI — XIX в. По такъв начин ще се уясни в кои
области на живота какво повече е постигнал българският народ от XVI в. до времето на
Възраждането и Освобождението.
В изследването ще се търси отговор и на въпроса, дали през XV в. съществуват, или се създават
всеобщо разпространени белези в бита и културата на българите, които са малко познати досега и
които ги характеризират като обособен по съзнание народностен колектив, покриващ исторически
стабилна етническа територия.
Проучването обхваща само масови демографски, материално-битови и културни процеси, които
са предмет на историческата етнография и разкриват предимно етногенетични явления. Подобен
подход изисква изворови данни, които също имат известна масова статистическа стойност. През
последните две десетилетия те бяха издирени и в значителна част издадени. Това са различните
видове османски регистри за феодално зависимото население в българските земи през XV в. Сред
тях особено важно място заемат като извори подробните описи на селищата с означаване имената
на главите на домакинствата — мъже, жени вдовици и отделно невръстни момчета. Тези така
наречени «подробни регистри» (муфасал дефтерлер) съдържат и множество други допълнителни
сведения от стопанско, материално-битово и социално естество. Голяма заслуга за научното
изследване на споменатите документи имат нашите османисти Б. Цветкова, В. Мутафчиева, Б.
Недков, Стр. Димитров, Н. Тодоров, Р. Стойков, Н. Попов, Ст. Андреев, Ел. Грозданова и др.
Значителен принос в това дело имат и редица югославски и турски османисти, като Х. Шабанович,
М. Соколски и Д. Боянич-Лукач, О. Баркан, Х. Иналджик, Т. Гьокбилгин и др.
Подробните описи на ленните владения, както и кратките (без имената на главите на
домакинствата), които се отнасят към XV век, са запазени и издадени отчасти. Те представят
държавната регистрация на отделните обекти в градовете и селата, раздавани като едри владения
— хасове, средни — зеамети, и дребни — тимари. Преписи от същите регистри се използуват и за
събиране на държавните данъци. Описите представляват от себе си фактически попълнени
формуляри с масов и еднотипен статистически материал *1+.
Първичните описания се правят по места от данъчни чиновници и писари с помощта на местни
осведомители. Лицата са записани с две имена — лично и бащино (по-рядко се отбелязва
професия или прякор); когато семейството се води от вдовица, в регистъра се записва нейното
име. Но поначало лицата от женски пол не се отбелязват съгласно ислямския закон.
Ако се разгледа внимателно съдържанието на всички налични описи, може да се установи ясно
процедурата на тяхното съставяне. Нарочен финансов чиновник, придружен от опитен
професионален писар, обхождал селище по селище определената му за регистрация област и по

места чрез преводачи установявал броя на поземлените надели (бащини) и имената на
държателите им; чиновникът преглеждал землището, за да провери културите, горите, градините,
водениците и пр. В тази процедура участвували, както се вижда, и местните селяни, които давали
устни декларации и казвали имената си. Някъде тези сведения, изглежда, били събирани само от
селските отговорници. Съставеният под диктовката на чиновника опис представлявал оригиналът,
от който впоследствие централното финансово ведомство извличало преписи. От тези преписи се
комплектували цялостни регистри за отделните части на империята и се изпращали съответните
откъси в отделните административни седалища на областите за сведение, местно изпълнение и за
справки при повдигане на съдебни спорове или за пререгистрация при подновяване на
владенческите права след заемането на престола от нов султан. От всички звена на цялата тази
процедурна система за настоящото изследване най-голямо значение има фактът на личното
наблюдение и личния досег на фискалния чиновник със селата, имотите и селяните. Този именно
момент, който укрепва автентичността на описите като извори, проличава не само от
документите. Той е засвидетелствуван и официално от османски извори като практикувана
процедура през XVI век *2+.
Набелязаната регистрационна система не е създадена от османската държава, както смятат някои
турски историци, пренебрегвайки византийските археографски паметници от този вид.
Османските описи са направо копирани от византийските с пропускане на членовете на
домакинствата от женски пол. И до днес са налице стотици описи на ленни владения на феодали,
манастири или църкви, особено в ръкописните сбирки на Атон. Тези така наречени на византийски
език «практика'» показват, че още от XI век (1073 г.) нататък византийските държавни
регистрационни служби правели описи, каквито има запазени от XIII и XIV век, че дори и от
първата половина на XV век до падането на Цариград под османска власт и изчезването на
Византийската империя. Повече от споменатите «практика'» са издадени. Същата регистрация
била позната и в българските земи. Това се вижда от грамотите за даряване на села, селяни или
поземлени имоти на манастири от български владетели или боляри. Византийските феодални
описи са разгледани подробно от Ив. Дуйчев *3+. Прочее османската регистрация през XV век не е
била за българското население нещо ново, а традиция, позната отдавна. Тази стабилност на
явлението допринася косвено за доброто качество на регистрацията. Разбира се, както във всяка
действуваща регистрационна система през средновековието, така и в тази не липсват известни
слабости, пропуски, неясности и грешки. Те се дължат и на служебно опорочаване, и на слаба
професионална подготовка на писарите, придружаващи служебните лица по регистрацията, а и на
тяхното нетърпение и прибързаност в отделни случаи.
Използуваната османотурска документация датира от средата до края на XV век, по-точно до 1503
— 1505 г. И само един опис — този за сечищата в югозападната част на македонската област (вж.
съкращение VI), се приема от издателите за съставен през 20-те години на XVI век.
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Обезлюдени села и загуба на селско население

Да се разказва за най-страшния век от живота на българския народ не е благодарна задача.
Изследователят изпитва мъчителното чувство на отговорност дали точно ще отмери и дали вярно
ще съчетае мрачното със светлото и безразличното със съдбоносното в битието на поколенията,
които изпълват този век.
В течение на втората половина на XIV и през цялото XV столетие се редуват многократно във всяка
от българските области, от една страна, опустошителни походи на нашествениците османци, от
друга — сблъсквания между тях и противоосмански съюзни войски от Югоизточна Европа, а, от
трета — гигантски двубои между претенденти за султанския престол.Това било по-скоро сто и
тридесет годишна война, позатихваща в един край, а пламваща в друг. Най-тежката участ в нея
била определена на българите. Те бивали отвличани на тълпи като изселници или като пленници
и роби, а немалко загивали от ятагана на победителя, тъй като се защищавали или поддържали
войските на противника му. Превземането на крепостите, градовете, а някъде и на селата се
съпровождало с разрушения, опожарявания и цялостно разграбване *4+. Същевременно в
българските земи започнала османска колонизация по градове и села. Заедно с нея се изградили
твърде бързо устоите на османското земевладение и военноадминистративната система в
Румелия *5+.
Естествено е да се допусне, че в резултат на всички тези събития са настъпили някакви промени в
демографското, в стопанското, общественото и културното състояние на българската народност. В
какво са се изразили споменатите промени, бихме могли да узнаем, след като очертаем въз
основа на документални данни демографската картина, тъй като тя е основна и изходна по
значение.
Първата изследователска операция ще засегне последиците от военните опустошения за съдбата
на селищата и техните жители в отделните райони. Органично свързан с горния е и въпросът за
характера и значението на колонизацията—дали е страничен процес, незасегнал с нищо
българите, или стои в съотношение с тяхната поселищна система; в случай че стои, въз чие

земевладение и селско стопанство се извършва тя. Третият въпрос, който ще се постави на
разглеждане, е с какво, как и в кои краища е повлияла колонизацията върху заварената стопанска
и демографска структура. След разрешаването на тези въпроси ще могат да се определят
обществените и културните последици на османското завоевание върху живота на българската
народност.
Нека започнем с анализ на елементите на поселищната система. Първият факт, който се забелязва
в статистическия материал от ленните описи на селищата, е наличността на села със запазени
средновековни български имена (почти всички от славянски и съвсем рядко от гръцки езиков
произход), а с изключително или по преобладание турско население. В Северна България те са
няколко на брой и са групирани предимно около бившата столица Търново. В записи от около
1502 г. е отбелязано, че «село Рахова», т. е. днешният град Горна Оряховица, е получил вече
(второ) турско име («друго име Векиллер») и че в него са настанени само турци: селището има 20
домакинства, 20 неженени мъже и 13 спахийски синове *6+. Подобно е и «село Краище, с друго
име Ибриоглу, спадащо към нахия Търново», с 22 турски домакинства и 14 неженени младежи.
Това е днешното търновско село Водолей *7+. Следващото в същия край било с. Дрян (не
днешното Дряново, а може би Дрента или някое друго) с 12 турски домакинства, 2 неженени и 4
спахийски синове *8+; също «село Хрусталища, с друго име Йенидже» (днес с. Русаля) с 36 турски
домакинства и 26 неженени младежи *9+. В други села преобладаващото мнозинство от
домакинствата е турско, а българските са съвсем малко: Коршуна—Ловешко, Делян, Бахтавани и
Калотенче (Калтинец) — Търновско *10+.
Но изцяло турски по население, а с български имена села са записвани и по-рано в същия край —
през 70-те години на XV век. Недалече от Мусина се намирало турското село Калиманци *11+, в
Ловешко — друго Дряново, а в Плевенско — Конопене *12+.
Изцяло турски по жителски състав, и с български имена села имало и в Софийско, и то още към
1445 г. Такова е Ботунец *13+. Друго българско село пък загубило първоначалното си име и било
записано под преводното турско име Ак клисе (Бяла черква, но не джамия!), и то с 36 турски
домакинства *14+.
И в югозападните области около 1500 г. не липсват такива села — например Буково (дн. селище и
гара Бук, Драмско, Гърция), в което са записани 86 мюсюлмански домакинства с 14 неженени и
нито едно българско домакинство *15+. В Кукушко е отбелязано с. Саслар (Сеслово) с
допълнително турско име Педерли и 53 мюсюлмански домакинства *16+ в околностите на гр. Бер
(Караферия) се намирало Айо Марина" (Света Марина) с 24 мюсюлмански домакинства *17+.
Изчезването на българските жители от селата изглежда, че е по-ранно явление, защото се
наблюдава, както видяхме, в Софийско към 1445 г., а освен това из Скопско — Тетовско преди
1455 г., например в селата Геран, Турбарево и други *18+.
Споменаваме далеч не всички случаи, които се откриват в описите. Но и изнесените тук показват
достатъчно ясно, че става дума за общ демографски процес в цялата страна, започнал през
първата половина на XV век, ако не и по-рано. Дали отсъствието на българите в подобни села е

причинено от физическо унищожаване, от пленяване и отвличане в робство, от
помохамеданчване и битово ислямизиране, или от бягство, в случая не е от значение. Единствено
важното е, че такава народностна промяна не може да се извърши без насилие върху коренните
обитатели на селищата. С други думи, насилието е заменило българския народностен състав на
част от средновековните селища с турски.
Турците предизвикали размествания на християнското население и поради това, че наплашените
от тях обитатели бягали от по-опасните територии.
През втората половина на XIV век нашествениците започнали да покоряват опустошаваните от тях
области и да ги заселват с колонисти от Азия. Току-що завзели Дарданелите през 1352 г., те
настанили в крепостите Цимпе и Гелибол турски жители, избивайки или прогонвайки християните.
Тази практика продължили и при разширяването на властта им на полуострова. Според
съвременни византийски летописци още султан Мурад I (1359 — 1389 г.) вършел това в голяма
част от Тракия. Подир него Баязид I (1389 — 1403 г.) дигнал тюркмени от областта Сарухан и ги
изпрати в северните предели на Тракия, в Северна България и в Македония. Те, макар и да не
били твърде послушни поданици на падишаха в Азия, станали в Европа верни негови
поддръжници срещу християните.
В началото на XV столетие и региона между Одрин и Цариград имало вече турски села, в едно от
които през 1410 г. бил убит от брат си Муса Сюлейман, братът на султан Мохамед.
По същото време се отбелязва присъствието на турци в градовете Солун, Скопие, Енидже-Вардар
[19].
Така че османската колонизация засегнала дълбоко българските селяни, защото в приведените
примери тя се осъществявала за сметка на личната им житейска съдба, върху тяхната земя, в
собствените им домове и стопанства.
За да бъде обаче картината пълна и недвусмислена, следва да потърсим масови данни, които
разкриват последиците от завоеванието едновременно и за селищата, и за българските им
жители.
Една особеност както на отразената в османските регистри поселищна система, така и на самото
земевладение с наличността на ленната единица, наречена мезра.
Първоначалното и ограничено значение на термина мезра е: някаква безлюдна и
неексплоатирана местност или пък участък земя, която тепърва може да се предостави за
засяване, стопанисване и подчиняване на ленноправни отношения. Мезрата се предоставя като
лен, но владелецът му има грижата да осъществи обработката и да осигури феодалната рента за
себе си и за държавата. Рентата има минимални размери. Затова може да се каже, че мезрата е
най-малоценният лен.

Но зад това първично понятие през XV век пече стоп една по-значителна реалност, разкрита от
издателите на османски поземлени регистри въз основа на сведенията в тях. Турският историк
проф. Х. Иналджик дава следното съдържание на термина мезра, което влагали в него самите
фискални органи и по-специално описвачите на ленните села, и то в земите на Балканския
полуостров през XV век. Значението е: опустяло, обезлюдено, понякога дори разрушено или
полуразрушено село с неговото землище, в което се отбелязват в зависимост от служебната
необходимост жилищният фонд, кладенците, запазените овощни градини, воденици, гробища, а
също и границите на землището.
Друг издател на подобни описи от югославски области, д-р Х. Шабанович, подкрепи изцяло това
определение *20+.
Ако на отделни места в описите се използува вместо означението «село» терминът мезра, то е
поради обстоятелството, че в момента на първичната регистрация не е имало реални изгледи да
се възстанови жителският състав на опустялото село и затова от законно гледище не е било
допустимо то да се вписва като село. В такъв случай се оформяла за неопределено време ленната
категория мезра, която нямала аграрен статут на село.
Нищожният доход от мезрата, ако изобщо давала такъв, я превръщал обикновено в закръгляща
добавка към владението на село, в чиито доходи не достигала малка сума до обикновената
норма. В редки случаи няколко мезри били записвани на един владелец вместо пълноценен лен.
А само една мезра без нищо друго можела да бъде миниатюрен лен като възнаграждение за
изпълняването на съвсем дребна служба или повинност.
Мезрата не била неизменна форма. След като в нея усядали за постоянно селски стопани, тя
можела да бъде прекатегоризирана в село. От друга страна обаче, в регистрите са отбелязани и
напълно пусти, бездоходни села, явно пострадали след първоначалното им записване. И тъй като
описвачите се ръководели от по-старите регистри, не смеели на своя отговорност да смъкнат
селото в категорията мезра, защото с това биха намалили общата сума на държавните данъци и
ленната рента. Подобни корекции можели да вършат само най-висшите органи. Фактически това
били мезри. Те се срещат твърде рядко в регистрите.
При описването на дребните, средните и едрите владения (тимари, зеамети и хасове) мезрата се
поставя след цялостното регистриране на селото или селата, ако има такива, като самостоятелна
величина със собствено местно име, несъвпадащо с името на съседното село, с определена сума
за дохода и други допълнителни бележки, които ще бъдат разгледани. Като мезри можели да се
смятат и части от полуопустошени селища. За останалите там обитатели се запазвало старото
название, а на пустеещите места на землището османските регистратори слагали названието
мезра (или мезри, ако били по-обширни). Мезрите понякога се заселвали допълнително, макар и
твърде слабо. Така било в Белоградчик, който не загубил името си, понеже там оцелели известен
брой къщи, но към него се зачислили и 3 мезри. Последните в някои случаи получавали нови
наименования. Например в околностите на Фере (Югоизточна Тракия) се натъкваме явно на
четири подобни мезри с турски имена Кьоле, Курчак, Данишменд-и Бюзюрг, все край едно и също

село — Керделу-и бюзург. За да можем да работим по-лесно с мезрите, ще ги представим в
списък, разпределени по географски области.
Общият брой е около 420, в който са включени и допълнително добавените от 74 до 81 мезри в
Северозападна България *22+.
Наличните описи са само на отделни области, без да обхващат цялата територия на страната, тъй
като липсват много регистри, но и предложеният материал показва около 420 мезри.
Първият извод от таблицата е, че мезрите са твърде много на брой, за да бъдат пренебрегнати по
значение. Те са пръснати из различни краища на тогавашните български земи, и то в хълмистите и
равнинните им части, а съвсем малко в планинските. Основателно е да се приеме, че мезрите са
последица от общ демографски процес, предизвикан от обща историческа причина.
Част от имената са турски и това говори, че тези обекти вече са били усвоени като османски
ленновладелчески фонд. Но ако разгледаме българските имена, които естествено са първични, т.
е. по-стари, ще можем да определим какво сочат те — само някакви местности или селища.
Имената с наставките -ци, -овци, -евци, -ошевци, -енци, -генци, -ани, -ане, -ени, -яни, -ово, -ево са
поселищни и по произход, и по структура *23+. Несъмнено поселищни са и имената като Бойчин,
Братолин, Радина, Селец, Горно Сливо, Калугер, Камена черква, Вишослав, Кумани и други
подобни. Колебания биха могли да възникнат при имена, които потенциално означават или са
означавали някога местности, където са живели голям брой някои диви животни — например
Мечка, Катерица, Лисар. Но през XV век тези имена са вече селищни, защото подобни на тях носят
редица села, споменати в ленните описи: Мечка, Меча поляна, Мечун, Лисичар (Лесичери), Лисец
(2 пъти), Видрар *24+. Името Извор с комбинациите от него не би следвало да възбужда съмнение
като поселищно, защото села с име Извор или с някаква добавка към тази дума има в регистрите
седем на брой от различни краища на страната *25+. Името Царев кладенец също не би следвало
да се възприема като топоним, защото по това време са съществували села с имена като Царев
брод, Царучине (навярно Царичино), та дори и Царева киселица *26+. Имената Добра вода и Лява
вода имат също дублетни аналози в имената на съществуващи тогава села като: Лява вода,
Червена вода, Водна, Водица, Бяла река *27+. Мезрите с имена на дървесни видове — дрян,
върба, бреза, бук и др., отговарят на редица села със същите имена: Връбница, Върба,
Върбешница, Върбица, Върбовец и пр., Брезне, Брезник, Брезово и осем села с имена от основата
дрян *28+.
Изобщо българският именен репертоар на мезрите има характер на списък на селища, а не на
местности. Репертоарът е нееднороден, което показва, че е създаден постепенно, в различни
времена и при разнообразни местни условия, както става при историческото разрастване на една
поселищна система. Ето защо българските имена на мезрите потвърждават положението, че
последните са опустели села и селски землища.
Но нека спрем вниманието си и на турските имена на мезрите. Ясно личи, че те са поставени във
връзка с колонизацията набързо, по административен път. Често това са личните и фамилните

имена на първите османски владелци или на съвременните им държатели. Понякога по този
начин се натрупват върху една мезра по две-три имена на тимариоти — за по-голяма сигурност и
яснота при регистрацията.
Разбира се, същите мезри са имали стари български имена, заличени административно след
опустяване на селото и заменени с турски. Обаче в десетки случаи тази относително скорошна
замяна, издават разни признаци. При първичното описване българското име е било все още
необходимо, за да се отъждестви обектът. Така мезрата Добра вода до Разград носи в описа и
«друго име Хасанлар», което по-късно остава единствено *29+; същото е с мезрата Златово, «с
друго име Ак бунар» (Бял кладенец,) — Преславско *30+. Има и случаи на преименуване, при която
не се използуват лични турски имена, а се дава описателно име по ландшафтни, архитектурни и
други отлики, говорещи за съществувало по-рано българско село, например Клиседжик (превод
на Черковно — с. Черковна, Плевенско), подобно на с. Ак клисе (превод от Бяла черква),
Софийско, и Акче клисе — Сопот; такива са и имената на мезрите Ак бунар (Златово), т. е. Бял
кладенец в Преславско; Юч бунар — три кладенци, Плевенско; Каяджък бунар — обграден с
камъни кладенец, Ловешко *31+. Последното име е почти тъждествено с имената на други две
тогавашни села Кая бунар *32+. Приведените примери показват, че и зад турските имена на
мезрите са се криели не някакви новосъздадени земевладелски обекти, а пак стари български
села и селски землища, които са опустели.
Сред мезрите се срещат няколко с имена от гръцки езиков произход в Солунско и по-общо в
южната част на македонската област. По форма и значение те също имат поселищен характер.
Такива са Пало Касдро, което вероятно е преиначено и е звучало примерно като Палеокастро
(Старо градище, крепост) *33+, Ано Кастро (Горно градище, крепост) *34+; Нихори (Ново село) *35+;
Итхори, което с втората си част (хори) сочи, че се означава село *36+; други мезри носят имена на
разни светци: Айо Ристи, Айо Рус, Айо Руси, Айо Мама *37+. Тези наименования съответствуват
напълно на имената на съществуващите през XV век села Айо Йорги (Свети Георги —
Ениджевардарско), Айа Парашкева (Света Парашкева, Кукушко), Айо Никола (Свети Никола —
Халкидически п-ов) и други *38+.
Привеждаме имената на мезри от гръцки езиков произход, защото и селата с подобни имена имат
в нашата документация за жители българи, а не гърци. Самите български имена на селата са
претърпели допълнително известно гръцко езиково влияние или пък успоредно с тях са се
употребявали и гръцки форми. Така селото Айа Парашкева е записано в регистъра и «с друго име
Света Петка» *39+. Създали са се и двусъставни имена на села с една гръцка и една българска
съставка, например Аксочерноглав и Апаночерноглав (Серско) *40+. В почти всички случаи
гръцките имена са изписани по българско произношение—Парашкева, Никола и др. под. *41+ Тези
гръцко-български ономастични съотношения обхващат и личните имена на жителите от същите
предели през XV — XVI век, което вече е установено от проф. д-р Стр. Димитров *42+. Гръцкото
езиково влияние върху славянската антропонимия в посочените села се чувствува, но
народностната принадлежност на обитателите на същите е съвсем очевидна от самите им имена.
Например имената на селяните от с. Айо Никола на Халкидическия полуостров към 1502 г. са: Яко
Стайко, Димо Братоло, Димо Кумчани, Йорги Владо, Ефро Куман, Димо Милоя, Яни Стою Брад,

Милко Траю, Никола Борил, четири вдовици с име Гюра и др. *43+ Този екскурс имаше за цел да
покаже, че имената на мезрите от гръцки езиков произход са също имена на бивши села,
необитавани от гърци, следователно с основание са включени в таблицата за мезрите.
Прочее първото надеждно свидетелство, че мезрите в описаните земи през XV век са били бивши
села със землищата им, са техните имена.
Бихме могли да потърсим и други поселищни белези в характеристиката на мезрите. От записа за
мезрата Юклиш, «спадаща към Търново» между селата Балван и Пушево (днес само местност
Еклеш), научаваме, че за нейните граници се водил съдебен спор: «Спорът за границите между
Юклиш и Пушево е разрешен, за което има вписване още в стария регистър. . . Сегашният опис е
направен въз основа на стария регистър» *44+. Ясно е, че тук стара дума за граници между две
селски землища, едното от които е било на бившето село Юклиш. Щом работите са стигнали до
съдебен спор и до записване на установените межди в съдебно решение, изглежда, че мезрата е
била значително ленно владение, напълно отграничено от земите на съседните села от старо
време. Иначе казано, било е селско землище. Макар останалите записи за мезри да не
споменават изрично за граници, и тях мезрата рязко се отделя от селото преди всичко със
самостоятелността на землището си.
Във връзка с горното като основен стопански белег на мезрата се явяват навсякъде без
изключение работната земя, пасбищата и ливадите, а не необработваеми пустоти, мочурища,
планински участъци или гори. Този факт потвърждава, че същината на мезрата е бившето селско
землище, играещо ролята на доходен фонд.
Друга особеност на мезрата е, че в много случаи тя има записани овощни градини от маслинови,
смокинови, нарови, орехови, крушови, ябълкови, сливови и черничеви дървета с отбелязан
определен доход от тях. По същия начин към мезрите са записани лозя и воденици със съответния
доход. Тези стопански обекти се определяли като лично владение на тимариота (хасса`). И
подобен режим е естествен, понеже трайните овощни насаждения и водениците можели да носят
на владелеца постоянни доходи без влагане на много труд. Разбира се, подобна регистрация като
доходни обекти са получавали не всички овощни градини и воденици. От една страна, самите
тимариоти са се стремили да укрият тези допълнителни доходни пера, а, от друга — и описваните,
невинаги били достатъчно добросъвестни или внимателни, за да ги отбележат. Не бива да се
забравя, че подобно описване е било допустимо, когато са били налице не няколко овощни
дръвчета, а значителни и самостоятелни еднородни посаждения на сравнително голяма площ,
които да осигуряват ежегодно селскостопански продукти със стоков характер. Такива посаждения
съществували не във всяко село. И въпреки всички тези обстоятелства регистрите дават сведения
за десетки мезри с овощни градини, лозя и воденици: в Северозападна България, във Визенско,
Люлебургаско, Бунархисарско, Ференско, Гюмюрджинско, Солунско *45+.
Веднъж в мезрите владелците получили като хасса` овощни дървета или още по-ясно овощни
градини; други път тези градини се комбинират с лозя, а на трето място лозята се обединяват в
хасса` с воденица; когато пък нямало значителни трайни насаждения, в тимариота записвали

воденицата, разбира се, където съществувала такава. Така в мезрата Гюванеч, Визенско, обектите
хасса` били «овощни градини», в мезрата Корича (някъде между Видин и Белоградчик) те се
представяли само от една воденица, а господарят на Хонато Асана в Солунско разполагал с три
лозя, общо около 11 дка, и две действуващи воденици *46+.
Но какво е можело да бъде едно такова феодално земевладение, на което, от една страна,
липсвала поселищна единица и селски жители стопани, а, от друга — не липсвали овощни
градини, лозя и воденици? Единственото обяснение е, че след унищожаването и окончателното
обезлюдяваше на селото (което носело българското име на мезрата) все пак оцелявали овощните
дървета из по-раншните му дворове, овощните градини, лозята край него и по-отдалечените от
него воденици. И затова всички тези използуеми остатъци от бившето му стопанство са още едно
потвърждение, че мезрата е била землище на изчезнало село.
Щом става дума за селища, които са били разрушени изцяло или отчасти, би следвало да се
очаква, че тук-таме случайно техните материални следи ще могат да бъдат забелязани при
някакво странично споменаване в описите. Един добросъвестен регистратор е записал към
мезрата Войници, Оряховско, с дата 17 — 27 август 1471 г.: «Тъй като тази мезра е свърталище на
разбойници и се наложи да стане проход (т. е. да получи статут на селище, охраняващо проход). . .
тя се съживи и към нея бяха определени 20 домакинства» *47+. От текста личи, че мезрата е била
съвсем безлюдна *48+. Но «свърталище на разбойници» (т. е. български хайдути) тя не би могла да
бъде, ако е представяла само голо поле. Навярно там е имало все пак някакви порутени жилищни
сгради, за да могат «разбойниците» да ги използуват за приют или скривалище. А и настаняването
наведнъж на 20 домакинства в мезрата подсилва предположението в този смисъл.
От разгледаните фактически сведения проличава, че мезрата е друго означение на запустяло село
със землището му. Затова няма практическа разлика между мезрите и онези пустеещи села с
необработени землища, които все още носят в описите официално името село. Обикновено това
са селища, пострадали след първичната ленна регистрация, т. е. през втората половина на XV век.
Такова е селото Скомина (дн. Скомля), Белоградчишко, което към 70-те години на века загубва
всичките си 62 домакинства. Подобна участ постигнала и селата Базовец (дн. Бъзовец, район
Бяла), Метковец, Врачанско, Рупча и Цибра – Оряховско *49+. В Софийско, някъде около
Костинброд, имало село Владешница, но днес то не съществува. За него в съответния регистър е
записано към 1462— 1463 г.: «. . .пусто и разрушено е» *50+. Пак в Софийско преди 1150 г. село
Свети Врач (дн. Световрачене) било също опустошено. То е характеризирано от регистратора така:
«. . . сега селото е разрушено и не се владее от никого. По тази причина, за да бъде заличен
тимарът, даде се селото на Кара Шахин. 14 — 20 ноември 1450 г. В Одрин». А преди да загине,
селото имало 23 домакинства и носело рента 1640 акчета *51+. Цяла редица безлюдни
«ненаселени» села са описани към 1455 г. в Скопско и Тетовско: Дивле, Тодорица, Въртикучка,
Стагово, Липовци, Покранце, Бурнарци, Прешово и други; в един опис от 1484 г. и с. Чарева
(Царево или Церово), Гостиварско *52+.
Голяма част от споменатите пустеещи села изчезнали завинаги. Но техните землища се предавали
в ленно владение на принципа на мезрата — без работна ръка, без селяни. И дали при тези случаи

в регистрите стои означението «село» или «мезра», е без съществено значение — и двете групи
земевладение били съставени от опустошени и безлюдни села с техните землища.
Една от основните и първоначални особености на мезрата е била нейната ненаселеност. Към
записите за повечето мезри (над 260) е отбелязано «пуста е». Разбира се, владелците приемали
мезрата с надеждата, че ще успеят да настанят в нея по някакъв начин постоянно уседнали селски
стопани, които да осигурят рентата им. Но както се вижда от документите, дори и през втората
половина на XV век това, общо взето, почти не ставало. Най-доброто постижение в тази насока
било да привлекат един или двама-трима стопани от близките села, които вземали на изполица
или при някакви други условия малки парцели земя, без да се отчисляват от своите села и без да
ги напускат. Затова в описите се отбелязва, че обработката на нивите се извършва от външни лица,
и често се обяснява допълнително, че те са от съседните села, като при това мезрата се смята пак
за пуста. И така безлюдните мезри се делят на две групи. В първата влизат напълно бездоходните,
защото в тях не се извършвала никаква селскостопанска дейност. Във втората пък приходящи
отвън един-двама стопани работели съвсем малко земи, която давала на тимариота нищожен
доход — от 20 до стотина акчета.
Турските войници, подофицери и чиновници получавали безлюдните мезри със задължението да
ги заселят със стопани, които да отработват рентата и давали възможност на тимариота да
изпълнява военната си служба. Но това въпреки старанието на владелците не особено често им се
удавало. Началото на тези опити се отбелязва в описите по следния типичен, начин: «Мезра Царев
кладенец. . . записа се на името кятиб (писар) Ахмед, понеже той се задължи да я оживи и да дава
един въоръжен боец, тъй като освен него друг кандидат няма. По-нататък се предоставя на
височайше разпореждане» *53+. «Мезра Стръмена, наричат я още Илиана. . . записа се на името на
Мехмед, син на Али, понеже се задължи да я оживи и тъй като освен него друг кандидат няма. Понататък се предостави на височайше разпореждане» *54+.
Пак в Североизточна България по същия начин се записват Козяк, Грънчар и Лява вода *55+,
мезрата Червена вода (т. е. бившето и бъдещото село със същото име), Русенско *56+. Дори и в
Гостиварско през 1484 г. се прави опит за подобно «оживяване на разрушеното и безлюдно село
Чарева (Царево или Церово)» *57+. Впрочем задължението да се оживяват мезрите се разбирало
от само себе си и било в интерес на самите владелци.
Българските селяни почти не участвували в «оживяването» на мезрите — не се преселвали трайно
в тях. Но тук-таме обработвали отделни ниви или лозя, прихождайки отвън. Известно използуване
на земята станало възможно в източните райони на страната, отчасти в Беломорска Тракия и
Македония, след като започнала колонизация с тюркски племена, известни под общото име
юруци. Те именно се заели да обработват части от мезрите, обаче, общо взето, не усядали в тях, а
като християните прихождали отвън. Числото на уседналите е сравнително малко. Но и този
демографски процес не довел до възстановяването на старите села, защото юрушките
домакинства били малко на брой и в използуваните от тях мезри имало обикновено по 1 — 2, наймного 7 семейства. Това личи ясно в записите за мезрите от споменатите краища (вж. списъка на
мезрите).

Превръщането на «оживените мезри» отново в села може да се наблюдава по нашите документи,
но е много рядко явление — от всичките 420 мезри едва 3 — 4 случая. Ето един ясен по
формулировка пример: «Село Буриловче *дн. Бориловец, Кулско+. В предишния *т. е. по-стария+
регистър е било отбелязано като празна мезра. Сега се е оживило. . . — домакинства 7» *58+.
Мезрата Хрусалица (дн. Русаля, В. Търновско) била през 70-те години на века все още пуста. А
около 1502 г. е вече «село» с допълнително турско име и с изключително турско население от 36
домакинства *59+. В две слети мезри — Сливек и Искюплу край с. Сливо поле, Русенско, през 70-те
години живеели постоянно 30 юрушки домакинства *60+. Едва ли не последният пример е
разделената на четири мезра при с. Чок Доганджи (дн. Соколово, Старозагорски окр.) с общо 31
новозаселени турски домакинства *61+. С изключение на 5 — 6 случая цялата останала маса от
мезри може да бъде характеризирана като почти ненаселена с оглед на възможностите на всяко
селско землище.
Нека съчетаем белезите на мезрите, които излизат наяве от ленните регистри. Мезрите очевидно
носят български имена на бивши селища; последните са имали землища с определени граници по
отношение на съседните села и границите са се запазили през XV век. Тези именно граници дават
възможност мезрата да се оформя като самостоятелно ленно владение, в което тъкмо землището
е обект на обработка и стопанисване. В мезрите тук-таме има остатъци или следи от селски
жилищни или стопански сгради и кладенци (както личи от поселищните имена). Тези мезри
съдържали и гробища, както изтъква Шабанович. Запазили са се отделни групи овощни дървета,
някъде овощни градини, лозя и воденици, които се използували. Това са оцелели части от
постоянната стопанска структура на стари населени места. Допълнително потвърждение на тази
действителност е неотменното наличие в абсолютно всички случаи на орна земя и ливади, а не на
някакви други неизползуваеми терени. От друга страна, безлюдността на мезрите по статут и
стремежът както на фиска, така и на владелеца те да бъдат по възможност отново заселени
(«оживени») с постоянни производители свидетелствуват за съзнателно тежнение да се
възстанови животът на една унищожена за известен период демографска единица — селото. А
няколко единични случаи на прерастване на мезрата отново в село със значителен брой
домакинства — от 15 до 36, каквито са споменатите вече Хрусалица, Сливо поле и Чок Доганджи,
показват, че землището на мезрата не е било някакъв малък участък земя, а съвсем нормално
селско землище, изхранващо десетки домакинства. Селата с около 40 домакинства били типични
за средната населеност на българските села през XV век. Ето защо е съответен на фактите и на
техния разбор изводът, че мезрите са землища на необитаеми и разрушени села.
Констатацията се отнася за повече от 420 мезри. Ако към тях прибавим и селата с български
имена, но с турско население, те стават повече. За тези повече от 420 населени пункта през XV век
може да се постави по-нашироко въпросът, къде са се дянали жителите им и каква е била тяхната
участ.
Този въпрос би следвало да се разрешава едва след като го отнесем към още една група села,
заслужаваща вниманието ни, а именно онези с установени вече турски имена и заселени изцяло
или преобладаващо с турци. В подробните описи на ленните села мюсюлманите са определени
преди всичко по имената им, а в кратките — по бележката «мюсюлмани»; където пък това

указание липсва, отграничаването от християните може да се направи по имената на наложените
данъци; някои от тези имена са различни за двете вероизповедания. След сумирането на числата
от наличната документация се получава общ брой около 232 турски села *62+. Той не е
окончателен, защото липсват описи за цяла редица области. Тази липса би могла да внуши на
изследователя използуването на документалните данни за XVI век, които са в научно обръщение.
Близко до ума е, че не всички села с мюсюлманско население, регистрирани през XVI век, са
възникнали в същото столетие, а има и по-стари. Ние обаче се въздържаме от привличането на
такива сведения, защото засега поне в случаите, когато няма документи от XV век, липсва научен
критерий за определяне кое село е съществувало през XV век и кое е по-късно.
За нас е твърде важно да узнаем как са се появили тези 232 мюсюлмански села. Би могло да се
отговори съвсем просто, че при по-рядката населеност на страната през XV век това е ставало на
свободни, пусти земи редом с българските села. Едно такова обяснение не би отговаряло на
историческата действителност.
Най-вероятно е да се допусне, че османските войски, османските колонизатори и групи от
колонисти са отсядали в обезлюдените села, обявени или необявени още за мезри, като заемали
оцелелия някъде жилищен фонд, обсебвали продуктивните овощни градини, лозя и воденици,
използували изградените и функциониращите селски кладенци и чешми, удобните водопои за
добитъка, разработените вече земи, утъпкваните и оправените с бродове и мостове най-преки
пътища до градския пазар или околните села, ежедневно нужната близка гора и пр.
Привлечени от тези блага, завоевателите се настанявали в изоставените или частично обитавани
български села, записвали ги под турски имена, като присвоявали землищата на предишните
стопани. Този масов процес се вижда ясно осъществен в селата с български имена, а с жители
турци. Освен това наличността на стотици пустеещи мезри, които биха могли лесно и бързо да се
заселят, показва къде са се установявали колонистите: в края на XIV и първите десетилетия на XV
век броят на пустеещите села или мезри е бил много по-голям и именно от тях се оформили
селата с турски имена и турско население. Постепенното заселване на мезрите в някогашна
Източна България, Беломорска Тракия и Македония се наблюдава ясно през втората половина на
XV век (вж. списъка на мезрите). Така например мезрата, т. е. опустялото село Добра вода при
Разград, бива преименувана на Хасанлар; там се настанили трайно 18 юрушки домакинства и това
селище останало до ново време турско (дн. с. Благоево) *63+.
Дори и когато част от българските жители на селата оцелявали, настаняването на колонистите
ставало пак върху български имоти. Такъв е случаят със средногорското село Сушица (дн. гр.
Карлово), изглежда, средище на малка феодална област с крепост. След като завоевателите
превзели Сушица, те се устроили в «голямото село», дали му и официално турско име Шахин.
Титулярят на лена построил към 1485 г. джамия в селището, а през 1496 г. прехвърлил чрез
съдебен акт във владение на джамията и за нейната издръжка целия лен. Джамията била
издигната върху обширно дворно място на завещателя, в което се намирали неговият дом и
отделните домове на синовете му. Този голям участък земя, който сега е в центъра на Карлово,
носел българското име «Ангелина» *64+. Вероятно Ангелина е била или местна българска болярка,

или заможна жителка, която е държала участъка преди завладяването на селото от турците. Това
приемат поначало и издателите на документа. Следите на насилственото завземане на Сушица и
погубването на част от българските му жители личат в акта и по други данни. Споменават се
«развалини» на територията на лена *65+. Вероятно става дума за разрушената близка крепост и
болярски дом. На източния край на джамийското дворно място при самата Стара река (р. Сушица)
се намирала «запустялата воденица» *66+. За да има в това «голямо село», както е
характеризирано в акта, запустяла воденица, трябва да се предполага, че собственикът й или е
загинал, или е изчезнал завинаги от Сушица. А друг български селянин или турчин не проявил
желание поне да наеме разположената непосредно до селището воденица, за да я експлоатира.
Това би могло да се очаква, като се има предвид, че селището е било голямо, а в него имало още
две воденици —собственост на феодалния владелец. Но наглежда, че след превземането на
Сушица числото на жителите е намаляло, съкратила се посевната площ, оредял и броят на
мливарите, за които били предостатъчни двете действуващи воденици.
Регистрациите от XVI и следващите векове показват непрекъснат растеж на турското население в
Сушица — Шахин, който далеч надминава този на българите. Това съотношение се запазва до
първите десетилетия на XIX век *67+. Впрочем османската колонизация към 1496 г., от което време
е разглежданият завещателен акт, вече проникнала в Стрямската долина, като обхванала не само
Сушица. Защото в документа се споменава като съседно землище на изток това на село Араплъ
(по-късно Арапово, Черничево, дн. Сушица) *68+. Самото име издава присъствието на
мюсюлманско население в селището.
В Беломорска Тракия процесът на османизиране българските села се илюстрира добре от с.
Коруджи, с друго име Кая Панаръ, т. е. Каменен кладенец (с. Кая бунар, Саръшабанско).
Названието по белега кладенец, и то явно като по-старо, говори, че след превземането и
завладяването му, след избиването или отвличането в робство на българските селяни то е
получило при първата регистрация по административен път това, десетки пъти повтарящо се в
регистрите име като неизбежна поселищна сигнатура, изтласкана по-късно на заден план от името
Коруджи. Понятието Каменен кладенец сочи достатъчно ясно, че тук някога е съществувало село.
За същото говорят и 44-те орехови дървета, определени като хасса` на тимариота, а и една група
обложени с данък овощни дървета и лозята. След опустошаването му от завоевателите селото
вероятно се е превърнало в мезра, на която били настанени само три турски домакинства. Но с
течение на времето, към края на века, те станали петнадесет. С оглед на това и последната
регистрация, с която разполагаме, е извършена при статут на село. В миналото селото е било
очевидно по-голямо, защото в описа е казано, че «по-голямата част (от земята) се обработва от
външни хора»; външни лица стопанисвали и лозята *69+. Следователно в бъдеще можели да
усядат в селото още турски колонисти.
Анализът на сведенията за турските села във всички краища на страната дава все същите
резултати, каквито личат и в приведените илюстрации. Ето защо те са втора група опустошени и
обезбългарени села наред с изброените в списъка мезри и опустели селища. Така общият брой на
тези поселища и пунктове е 420 + 232 = 652.

Но изчислението не би трябвало да спира дотук, защото е все още непълно. Нашите списъци са
съставени само въз основа на разполагаеми сведения в подробните и кратките описи на ленни
владения, които покриват част от народностна територия, и то по-малката. А логично е да се
допусне, че в районите, за които липсват регистри (и то случайно!), също е имало стотици
опустели и обезбългарени селища. Документационната празнота обхваща Добруджа и почти
изцяло Североизточна България с днешните райони Силистренски, Толбухински, Варненски,
Разградски, Русенски, Търговищки и по-голямата част от Шуменски; липсват документи за
старопланинските гънки от Еленско до нос Емине, за крайбрежната ивица от Варна до Бургас, за
Средногорската долина, за местата източно от Вакарел до началото на Тракийската низина, за тази
низина от Белово до Бургас (с единични изключения, изчерпващи се от малка група семейства в
няколко села), за цяла Странджа и Родопския масив, за Одринска Тракия и Цариградския
полуостров (пак с единични изключения от същия характер). За Беломорска Тракия положението
не се различава до границите на Драмско. От големия подробен регистър за южната част на
Македония (без Серско и Солунско) са извлечени данни само за стотина села, което е може би
едва една пета или една шеста от общия им брой в този документ. А Скопско е представено
частично. Нямаме сведения за пояса покрай Вардар от границите на Скопско и Демирхисарско,
също и за края между Кюстендилско и Благоевградско.
Необходимо е да се намери обходен път за запълване на зееща-та статистическа празнина в
обезбългарените и обезлюдените села. Описите от XVI — XVII век, които ние не използуваме,
показват, че тъкмо в областите, от които липсва документация, селата с мюсюлманско население
и с турски имена са, пропорционално взето, два-три пъти повече на брой, отколкото в
статистически представените части на страната *70+. Това дава основание да прибегнем до
надеждната помощ на един друг вид османотурски документи, които могат окончателно да
изяснят демографската Картина за XV век. Става дума за запазените ръкописни сборници от
ежегодни отчетни ведомости, съставяни от централното счетоводство на османското държавно
съкровище за оправдаване или начитане на събирачите на поголовния данък джизие, който
плащали християните в европейските владения на султаните — областта Румелия. Така че данните
и тези документи се отнасят само към християните. Ведомостите са съставени по санджаци, ливи,
вилаети (аналогични на области, окръзи и околии), които напълно съвпадат с административното
деление в познатите нам вече описи. Във всяко деление е посочен само общият брой на
обложените домакинства, без те да са разпределени по селища; тоест отчитането е сборно.
Процедурната страна в оформянето на ведомостите има значение за статистическата стойност на
тези документи, затова тя трябва да бъде накратко пояснена. Предприемачите за събираме на
данъка били обикновено провинциални управници от различни степени, сановници, офицери,
съдии или богати хора с обществено влияние и спекулативен дух. На всеки от тях се възлагало
събирането на джизието в една административна област. Така че едновременно действували
множество предприемачи през една финансова година, като обикновено били сменяни на
следващата. При възлагането на данъчния сбор събирачът получавал официално проверени
преписи от ленните описи на селищата, в които щял да действува, заедно с указанието колко са
били обложените през миналата година. Пристигайки на място, той бил длъжен да се яви при

съдията (кадията) и да оформи окончателно списъка на обложените домакинства с негово
съдействие. Съдиите въз основа на копия от ленните описи, намиращи се постоянно в техните
канцеларии, и въз основа на нарочна проверка за умрелите и новородените през годината
издавали документ за действителния брой на облагаемите домакинства. След като приключвал
данъчната кампания, предприемачът, снабден със съдебното удостоверение, със собствения си
отчет и с квитанции за внесени вече в хазната суми от данъка отивал в централното счетоводство
на фиска, за да се състави там отчетната ведомост. Счетоводството му признавало по закон и по
определени тарифи няколко вида административни, транспортни и други разходи, които се
приспадали от дължимата на съкровището сума. Цялата сметка заедно със статистическите данни
за данъкоплатците и съдийското удостоверение се отразявали във формулярно подредената
ведомост, която приключвала със заверка за освобождаване на предприемача от материална
отговорност или с начет. Всички ведомости за Румелия се подшивали в един том и в този вид
служили не само за отчетност, но и като изходно указание за следната финансова година.
На наше разположение днес е един такъв том (почти напълно запазен), този за 1490 — 1491 г.,
който дори е влязъл в научно обръщение *71+. По една щастлива случайност турският историк О.
Л. Баркан откри в цариградския държавен исторически архив други томове с отчетни ведомости за
джизието от Румелия през 1487 — 1488, 1488-1489, 1489 — 1490 г., които издаде във вид на
сумарни таблици за административните области. Но и в този вид изданието съдържа богат
сравнителен материал *72+. Числовите данни на ведомостите за обложените християнски
домакинства по области дават възможност да се направят сравнения за гъстотата на населеността
на интересуващите ни райони. Корекцията на статистическата точност на извора се изразява в
следното. Можем да бъдем сигурни, че една средновековна фискална власт няма да пропусне ни
едно домакинство необложено, още повече, като се има предвид, че облаганите съставят
покорени и обезправени народности. Напротив — съмненията ни за неточност би следвало да
бъдат насочени към повишаване броя на домакинствата над реалния им брой, за да се получи повисок данъчен доход. Но тъй като тези повишавания на статистическите числа над реалното
засягат цяла Румелия, изразявайки общ подход и облагателната политика на османския фиск, те
не променят числовите съотношения за българското население между отделните области. А нас
ни интересуват тук именно числовите съотношения, защото чрез тях ще достигнем до определяне
гъстотата на населеността с българи на онези райони, за които липсват подробни или кратки
ленни описи.
Започваме с някогашната Североизточна България. Всички данни за обложеното българско
население са събрани в една обща ведомост. Обложената населена територия обхваща Северна
Добруджа, днешните Варненски, Толбухински, Силистренски, част от Русенски, Разградски, почти
изцяло Шуменски, Търговищки район и северната част на Бургаски с Анхиалско *73+. На тази много
голяма територия от Дунава чак до Анхиалско са се намирали поразително малък брой български
домакинства — едва 5744, сметнати заедно с вдовишките. Това число е толкова незначително, че
само` показва ненормалното поселищно представяне на българите в този ареал. Ненормалността
изпъква още по-рязко, ако направим статистическо сравнение с останалите части на Северна
България *74+.

Средна Северна България по онова време се е именувала по административното си средище
Никополски санджак. Той обхващал земите непосредно на запад от Североизточна България, а
именно — от Русенско-Търновско до Оряховско-Врачанско включително. Тази област е също
силно опустошена при завоеванието й, но въпреки това в нея са обложени общо 19 516
домакинства. Това означава над три пъти повече българско население, отколкото в Североизточна
България.
Такава диспропорция ще се яви, ако направим сравнение и със Северозападна България, чиято
площ е около една четвърт от Североизточна България в очертаните данъчни граници. Според
отчетната ведомост за този край в него са обложени 8639 домакинства *75+. И тук, като се вземе
под внимание разликата в териториалната площ и числото на домакинствата, съотношението е
най-малко 1 : 5—6 в полза на Северозападна България, при все че и тя е била опустошавана
многократно. Следователно ясно е, че демографското състояние на Североизточни България е
коренно различно от онова на останалите части на земите между Дунав и Стара планина.
Обяснението за разликата не може да бъде друго освен ранното завоевание на тези земи от
турците — още от 80-те години на XIV век: унищожаването и отвличането в робство,
помюсюлманчването на българското население; ранното колонизиране с османци и тюркски
племена (юруци). В течение на повече от едно столетие, до момента на данъчната регистрация до
1490 г. този процес много напреднал.
Естествено е тогава да приемем, че в Североизточна България към края на XV век е имало далеч
повече опустошени български села и мезри.
А каква е населеността с българи в Северна Тракия от началото на низината под Белово до Черно
море? В регистрацията липсва като вилает и вилаетско средище гр. Татар Пазарджик, тъй като в
това време той е бил село без административно значение, дадено за колонизиране на татарски
групи, с които османската власт още не била уредила отношенията си. Затова Марицината низина
в днешно Пазарджишко и Пловдивско се е числяла към вилаета Пловдив, както личи и от някои
ленни описи, използувани за списъка на мезрите. В отчетните ведомости са отбелязани облагания
във вилаетите Пловдив, Ески Хисар-Загора (Стара Загора), Ямбол, Карин овасъ` (Карнобат), Айтос,
Русокастро, Месемврия, Созопол и Агатопол, Алаедин овасъ (?) «и други». (Бургас липсва, понеже
тогава е бил малко селце без административно значение.) В целия този ареал се наблюдават
общо 8630 домакинства *76+. Ако направим сравнение с гъстотата на българското население на
северозапад от Тракийската низина, а именно в Софийско и по-общо в средна Западна България,
отново ще се получи изненадваща разлика. Известно е, че долините на Марица и Тунджа, както и
земите край черноморския бряг са в климатично и почвено отношение по-благоприятни за
обработка и заселване. И въпреки това населеността на средна Западна България, която е понеплодородна и с по-хладен климат, с много чисто планински краища, излиза по-гъсто заселена.
Само Софийски вилает, т. е. Софийското поле без Знеполския район на запад, наброява 8374
домакинства *77+, т. е. толкова, колкото цялата Северна Тракийска низина от Белово до Бургас
заедно с подбалканската долина, Месемврийско и Странджанско до днешната граница с Турция. А
Софийското поле е 7—8 пъти по-малко от този южнобългарски поселищен ареал. Но и това
съпоставяне не изчерпва изцяло доловената демографска особеност.

Софийско се явява нещо като средище на цяла област, която е неколкократно по-гъсто населена от
южнобългарските земи между Стара планина, Родопите и Странджа. Според отчетните ведомости
областта се състои от вилаетите: Златишки, Берковски, Асмагъ` буджак, Софийски, Знеполски и
Пиротски, Дупнишки, Радомирски, Кюстендилски, Сирищник и Славище с общо над 37 500
домакинства *78+, или над четири пъти повече домакинства в абсолютни числа, при все че
областта е три пъти по-малка от очертаните южнобългарски земи. А от тази констатация следва, че
в тях през XIV — XV век се е извършило едно извънредно силно разредяване на българското
население. И тук ранното османско завоевание и колонизация от 60-те години на XIV век са
оказали своето определящо действие. Друга зона, в която могат да се търсят следите на подобен
процес, е Одринска (югоизточна) Тракия, или по-точно и по-пълно — земите между долното
течение на Марица, Черноморския бряг, Босфора и Мраморно море до устието на Марица. В тази
топла, добре напоявана от реки и високоплодородна земя, заселена гъсто от най-дълбока
древност, са означени вилаетите Одрински, Чаталджански, Визенски, Димотишки, Мидийски,
Еноски и Галиполски и общият брой на обложените в тях домакинства е към 4800 *79+. Числото е
твърде малко за размерите на областта. При това Одринският вилает заедно с града обхваща над
три хиляди домакинства, така че на останалия много по-голям дял от ареала се падат едва към
1800. Одринските домакинства са разпределени неравномерно: около 1100 в самия град и към
1930 в северозападната част на вилаета — вероятно в гънките на Странджа планина, докато
хълмистата и равнинна част е слабо застъпена. Ето защо и тази област може да се смята за
обезлюдена през XIV — XV век, още повече, че тя първа понася ударите на завоеванието и
османската колонизация и най-дълго се намира под османско владичество — още от 50-те години
на XIV в. Освен българите тук са живели още гърци, повечето погърченн траки и славяни, но
предимно в градовете, докато селата са имали почти изцяло български жителски състав. Едно от
доказателствата за това е фрагментът от подробен ленен опис на нахиите Кешан, Ипсала и
Хайребол за селата Баир бунар (Баш бунар, Булгаркьой), Кадъ`, Меден тепеси и Карани. В
списъците на домакините фигурират български народни имена. Документът е от края на XV или
началото на XVI век *80+. Обхождаме от изток целия Родопски масив, без да го разглеждаме,
защото данните за него са явно недостатъчни или поне неясни и могат да предизвикат разни
възражения, без да доведат до положителен статистически резултат.
Преминаваме в Егейска Тракия. Тук първата регистрирана в данъчно отношение област е
Гюмюрджинският вилает с граници на изток Марица, а на запад пределите на Драмско. В тези
предели са отбелязани заедно с жителите на градовете около 2200 домакинства *81+, което е
също много малко *82+. Във вилаета на Драмско подобно на Гюмюрджинско има обложени 2794
домакинства *83+. Едва в района на Сяр положението се променя благоприятно за християнското
население. Ако прибавим към вилаета Сяр и малкия съседен на него вилает Зъхна, ще се образува
сума от 10 431 домакинства *84+. Но това показва колко силно са опустошени споменатите вече
краища Драмско и Гюмюрджинско, които имат при това по-голяма поселищна площ от Сярско и
Зъхненско.
В македонската област не може да се приложи този прост принцип на сравнение между краища,
който използувахме досега. От Сяр до албанската етническа граница, а на север от двете страни на

р. Вардар се редят вилаети, чиито числови данни са ниски и дават преки и ясни демографски
характеристики. Но фактът, че в тези предели има също много мезри, а и села с турско население,
което се вижда от подробните и кратките регистри *85+, говори за възможността да се издирят
следите на големите популационни промени в ущърб на старото население. За достигането до
такава констатация помагат сведенията, извлечени от д-р М. Соколоски от Цариградския
държавен исторически архив, където е имал на разположение подробни описи на селищата в
македонската област с дати от втората половина на XV век и от 1519 г. Тези документи влизат за
пръв път в научно обръщение. Еталонът за сравняване, който избираме от тях, са вилаетите (или
нахиите) Скопски и Лерински. Според д-р М. Соколоски. те са били най-големите по брой на
селищата. През 1450 г. Скопски вилает (нахия) наброявал 196 селища, в които според данъчните
ведомости от 1490 г. били обложени 5841 домакинства (включително неженени и вдовици) *86+. А
Лерински вилает (нахия) имал около 1481 г. 167 селища, в които през 1490 г. били обложени 4472
домакинства (с неженени и вдовици). Според д-р М. Соколоски тези два вилаета (нахии) се
отличават от всички останали и с най-големия брои турски колонисти в тях *87+. Затова Скопско и
Леринско могат да послужат със своите числови демографски показатели като разграничители
между две групи вилаети. В първата ще влязат онези от тях, които имат по-малък брой селища от
Скопско и Леринско, а равен или по-голям брой домакинства. И те са:
В тези вилаети (нахии) следователно е запазено отпреди османското завоевание или пък се е
създала вследствие на него една значителна все пак група християнско население.
Срещу горните вилаети стои втора група. В нея се числят вилаетите с по-малък брой села от
Скопско и Леринско. Но същевременно с по-малък брой обложени домакинства, който в доста
случаи е съвсем незначителен — от две хиляди до неколкостотин. Тук посочваме някои от тях по
данъчните ведомости от 1490 г. Особено рядко са заселени вилаетите (нахиите) на голямата
Солунска област: Солун с града — 1961 домакинства, Стефанина — 809, Агатия — 965, Каломерия
— 1338, Хортач — 1463, Кешишлик (Халкидически п-ов) — 1744 *88+. Но подобни вилаети (нахии)
има и по` на север: Йенидже Вардар — 1526, Оливера — 1645, Магалич (?) — 181, Шушманос —
294, Морихово — 1473, Малешево — 968, Горна Грашннца— 1071, Куманово — 424 и други *89+.

Сравнението между вилаетите (нахиите) с голям брой домакинства и тези с много по-малък или
нищожен брой такива би могло да продължи с още десетки случаи от двете групи, без да се

изменят числовите съотношения. Приложеният списък има за цел само да покаже, че тази
своеобразна разпределба на гъсто заселени и слабо заселени райони върви по централната ос на
македонската област от североизток към югозапад. При това се забелязва преобладание на помноголюдните вилаети (нахии) в западната половина на областта. Разликата в броя на
домакинствата за двете групи е твърде голяма и тя говори ясно за големи загуби на население в
края на XIV и през XV век, и то в краища, за които сведенията за пустеещи села и мезри са
частични или съвсем липсват.
Макар че достъпните засега турски регистри дават известни възможности да се види отчасти
османската колонизация в Македонската област, картината е далеч непълна и разхвърляна, така
че не отвежда до определени заключения *90+.
И така с помощта на отчетните данъчни ведомости от 1490 г. се набелязаха най-обезлюдените
области, за които инак почти напълно липсват демографски данни. Географският ареал на
селищното обезлюдяване обхваща, както пролича, цяла Североизточна България с Добруджа,
Южна България, включваща района на Вакарел до Белово, Средногорската долина, цялата
Тракийска низина с причерноморската ивица от Варна до Ахтополско, Странджанско, Югоизточна
Тракия с Цариградския полуостров, в Беломорска Тракия земите от долното течение на Марина до
Серско и накрай множество райони предимно в източната половина на Македонската област.
Конфигурацията на районите в Македония, заселени с турци и юруци, издава не само стремеж да
се колонизират природно богати и климатически благоприятни земи, но също и желание да се
турцизират в една или друга степен по-важните градове и да се създадат стратегически групи в
най-западните краища. Това проличава много добре върху всички етнографски карти на областта
от XIX век, събрани и обнародвани от В. Кънчов. В тях, разбира се, ареалите на турското население
са поразширени и малко размити вследствие вековния демографски процес *91+. Но по основа
първичните поселнически райони са същите и отчетливо се определят. Числовите данни на
отчетните ведомости за 1490 г. са използувани като една все пак доста надеждна опора. Те се
явяват с известно приближение като постоянни величини, които постепенно нарастват, и то в
същите административни единици за една-две предходни и една следваща година. Това е
показано в споменатата вече публикация на О. Л. Баркан *92+.
Впрочем тази демографска действителност се обяснява и потвърждава изцяло от византийските и
османските хронисти. Те рисуват завладяването, опустошаването и обезлюдяването, а след това и
колонизацията с османци и юруци през XIV и XV век на цяла Югоизточна Тракия, на Егейска
Тракия, на Добруджа, на областите «Загора» и «Филипопол», «чак до (планината) Хемус» и до
София, на областта със средище Скопие. Колонизацията е била особено интензивна и планомерна
при султаните Баязид I и Мурад I *93+.
«Най-силно пострадаха, казва В. Кънчов, от турския наплив българските земи в полуострова.
Християнското население избяга по планините и там през XVI столетие основа големи български
села, които после се обръщат на градовце. В плодородните равнини на Северна България,
Македония, Сърбия и Босна, дето на първо време турски колонисти не се бяха настанили, е
запазено християнското население благодарение на спахийската стопанска система. Първите

турски големци получаваха спахилъци и имаха интереси да запазят в тях християнската маса, за да
им работи.»
«През XVII столетие турско-мохамеданското население още надделява на много места в
полуострова. През това време се селят още пастирските коняри в Македония и турски земеделци
в Делиорман и Тузлука. Тогава и потурчването продължава усилено» *94+.
Така че било е правилно да се ръководим от числовите съотношения на облагаемите домакинства
в гъсто- и рядко населените области, да вземем под внимание площта на очертаните обезлюдени
ареали, а също да отчетем в тях благоприятните физико-географски, стопански и исторически
предпоставки за гъстата им населеност в предишните векове. На това основание се определя и
аритметичната пропорция между броя на известните вече мезри, пустеещите и обитавани от
турци села на обща сума 652, от една страна, и възможните поселищни единици в очертаните
току-що части на завладените земи без Македония и Родопската област, от друга. Вторият член на
пропорцията е фактически неколкократно по-голям, но ние го намаляваме с оглед на възможните
демографскостатистически нееднородности, от които би могла да произтече и числова грешка.
Числото 652 следва да бъде умножено на две, за да се получи по-реален общ брой на
опустошените и обезлюдени селища в посочените земи към края на XV век. Важно е да се
установи поне приблизително колко домакинства са изчезнали от тези 1304 селища. Говорим за
домакинства, защото тази не съвсем точна социална единица се използува в турските документи и
ние следва да се придържаме о нея.
Нека не се забравя, че общият брой на тогавашната поселищна система ще да е бил около 6000,
като вземем под внимание цяла Северна България с Добруджа и земите на запад от Тимок до
Морава, а на юг от Ниш до Пирот; цяла Македония, южнобългарските земи (от Софийско до
Серско); Северна Тракия (до брега на Черно море); Родопите; Цариградския полуостров с Егейска
Тракия (до Серско включително).
За съжаление не ни е известна средноаритметичната заселеност на селата през XIV век. Затова ще
се ограничим с изчисляването на тази величина за XV век въз основа на броя на домакинствата
във всички турски документи, с които боравим и преди всичко с I и II. Изчислението дава 43 (±3)
домакинства в селище. На тази основа се получава ориентационното число 55 072 домакинства. А
за да узнаем колко души включва този брой домакинства, следва да приложим уговорения
коефициент за числеността на домакинството през XV век, и то предимно за Балканския
полуостров и в Мала Азия. Този коефициент е използуван от турския историк Иналджик, от
унгарския историк Й. Перени, от югославските историци Боянич и Соколоски и се равнява на
петима души *95+. Следователно става дума за загубата на приблизително 280 360 души българско
население. И тъй числото 280 360 души е относителна стойност, с която ще оперираме по-нататък.
Васил Кънчев в съгласие с Й. фон Хамер и В. Григорович дава интересни сведения за
обезлюдявенето на Цариград с околностите му и повторната му колонизация, извършена от
султан Мохамед II с гърци от Пелопонес, със сърби от Сърбия и с други християни, както и
заселването на Гелибол с българи и други християни от Мурад I. Авторът съобщава също, че

според преувеличени данни след покоряването на Сърбия оттам били изведени 200 000 пленници
и били пръснати из Азия и Африка *96+.
При определяне на общия брой на опустелите български села (оттам и на масата загубено селско
население) първият числов показател се образува от списъка на мезрите. Ето защо заслужава да
бъдат разгледани възможните поселищно-исторически възражения във връзка с определяне на
характера и числото им. Това ще допринесе за утвърждаване на голямото значение на този вид
обезлюдени села.
Би могъл да възникне въпрос, дали мезрите не са се образували изцяло или отчасти в резултат на
друга причина, с именно местенето на селищата през време на чумни и други епидемии.
Допускането има два варианта. Първият е селото (т. е. жилищният му комплекс да се е
преместило временно в по-изолирани от контакти или по-хигиенични местности, а след
преминаването на епидемията жителите да са се върнали обратно в старите си домове; тогава
новото временно жилище би могло да се превърне в мезра. В други случаи старото селище е
могло да бъде изоставено завинаги, за да се превърне то именно в мезра. Двете възможности се
свързват с описани в научната литература факти за премествания през «чумави времена». Сам
авторът на книгата се е занимавал с този въпрос в една отдавнашна публикация (Хр. Гандев, Към
историята на «чумавите времена», И з в е с т и я на БИД. Кн. XVI - XXI, 1939, 79 — 83; вж. също М.
Мичев, Временни разселвания или преместване на някои селища във Врачанско през XVIII век
поради чумни епидемии. И з в е с т и я на ЕИМ. Кн. 7, 25 — 44. Ала тези примери са твърде малко,
за да бъдат надеждна опора при разсъждения в набелязаната посока. Разборът на случаи с чумни
преселения под и до следните фактически констатации.
Както през цялото средновековие, така и в XV век епидемиите на Балканския полуостров не са
съвсем редки и се споменават напълно отчетливо в различни исторически извори. Те като че ли се
редуват в периоди_от порядъка на 5 — 10 години. (Вж. например съкр. VII; Л. Йончев. Из
хрониката на Йоан Кантакузин, Родопски сборник. Т. 1, С., 1965, 245 — 247; Б. Цветкова. Паметна
битка на народите, 93—110, и други автори.) И ако се приеме, че всяка нова епидемия е ставала
причина било за местене на села, било за масово измиране на жителите им, то това непременно
би било регистрирано някъде и по някакъв начин. И естествено най-подходящо и най-меродавно
място за такава регистрация биха били кратките и подробните ленни описи на селата. Защото
както държавното съкровище, така и тимариотите са били най-заинтересувани да установят точно
дали са на своите стари места селата и в наличност ли са записаните от по-старо време в тях
домакинства. Именно тези описи съдържат стотици допълнителни служебни бележки, датирани
от различни години и десетилетия след съставянето на съответния опис. В бележките се описват
всякакви обстоятелства, които са променили статуса на селото в мезра или, обратно,
намаляването или изчезването на жителите в отделни случаи: разбягали се при военен поход,
отвлечени в плен, отведени в Цариград, укрили се в съседни села, заселени административно в
друго селище и пр. Всички бележки от подобен род, отнасящи се почти изцяло за мезрите,
показват колко внимателна е била проверката и колко индивидуален подходът спорен местните
фактически обстоятелства. И тъкмо затова е от решаващо значение, че в селските описи от всички
краища на страната без изключение не се среща нито една бележка или дори намек за мезра,

произлязла от местене на село поради епидемия; не се срещат и сведения за разбягване на
селяни поради такива епидемии. Същата регистрация е била пренасяна периодично в книгите за
държавните данъци на селското население. Няма по-пълно и по-меродавно записване и описване
на селата и техния жителски състав от това на документите, с които работим. И когато в тях се
премълчава абсолютно факторът чумни епидемии въз връзка с мезрите и селата, а също и във
връзка с обитателите им, това означава, че за феодалната власт и за нейните финансови
ведомства и органи този фактор не е съществувал. За тях същинският произход на мезрите е бил
съвсем ясен като последица от завоеванието.
Липсата на всякаква информация за демографските последици от епидемиите в ленните описи
следва да се дообясни и топографски. Страната е била рядко населена, с по-малък брой села, при
много по-малък брой жители въз всяко от тях; движението на хора по пътищата за градовете или
между селата е било слабо. При тези условия заразата се е пренасяла бавно, засягала е по-малък
брой лица в по-дълги периоди от време. И затова до катастрофално обезлюдяване на селища или
до преместване на още здравите им жители не се е достигало.
Има и други факти, които противоречат на разглежданото от нас твърдение. Ако обитателите на
едно село са се преместили, тяхното старо селище заедно със землището не е мезра, а се води и
списъците като редовно село и се посочва къде се намират жителите му; такива случаи има с
десетки в описите, но те не произтичат от епидемии. Ако пък обитателите на старото село са се
преместили на неколкостотин метра или на два-три километра в своето землище, регистраторът
няма никакво основание да записва мезра, защото жителите са налице, а заедно с тях и
землището им. В описите няма отбелязани случаи, при които да се виждат развалините на
изоставеното село редом с новообразуваното. Подобно записване на развалини е било и пълно
ненужно от административно гледище.
Нека се спрем и на друго възможно съображение, като изхождаме от поселищната
действителност във връзка с епидемиите през XVIII — XIX век. Нашите наблюдения, засягащи
последните два века, ще се свържат в една картина, в която са нанесени като съвкупност сведения
от XV до XIX век. Но имаме ли логическото право да проецираме тази картина само върху XV век?
Естествено не. Всеки век носи своите наслоения, всяко столетие се различава от предходното по
известни условия на живота. И както ще видим по-нататък, дори XV век се дели на две неравни
половини, характеризирани по определени явления. Ето защо поселищните промени от чумни
епидемии през XVIII - XIX век не дават на изследователя правото априорно да ги отнася към XV
век. Тази априорност изпъква още по-ясно в светлината на факта, че възможните най-масови, найдостоверни и административно най-заинтересувани извори от XV век — ленните и данъчните
описи, пазят безразлично мълчание по въпроса за чумните епидемии. Това мълчание лежи върху
цялата останала османска и българска документация. (Разбира се, това не значи, че липсват
изобщо сведения за периоди на чуми или други епидемии, но че наличните данни нямат
отношение към разглежданото от нас явление.)
Възможно е да бъде формулирано друго възражение, и то в по-широкообхватен вариант, а
именно, че някои (повече или по-малко на брой) регистрирани мезри са могли да бъдат по-стари

от османското нашествие, да датират от цяла редица по-ранни столетия. Първата историкодемографска и аграрно-историческа несъобразност в такова допускане произтича от следните
факти. Никога едно средновековно село, което загубвало завинаги жителите си, не е оставало в
това състояние чак до XV век, когато османската регистрация го заварва и записва като мезра.
Подобно явление при все пак нормалните жизнени условия на Първата и Втората българска
държава е траело не повече от две-три десетилетия максимум. Ето обосновката. Ако изобщо не се
набирали нови селски домакинства (което всъщност е изключено), землището се придавало на
съседното село завинаги като част от неговото землище със съответната ленна регистрация, която
е действувала също така добре, както и османската по-късно. Това е било в интерес на местния
болярин и на държавата. Феодалнозависимата земя (а друга не е имало въз основа на принципа
nulle terre sans seigneur) трябвало да дава доходи и следователно била свързана с работни ръце. В
този случай старото село изчезва и от регистрите, и от лицето на земята, затова не може векове
наред да чака идването на османските фискални власти, за да го регистрират като мезра. А те не
са записвали несъществуващи землища. Вторият изход от обезлюдяването на едно село, който
впрочем бил най-обикновеният, се състоял в това, че боляринът съумявал да събере постепенно
зависими селяни от по-младото поколение семейни двойки и да възстанови селото като стопанска
единица. И в този случай няма място за мезра.
Всички разгледани съображения не водят до приемливи допускания за друг произход на мезрите
освен този, който ние посочихме, защото не са основани на фактически материал и не се
потвърждава от наличната документация, а, напротив, се опровергават от нея.
Такива големи поселищни празноти, пръснати почти равномерно из цялата страна, са могли да
възникнат и да се задържат сравнително по-дълго време само ако от етническата територия е
изчезнало голям брой коренно население, което не се възстановявало бързо чрез биологическо
възпроизводство.
Затова не намираме основание да се двоумим по произхода на мезрите като резултат от
османското разорение. Установеният в списъка им брой следва да се приеме изцяло. Всъщност
критичното отношение към него би могло да бъде насочено в друго направление, а именно, че
той не е абсолютно пълен, което проличава от следното обстоятелство. Ръкописът на настоящия
труд бе изцяло завършен и подготвен за печат, когато едно ново документално издание на
цялостен опис на тимарите в Северозападна България от средата на XV век покачи изведнъж с
няколко десетици броя на мезрите в този край. Такива частични попълвания са възможни и за
останалите области, понеже подробните и кратките описи за тях са тук-таме фрагментарни. Както
отбелязват издателите им, а също и Стр. Димитров, при събирането на фрагментите в едно цяло
се вижда, че някъде липсва по някой лист. В тези, макар и неголеми празноти също не е
изключено да фигурират мезри.
Броят на установените мезри има съществено значение като числов мащаб, които ще се нанася
върху областите, непредставени с ленни описи. За последните ние използуваме, както вече
видяхме, обобщените сведения за данъка джизие от 1490 — 1491 г., определящи по
административни единици броя на християнските и респективно на българските домакинства.

Това обхващане на цялата страна за определяне общите загуби на селско население е всъщност
моделиране на един историко-демографски процес, а не пряка статистическа таблица с абсолютна
числова стойност. Моделът е изграден от реални и обективни данни. Те са: първо, броят на
регистрираните мезри в нашия списък заедно с турските села и това се явява като кратна мярка
(тази мярка би могла да бъде само по-голяма, но не и по-малка); второ, непомерно малкият брой
на българските домакинства в областите без ленни описи съобразно данъка джизие.
Съотнасянето се извършва не само по броя на домакинствата, но и по географската и поселищната
площ на ареалите; взета е под внимание и осъществяваната от османските султани и пълководци
политика на извличане на селско население. Тази политика и нейното приложение на практика са
отбелязани от самите османски летописци и от безброй други свидетелства, използувани вече от
Б. Цветкова в нейната монография «Паметна битка на народите».
Точността на обобщеното число за загубеното селско население зависи още и от индекса за
средния брой на домакинствата в едно селище — 43 (±3), който се чете било като 40, било като 46;
ние го вземаме в средната му стойност 43. Ето прочие на какви основания е изграден моделът за
общия брой на загубеното селско население през XV век. Естествено като всеки историкодемографски модел той представя нещата с някакво приближение.
Би следвало да завършим с отбелязването на други два демографски момента, противоположни
по значение. Единият допринася за намаляване на общия брой загубено селско население, а
другият — за неговото увеличаване над приетия от нас брой. Но тъй като тези моменти не се
поддават на никакво числено определение, те не могат да влязат в нашите сметки. Ние ще ги
разгледаме само за да получи читателят представа за тяхната стойност.
В течение на повече от век всяка българска област е била многократно опустошавана и
обезлюдявала чрез пленяване и отвеждане в робство на онези селски жители, които попадали в
зоните на военните действия или ставали жертва на грабещи османски отряди, отклоняващи се от
основния си път по околните села. Естествено завоевателят се стремял да отвлече колкото е
възможно повече пленници роби. Но както това е ставало през всички минали векове и в почти
всички страни, поробителите невинаги са успявали да пленят всичко живо. Известен брой жители
по една или друга случайност се избавяли от плен и избягвали в неизвестност.
Така, когато определяме загубите на население от мезрите, следва да не забравяме, че тази
загуба не е била стопроцентова. Т. е. нашата обща цифра на загубите би следвало да се понижи.
Но веднага след тази манипулация ще сме принудени да пристъпим към повторно увеличаване на
загубите поради друг масов източник на неточност. Това са селата, които са пострадали частично
— повече или по-малко, но не са се превърнали в мезри, а са продължили да съществуват със
статут на нормални села. Не е възможно да се определят числово изчезналите от тях домакинства,
но те увеличават общата загуба съществено. Такива села, както показват документите, е имало из
цялата страна — в тях живеели две-три, пет-десет, петнадесет-двадесет домакинства. Подобна
слаба обитаемост (не) би могла да се смята за нещо нормално, ако ставаше дума за колибарски
селища или махали във високопланински краища. Но случаят не е такъв. Селата са равнинни, с
всички необходими благоприятни условия за развитие; те съседствуват или са обкръжени от села

с по 40 — 60 и дори 80 домакинства. Нашата поселищна система се е оформяла и обогатявала наймалко едно цяло хилядолетие преди XV век. При точкова дълъг демографски процес е
закономерно да се създаде, общо взето, равномерно разположена система от села на найподходящи места в равнините. Естествено е всички тези села да бъдат пълноценни като
поселищни единици. Но картината от XV в. не е такава. Маломерните по брой на домакинствата
села са много; тяхното, така да се каже, «патологично» състояние е съвсем ясно. Те са били
застигнати от опустошенията, макар да не се водят като мезри. Не е изключено известен брой от
тях да са били веднага след завоеванието мезри, а при следващите регистрации вече да са
категоризирани като сега, обитавани от няколко домакинства. Както и да е, тези села явно също са
загубили част от своя жителски състав. Всъщност те толкова приличат на мезри, че ние нямаме
сериозен отличителен белег, за да ги разграничим от тях. И ако все пак ги подминаваме, това се
дължи на формалния регистрационен белег «село» без други писмени обяснения, които биха
дали основание за по-особен подход към тях. Явно е обаче, че част от тяхното население е
изчезнало. Но тук както изчисляването по брой на загубените жители, така и предположенията са
безпредметни. Можем само да поставим едно срещу друго тези две противоположни по смисъл
изтичалия на жива човешка маса в едната и другата посока, да ги сметнем като взаимно
погасяващи се, макар и условно. Тъй че установеният вече общ брой на загубено селско население
си остава горе-долу същият.
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Обезбългаряване и частично презаселване с българи на градовете и крепостите-селища.
Обобщени резултати за загубата на селско и градско население

1.(Дръстър, Тутракан, Разград, Шумен, Червен, Търново, Ловеч, Плевен, Оряхово, Лом)

В горния статистически сбор обаче не са включени градовете. Техните демографски показатели
налагат други изисквания, без които би се деформирала картината на селското обезлюдяване,
затова следва да се разгледат отделно.
Ако потърсим имената на градовете в ленните описи, ще установим, че XV век заварва една
съвсем развита градска система, наследена от българското средновековие. Отбелязани са
множество градове и селища от градски тип, за които в средновековните български писмени
паметници не се споменава нищо и чието съществуване в такова отдалечено време доскоро беше
съмнително или просто недоказуемо поради неиздирени още археологически свидетелства.
Оказва се, че цялата мрежа от градове е съществувала тогава такава, каквато ни е позната от XVIII

— XIX век, без Трявна, Котел, Панагюрище, Копривщица и Калофер, които, изглежда, се оформят
от XVI век нататък. Отбелязаните в документите градове са били векове наред съвсем естествено
свързани с околните селски райони, а в някои случаи и с големите търговски пътища. Почти
всичките имали по близките възвишения крепости, а извън крепостните стени градски жилищни
квартали, занаятчийски работилници, търговски магазини, пазарища, църкви, манастири.
Градската система била в стопанско, социално и културно отношение под равнището на средно- и
западноевропейските градове *97+, градското население по-малобройно, а градовете с по-малки
размери. Видин, Търново, София, Пловдив, Одрин, Скопие, Сяр и Солун се отделяли като
изключение със своите 7 — 8, 10 — 15 или 20 —30 хиляди жители, докато останалите градове
имали до 3 — 4 хиляди най-много.
При такова състояние настъпило нашествието на османските войски. Естествено е да се очаква, че
щом повече от две хиляди села при това завоевание са били обезлюдени, градовете също не ще
да са избегнали тази участ. Още повече, че те са били, от една страна, защищавани, а, от друга
страна, обсаждани и превземани, поради което са понасяли много по-големи загуби в хора. Не
бива да се забравя, че градските квартали се разполагали обикновено извън крепостите,
защищавани от гарнизона или събраното набързо народно опълчение. За цялото гражданство
нямало нито място, нито вода, нито достатъчно припаси в самата крепост. Голяма част от
обитателите обикновено оставали почти изцяло навън от жилищните квартали, за да подпомагат
при възможност защитниците с припаси, да им донасят или отнасят вести и пр. Това градско
население пострадвало най-много, защото османските отряди заемали още в началото на
обсадата най-удобните квартали, които били извън обстрела и атаките на крепостта. И в тях
отчасти погубвали при грабеж, отчасти пленявали като роби жителите още преди падането на
крепостта. Какъв е бил жителският състав на някои от тези градове през XV век, разкриват самите
документи.
По неизбежност разборът на сведенията за градовете следва да бъде извършен при друг
методически подход, защото не ще имаме работа с мезри или с населени от турци български села.
В почти всички случаи градовете били живи, функциониращи поселищни единици, преминали
през много по-сложни демографски превратности от момента на османското завоевание до
десетилетията, през които ги описват нашите документи. В случая вече далеч не е достатъчно да
знаем само броя на домакинствата в тях. Тези данни са само един елемент на необходимия посложен историко-демографски анализ, който използува редица закономерни, а понякога и
случайни фактори, обуславящи развитието на живота в отделните градове.
Запустяването на десет или двадесет села в един район наистина снижава неговия демографски и
стопански потенциал. Но той все пак би живял що-годе нормално, ако градското му средище би
продължило да го обслужва. Ако то е обезлюдено напълно и съсипано, настъпва по-дълбоко
разстройство, деградация и снижаване жизненото равнище на самия селски район. Ето защо,
дори и когато градовете са опустошени и обезлюдени, тяхното цялостно или частично
възстановяване се явява като по-важна задача за османската феодална власт, тъй като тя се
нуждаела от съответни административни средища, за да владее и управлява даден район, край
или област. Така че възстановяването на градовете се подчинява на по-други закономерности.

Числовите данни за броя на домакинствата в тях не са от времето на завладяването им от турците
през 60-те — 90-те години на XIV век, а от едно време, което е с почти цяло столетие по-късно; за
някои градове този период е дори 120 — 130 години (например Сяр и Костур). Естествено е при
подобно положение нашият изследователски поглед да бъде обърнат назад към момента на
катастрофата. В този ретроспективен ход ние по необходимост ще отчитаме всички известни
фактори, действували върху съдбата на гражданството от времето на попадането му под османска
власт. Само по този начин ще се доближим до исторически достоверното състояние на градовете
при завладяването им.
А когато характеризираме самото им завладяване, веднага трябва да изтъкнем едно също
историческо положение.— че те са били далеч по-привлекателен обект от селата не само в
стратегическо отношение, но и за масово разграбване. В градовете имало много по-голямо
количество готови пари, освен това търговски стоки, лични скъпоценности, домашен инвентар и
дрехи, занаятчийски инвентар, църковни утвари от злато и сребро; от града могли да бъдат
отведени наведнъж в робство много голям брой хора, и то по-ценни като търговска стока, понеже
владеели някакви занаяти или разбирали от търговия и пр. Ето защо градовете, малки и големи,
почти без изключение били превземани, ограбвани и обезлюдявани. Когато Мохамед II покорявал
важен град, разделял населението на три части: бедните оставял да работят земята в околността;
средната класа граждани обръщал в робство и раздавал между войниците си, а болярите избивал,
потурчвал или изпращал било в Азия, било в Цариград. След превземането на последния той
заселил там турски жители от Трапезунд, Синоп, Кония, Карман и други азиатски градове.
Според едно предание, запазено в Охрид, при завладяването на този град 3000 души християни
заедно с управителя му побягнали в Италия *98+. Такова цялостно опустошение на всички села не е
било възможно.
Започваме прегледа от Североизточна България.
Средновековният Дръстър (дн. Силистра), описван от османски и западни летописци през XIV —
XV в. като най-голям, най-богат и с най-високи крепостни стени град в държавата на цар Иван
Шишман, преживявал най-тежките времена на своето съществуване между годините 1388 —
1462.
Към 1383 г. османските войски го завладели, избили защитниците му, ограбили богатите
граждани и отвлекли в робство жителите му, като установили свой гарнизон и поставили началото
на заселването му с турци. Ала около 1389 г. влашкият войвода Мирчо успял със своите войски да
превземе Дръстър и да го задържи до средата на 1391 г., когато османци отново го завладяват.
Остатъците от българското гражданство отчасти избягали или били насилствено евакуирани с
оттеглящите се власи на тяхна земя, отчасти избити от турците или отвлечени в робство, загдето
поддържали Мирчо. Но в 1404 г. същият войвода отново преминал Дунава и използувайки
благоприятна възможност, повторно превзел града, който останал под негова власт около 11
години — до 1415 г. В следващата 1416 г. османските войски разбили Мирчо и се настанили в
Дръстър. Участта на новите му граждани от околните села била пак същата — бягство през Дунава,

гибел от турски ятаган или отвеждане в робство. През 1425 г. връхлетяло ново бедствие. Влашкият
войвода Дан II заедно с Фружин, син на Иван Шишман, предвождайки влашки отряди, превзели
крепостта, разрушили я заедно с града, който разграбили, като отвели отвъд Дунава и част от
гражданите. А когато турците с оръжие възстановили своята власт над Дръстър, естествено пак
излели гнева си върху останалите български жители. Около десет години по-късно, в 1445 г.,
очевидец на самото място и осведомен от множество местни хора отбелязва, че Дръстър бил
«отново добре застроен и заселен». Следващата катастрофа той преживял през 1462 г., когато
влашкият войвода Влад Цепеш според собственото му писмено съобщение го превзел и
опожарил, като избил в града и две ближни села 6840 турци и българи *99+.
От описаното се вижда, че средновековният Дръстър не само загубил коренното си население, но
и неведнъж след 1388 г. бил обезбългаряван, при което пострадвали междувременно
придошлите от околните села нови жители. Така че през XV век той изобщо не може да фигурира
в списъка на градовете с постоянен граждански състав от български произход. По-късното, макар
и бавно възстановяване на града от края на XV и през XVI век като седалище на санджак-бей и
военноадминистративно средище на Силистренски санджак излиза извън рамките на
изследването ни. Не е случайно, че липсват регистрационни данни за самия град Силистра от XV
век. Неговото демографско състояние е отговаряло на общото обезбългаряване на областта, което
пролича при разглеждането на отчетните ведомости за данъка джизие от 1491 г. в областта на
Силистра.
Следващият град е Тутракан. В него имало изградена крепост по време на Втората българска
държава и малък град с местно търговско значение. Около 1388 г. Тутракан бил превзет от турците
и заедно с почти цяла Североизточна България излязъл от състава на Иван-Шишмановата държава
[100+. Почти едно столетие по-късно, към 1480 г., крепостните съоръжения на града все още се
охранявали от едно стражево поделение с обща численост 25 души, но разделено на три групи с
различни военни задължения. Самият комендант на крепостта владеел Тутракан като среден лек
(зеамет) и разходвал доходите от него за лична издръжка, а отчасти и за изплащане заплати на
войниците. В града живеели 82 български домакинства и 3 вдовици *101+. Разбира се, този брой
на домакинствата е твърде малък; те с мъка поддържали градския живот и стопанство; по-скоро
те задоволявали исканията на гарнизона за продукти, занаятчийски услуги от най-различно
естество, коларски и конски превоз на разни материали, наряди за груба изкопна, санитарна и
друга работа. Малкият брой на домакинствата бие в очи още и поради обстоятелството, че в града
няма записано турско население, което би облекчило стопанското напрежение на българите и би
пооживило и до известна степен нормализирало числено гражданския състав.
Но ние заварваме споменатите 82 домакинства може би повече от 90 години след завладяването
на града. А нима през тези десетилетия Тутракан не се е увеличавал поне с 1 — 2 домакинства на 1
— 2 години? Трябва да се предполага, че е расъл, ако се е развивал при нормални условия.
Съгласно един демографски закон всеки град при нормален режим на развитие расте по-бързо от
общата жителска маса на селата, понеже разчита не само на собственото възпроизводство на
населението, но и на постоянен приток отвън. Това особено силно важи за град край Дунава, през
който се извършвала някаква износна и вносна търговия, риболов и водни превози независимо от

по-малкия или по-големия им обем. Икономиката, по-сносните материални условия на живот и
сравнително по-голямата обезпеченост срещу насилия и грабежи привличали в градските
средища селско население. В светлината на тези обуславящи положения следва да се приеме, че
Тутракан след завладяването му от турците е загубил изцяло първоначалното си гражданство. А
по-късно са се набрали споменатите 82 домакинства. Те са толкова малко, че не отговарят на
никакви пропорции за поселищно развитие в течение на 90-годишен период, и сочат по-скоро, че
тези условия са били ненормални или по-точно, че градът е загубвал неведнъж българското си
население.
Тези основни демографски условия, които се поставят при преценката на броя на българското
население от градовете през втората половина на XV век в сравнение с числеността му веднага
след падане под османска власт — в края на XIV век, важат за всички останали градове и селища
от градски тип. Затова и по-нататък ще напомняме за тях.
Друг средновековен град на югоизток от Тутракан е Разград. Но неговото име не се чете никъде в
подробните и кратките описи като означение на селище или административна област, в какъвто
вариант и да търсим името — Разград, Хразград, Хезарград или Хръзград. А при това имената на
съседните градове или по-малки укрепени пунктове, които оглавявали все още административни
райони, се споменават по разни поводи в описите, например Провадийската крепост, бившата
крепост и селище Гериловец (Преславско), Шумен, Чернови (т. е. град и крепост Червен) и други
*102+. Още по-показателен е фактът, че една мезра «Добра вода или Хасанлар», намираща се
непосредствено до Разград, е причислена към вилаета (нахията) Чернови, без да става дума за
Разград *103+. Отчетните облагателни ведомости, които вече разглеждахме, очертават съвсем ясно
Североизточна България с вилаетите и нахиите, носещи имената на съответните градски средища,
отново Чернови, Провадия, Шумен, Герилово и пр. *104+. От горното личи, че Разград докъм 1490
г. не е съществувал. Средновековният град, наследил древния Абритус, е живял като важно
занаятчийско средище до превземането и разрушаването му от турците. Археологическите
сондажи в средновековното градище и находките свидетелствуват с абсолютна сигурност за това
*105+. За гибелта на Разград напомня и мезрата Добра вода до града — едно опустошено и
обезлюдено село. Следователно и жителите на средновековния Разград изчезнали. А в течение на
XV век, изглежда, не са били налице условия за възстановяване награда. Едва през XVI век той
бива заселен отново и се оживява, но вече с числено преобладаване на мюсюлмани *106+.
Според разказа на арабския географ Идриси град Шумен още през XII век бил много голям град, с
пазари и търговско посредничество за Русия. Тези сведения са получени по устно предаване от
византийски търговци, тъй като сам Идриси не е пътувал из Балканския полуостров *107+. Колкото
подозрително еднообразни и да са описанията му на българските градове и макар в
характеристиките им да се чувствува преувеличение, все пак е ясно, че Шумен бил селище от
градски тип, и то утвърдено, със значение за византийските търговци. Може да се очаква, че след
образуването на Втората българска държава и в течение на XIII и XIV век градът е продължавал да
расте и да увеличава колко-годе стопанското си значение. Изглежда, че Шуменската крепост е
била една от най-важните опори на Търновското царство, защото е била подсилвана от цар Иван
Шишман тъкмо с оглед на турската опасност. Превзета от турците към 1383 г., тя през 1444 г. бива

щурмувана успешно от кръстоносците на полския крал Владислав III Ягело, но загубена веднага
след катастрофата на Владиславовата армия при Варна (обр. 9). От това време нататък, изглежда,
че крепостта е била полуразрушена, изоставена без гарнизон и дори без стража.
Трикратно опустошаваният град под крепостта бил обезлюден, но в регистрите той се водел под
официалното име «град» и средище на вилает, от чиито села 7 — 8 са споменати в описите *108].
Градът служел като районно тържище, от което се събирали пазарни такси. Но жилищните
квартали до 70-те години на века, изглежда, не са били възстановени, защото през 1477 г. в него
живеели едва 74 български домакинства и 5 вдовици, редом с 11 турски домакинства *109+. Тези
74 домакинства не са били потомствени наследници на шуменските граждани от преди едно
столетие, пък дори и преди 1444 г., а пък и по своя малък брой не отговарят на нормалната
величина на такъв средновековен град като Шумен. Десетки обикновени села из всички български
краища и особено в Софийско имали, както показват описите, много повече домакинства. Старото
шуменско гражданство явно отдавна е изчезнало. А през десетилетията докъм 1489 г. отделни
семейства от околните села се престрашавали да се настанят в града или пък принудително били
довеждани, за да обслужват персонала на военноадминистративното средище. Ако градът не бе
загубил първоначалните си жители и ако след 1393 г. се бе развивал нормално, той е трябвало да
наброява към 1480 г. най-малко 400 — 500 български домакинства. Тяхното отсъствие говори за
изчезването на една компактна група градски жители и за унищожаването на една значителна
градска единица.
Червен е разположен на тесен и дълъг «полуостров», обграден от двойна дълбока извивка на р.
Русенски Лом. Крепостта му прегражда тясната шийка, която свързва полуострова с околните
хълмисти полета. Полуостровът се издига високо над долината на реката като плато със стръмни и
на места отвесни склонове. Извън крепостта, но само на няколко метра от нея се е намирал
градът, заобиколен също със защитна стена, от която има само следи. Червен бил епископско
седалище с голяма епископска църква, запазена отчасти и до днес в двора на крепостта. Освен нея
са разкрити още няколко църкви и на територията на града. В почти отвесните склонове на речния
каньон, извън полуострова, на левия бряг на реката, в скалите са били изградени шест големи
пещерни манастири навярно още от XII — XIII век. В низината покрай реката, където и днес се
намира селото Червен, изглежда, че още през XIV век е съществувал занаятчийски квартал с
работилници, защото до 1900 г. по народно предание една част от този терен се наричала
«Чаршията» (обр. 5, 6, 7).
«Град Чернови», тоест крепостта и градът Червен (Русенско), не би могъл да бъде определен,
както приема Стр. Лишев, като «голям средновековен град», но все пак той бил значително
селище от чисто градски тип с голяма крепост — една от опорите на Иван-Шишмановата държава
и военноадминистративно средище със специфично стопанско значение. Размерите на крепостта
позволявали поне част от гражданите по време на обсада да се укрият в нея. Червен имал
значение с добива на желязо и неговата преработка в оръжие, земеделски сечива и дребна
железария през време на Втората българска държава. И сега са съвсем ясни следите от квартал,
който се характеризира с рудни ями, първобитни леярски пещи и материали от железарски
работилници. Цялото производство е имало дребно занаятчийски характер, като е ангажирало

значителен брой майстори и работници. Червен се с явявал до известна степен и като религиозен
център на района, към които се стичали богомолци, поклонници, болни и недъгави за изцеление
и дарители. Покрай железарските занаятчийски предприятия вероятно се намножили и други, за
да превърнат Червен в стоково тържище за този край. В крепостта винаги е квартирувал немалък
гарнизон —съдейки по размерите й — неколкостотин души. А това от своя страна било свързано с
допълнителна стопанска и производителна дейност от най-разнообразно естество за
задоволяване постоянните нужди на гарнизона и крепостта. Монетните находки тук показват, че
животът е текъл нормално и непрекъснато до края на XIV век. В града имало богати или заможни
хора, които боравели със значителни парични суми. При превземането на Червен от турците
някакъв червенски гражданин, успявайки да избяга, решил да скрие паричното си съкровище от
4000 сребърника, като го закопал с надеждата да го спаси от завоевателите и да го прибере
обратно, когато настъпят мирни времена. Но участта на този гражданин била неблагоприятна.
Заровените в земята монети останали там до времето, когато ги откриват съвременните
археолози *110+.
Изтекло почти столетие от превземането на Червен. Към 1480 г. неговата крепост все още се
поддържала с охрана от 60 души с трима офицери. Той се смятал официално за град и седалище
на вилает. Там резидирал и съдия. Градско пазарище все още имало *111+; от него се събирали
такси. Но железарският квартал и работилниците изчезнали, от производството — ни помен. Това
личи от обстоятелството, че ако железарството съществуваше, то щеше да бъде многостранно и
неколкократно отразено в документите. Преди всичко червенските железари щяха да бъдат
натоварени с производствени наряди за оръжейни доставки на крепостните гарнизони по Дунава,
както е станало и е документирано за редица железарски села в Северна България, а и в други
части на страната *112+. Те щяха да бъдат отделени и като особена категория производственици и
щеше да бъде посочено от какви данъци са освободени срещу доставката *113+. Но такива данни в
съответния запис за Червен няма. Също така изчезнали и крайградските манастири. Ако те
съществуваха, също непременно щяха да бъдат описани и обложени, както манастирът Басарбово
до Русе и както всички други все още съществуващи дори и най-малки манастирчета в страната
*114+. Това мълчание на историческия извор потвърждава, че градът Червен е бил опустошен и
разрушен; като загубил своите жители, той въпреки изтеклите десетилетия загубил и прежното си
значение. В него живеели вече само 107 български редовни домакинства и 4 вдовици *115+, тоест
колкото в едно голямо село. Някои от жителите на Червен се занимавали отчасти и с производство
на коприна, както личи по-специално от наложения данък *116+. Но това не е първоначалният
брой на домакинствата преди завладяването на града, а вероятно една трета, и то след
възстановителен период от около 90 години (вж. обр. 8 и 14 А и Б).
Този процес може да се проследи и в гражданското състояние на бившата българска столица
Търново, и то по-разчленено и ясно. «От Търново голяма част от населението откарали в Мала
Азия» *117+. По благоприятна случайност до нас са достигнали две статистически сведения за
Търново от 80-те години на XV век. Първото е кратко обобщително число за броя на
домакинствата в града към 1480 г. *118+, а второто представлява подробен опис на домакинствата,
съставен може би около 1500 г., на който липсва завършекът *119+. За общия брой на търновските

домакинства е меродавно краткото описание, но пък вторият документ е богат на социалноисторически и демографски сведения. Б. Цветкова изказва убеждението, че градът е изгубил
изцяло или отчасти първоначалното си население и определя тази загуба като «гибелно
обезлюдяване» *120+. Ние се солидаризираме с определението на авторката. Тя има предвид
следните числа: български домакинства 372 и 64 вдовици, а мюсюлмански 132; в подробния опис,
който не е довършен, фигурират 205 глави на домакинства и 76 неженени българи, докато в
същия документ броят на мюсюлманските домакинства е нараснал на 268 и неженени — 128
*121+. При наличността обаче на 372 домакинства и 64 вдовици, някои от които също са имали
почти пълноценни семейства с двама-трима членове, струва ни се, че не за всеки читател е
очевидно гибелното обезлюдяване на града; по този въпрос биха могли да възникнат други
обяснения и мнения. Затова считаме, че общото впечатление на Б. Цветкова се нуждае и от
аргументация, извлечена от самия демографски материал.
На нас ни липсват изходни статистически данни за града към края на XIV век. Съвсем основателно
е да се приеме, че отделянето на Видинското царство, обособяването на Добруджа като
самостоятелно княжество и загубата на части от българските земи на юг от Стара планина поради
завладяването им от византийци, а след това от турци през XIV век се отразили неблагоприятно
върху растежа и икономическото развитие на столицата Търново. В неин демографски и стопански
ущърб други градове се уголемили по-бързо и станали стопански притегателни центрове. И все
пак Търново е бил столица от края на XII век и е расъл като такава цели две столетия: голям
гарнизон, персонал около обслужването на двора и болярите, множество занаятчийски
производства, свързани с поддържането на войската, двора, болярството и селските околности,
търговци — български и чужденци, слуги и работници по страноприемници и кръчми, колари и
лодкари, държавни служители, свещеници, монаси и иконописци и пр. Всички тези служби,
предприятия, дейности и хора образували един значителен за времето град с около 7000 — 8000
население. А, грубо пресметнато, това означава 2000 домакинства. Към 1480 г. те били само 372 и
64 вдовици. Ако пресметнем домакинствата по общия брой на членовете им, ще се получат 1860
души плюс 64 вдовици, ако обаче всички домакинства са представлявали семейства с по 3 деца,
което от демографско гледище не е възможно. Тези именно български граждани са записани найрано към 1480 — 1485 г., тоест деветдесет години след завладяването на града от турците. Ако
направим регресивно пресмятане назад към 1393 г. за годините непосредствено след падането на
града, едва ли ще останат и 10 — 20 домакинства, и то предимно стари хора.
Средновековната застроена площ на Търново и археологическите останки, говорещи за тази площ
на различните квартали, показват, че той наистина е могъл да бъде обитаван от около 8000 души
*122+. В случая обаче е важен не толкова абсолютният брой на гражданите, колкото
аритметическата пропорция между старите и новите жители, която ще разкрие темпа на прираста
от 1393 до 1485 или 1500 г. В това отношение подробният опис с имената на главите на
домакинствата заслужава един разбор. От списъка по отделни махали могат да се извлекат общо
14 лица, които са определени с израза «син на пришелец», и то без бащино име (т. е. в случая
фамилно име) *123+. Описите са съставяни от османски регистратори с информационната помощ
на отговорниците на махалите — обикновено попове, по чиито имена се записват и махалите.

Щом при такава процедура оставали неизвестно името на пришелеца, а синът му се отбелязвал
само със собствено име, ясно е, че регистрираният глава на домакинство все още не е заемал в
йерархията на градското общество определено устойчиво и достойно за зачитане място,
подкрепено с някакво прилично имотно състояние. Вероятно това са били калфи и чираци,
наскоро дошли от селата. В регистрацията от този вид е отразено и известна доза социално
невнимание и пренебрежение. Осведомителят, изглежда, не е знаел бащиното име на лицето,
придошло отвън, и не се е постарал да го узнае за нуждите на регистрацията било от съседи, било
от случайно присъствуващи жители на махалата. Не е изключено обаче зад формулата «син на
пришелец» да се крие едно заобикаляне на установени феодално-административни правила да
не се зачисляват в градовете без специални разрешения селяни, напуснали самоволно селските
ленни владения. Щом регистрираното лице бъдело посочено не като пришелец, а като син на
такъв, той вече не подлежал на зависимост от селския ленен владелец. При това непосочването на
бащиното му име затривало следите, по които би могъл да бъде издирван един избягал от село
мъж. При този вариант на тълкуване излиза, че описаната по-горе група лица е била съставена
направо от пришелци, а не от техни синове. От всичките 14 случая само при един е отбелязано
името на бащата-пришелец: «. . .Койо, син на Михо пришелец» *124+. И тъкмо това изключение
подчертава основателността на изказаните съображения. Защото малко странно е, че самите
бащи-пришълци отсъствуват от гражданските списъци и че техните имена са неизвестни. Но както
и да характеризираме 14-те търновски граждани, те все си остават от външен, най-често селски
произход. И тяхното присъствие в града говори за наличието на приток предимно на селяни в
Търново през втората половина на XV век. Първоначалният етап на преместването в града като че
ли прозира в един от записите за «Махала Марна поле. Живеят извън града». Това е днешната
местност (по-скоро квартал) Марно поле в низината край Янтра под възвишенията на стария град
и извън него. Във всички други случаи турските махали носят често турски имена и били заселени
само с турци без нито едно изключение. Но Марно поле, изглежда, че е била все още нова за
турците махала и затова името не било променено. В махалата са записани само 12 мюсюлмански
домакинства, към които сякаш са се прислонили домакинствата на «Първул, син на пришелец;
Илия, син на пришелец и Иван, син на пришелец» *125+. Може 6и членовете на тези български
домакинства са работили като домашна обслуга, като изполичари, ратаи или зависими селяни в
оборите, по зеленчуковите градини, лозята и нивите на турските домакинства, разположили се
неслучайно извън големите централни турски махали, в крайградското землище с работна земя.
Лишените от бащини имена Първул, Илия и Иван били доскорошни селяни.
Но сведенията ни за 14-те домакинства са отбелязани, така да се каже, в един исторически миг. В
описа на търновските граждани, който ние днес държим в ръцете си, са скрити под двойни имена
може би други домакинства на пришелци от по-ранни поколения, които отдавна са се
погражданили и не са били считани към 1480 — 1500 г. за пришелци или синове на пришелци, а са
записани нормално с две имена.
Може да бъде очертана и втора група граждани с твърде вероятен външен произход. Към края на
поименния списък за всяка махала са изредени имената на неженените мъже. Това били момчета
от 13 до 16-годишна възраст или младежи, облагани по-ниско, докато станат глави на

домакинства. Особеното на тези групи е следното. Около 70 от младежите носят съвсем
естествено като презимена собствените имена на своите бащи, които фигурират сред жителите на
махалата. Тоест ясно е, че синовете живеели при родителите си. Останалите, на брой общо към 36,
са разпределени почти равномерно в седем от всички девет описани махали на Търново *126+.
Тези последни младежи носят бащини имена (презимена), каквито не се срещат втори път в
махалата или в града нито като бащини, нито като собствени. Това ще рече, че бащите на
младежите липсват в градските списъци, т. е. не живеели в Търново. При оформянето групата на
неженените, която ни интересува, предварително отстранихме и онези, които съгласно указанията
на имената са или биха могли да бъдат братя. Тъй като наличността на братя създава много поголяма възможност да става дума за потомствени граждани, чиито родители са починали и не
фигурират в списъка. Следователно недоразумения или неправилни тълкувания са изключени,
понеже всички двойни имена са се записвали във всички османски регистри по схемата «Б, син на
А», като и двете имена са поначало собствени. Как следва да се обясни разликата в презимената
на двете групи младежи и специално на втората.
Нека де пуснем, че по някаква случайност тези 36 юноши и младежи са били синове само на
починали бащи, т. е. синове на регистрираните в града 64 вдовици *127+. Но преди да утвърдим
това допускане, следва да отчетем един съвсем естествен социално-биологически и демографски
факт. А той е, че част от вдовиците са били твърде млади, още без деца (а между тях и бездетни);
друга част са имали съвсем невръстни деца, неподлежащи на регистрация; трета част са били
майки само не момичета, като са загубили съпрузите си, преди да родят момчета, и някои от
дъщерите им са били вече млади жени и съпруги, които също не се записват; четвърта група
вдовици е имала пълнолетни и вече оженени синове, които списъкът отбелязва като глави. Така
че броят на вдовиците, които са могли да имат пълнолетни или почти пълнолетни неженени
синове, остава много малък и не може да бъде съотнесен с 36-те ергени. С други думи,
допускането на категорията на вдовишки синове не изчерпва обяснението на въпроса. Броят на
отделените от нас неженени представлява 48 % от всички неженени и е твърде голям, за да
приемем, че се отнася все до вдовишки синове.
Остава да допуснем по-вероятното, че техните презимена не се срещат в махленските списъци
повторно като имена на бащи или презимена на братя, защото младежите са външни лица,
отскоро признати за редовни търновски жители. Те били обикновено от селата, дошли за чираци и
калфи по работилниците и при строителите, за домашни слуги, слуги по странноприемници,
кръчми и бакалници, сакаджии (преносвачи и продавачи на чиста вода), колари и носачи, дребни
търговчета и пр.
Към горната група може да се прибави и друга, отбрана от женените в махалите, които, съдейки
по наименованията им, нямали нито дядовци, нито бащи, нито братя в града. И при тях има
белези, че са пришелци, макар от по-отдавна; те са над 69 на брой при общо 206 женени.
Необходимо е да се характеризират имената, за които говорихме, за да разберем значението им
по-добре. Трябва да вземем под внимание обстоятелството, че българските граждани на Търново
били разделени административно на малки групи — махали — с по двадесетина домакинства
средно. Махалите носели имената на местните попове. Тази практика не е съвсем нова, защото

някои махали са наименовани по умрели отдавна свещенослужители. Махалите са: «Поп Койо
Иван», «Душан поп Стамат», «поп Иван Костадин», «поп Иван Лигор», «поп Братан», «пол Иван
Божидар», «поп Герги» и само една махала няма попско име — «Кошакчи» *128+. Но техните
приемници по служба (понякога синовете им) са записани на първо място в списъците явно като
отговорници и осведомители пред властта. Подобно деление на малки махали с отговорници
попове се наблюдава и в други градове. И именно представителите на църквата при липсата на
какъвто и да било друг по-виден и с по-отговорно обществено положение българи са играли
ръководна роля в духовния живот на техните съмахленци, поддържали у тях завещаните
традиции. Тъкмо те въздействували със своите съвети и внушения на дошлите от селата хора да
кръщават децата си, родени в Търново, с традиционни църковни имена, като изоставят селските.
От тези внушения произлизали странни комбинации на лични имена от календарен и гръцки
езиков произход с неизбежните селски бащини имена, които стояли далеч от църковния вкус.
Най-популярните «търновски», всъщност църковни собствени имена в списъците са Параскев(а) и
Калоян. Първото е свързано с широкоразпространения култ на света Параскева Търновска, а
второто е използувано в цялата страна. Но заедно с тях почти еднаква честота имат Герги, Иван,
Михо, Димитри, Костадин, Койо, Мало, Никола, Недялко, Тодор. Комбинацията на тези имена
дава собствените и фамилните наименования на по-голямата част от гражданите. От тях именно
се образуват собствените имена на първото градско поколение, което обаче запазва селските
бащини имена. А понякога, макар и рядко, селската антропонимична традиция се проявява у
второто градско поколение в обратен ред — собственото име е селско, а фамилното (бащиното) е
градско. Това се дължи на обстоятелството, че бащата, роден в града, е получил църковно име, но
кръщава сина на името на селския му дядо или прадядо. Тук привеждаме като илюстрация
няколко комбинации от такива имена *129+.

Подчертаните имена се срещат еднократно в описа на града.
В махленските описи личи, че осведомителите на османските регистратори — изглежда н:й-често
поповете — в единични случаи не са помнели или не са знаели имената на някои лица в махалата
може би поради тяхното скорошно заселване и непознаване отблизо, пък отчасти поради тяхната

социална незначителност. В такива случаи осведомителите съобщавали професионалната отлика
на лицето, а регистраторът оформял отликата понякога като собствено име или презиме. Ето
примери:
мастор, син на Върбо
златар Драгосел
Стоян, син на пчелар
Костадин, син на касап
Сирако, син на касап
Димо, син на железар
Велко, син на железар
Герги, син на железар
След този преглед на изрично означените пришелци (или техните синове), на младежите от
възможен външен (не търновски) произход и на значителен брой от женените (глави на
домакинства), също от външен произход, вече може да се определи, че сред записаните в
незавършения подробен регистър на Търново 282 мъже има повече от стотина, т. е. над една
третина, скорошни преселници в града или синове на такива, но родени в Търново. Фамилните (в
случая бащините) им имена със своята разнородност или необикновеност показват, че техните
носители са се стекли от различни краища и не в едно и също време. За времето на
установяването им говори може би косвено професионалната им еволюция в града; Първул, Илия
и Иван са, както изглежда, все още селски стопани; Стоян е син на пчелар; Костадин и Сирако са
синове на касапи (месарството било най-леко усвоимият занаят за селяните), докато останалите
били или сами майстори, или синове на майстори—златар, железар, казанджия и др.
Ако развием мислено тази демографска картина назад, бихме получили подобни регистрации за
други десетки и стотици български домакинства, които са идвали в града отвън и са се
настанявали за постоянно. А това означава, че веднага след превземането и опустошаването на
Иван-Шишмановата столица от османците в нея едва ли са останали и 100 — 120 бедняшки
семейства или стари хора, а по-късното българско гражданство е резултат на приток.
Следователно Търново бил лишен, от своето гражданство, както това станало с Шумен.
Набирането на българско гражданско население в Търново започнало още в последните години
на XIV век, когато станало нужда градът да бъде уреден като административно средище на
обширен вилает (нахия) и да се пази крепостта му, за да не се използува за българско въстание.
Извършена била турска колонизация. Тук квартирувал малък гарнизон, заселени били с турци
десет махали, една от които заемала Царевец. Общият брой на османските домакинства без
неженените достигнал 268 *130+. Построени били докъм 1485 г. няколко джамии, първата в 1433 г.

на Царевец. Имало и местен съд и пазарище. Сред турските граждани личат доста на брой
«бератлии» — хора с привилегирован правен и облагателен режим, мевляни, диздари, кехаи,
кятиби, имами, мюезини, дребни служители при джамиите, а също и неколцина занаятчии:
хлебар, месар, готвач, дръндар, чехлар, сарач. Този господствуващ слой на гражданството
трябвало да бъде обслужван стопански и трудово, затова властите навярно и с административни
разпоредби са довеждали български семейства, за да се подновят занаятчийските производства,
нужни на града, на гарнизона и на областта. Но състоянието на Търново към 1485 — 1500 г. далеч
не отговаряло на стопанското му развитие, на богатствата, търговията и населението му отпреди
1393 г. Сега той бил стопански крееща паланка, губеща се в развалините на стари болярски
домове, църкви и градски къщи, придобиваща бързо както по население, така и по архитектурен
облик турски характер.
Ловеч бил средновековен град от малка или средна величина, въздигнат на късноантични основи.
Крепостта била с вътрешен град (акропол) и четири църкви; при защита можела да прибере зад
стените част от жителите. Ловеч е семейно феодално владение на Шишмановци, които естествено
са полагали грижи за укрепването и стопанското му издигане. Градът през XIV век произвеждал
стандартизирана златарска стока — накити от различни метали и стойности. Това показва, че тук е
съществувало пазарно средище и естествено още други занаятчийски производства. XIV век е
време на оживена монетна циркулация в Ловеч и околностите, което говори за постоянен
стопански обмен чрез града, който бил и важен междинен и посреднически етап на търговския
път от Тракия за Дунава. При превземането на града от турците и при бягството на онези, които
успявали да се измъкнат от обсадния обръч, някой от бегълците може би решил да укрие парите
си, закопавайки ги в гърне. Това са 1430 сребърника, които свидетелствуват, че в Ловеч са живели
заможни или богати хора— боляри, търговци или занаятчии *131+. Превзет вероятно около 1393 г.,
той запазил своята функция на областно средище — вилает, който според регистрите е обхващал
през 80-те години най-малко 63 села *132+. В града живеели 124 български домакинства и 30
вдовици, а турските домакинства били вече 50 *133+. Този български състав на жителите бил може
би само половината или едната трета от предвоенния брой; но в тази третина естествено
фигурират нови граждани, заселили се постепенно след установяването на османската власт.
Плевен бил значителен средновековен град с две крепости и обществени постройки, който се
развивал непрекъснато до края на XIV век. Още през предходното столетие в него се установили
трайно еврейски търговци. Това показва, че градът е бил сборно тържище на износни стоки (жив
добитък, кожи, вълна, восък, мед и други селскостопански произведения), които тези опитни
посредници прекупували от боляри и селяни и реализирали извоза им по Дунава, обикновено
чрез Никопол. В града имало по това време и златарски работилници, от които местното
население купувало разни накити. Монетното обръщение в Плевен и околните села било твърде
оживено до края на XIV век *134+, така че в навечерието на завладяването му от турците бил
пълноценен, макар и неголям град. След превземането на Плевен били разрушени крепостите и
градът. Образувало се средновековно по произход градище, което, изглежда, дълго време било
съвсем пусто. Старото гражданство на Плевен споделило участта на търновци. Но понеже
османската власт имала нужда от административно средище на околните села, той получил и тази

функция. В регистрите личат 11 подведомствени села и мезри. Но в самия град са записани едва
10 български и 9 турски домакинства, което значи практически, че Плевен все още бил обезлюден
град, чието старо гражданство отдавна изчезнало *135+.
Оряхово, в османските описи «град Рахова», бил малък средновековен град с крепост и жилищни
квартали около нея, възникнал най-късно през XIII век, но може би и по-рано *136+. Монетните
находки на градското землище говорят за непрекъснат живот и известна търговска дейност,
свързана с внос-износ по Дунава до края на XIV век. Споменава се като важен опорен пункт на
Дунава още през 1283 г. Градът бил завладян от турците към 1393— 1394 г. като част от
държавната територия на Търновското царство. Но в 1395 г. западна кръстоносна войска завзела с
щурм крепостта, разрушила, опожарила и разграбила града. Турците скоро се върнали отново в
града и разрушили крепостта до степен на негодност за защита. Избягвайки развалините на
старите квартали около крепостта, новите заселници застроили една местност, отстояща на 1 км
по` на изток, където е разположен и днес този град. По писменото свидетелство на други
кръстоносци от 1445 г., явили се около града, крепостта и старите жилищни квартали били вече
развалини *137+. При османската административна разпределба на Северна България обаче
Оряхово не бил определен за средище на административна единица, а останал като главен обект
на средно ленно владение — зеамет. От описанието му се вижда, че от градския пазар и от
пристанището били събирани продажни такси и акциз върху улова на риба и внасяната сол *138+.
В града били обложени с данъци 87 български домакинства и 11 вдовици *139+. С други думи, и
тук толкова, колкото в едно значително тогавашно село. Разорението и обезлюдяването на
Оряховския край поради множеството турски и антитурски походи, минали през него, било от найвисока степен. Градът не само отдавна загубил старото си гражданство, но се загубили и повечето
от селските жители. Това се вижда от факта, че към споменатия оряховски зеамет са записани
само две села, наистина разположени в Оряховско. А в регистрите липсват други селища от същия
край освен две пустеещи мезри — Лесковичофча, дн. Лесковец, и Рогозен *140+, но и двете
отнесени към вилаета Загорие. Оряхово и неговият селски район загубили толкова много от
коренните си жители, че упаднали и останали без административно значение. И това е
допълнително доказателство, че 87-те домакинства в новото селище Оряхово през 1480 г.
възстановявали само част от стария жителски състав на града.
С още по-тежки последици се проявил този разрушителен демографски процес в град Лом. През
времето на Втората българска държава той вече бил малък търговски град, свързан с транспорта и
риболова по Дунава, но възникнал вероятно през Х век. Той се споменава със своята крепост в
една унгарска кралска грамота от 1286 г. В града имало търговски живот, което личи както от
единичните монетни находки, достигащи до края на XIV век, така и от намерените парични
съкровища — едно от 5000 медни монети, а друго от 2166. Тези находки говорят за ежедневен
оборот на дребно, от който се натрупали по-големи количества медни парични знаци.
Крепостта била превзета от турците и разрушена напълно заедно със селището, което опустяло.
Затова при двата кръстоносни антитурски похода от 1396 и 1444 г., при които войските на крал
Сигизмунд и крал Владислав се движели по българския бряг на Дунава, летописците на походите
не отбелязват Лом, макар да споменават Флорентин, Видин, Оряхово и Никопол *141+.

Състоянието на Лом към 80-те години на XV век се изяснява от ленните описи. В географско и
икономическо отношение в Ломския район спадали тогава, както и днес, Василовци, пустеещата
мезра Войници (дн. с. Войници), Ефлякофча (Влашка махала, сега Сталийска махала), Връх (дн. с.
Черни връх) и Очуча (Чучан, дн. с. Станево). Това били четири села и една мезра *142+, това бил и
Ломският край тогава. При това споменатите села не са отнесени административно към Лом, а
към вилаета Загорие, който обхващал, както видяхме и Оряховско, но нямал административен
център, а съществувал само по име, като подразделение, и обхващал и села от други по-далечни
краища на Северозападна България. Принадлежността на ломските села към този сборен вилает
без център показва, че Лом не е могъл да играе ролята на такъв, тъй като градът лежал в
безлюдни развалини. Поради тази причина той не се споменава в регистрите изобщо. С други
думи, Лом бил постигнат от участта на Разград, като изгубил изцяло населението си. (По-късното
възобновяваме на града не влиза в обсега на нашето внимание.)
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2.(Видин, Пловдив, Стара Загора, София, Кюстендил, Скопие, Битоля, Сяр, Одрин, Солун, Никопол)

За град Видин не е необходимо да се привежда документация, която да го характеризира като
голям български средновековен град с крепост на Дунава, резиденция на рода Шишмановци,
оформили Видинското княжество с последен владетел Иван Срацимир. В случая са по-важни
други факти. Известната крепост Баба Вида е била само укрепен замък, а градът бил открит.
Неговите квартали се разполагали в чертите на обградената със стена и ров част на града, където

са открити както монети, така и домашни съдове от XIII — XIV век. Тази застроена площ е твърде
голяма и е могла да бъде заселена от няколко хиляди души. Защитната стена обаче има късен
турски произход, така че жилищните квартали са били открити. През XIV век Видин бил
значителен занаятчийски и търговски център на Северозападна България и пристанище със
значителен трафик. Групи от дубровнишки и еврейски търговци организирали вноса и износа.
Около княжеския двор живеели и десетки болярски семейства от областта заедно с обслугата си.
В това именно състояние Видин станал жертва на цяла редица превземания и опустошения между
1396 и 1479 г., когато се водела борба между две основни сили — антитурски военни коалиции,
навремени с участието на българите, от една страна, и османските турци, които се напрягали да
опазят завоюваните територии.
Във видинските военни събития винаги играело роля политическото съзнание и поведение на
българските граждани, а това неминуемо се отразявало на съдбата им. Ето съкратената летопис за
превземането на Видин през първата половина на XV век:
1396 г. Кръстоносците на унгарския крал Сигизмунд след голяма битка пред града овладяват
крепостта му, избиват всички заловени турци. Иван Срацимир застава на страната на
кръстоносците, но след разбиването им при Никопол Видин отново е турски. Срацимир е пленен,
гражданството, оцеляло след отмъстителното клане, отведено в робство.
1412 г. Известно време преди тази дата Муса Челеби, един от синовете на Баязид I и претендент
за престола, водейки собствени войни срещу братята си и за да си осигури подвластни територии
и градове, изтръгнал Видин от ръцете на султанския гарнизон. Но през 1412 г. градът и
околностите му организирали, изглежда, въстание. Муса разбива въстаниците и овладява града.
След неговата смърт, 1413 г., султанските войски отново се настаняват във Видин.
През 1425 г. кръстоносците на унгарския крал Сигизмунд, водещи със себе си и сина на Иван
Шишман — Фружин, — след тежка битка пред града овладяват крепостта. Обаче по-нататъшният
неуспех и отстъплението им позволяват на турците да завземат обратно Видин.
В 1444 г. кръстоносните войски на полския крал Владислав Ягело след кръвопролитие сражение
превземат града и оставят гарнизон. Но последвалата при Варна военна катастрофа връща
бившата Срацимирова столица пак под властта на турците *143+. При всяко ново завладяване
градските квартали на Видин били разрушавани и опожарявани, а жителите, особено позаможните, ограбвани по средновековните закони на завоеванието. И това естествено разорило и
обезличило стопански града. Но още по-важно е, че в продължение на 50 години неговият
жителски състав е бил многократно отчасти избиван, а в мнозинството си отвличан в плен и
робство. Заставайки по собствено желание на страната на кръстоносците или по принуда
подпомагайки Муса Челеби или султанския гарнизон, той при всяка промяна на настанилия се в
крепостта завоевател понасял ударите на неговото отмъщение, особено от турците: хората били
клани като добитък дори и при обещание, че животът ще им бъде подарен, а в мнозинството си
отвличани в робство. Съвременните османски и византийски хронисти описват Муса Челеби като
изключително жесток и последователен изтребител на покореното българско население, което не

само избивал, но преди всичко отвличал на големи маси. Тази страна на неговите военни
операции във Видин и Видинско през 1412 или началото на 1413 г. е отбелязана от един сръбски
летописец, който съобщава с дата 23 април 1413 г.: «Муса победи българите и ги изсели» *144+. В
течение на 50 години Видин загубил не само потомците на кореняците граждани от XIV век, но
променял основно два-три пъти жителския си състав. И ако между две завоевания все пак се
понабирало малко градско население, то е идвало от селата и в повечето случаи не без принудата
на военните власти. Те виждали неизбежната необходимост да се поддържат занаятчийското
производство, продоволствието и транспортът по сухо и по вода, за да бъдат задоволявани
елементарните нужди на административните служби, на гарнизона, на крепостта и на турската
колония. Тези нови граждани не ще да са били много, защото и районът на Видин бил по същия
начин и през същите военни събития обезлюден, пълен с пустеещи мезри около 1480 г. Към
видинския по това време вилает се числели няколко села *145+. Нарисуваната тук картина се
потвърждава с извънредна сила от влезлия наскоро в научно обръщение цялостен опис на
ленните владения във Видинския санджак от 1454 г. Той отразява жителския състав на Видин
десет години след последното превземане на града от турците при изтласкването на
кръстоносците от него в 1444 г. Без съмнение българите от града, които участвували на страната
на полските и унгарските кръстоносци при избиването на турските защитници на крепостта и на
турските жители, сега след възстановяването на османската власт или били загинали, или са били
отведени в робство. Затова Видин към 1454 — 1455 г. имал 187 български домакинства и 37
вдовици; турските домакинства били 159 *146+. Такива били последиците за Видин от
освобождаването му чрез оръжието на крал Владислав Ягело. Близко до ума е, че веднага след
завръщането на турците и след тяхната наказателна акция в края на 1444 г. градът едва ли е
наброявал повече от 10 — 20 български семейства, спасили се с бягство по селата по време на
клането. Не е изключено обаче това да са били доведени насила селяни, за да извършват работа,
свързана с нуждите на османското управление. Следващите по време демографски сведения за
Видин са чак от 1542 г., т. е. 146 години, подир първото му разорение от военни действия и
изселвания, които вземаме под внимание, или, иначе казано, в друг исторически период при
променени стопански условия. Сведенията сочат 296 домакинства на българи и власи, 13 вдовици
и 28 пришелци *147+. Числата дават да се разбере, че градът далеч не е възстановил числения си
състав от XIV век. Отбелязаните 23 пришелци, които явно са дошли тук след предходното
персонално преброяване на домакинствата, показват как се е попълвал градският състав и в пораншните десетилетия.
Пловдив. «Когато покорили Пловдив, турците изпъдили християните, които населили Станимака и
околните някои села» *148+. Броят на жителите в този наистина голям средновековен град не
може да се определи направо с конкретно число, тъй като засега липсват данни с някаква
статистическа стойност за XV век. Занаятчийските производства, многоотрасловата търговия със
занаятчийски стоки, зърнени храни, вино, кожи, мед, восък, жив добитък, вълна и други
селскостопански произведения, издръжката на многочисления постоянен гарнизон в голямата
крепост, военноадминистративните служби, управляващи областта, финансовите м съдебните
учреждения — всичко това привличало в града население в течение на векове. Крепостта имала
вътрешен град, добре очертан от основите на крепостните стени (дн. Небет и Джамбаз тепе със

старинния квартал на възрожденски Пловдив). В него през XIII век, а естествено и през
следващото столетие живеели болярите и богатите търговци *149+. Между хълмовете и река
Марица се разполагали още от византийско време няколко квартала, където живеела основната
маса от гражданите и където бали работилниците, търговските заведения, складовете и
тържищата. Пловдив бил превзет през 1364 г. *150+ (За превземането на Пловдив от турците има
две дати — 1364 и 1362 г.) Прокудените му жители се заселили в Станимака (дн. Асеновград) и в
някои околни села.
Той запазил и под османска власт своето значение на областно средище; бил на няколко пъти
временно седалище на главната военна квартира, резиденция на самите султани и на тяхната
подвижна канцелария, към която естествено се стичали висши военни, административни,
финансови, съдебни и ислямски църковни сановници със своите придружители, чуждестранни
пратеничества и пр. Тук идвали и тълпи от кандидати за получаване на ленни владения в отмяна
за техните военни заслуги. Така било например през 1445, 1453, 1453 и 1456 г. *151+. Разбира се,
всичко това предизвиквало повишена нужда от работна, изпълнителска ръка и засилвало
стопанския живот на града. И би могло да се очаква една значителна наличност и участие на
българско население в този градски живот. Оказва се обаче, че не е било така. За това сигурно е
допринесъл и Муса Челеби, който след 1410 г. тръгнал със своите войски из Тракия да завоюва за
себе си градове и земи. Тон превзел отново Пловдив, разрушил окончателно крепостта и
вътрешния град, ограбил християнското население и после го отвел в робство, както правел
винаги *152+. Последиците от това допълнително или повторно обезлюдяване на града могат да се
доловят по косвен път (вж. обр. 11).
Споменаваните вече отчетни ведомости за данъка джизие (от християните) в Румелия от 1493 г.
съдържат и една ведомост за «Пловдив заедно с вилаета и село Черновой», откъдето е събран
данък едва от 821 домакинства *153+. Какво означава това? Преди всичко няма грешка в
разчитането на облагаемия ареал — на първо място стои градът Пловдив, а след това вилаетът,
към който е прибавено и едно село, вероятно допълнително обложено или отчетено в този
вилает, макар да се е числяло към някой друг съседен. Тази формула за града и за вилаета се
повтаря десетки пъти във ведомостите и означава както във всички други случаи, така и за
Пловдив, че неговите домакинства са включени в общия брой за вилаета. Това впрочем се вижда
както от рекапитулационните сборове в края на ведомостите, така и от факта, че другаде, на
отделно място, не се записват данни само за съответните градове. Но за да разберем какво
означават 821 домакинства за Пловдивски вилает и Пловдив, трябва да очертаем неговата
територия въз основа на документи от 1477 и 1496 г. Тя съвпада с площта на днешния Пловдивски
окръг (без района на Първомайско), но увеличена с целия Пазарджишки район (без найюгозападната му родопска част) и с голяма част от Самоковско със самия Самоков *154].
Върху земите на такава голяма област при нормални условия на развитие през средновековието
би следвало да има около 200 селища. Ако пресметнем по приетата вече норма от 43 домакинства
във всяко от тях, биха се получили общо 8030 домакинства, а те са били към 1490 г. само 821. За
съжаление броят на селата в тази област от същото време не е известен, но от запазените
сведения за повече от двадесет такива се вижда, че те не са загубили старите си български имена

и жителите от българска народност *155+. Така че колкото и обезлюдена да е била тази част на
Тракийската низина, все пак трябва да разпределим споменатите 821 домакинства поне между
няколко десетки села (а не знаем дали не са били и повече) и Самоков и Пловдив. По-големият
брой от домакинствата естествено ще се падне на селата. Но както и да групираме домакинствата
по селища — дори само по 20 — 30 домакинства в селище, едва ли за Пловдив ще останат 50 —
60. Показателно е, че от 1364 до 1490 г., или в течение на 126 години, градът, след като е загубил
старите си жители християни, не е могъл да възстанови дори и малка част от тях. Не бива да се
забравя, че само вътрешният град на Пловдив (площта на Небет тепе и Джамбаз тепе) е бил
достатъчно пространен и застроен с жилищни сгради за 200 — 300 домакинства най-малко.
Нищожният брой християнски домакинства в Пловдив през 1490 г. се потвърждава от факта, че
още 141 години по-късно, а именно в 1634 г., числото на българските домакинства (без гръцките,
арменските и еврейските) според регистъра за джизието е било едва 210 *156+. Докато по същото
време, 1636 г., в най-малкото и забутано в Странджанско черноморско градче Ахтопол били
обложени 336 гръцки домакинства *157+. Това показва, че старото местно гражданство се е
запазило през и след османското нашествие поради благоприятна случайност. Ахтопол може да
послужи като мярка за сравнение в две посоки: приблизително колко жители е могло да има едно
малко градче преди османското нашествие, а оттам колко повече са били населени големите
градове и следователно — колко наистина жалък е броят на българските домакинства в Пловдив
от XV до XVII век включително.
Между града и неговата област съществуват общи връзки на демографска закономерност. Техният
анализ може да помогне за още по-ясно очертаване размерите и значението на
обезбългаряването на вилаета Пловдив. На точно същата територия, без частта от Самоковско,
която е неопределима, почти след четири столетия — към 1885 г., е имало 304 селища с общо 116
622 жители в 23 324 условни домакинства, приети от нас по пет души *158+. А 80 години по-късно,
т. е. в 1965 г., на същата територия в двата района, пак без частта от Самоковско, населението е
вече 942 000, което се равнява на 188 400 условни домакинства *159+. В първия период — от 1490
до 1885 г., българското население в определения вече ареал се е увеличило над 28,4 пъти. Това
означава, че в течение на четири столетия то се е удвоявало през всеки 141/2 години. От
гледището на човешката популационна биология такъв растеж е невъзможен. През втория период
— от 1885 до 1965 г., значи за 80 години, населението се увеличило повече от 8,2 пъти, което ще
рече, че се е удвоявало на всеки 9 години и 10 месеца. И тези числа са абсурдни като показатели
за естествен прираст на коренното население. Защото, ако приложим тези темпове на естествено
възпроизводство за цялата българска народност във всички български земи, към 1885 г. тя би
трябвало да брои най-малко 28 милиона души, а през 1965 г. — над 200 милиона. Абсурдът обаче
изчезва, когато обясним неимоверно бързото нарастване на българското население с приток на
заселници от други краища на страната. Притокът е бил непрекъснат от XVI век нататък дори до
наше време. Но именно този приток подчертава колко силно обезлюден е бил вилает Филибе към
1490 г. Същевременно това явление изтъква колко благоприятна е била областта в поселищно
отношение и колко много българско население е могла да изхранва тя преди османското

нашествие. Защото твърде естествено е преди това събитие български селяни да са се
устремявали към тази област и да са се настанявали в нея нагъсто.
От 1885 до 1965 г. увеличението е над осем пъти, като се е удвоявало през около 10 години. Ако
пренесем това темпо на възпроизводство на населението върху цялата страна, днес българската
народност би трябвало да брои две-три десетки милиона души. Абсурдността на изчислението
говори ясно, че във вилаета Филибе, а по-късно в районите Пловдивски и Пазарджишки е имало
векове поред механичен прираст, тоест приток на население от други области, и то в много голям
брой поради благоприятните условия за земеделие. Тези условия са били налице и през
българското средновековие и следователно областта и град Пловдив са били гъсто заселени
допреди XV век. Оттук проличава, че и човешките загуби на вилает Филибе са били огромни —
равни практически на пълно обезлюдяване.
Стара Загора. Подобна била участта на средновековната крепост и град Боруй, средище на
българска военноадминистративна единица и място за занаятчийски производства и търговия
като Пловдив, но в по-малки размери. Неговото значение като град и областно тържище се
очертава от множество единични и колективни монетни находки вътре в него и из околностите му
до XIV век, а също и от свидетелствата на средновековни хронисти от западен произход, които са
го посещавали *160+. Градът паднал след ожесточена отбрана в турски ръце и крепост му,
изглежда, била разрушена през 1364 г. Той също така загубил българското си население. През XV
и XVI век в него едва ли са живели няколко български семейства. Защото чак към 1634 г. според
регистъра за джизието на Боруй — вече Ески Хисар или Загра-и атик — са отбелязани само 50
домакинства *161+, тоест колкото в едно средно тогавашно село. Това обезбългаряване на
Пловдив и Стара 3агора отговаря точно на процеса в цяла Северна Тракия, за който се спомена
при разглеждането на мезрите, пустеещите села и селищата, колонизирани с турци.
София през средновековието била обградена с крепост, която защищавала застроена и обитаема
площ за около 500 домакинства независимо от възможното заселване извън градските стени.
През XIV век градът продължавал да се развива като военноадминистративно средище и като
важен стопански възел на най-големите балкански пътища. Средновековният Средец бил и много
силна опора на Втората българска държава. Сам Иван Шишман се притекъл на помощ, за да
задържи крепостта и подсили отбраната й срещу османските войски. Когато в 1382 г. градът
паднал в турски ръце, той би според свидетелството на самия му завоевател Лала Шахин оживено
занаятчийско и търговско средище с големи чаршии. Многобройното гражданство, което се
съпротивлявало дълго и ожесточено при обсадата, било отчасти избито, отчасти отведено в
робство. София запазила значението си на управляващо средище на вилает, въведени били
първите османски колонисти, а крепостта, най-голяма по площ в България, била разрушена още
преди 1433 г. В течение на 60 години — до 1443 г., отново дошли български заселници и
започнало бавно възстановяване на градския стопански живот. Но през споменатата година из
западните български земи шествували сборните кръстоносни войски на Владислав III Ягело и Ян
Хуниади, решили да изтласкат окончателно османците от Балканския полуостров. Армията,
водена от Хуниади, пресякла Западните покрайнини и завладяла София. Софийските граждани
отхвърлили властта на султана, застанали на страната на кръстоносците и ги подпомагали. Но след

техния неуспех някъде около Ихтиман и оттеглянето им зад Дунава върху града се изляла с всичка
сила яростта на възвърналите се турци. Заловените в него българи били изклани начело с
митрополита им. За втори път, изглежда, османската власт колонизирала града с турци и го
обезбългарила. Тези основни и внезапни промени в народностния му състав били съпроводени с
двукратно опожаряване и разрушаване на жилищни и обществени сгради *162+.
Отвличането в плен на граждани от София и на цели групи селски домакинства от софийската
област през различните десетилетия между 1382 и 1450 г. е оставило в ленните описи ясни следи.
В кратките описи за Софийско, съставени към 1444-1445 г., е отбелязана една съвсем пуста мезра,
за която регистраторът съобщава, че липсвала в предходния по-стар опис. Такива случаи има с
десетки в тези документи и няколко случая са от Софийско *163+. Понякога изчезналите села и
техните землища се изплъзвали от вниманието на описвача, понеже нямало кой да му даде
сведения за съответния обект. Оказало се, обаче, че мезрата «от старо време» била записана във
владелческия документ (берат) на един тимариот и затова регистраторът я определя като негова.
Следователно мезрата била твърде стара, възникнала като резултат от завладяването на Ссфия,
когато османските военни отреди квартирували и се движили из Софийското поле. Името на
мезрата е твърде характерно и се свързва пряко с действията на войскови части по селата. Тя се
нарича на турски «мезра есирлер», което значи «мезра на пленниците» *164+. Описвачът е
възприел това име било от местни осведомители, било от владелческия документ на тимариота,
който е присъствувал при описанието. От същия най-ранен период на османското владичество в
Софийско са повечето мезри от тази област *165+.
Както изглежда, имало е пострадали села и през по-късни десетилетия. В поменатия опис от 14441445 г., явно въз основа на по-стария регистър, е записано «село Владешница», тоест една
пълноценна ленна единица в миналото. Но в момента на новото й записване състоянието й се
променило — «пусто и разрушено е. Орница е на споменатите села» (Костинброд и др.) *166+.
Подобен е случаят и със село Свети Врач (Световрачене), описан пак в регистрите от 1444-1445 г.
Именно в тях то е означено като село с 19 домакинства и 4 вдовици и с определена феодална
рента. Но в по-късна добавка към описанието от 1450 г. се казва: «сега селото е разрушено и не се
владее от никого», естествено, понеже нямало жители. Затова престава да бъде лен *167+. Не е
изключено бедата да е постигнала тези села въз връзка с превземането на София от Ян Хуниади в
1443 г. и участието на местното население в една или друга степен в борбата срещу турците.
Издирените по-късно от завоевателите селски бойни групи или малки отреди, подпомагали
кръстоносците, са били наказани чрез изселване и заробване. Впрочем тези мерки, в изпълнение
на нарочна султанска заповед, са засегнали и други райони на Софийско, а според османски
известия — и Радомирско *168+.
От друга страна, проличава и процесът на попълване гражданския състав на София със селяни до
1444 г. От запазени подробни описи на някои софийски села се вижда как отделни домакинства се
установявали в града и залавяли някакъв занаят. Така от с. Поповяни (Самоковско) и с. Требич са
отбелязани 33 души: кръчмари, механджии, грънчари, ковачи, шапкари (калпакчии), папукчии,
тъкачи на пояси, халачи, сарачи, ковачи, кюркчии, цървулджии, прекупвачи на добитък, търговец
и неколцина без определена професия, между които и една занаятчийска вдовица *169+. Тези

глави на домакинства все още се водели в селския опис като феодално зависими селяни,
държащи надели, но е означено, че живеят постоянно в София, като е определено обикновено и
занятието им. От текстовете личи, че тези хора в повечето случаи са напуснали селата си не токущо пред регистрацията, а вероятно 10 — 23 години преди нея. Може би по-нови изселници са
били онези лица, на които местните осведомители на регистратора не са могли да определят
занятието. Но дали всички именувани в описа преселници в София са били живи към 1444-1445 г.,
когато е извършено описването, и дали все още са се намирали в този град или са били отведени
като роби след събитията от 1443 г., не можа да се установи. Основният смисъл на този разбор е
да покаже, че въпреки периодичното обезбългаряване на София градът можел през периодите на
мир да попълва изцяло или да допълва своя жителски състав със селяни, заместващи изчезналото
потомствено гражданство. Така че наличността на известен брой български градски домакинства
към дадена дата не означава наличност на потомствени граждани от много поколения.
За съжаление сведенията за броя на българските домакинства в София през XV век са откъслечни
и непълни. Те не дават представа за общия брой на българското население в града. Затова пък
могат да се използуват сведенията от преброяването на населението в по-големите градове на
Османската империя, извършено между 1520 и 1530 г. По това време в София живеели постоянно
едва 238 български домакинства, а турските били вече 471, значи два пъти повече *170+. Това
значи, че 148 години след установяването на османска власт в София е имало 2-3 пъти по-малко
български домакинства, отколкото е побирал градът вътре в крепостта преди 1382 г. Но тези 238
домакинства се набирали бавно, през мирни периоди, чрез приток на селяни. И ако развърнем
този процес назад през десетилетията на споменатите 148 години, неминуемо бихме достигнали в
годината след падането на София до почти нулев брой на домакинствата. Изобщо този
невероятен, мъчително бавен растеж на българската група в София не би могъл да бъде разбран
демографски, ако не се приеме, че градът е загубвал на два пъти своя български жителски състав
и на два пъти започвал отново да придобива такъв, започвайки отначало.
Съвсем ясно и пряко е изразено това състояние в друг значителен град — Кюстендил, който
известно време преди османското нашествие е бил и столица на независимо княжество с голяма
крепост и градски квартали, оформени още в предишните векове като средище на плодородна
област и кръстовище на два големи търговски пътя. Според данни от подробен опис, съставен
през втората половина на XV век, в града живеели 47 български домакинства и една вдовица,
докато турските домакинства били вече 265. И още по-показателно е, че дори в подобен опис от
1519 г. броят на българските домакинства си остава почти същият — 47 с добавка от още 7
вдовици, а турските стават 293. Последните се разпределяли в шест махали, докато за българските
нямало териториално определена махала, а образували «джемаат» — общност, или група с
някакво работно предназначение *171+. Самият факт, че жилищните квартали, било стари, било
новозастроени, се заемали изцяло от турски семейства, а българските се притуляли пръснати по
краищата на града или били обкръжени отвсякъде с турци съседи, свидетелствува за изчезването
на старото българско гражданство след завладяването на Кюстендил от турците.

Аналогично било положението и на най-големия средновековен град на македонската област,
Скопие. По подробни описи от XV и началото на XVI век народностният му състав бил следният
[172]:

Градът е завладян от турците през 1392 г., а 58 години по-късно в него живеели едва 312
християнски домакинства, които представлявали може би една пета от предишното население,
набрана чрез приток от селата в турско време. При това след 1450 г. притокът престанал и броят
на домакинствата започнал да намалява в течение на 70 години, което говори за неблагоприятни
условия на живот или за някаква запрета на османските власти.
От случайно запазена приписка разбираме една от причините за намаляване броя на българските
домакинства в града след 1450 г., както личи от таблицата. В богослужебна книга от скопска
църква е записано от местен жител, че през 1467 г. от града били изселени «15 християнски къщи»
без никаква вина и въдворени в селището Конюх, Албания *173+. Не е изключено подобни
извличания на граждани да са ставали и преди 1467 г., а и след нея. Още по-важно е
обстоятелството, че от всичките 312 домакинства само главите на 37 са занаятчии *174+, от което
следва, че останалите са домакинства на доскорошни селяни, използувани за всякакъв
принудителен или платен физически труд. И естествено не може да се приеме, че в Скопие преди
1392 г. са работили само 37 занаятчии. Образно представено, това би било една уличка, дълга сто
метра с по 18 дюкяна от всяка страна. Що се отнася до останалите домакинства през XV век, те, и
особено мъжете в тях, били заети предимно във военното ведомство. В тези времена Скопие бил
седалище не само на нахия, но, което е по-важно — на голяма военногранична област с особен
статут за свобода на действие, с голям гарнизон с богата военноматериална база, която се
нуждаела от обслуга. В града били привлечени селяни с техните семейства за извършване на
следните работи: колари с коли за постоянна доставка на хранителни припаси и строителни
материали, лодкари за същата цел; поддържане на военни обози, поддържане на конски и волски
обори, сеновали, хамбари за фураж, грижи за конска и коларска амуниция:
зеленчукопроизводство край града; воденичари, готварска, помощник-готварска и чисташка
работа в кухните, домашна обслуга по домакинствата на ленните владелци от Скопско, които
живеели в града и носили военна служба, и пр.
Според сръбски източници, казва Кънчов, Скопие бил покорен от турците на 6 януари 1391 г.
Хаммер в своята Османска история ни разказва, че султан Баязид току-подир Косовската битка
заповядал да се преселят в Скопие турски колонисти.
Така той станал турски град, какъвто го намираме до средата на XVII в. Какво е станало с
многобройното християнско население, ние не знаем от паметниците, познати досега, но можем
да се досетим, като погледнем участта на други важни градове, които турците искали да направят
големи военни средища и здрава опора на своята власт.

При поход към Косово османските войски се установили в Скопие (който бил главен град на Крали
Марко) и изселили оттам българите и ги заместили с турци. Много християнски градове, които
имали състояние, бягали от Македония, от Албания и от Раса в Рагуза, Венеция и по други
християнски земи.
В града имало постоянно православен епископ. Турците заварили в града много християнски
църкви, от които някои били преобърнати в джамии, а други — разсипани. Развалянето на
църквите продължавало и след покоряването на града. Покойният Ястребов намерил в една
ръкописна книга бележка, в която се казва, че през 1535 г. били разсипани църкви в Скопие. За
християните били запазени само 2 малки църквици — «Св. Димитрий» в еврейската улица и «Св.
Спас» *175+.
Във втория по големина град на областта, Битоля, център на нахия със 160 села, народностното
съотношение в жителския състав се вижда от следната таблица *176+:
Ненормално малкият брой на християнските домакинства тук се откроява още по-ясно на
статистическия фон на множество малки градове и градчета в областта, които по същото време
броят по 150 — 250 и дори до 403 домакинства, без да са били колко-годе значителни
занаятчийски и търговски средища като Битоля *177+. Така че тук съвсем ясно се вижда
изчезването на предвоенното старо население, което е било два-три пъти повече. Този факт се
потвърждава от обстоятелството, че през 1468 г. турските домакинства били разположени в шест
махали, а «неверниците» — сгушени само в една, носеща старинното общобългарско лично име
«Дабижив» *178+. Никой средновековен славянски и още по-общо балкански град не се е състоял
само от една махала. Допускането на обратната възможност би противоречало на постепенния
развой на градовете и последователното възникване на нови квартали; такова допускане
противоречи и на описанията на множеството махали във всеки град, който е попадал в ленннте
описи от XV — XVII век *179+. Следователно всички останали застроени и обитавани квартали на
Битоля от края на XIV век са загубили своето старо население и били използувани от бързо
колонизираните турци. Така станало и в градовете Тетово, Кичево, Охрид, Струмица, Щип и Лерин,
където също през XV век мнозинството от жителите са били турци *180+.
По разказите на византийските писатели от XIII — XIV век Сяр бил голям занаятчийски и търговски
град от порядъка на Одрин и Солун. Дали тяхната мярка за сравнение е била точна, днес не може
да се определи. Но във всеки случай Сяр се издигал над останалите градове в Егейска Тракия.
Разположен в извънредно плодородна, топла и добре напоявана равнина с гъста населеност,
градът бил важно занаятчийско и търговско средище, в което се пресичали големите търговски
пътища от Солун през Струмската долина за Дунава и от Югоизточна Тракия за македонските
краища и адриатическия бряг. Дори Зографският манастир притежавал в града като доходни
сгради 18 дюкяна. В Сяр се издигала голяма крепост с вътрешен град, в който резидирал и
серският митрополит *181+. През XV век този град станал и столица на самостоятелна феодална
държава, те в него се заселили и боляри от областта с прислугата си. Когато започнало
завоюването на Егейска Тракия от турците, крепостта се отбранявала от голям гарнизони и
опълчение. Около 1373 — 1375 г. след дълга обсада тя била предадена, за да се превърне Сяр в

център на османска военноадминистративна област *182+ и в удобно заселище на османски
колонисти. Съдбата на християнското население била такава, каквато и в другите по-големи
градове. Тя се разкрива чрез анализа на един подробен опис на домакинствата, който за
съжаление е твърде късен, от 1503 — 1505 г. Той показва народностни съотношения, които се
развивали цели 130 години след установяването на османската власт в него, след непрекъснато
проникване и установяване на селяни от областта. Това проличава в групирането на
домакинствата по махали. Ние разполагаме само с края на описа за последните десет християнски
махали, които обхващали около една пета част от християнските домакинства — 113 на брой. В
пет махали броят на домакинствата е средно към 15; само една прави изключение с 37
домакинства. И такова числово групиране е съвсем нормално за махалите на всички градове по
онова време. Но другите пет са твърде странни: едната имала шест домакинства, две имали по
четири и останалите две — по три домакинства *183+. Не би могло да се приеме, че това са съвсем
малки административно очертани дялове от един по-голям квартал, в който са теглени просто
мислени линии за разделяне Не е така, защото всяка махала носи топографско име може би по
името на своя параклис: «Ахиропит», «Ая Траянда», «Айо Йорги Искезе» (?), «Ано Никола
Хиландар», «Ая Варвара». Възможното обяснение е, че това били малки остатъци от стари
изчезнали християнски махали или пък малки групи от къщи из периферията на града, които се
появявали късно и допълнително през XV век, оставайки откъснати от големите християнски
махали. А тъкмо тези по-големи, с домакинства от 15 до 37 на брой, били, изглежда, и някак поконсолидирани в социално отношение, защото начало в списъка на главите на домакинствата стои
поп, които навярно бил отговорник на махалата; докато в маломерните махалички поповете
липсват. Може би там са живеели домакинства от по-нов градски произход, по-бедни и стоящи на
по-ниско стъпало в християнското общество. Прииждането на селяни отвън, макар и слабо
засвидетелствувано поради оскъдността на информацията в документа, все пак се забелязва:
единият от поповете — отговорник на махала, е от с. Търлис; записани са още домакинства на
овчар, на 2 мелничари и на един ковач, в чието лице могат да се търсят придошлите отвън хора. И
тъй като в документа е запазена само една пета от описа на християнските домакинства, може да
се очаква, че общият брой на хората със скорошен селски произход в града би достигнал до 30 —
40. Това вече е достатъчно при една мигновена регистрация, подобна на един филмов кадър,
който е органична част от много по-дълъг филм и с много по-широк обхват във времето.
Според подробния опис от 1503(5) г. в Сяр живеели 493 християнски домакинства и 256 вдовици
срещу 966 турски домакинства. В края на описа регистраторът е сумирал броя на домакинствата за
християни, евреи и турци — 2049. Но веднага на следния ред съобщава: «Първоначално 886 *184+.
Изразът «първоначално» се използува по правило в ленните описи и означава числото от
предходното подробно описание. За съжаление не може да се определи от коя година или
десетилетие е то; в практиката нямало приети равномерни интервали от време, но все пак
подробните описи не се правели често, а през 20 — 30 години. Във всеки случай някъде през XV
век броят на домакинствата от всички народности е бил със 120 % по-малък, отколкото през 1505
г. Това значи приблизително определено, че християнските домакинства са били около 250, което
пък води към мисълта, че след завладяването на града от турците около 1375 г. те са били в
някакъв минимален брой, движещ се между 0 и 20 — 33 домакинства.

За двата най-големи града на Балканския полуостров след Цариград — Одрин и Солун — не е
необходимо да се привеждат сведения за броя на домакинствата преди падането им в турски
ръце. Те са имали население от порядъка на 30 — 40 хиляди души гърци и българи. Одрин към
1490 г. имал в своя жителски състав 1125 християнски домакинства *185+. Градът бил в турски ръце
вече почти 120 години; служил и за османска столица с всичките многобройни и големи
материални нужди на двора, ведомствените канцеларии, гарнизона и военните доставки. В него
се стичали множество занаятчии и търговци. И въпреки тези нужди и възможности
немюсюлманските домакинства са били едва една пета или една шеста от броя им през първата
половина на XIV век, докато градът бил под византийска власт.
Изглежда, че в Солун извличането на християнското население след превземането му в 1430 г. е
било също така цялостно, макар че известен брой солунчани емигрирали предварително, уверени
в обречеността на града. По преброяване от 1519 г., тоест след почти 90 години османска власт, в
града живеели 1080 християнски домакинства и 300 вдовици, а освен тях и 1374 турски
домакинства *186+. Дори общият сбор на всички домакинства не прави една трета от
гражданството от XIV век. Така че Солун много време бил наполовина пустеещ град.
Идва ред да се обобщят наблюденията върху данните за по-големите или значителни в стопанско
и военноадминистративно отношение градове. Изчезването на техния жителски състав след
завладяването им от турците е общо явление за цялата народностна територия. Този едновековен
унищожителен процес е бил навремени и на места така бурен, че причинил пълното запустяване и
разрушаване на градове, които до края на XV век не можели да се съживят. Такива са случаите с
Разград и Лом, Стара Загора и Кюстендил.
Ако в повечето от градовете все пак живеели през втората половина на XV век българи, те са
дошли чрез бавен и крайно недостатъчен приток преди всичко от селата доброволно или
вследствие на административна принуда за изпълнение на занаятчийска, дребнотърговска или
груба наемническа работа от най-различно естество. Този нов граждански състав се е набрал в
период от 90 до 130 години — време, твърде дълго в пропорция с незначителния брой налични
домакинства. Темпът на нарастването е изключително бавен. В резултат на тази бавност не е
възстановена числеността на градските жители от XIV век. Изоставането се дължи на големите
турски групи, колонизирани в много градове и растящи по численост непрекъснато. Те играели
ролята на популационна бариера за българския приток. Но като изключения има и градове със
задоволително или дори цялостно възстановяване на стария брой български жители. Такъв е
Никопол на Дунава.
Той бил стара крепост и голям търговски град при втората българска държава, превземан,
разрушаван, опожаряван и обезлюдяван няколко пъти от края на XIV до средата на XV век. Но
въпреки бедствията отново се залелил и към 1480 г. имало 565 български домакинства (с
вдовишките) и 628 турски без войнишкия състав на гарнизона в крепостта *187+. Случаят е особен.
Никопол станал център на нахия и на голям санджак със съответните ведомства, които изисквали
разнообразна обслуга. Крепостта се е обитавала от около 35 офицерски домакинства на
тимариоти; те си докарвали хора от владените близки села. Гарнизонът се нуждаел от разнородни

материални доставки и занаятчийски труд за поддържане войсковото стопанство. В Никопол било
и управлението на военнофлотскота речна служба, която строяла и ремонтирала военните съдове.
За тази цел били организирани като постоянни единици групи («бюлюци») от дърводелци,
железари, калафатчии (тоест майстори, които набиват кълчища във фугите на дървените дъги на
кораби и ги засмоляват), въжари, производители на железни стрели, а също и хора за обща
разнородна работа в това ведомство *188+. Естествено в града работели и много десетки колари и
водачи на конски кервани, лодкари, веслари в корабите и бурлаци (които теглели корабите с
въжета от брега срещу течението). И поради всичко това притокът от селата бил сравнително посъживен. Така към 1480 г. в града живеели 16 български домакинства и две вдовици, преселени от
Гиген. Те още не били отписани от Гигенската община и се числели към нея и носели своите
данъчни задължения към ленния владелец *189+. Друга група заселници известно време преди
регистрацията пък напуснала Никопол и се заселила в «място, наречено Бърдарово». Тя се
състояла от десет домакинства, явно от селски произход, които отново предпочели земеделската
работа извън града *190+. Двата случайни записа показват, че градът е бил изпълнен с нови
граждани от по-близък по време до 1480 г. или по-далечен период. Но същевременно в Никопол
живеело и турско мнозинство, което си останало за векове.
Второто изключение е град Костур (в документите Кесрие), може би не привлякъл вниманието на
османската власт като място за колонизация, след като бил превзет и обезлюден. Според всички
налични сведения през последните години на XV или първите две десетилетия на XVI век Костур
имал вече 732 християнски домакинства и само 67 турски *191+. Тези данни говорят за очертана
занаятчийско-търговска структура на града и за струпване на българско население от околните
села *192+.
Щом османската колонизация, както видяхме, не засегнала селските части на някои краища,
естествено е било да отмине и известен брой градчета поради третостепенното им,
нестратегическо значение или поради други причини. Такива са някои селища от градски тип в
междинна «глуха» зона между източните и западните области. Може да се предположи с голяма
вероятност, че те не са били изцяло обезлюдени при завоеванието и че са останали първоначално
неколонизирани с турци. Това навярно привлякло в тях значителен брой селски семейства,
търсещи по-голяма сигурност. Така би могъл да се обясни сравнително големият брой християнски
домакинства в тях —два-три пъти повече, отколкото в Търново или Никопол и шест-седем пъти
повече, отколкото в Шумен и във Видин, София, Кюстендил, Скопие и др. Става дума за Дупница
(1519 г.) с около 200 български домакинства и 42 турски (последните даже не образуват махала, а
са пръснати между българските; Кратово (1519 г.) с 1209 домакинства (турските не са посочени);
Петрич (1519 г.) с 536 български домакинства в 13 махали и 60 турски без махала, пръснати;
Мелник (1519 г.) с около 600 български домакинства, турските не са посочени; Лерин (1481 г.) с
200 християнски домакинства и 44 турски. Щом турците тук едва в началото на XVI век (значи
повече от едно столетие след завоеванието) били така малко, явно е, че дълго време изобщо не ги
е имало. Тези градове обаче не дават общия демографски облик на градската система не само
поради малкия си брой, но и поради не особено важното си географско положение и отчасти по
стопански причини *193+.

Затова не би следвало да смятаме, че обезлюдяването на градовете не е засегнало онези от тях, за
които в настояще време случайно липсва научно-достъпна ленно-владелческа и фискална
османска регистрация. Тези по-малки градове също са били превземани от турците, някои дори по
два и три пъти и не е основателно да допускаме, че в тях подходът на завоевателя към коренното
гражданство е бил по-друг. Става дума в Северна България за Варна, Провадия (Овеч), Нови пазар,
Русе, Свищов и Враца; в Северна Тракия — за Ямбол, Нова Загора, Айтос и Карнобат; в Югоизточна
Тракия за Димотика, Люле Бургас, Виза, Чорлу и Фере; в Егейска Тракия за Гюмюрджина, Скеча
(Ксанти), Зъхна и Драма; в македонската област за Велес, Прилеп, Костур, Тетово. Ако не друго,
поне превземането и опустошаването им е достатъчно документирано от съвременни и по-късни
османски, византийски, български, сръбски и западни писатели *194+.
Отвеждането на градските жители от македонските градове в робство се документира още през
1381-1383 г. съвсем ясно. След няколко завоевателни похода на османските турци из Егейска
Тракия и в македонската област през 70-те и началото на 80-те години на XIV век те прехвърлили
тълпи от заробени в Мала Азия, като «пласирали» на вътрешните и външните робски пазари
хиляди хора. На робското тържище в гр. Кандия (о. Крит) попаднала размесена партида роби у
италиански търговски посредник, съставена от българи, гърци, албанци и други. Българите роби
били граждани от македонски градове и повечето от тях били жени. А това е сигурно
свидетелство, че жителите на съответните градове са били отвлечени в плен и робство —
всеобщата и постоянна практика на завоевателя. Робите са записани като «българи» по
народност, като са означели имената и местопроизходът им:

От запазена приписка узнаваме, че през 1467 г. султан Мехмед II, връщайки се от своя поход в
Албания, минал през Охрид и заповядал да бъдат взети в плен по-първите граждани и
свещениците. Те били отведени по посока към Цариград *196+. Същата приписка е пренесена и в
друг ръкопис (вж. тук обр. 2). По дата, която е точна до месец, събитието съвпада с изселването на
15-те скопски семейства в Албания, гр. Конюх, пак по заповед на султана. Но има и трети епизод,
разиграл се в Дебър и Дебърско през 1466 и 1467 г. Най-напред в Дебър пристигнал с войска «Еса
бек»—навярно управителят на скопската област. Той ще да е подготвил условията за

ислямизиране на този край. А след това «Дойде цар Мехмет бек в дебърска земя и пороби и
посече. . . 1467» (вж. обр. 2). Изглежда, че тогава е била помохамеданчена голяма част от
населението на града и околностите му. Така че, дори и през втората половина на XV век при
всеки нов османски поход градското християнско население се намалявало по различни начини.
Разглежданите известия дават основание да се предполага, че по време на същия поход на
Мехмед II били засегнати и други градове, но откъслечните и случайно запазени сведения не
позволяват да се разкрие цялата картина. Тя би показала един от рецидивите на познатите още от
XIV век завоевателни методи и действия по отношение на градовете, макар и в по-ограничени
размери.
Обезлюдяването и разрушаването на старите градове се допълва съществено и от други твърде
важни факти на общото разорение, което засяга повсеместно дори най-малките
военноадминистративни средищни пунктове с някаква, макар и съвсем локално и малообменна
стопанска функция. Това били дребни укрепени или пазени от крепост селища, и които живеели и
управлявали местни властели, държейки в ленна и административна зависимост жителите на
няколко села. Макар и съвсем малки, тези феодално обособени райони създали отдавна
административна традиция и били познати още преди османското нашествие със свои имена и
точно очертани граници. Османската власт използува за свое улеснение тези административни
райони. Но нека видим каква била участта им при завоеванието. Започваме пак от Северна
България, като се движим по картата от изток към запад.
«Град Герилец» бил средище на подобно болярско владение с крепост и поселище може би от
градски тип, което се намирало на юг от днешното село Върбица, Преславско; развалините на
градището личели и досега. В описите Герилец е средище или поне по име вилает (нахия) с
отбелязани 5 села и пет мезри. Но за самия «град» е съвсем ясно, че е напълно разрушен и
необитаем. Той не фигурира в документите, а, напротив — изрично е казано, че част от оцелелите
му жители или по-скоро техните потомци живеели в друго село. А струпаните групово в
околностите 5 мезри са резултат от разорението, при което загинал и Герилец *197+. Пак в този
край имало и друго малко феодално владение, носещо името на крепостта Петрич. След неговото
унищожаване останала само административната единица в османската регистрация, но без
селищен център *198+. Подобно е състоянието през 70-те и 80-те години и на Мадара — крепост
със селище, превземана три пъти от турците, между които най-малко веднъж от Муса Челеби.
Вилаетът с име Мадара си останал в регистрите, но крепостта и нейното селище изчезнали *199+
навярно след 1444 г.
Някъде на североизток от Търново съществувал през XIV век обособен феодалноадминистративен район с името Хоталич с едноименно селище. Нахия и по-късно каза със същото
име се запазила дори до XVII век, но самото село през 80-те години на XV в. било абсолютно пусто
и земята му само отчасти се обработвала от жители на съседни села. Селището изчезнало
завинаги *200+.
В Ловешко през българското средновековие съществувало градско селище с крепост под името
град Крушуна; в него имало манастир, а недалеч отстоял и по-големият манастир Ястреб.

Преминало под османска власт, селището запазило положението си на град седалище на нахия,
обхващаща двадесетина села. Но нито «градът», нито крепостта се запазили. В упадналото селце
били настанени 16-17 домакинства българи, но не обикновени раи, а роби на владелеца на
зеамета Крушуна *201+. В селището живеели няколко турски семейства, а българските се
занимавали изключително със земеделие. Също така обезличен бил и «град Реселец» (дн. с.
Реселец, Луковитско)—седалище вилает (нахия) с няколко подведомствени села. След като била
разрушена крепостта му, той се превърнал в обикновено село, владяно на три отделни части от
трима тимариоти; в селото имало общо 49 домакинства и 6 вдовици. За контрол върху тях тук
било заселено само едно турско семейство *202+. Съседен в северозападна посока, изглежда, е
бил вилаетът Мраморница с няколко придадени към него села, но без да е налице самото селище
— вероятно загинало при разрушаването на крепостта му *203+. Вилает Киево се намирал по
горното течение на р. Вит и Ботевградско; според регистрите той обхващал девет села, но селище
с име Киево липсва, навярно е било разрушено *204+. Вилаетът Неделичко се намирал по
поречието на Искър между селата Карлуково и Долни Луковит. В неговите граници са отбелязани
две-три села. Под името Неделичко съществувал и среден по размери лен зеамет. Това показва,
че самото българско феодално владение е носело същото име и е имало свое средище, което
обаче е изчезнало *205+. Така е с град Белоградчик (в тогавашното произношение Белград). Тук се
издигала на висок хълм просторната Срацимирова крепост с вътрешен град — най-голямата опора
на Видинското царство след крепостта Баба Вида. След установяване на османската власт
Белоградчик, изглежда, по традиция запазил значението си на административно средище на
вилает (нахия). В наличните документи към него са причислени 14 села, но те навярно са били и
повече. Във вътрешния град още от 1455 г. квартирувал малък гарнизон и действувал вилаетски
съд. Към 1464 г. долу в селището живеели 44 български домакинства, 6 вдовишки семейства и
никакви турци, а Белоградчик е определен като «село». Сигурно това било с основание, защото от
14-те села на вилаета пет са били по-многолюдни от административния център — с. Чупрене със
79 домакинства и 7 вдовишки семейства, с. Брестово с 59 домакинства и 6 вдовишки семейства и
т. г. *206+. Като че ли под крепостта живеели българи дотолкова, доколкото било нужно за обслуга
на гарнизона.
За съжаление липсват все още сведения за този тип селища от останалите части на страната. Но
изглежда, че тяхното състояние е било еднакво навсякъде. Това подсказват данните за «град»
«Аврет Хисар» на мястото на сегашния град Кукуш или по друга локализация в с. Женско, Кукушко.
Южните части на областта били зле опустошени от турците и загубили голяма част от своето
население. Също и по другите части ставали опустошения и ние срещаме много градове, съвсем
разорени през това време. Съсипани били окончателно укрепените градове Женско, Енидже
Вардар, Просек в Южна Македония, Девол в Западна и много други по-незначителни по разни
места *207+. Крепостта град била защищавана от една жена болярка на име Марулия, но все пак
предадена от нея на турците към края на 70-те години на XIV век. Крепостта фигурирала в
изворите под името Марулия, а по-късно като Гинекокастрон или Аврет Хисар (женска крепост,
отгдето и името на с. Женско в Кукушко). До 1445 г. Аврет Хисар бил «град с вилает», в който
влизали десетки села. Крепостта била разрушена, а до нея живеели 20 християнски домакинства и
две вдовишки семейства, но също и 31 турски домакинства, докато селата във вилаета броели по

50 — 60, в отделни случаи и над 100 домакинства. Това състояние на Аврет Хасар потвърждава
разказа на един османски летописец за превземането на града крепост, след което жителите му
били отведени в робство *208+. Нещо подобно претърпяла и мъничката феодална обособена
област в Солунско по име Хортач. Във или до крепостта и резиденцията на някогашния болярин
имало манастир със същото име. След преминаването на Солунско под османска власт
потурчените властели запазили със султанско разрешение владението на манастира, но не като
лен, защото той влязъл в състава на един турски тимар. Очертанията на бившите болярски
владения се запазили в османските регистри като административен район Хортач. Но самото
селище Хортач не е описано; то липсва, макар изрично да са посочени съседните и
подведомствени нему села. Навярно е било разрушено и пусто. Но по време на регистрацията
(1445 г.) около манастира вече имало групирани няколко къщи, които по-късно станали същинско
село *209+. Тук протекъл аналогичен поселищен процес, както при с. Басарбово, Русенско,
тридесет и пет години по-късно, когато е записан само манастир Басараба с 14 домакинства, но не
и село; едва по-късно се оформило село Басарбово *210+. В Демирхисарско съществувала преди
османското завоевание крепост със значително селище, отбелязано към 1445 г. под изопаченото
от записвача гръцко име Палокастро (Палеокастрон, Стара крепост) *211+. Селището било напълно
обезлюдено и към датата на регистрацията в него живеели 20 турски колонизирани домакинства
без някакво присъствие на християнско население. Землището било така голямо, че Палокастро се
водило в описите все още и за пустееща мезра, предадена като дребен лен заедно с други мезри
през 1453 г. *212+. Доста ясно личи, че в случая е унищожено едно феодално средище с малък
владелчески район, който не е бил взет под внимание при първоначалната регистрация, какъвто
беше случаят с Лом, Оряхово и Разград.
Следи от такива унищожени на времето си и изоставени от османската администрация феодални
микрорайони има и в Северна България. В опис от 1480 г. е отбелязано в Плевенско малко селце с
турското име Ики Хисар, а «с друго име Старо село». Щом през XIV век селото се е определяло
като «Старо», значи то е имало по-дълъг живот през българското средновековие. А турското име,
дадено по очебиен ландшафтен признак, показва, че до или в селото са се издигали две крепости,
което е рядък случай и говори ясно за властелска твърдина и за средище на феодална област,
макар и съвсем малка. Състоянието на Старо село разкрива, че всичко е било унищожено
навремето. Защото в 1480 г. то имало само 14 български домакинства и 2 вдовишки семейства без
турски колонисти *213+. Практически това били няколко селски колиби, сгушени под двете
полуразрушени крепостни съоръжения. Нямало вилает (нахия) «Ики Хисар», защото съседните
села заедно със Старо село влизали в състава на вилаета Мраморница, за който се спомена вече
[214].
Както се вижда, дребните властелски средища са били тежко засегнати от османското нашествие.
Едни от тях просто погинали, а населението им изчезнало, други запазили само името и
материалните остатъци на средищното селище, в което допълнително дошли по 10 — 20
семейства, трети били изцяло или по преобладание колонизирани с турци на мястото на
отвлечените българи, четвърти оставили единствено имената си за означаване на вилает (нахия).
А щом тази гъста мрежа от български феодално-административни възли, изплетена в течение на

векове за обхващане на зависимите села, е била така тежко засегната, няма място за съмнение, че
и почти всички градове независимо от тяхната величина и значение са имали същата съдба. Те
представлявали далеч по-важен и по-привлекателен обект за завоевателя.
Необходимо е обаче да се изясни и собствената социално-икономическа стойност на дребните
болярски военноадминистративни средища в цялост като система, която е органично
продължение на градската система и носи макар в миниатюрен размер нейните най-съществени
белези. Преди всичко нито едно от тези средища не е било лишено от минимално стопанско
значение. Във всяко от тях са работили по 1-2 железари ковачи, които поддържали оръжието на
малкия гарнизон или стража на крепостта, а също така и железните сечива за стопаните от
подведомствените села; те били задължени да използуват услугите им, защото боляринът
събирал данъци и такси от производството на своите занаятчии. В селището имало и по единдвама сарачи за поддържане на конската и коларската амуниция, дърводелец, грънчари и доста
болярска обслуга преди всичко из големите хамбари, сеновали, конюшни, волски обори, винарски
изби (гдето имало и лозя), един-двама писари (понякога духовници), куриери и др. Обикновено
крепостите се намирали край многолюдни и богати села, които болярите се стараеш да
уголемяват. На патронния празник на местната църква или на манастира под крепостта ставали
междуселски сборове и панаири, от които властелът също печелел, защото събирал такси от
придошлите търговци срещу осигуряване на тяхната безопасност и реда сред празнуващите
селяни. Ако обобщим ефекта от всички подобни районни средища, които погинали, ще се получи
съществена загуба на хора с дейност от градски или полуградски професионален тип. Затова с
основание можем да включим районните крепостни пунктове в системата на градовете и градския
живот, макар като негова най-ниска степен.
Сега вече логически следва най-общият въпрос, към чието разрешение бе насочен и прегледът на
градовете — какъв е бил броят на градското население с различна степен на погражданяване,
изчезнало през периода на завоеванието. От всички споменати в документите селища от градски
или полуградски тип загубата е била около 80 хиляди души, т. е. 12 хиляди домакинства, като не
се вземат предвид Македонската област, Беломорска Тракия и Родопската област.
Тук би следвало да обясним, че изчислението е извършено чрез разпределянето на гражданските
домакинства върху приблизително сто селища от градски и полуградски тип. Така на поселищна
единица се падат средно аритметично 240 домакинства. Но в по-малките градове загубите са
били и под тази норма, докато в по-големите те са достигали до неколкостотин, а в изключителни
случаи — повече от хиляда или няколко хиляди. Взето е под внимание още, че известен процент
граждани са запазили живота си и не били заробени, защото успели да емигрират завинаги в
чужбина (но и това е безвъзвратна демографска загуба), докато някои пък овреме се укрият по
села и планини.
Ако съберем сумата на установените по-рано загуби на селско население от 56 072 домакинства,
или 280 360 души, с градските загуби, разбира се, без споменатите по-горе райони, ще се получат
общо 363 360 души в 68 072 домакинства за народностната територия приблизително от 60-те

години на 14 до 80-те години на XV век. Тъй като тези числа са ориентационни, по-нататък ще ги
използуваме само в закръглен вид: 360 000 души и 68 000 домакинства.
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Османската стратегия на обезбългаряване

Да се унищожат към 1403 поселищни единици (1300 села и стотина селища от градски тип и
полуградски тип) в една народностна територия, да се изземат от нея 68 000 домакинства с 360
000 души в сравнително малка страна, и то през средновековието, когато населеността на Европа
била слаба, е едно рядко по своите мащаби историко-демографско явление. То изглежда дори
при пръв общ поглед в известен смисъл неразбираемо от гледище на интересите на самите
завоеватели, които са го причинили. Затова е необходимо да се напомнят основните
стратегически правила в завоевателната политика на османските султани и техните пълноводни.
Тези правила стоят в пряка връзка с разглежданите досега демографски промени.
През XIV и XV век османските турци били все още в преходен период от родово-племенно
състояние към феодално общество. За да бъде изградено то, трябвало да се привличат
племенните групи и техните вождове с примамката на победоносни походи, та да се награбят с
богатства, а след това да получат за награда ленове с постоянни доходи, някаква платена градска
служба в завладените градове или обикновени поземлени надели с обзаведени домакинства в
обезлюдените села. Именно по този път можела да се осигури материалната основа на османския
феодализъм, на включващата в границите си много народи държава.
Процесът на завоюване на балканските земи се проточил дълго по няколко причини. Преди
всичко османските човешки резерви не били достатъчни за еднократно или бързо сломяване
съпротивата на балканските държави и народи, за стопанско и колонизационно усвояване на
техните земи. Второ — в Мала Азия възникнали внезапно крайно опасни смущения от татарски и
други нашественици, с които османската държава трябвало да се справя, като изоставяла
временно другите фронтове. Развихряли се и дълги междуособни войни на претенденти за
султанския престол, при които османските турци се избивали взаимно. И най-после на Балканския
полуостров и в заобикалящите го морета периодично оперирали армии на европейски анти-

османски (кръстоносни) коалиции, образували се военни съюзи на балкански владетели, които
също воювали срещу турците ту в един, ту в друг район. Неведнъж османците били пред прага на
изтласкването им от Европа и неведнъж самото съществуване на държавата им бивало
застрашено; те понесли много поражения в големи битки и снели множество неуспели обсади на
градове. Военните ръководители чувствували, че завоеванията им на Балканския полуостров не са
сигурни и това чувство на несигурност ги съпровождало до средата на XV век, като се отразявало и
върху политиката им към покореното население. Трудностите на завоевателите се увеличавали от
това, че след като сломили организираната военна отбрана на балканските владетели и техните
държави, те се сблъсквали с отчаяната, вече самостоятелна защита на отделни градове, крепости
и райони, които въпреки безнадеждността на съпротивата им отчаяно се борили, а след
поражение непрекъснато създавали местни бунтовнически и хайдушки групи, чиято дейност не
стихвала през XV век. *215+
Завоевателните кампании се редували след известни по-дълги или по-кратки паузи в различни
области, като се избирала обикновено зона, където се очаквало най-слабо съпротивление, и като
се извършвала предварителна дипломатическа подготовка чрез съюзни или мирни договори със
съседните владетели, за де бъдат те неутрализирани.
Във всеки новопокорен край победителите действували по един и същи начин, документиран
съвсем ясно от военните разпоредби на султаните и пълноводните, от участници в самите походи,
от съвременните византийски, български, сръбски и западни писатели и хронисти, от безброй
исторически и археологически факти и най-после потвърдени от днешните турски историци, които
се занимават с тази епоха. Така че по завоевателската стратегията османските турци на Балканския
полуостров няма спорни въпроси *216+. Новото в нашето виждане ще бъде една структурна схема
от историческо естество, чиито елементи ще обосновават току-що обрисуваната историкодемографска картина.
3а по-ясно разбиране на османските операции в покорените области би следвало да ги
разгледаме в два логически аспекта, макар да става дума отчасти за едни и същи действия.
В първия аспект влиза цялостното ограбване на градското и селското население (отнемане на
пари, накити, скъпи дрехи и матерни за лично ползуване, ценна покъщнина, всякакви стоки на
занаятчийски и търговски дюкяни, селски добитък, домашни птици, храни), след това отвеждането
в робство на възможния най-голям брой хора. Плячката давала възможност на султанското
съкровище да събере средства за нова военна кампания, а, от друга страна, обогатявала
пълководги, офицери и войници.
Отвлеченото население изпълнявало в новото си положение две стопански функци. Една част от
него обикновено след помохамеданчване бивала настанявана по градове и села във вътрешните
области на османската държава, за да бъде използуван нейният занаятчийски или земеделски
труд за задоволяване на текущите и непрекъснато нарастващи държавни и военни нужди. От
робите се възползували и множество офицери — прикрепили ги към своите ленни владения като
работна сила. Но робите били и ценна жива, търговска стока. Тяхното предаване и препродаване

започвало, където това било възможно, веднага след пленяването им в тила на бойния театър,
например в Скопие, Пловдив, а след това в Одрин, Цариград, Солун. Те били купувани за разни
стопански и битови нужди както на вътрешния пазар, така и по международните робски тържища
из Леванта. Така че заробването и продаването на хора осигурявало парично богатство на всеки
поробител — бил той военачалник, офицер или войник.
Вторият аспект на завоевателната стратегия е по-сложен. Победителите не можели да усвоят
трайно една новозавоювана територия в състоянието, в което я заварвали. Те не разполагали с
достатъчно свободни човешки ресурси дори да я управляват, а камо ли да държат в подчинение
местното население или да колонизират сериозно, за да изградят своя социална опора. Затова
прибягвали до следните действия. Големи селски маси били отвеждани в плен и робство на юг и
югоизток в Мала Азия, за да се обезлюди завзетата територия или да се намали силно нейната
заселеност с българи. По такъв начин се всявал страх у останалите, а можела да започне, макар и
бавна, османска колонизация по селата, вече при силно променено числено съотношение между
българи и турци. След превземането на градовете и на по-малките крепости и властелски районни
средища били избивани всички техни защитници, за да се сломи волята за съпротива у българите.
Разрушавани били всички крепости във вътрешността на страната, та да престанат те да бъдат
опорни точки на възможно бъдещо въстание; в разрушените или полуразрушени крепости се
поставяло стражево поделение или даже малък гарнизон, за да бъдат тези отбранителни
съоръжения под контрол: все още съществували опасения, че оставените без надзор порутени
крепости биха могли да бъдат незабелязано възобновени от местното население. Болярите от
градовете били или избивани, или отвеждащи като пленници в Мала Азия, но заедно с тях и
цялото гражданство. То със своите богатства, с производствения капацитет на своите занаятчийски
работилници, със своя авторитет и влияние сред селските жители от околностите можело лесно
да стане организатор на нежелано въстание или да отметне целия край около един град на
страната на антиосманските кръстоносни армии *217+. Именно тази система на обезлюдяване,
ограбване и обезсилване на страната в течение на 80 — 90 години опразва толкова много села и
градове от коренните им жители.
Стратегията на етапното, последователно опустошаване и завладяване на отделни области и цели
народностни територии на Балканския полуостров от османските завоеватели в течение на един
век е много добре схваната от неизвестен византийски поет, който написал поема след 1453 г. под
наслов «Плач за падането на Цариград». Той рисува османското завоевание в цялата му
хронологическа широта, докато достигне до превземането на византийската столица: «Потопът от
огън обхвана Източната римска империя (Византия), като се разля на шест потока. Един тече през
Сърбия; друг в земята на власите; третият обгори унгарските предели. Четвъртият опожари и
превърна в пепелище българските долини. Петият се разлива все по-нашироко и заплашва да се
слее с четвъртия (българския), за да образува безбрежно море с вълни от кървава пяна. Шестият
поток надигна вълните си пред стените на цариградската крепост» *218+. С най-силни изрази се
говори за «българските долини» и това явно не е случайно.
Ефикасността на тази политика се подсилва от един важен идеологически момент — религиозния
фанатизъм на мохамеданите. Ислямът е религия на първобитни завоеватели; тя включва цял низ

установления, издигащи мохамеданина над всички други хора в света, които са не само
«неверници», но и същества без елементарни човешки права, затова следва да бъдат избивани
или пък заробвани и въведени насилствено в лоното на исляма. Според Корана колкото повече
«неверници» съсече и умъртви един мюсюлманин, толкова по-големи са нравствените и верските
му заслуги пред аллаха, толкова по-сигурно ще бъде блаженството му в рая. На тази основа,
подкрепена текстуално от Корана, османските турци водели своите завоевателни войни срещу
християнските народи в Мала Азия и на Балканския полуостров не само като справедливи, но и
като задължително «свещени» *219+. Фанатичната ожесточеност на завоевателите се подхранвала
от обстоятелството, че българите, свързани с християнската църква, също проявявали от своя
страна непоносимост и отвращение към исляма. А не бива да се забравя, че средновековната
религиозност била извънредно силна и можела да движи народните маси към всякакъв вид
действия от крайно естество, стига те да бъдели обосновани, внушени и възприети по верски път.
Историческите извори позволяват да се забележат и други факти освен изложените дотук, които
разкриват непосредствено хода и резултатите на османската завоевателна политика в българските
земи и утвърждават още повече изградените вече констатации.
Отвличането на жителите от цели села може да се наблюдава по документите и за едно по-късно
време, приблизително от 40-те до 70-те години на XV век, което показва, че процесът на
обезлюдяване на страната и по това време още не бил престанал напълно. Така през първата
половина на XV век с. Скомина (Скомля, Белоградчишко) било отдавна записано в регистрите като
пълноценно селище с 52 домакинства и 5 вдовишки семейства. Но при контролната регистрация
от 1478 — 1480 г. описвачът установява и записва, че селото е пусто, защото жителите му били
отведени в Цариград. Тази мярка не засегнала само 5 домакинства, които от по-рано се
преместили да живеят в друго село *220+. По същото време и второ регистрирано село в
Северозападна България, а именно Цибра (Горни Цибър, Ломско), имало подобна участ.
Регистраторът бележи срещу името му без никакви други данни: «Раята му е откарана в
Цариград» *221+. Същия случай срещаме и в Търновско. Срещу «село Калугерово с друго име
Плужна» (между В. Търново и Севлиево, изселено след Освобождението) е записано: «От това
село 26 домакинства бяха отвлечени в Цариград» *222+.
Впрочем в категорията на обезлюдените през втората половина на XV век селища следва да
добавим и още няколко, за които е съвсем ясно от регистрите, че при по-ранните описания са
съществували и затова са включени в категорията «село», като е отбелязан и броят на
домакинствата им със съответната рента. Но при последната регистрация, с която ние
разполагаме, се констатира, че селата са опустели. Такива са селата Свети Врач (Световрачене) и
Владещница — Софийско, към 1450 и 1463 *223+; с. Ребърково (Врачанско), с. Базовец (Бъзовец), с.
Булгарене, с. Метковец (Врачанско) и други *224+.
Дали жителите на тези села са били откарвани само в Цариград, или са били разселвани и в подалечни краища на османската държава, не е толкова важно. Съществено е, че те напускали
завинаги българската народностна територия и че процесът на обезлюдяването на страната не
секвал и през втората половина на XV век, макар, както изглежда, да е затихвал.

Отвеждането в плен на български селяни напомня и името на «мезра Есирлер» в Софийско, т. е.
«мезра на пленниците», която, изглежда, датира от 80-те — 90-те години на XIV век, както се
изяснява в записа *225+. Има и преки сведения за образуването на цели български села в Мала
Азия с изрично определение «с. Българи, заточеници от Румелия и село Куршумлу, неверници
дошли от Румелия» *226+. Името Куршумлу напомня за Ловешкото село Куршуна — крепост и
център на феодално владение, което видяхме, че е било заселено с турци и робски български
домакинства. Колко големи са били навремени партидите от пленници роби, личи от
наблюденията на един френски пътешественик и дипломат от 1421 — 1423 г. в Леванта, който
съобщава, че някакъв владетел от Близкия изток притежавал купени и подарени 10 000 роби от
България, Славония, Влахия и Гърция *227+. Числото можем да не приемем в буквалния му
смисъл, защото средновековните писатели почти винаги преувеличават, когато определят голямо
човешко множество, за да поразят въображение то на читателите си. Но все пак може да се
приеме, че става дума за многочислена група пленници и роби българи. Западни пътешественици
и наблюдатели от първата половина на XV век разказват за дълги върволици от заробени българи
— мъже, жени и деца, — навързани на вериги или с въжета, момичетата натоварени на коли и
коне, а децата напъхани в кафези за домашни птици, да се нижат по пътищата от София през
Пловдив за Одрин, Цариград и Галиполи, където по-голямата част били прехвърляни в Мала Азия
*228+. Класически образ на османския войник завоевател и неговия манталитет рисува османският
летописец от XV век Ашикпашазаде, сам участник в завоевателен поход през 1439 г. Той разказва
как военачалникът им Исхак повеждал войниците с призива «Разрушете крепостите и заробете
народа!». Бойците на Исхак след поголовно клане на защитниците се хвърлили стремглаво да
заробват. Летописецът сам участвувал в това бойно действие и разказва за себе си: «И аз, бедният,
покрай онези, които изклах, заробих петима неверници. Докарах ги в Скопие и ги продадох петте
по това време за 900 акчета» *229+. Тази масова социалнопсихологическа настроеност показва по
какъв начин е ставало дълготрайното и систематично обезлюдяване на българските земи.
Но от тях изтичало население и в други посоки. Влашките господари водели почти непрекъснато
военни действия срещу османците. Нерядко те преминавали със своите опълчения на българския
бряг на Дунава и след неуспех се връщали обратно, като задигали със себе си големи групи
градски и селски жители било насилствено, било доброволно, за да подсилват с нови бойци
военните си отреди. Един от тези случаи, при който става дума за голям брой бегълци или
пленници, е отбелязан към 1445 г. след неуспеха на кръстоносния поход на Владислав III Ягело
(Варненчик). До град Русе се събрало множество от 12 000 мъже, жени и деца с колите и добитъка
си; те се преселили във Влахия под закрилата на влашки отреди *230+. Авторът на съобщението е
западен хронист, свързан пряко с антиосманските кръстоносни походи. Едва ли може да се
приеме, че е броил преселниците или че е получил някаква точна служебна справка за тяхното
число. от командуващия влашката войска под Русе. Но все пак масовостта на явлението изглежда
несъмнена.
Избиването и отвличането в робство естествено е всявало ужас сред българите. Те, като узнавали
предварително за приближаване на османска войска или за опленяване на околни села, се
разбягвали из по-далечни селища и местности. Така се спасявали и онези, които успявали да се

измъкнат от обръча на поробителите, когато те обкръжавали населено място, за да извлекат оттам
жителите му. При регистрациите от 1480 г. са отбелязани стари села, които и при новата
регистрация не загубвали този свой статут, но се казва, че жителите им са избягали и се намират в
друго посочено село, където живеели постоянно. От споменатия вече «град Герилец» в
Преславско една група жители се скрила да живее в с. Прамалица (днес не съществува), като
останали там окончателно *231+. Такъв случай има в Поповско: «Село Камена черква (днес
неизвестно). (Жителите) му живеят в място на име Абланово» (днес с. Горско Абланово) — като се
посочват 33 домакинства и прихода от тях *232+. Ясно е, че селото продължавало да се води на
отчет като самостоятелна териториална единица, тя не била заета от други поселници; жителите,
които са я напуснали, продължавали да се числят в нея. Такива са условията и при следващите
случаи. «Село Голям Далгач (днес Далгач, Търговишко). Неверниците от това село живеят на
мястото, наречено Балджък хисар (дн. неизвестно). Домакинства 39, вдовици 3» и пр. *233+.
Самото име Балджък хисар говори за наличността на някаква крепост, в която прибегнали жители
от Голям Далгач с някаква надежда, че в нея или при нея ще бъдат по-сигурни. А техните съседи,
жителите на Малък Далгач пък, като напуснали селото си, се приютили в с. Градище (Шуменско),
чието име също подсказва съществуването на някаква крепост: тези жители «дошли от село
Малък Далгач и тук отседнали...» *234+. Бившите жители на опразненото село Вънбел (Въбел,
Търговищко) на брой 29 домакинства и 1 вдовица живеели в село на име Раклуна (неизвестно
днес) *235+. Някъде из Северна България имало село Бела Речка, но жителите му «живеят в селото
на име Коларово, домакинства 6, вдовици 2» и пр. *236+. Жителите на село Кучиново «сега живеят
в място, наречено Куцине (Великотърновско), домакинства 35, вдовици 2» и пр. *237+. В
Тетевенско жителите на с. Сопот избягали от него и образували друго село — Лешница, с 46
домакинства и 3 вдовици *238+. Повече са подобни напускания на села във Врачанско. Част от
жителите на Червен бряг живеели «на мястото, наречено Добролък» (неизвестно днес) *239+. Част
от селяните на Павлица (Паволче) живеели в мястото Девяни (дн. Девене) *240+. Също част от
населението на Костелево живеело постоянно в с. Еница (Белослатинско) *241+. Цялото село Горна
Беловница се преселило в селата Галат (дн. Галатин) и Криводол — общо 20 домакинства *242+.
Група домакинства от врачанското село Типченица живеели постоянно в белослатинското село
Сираково *243+. Случаите се отнасят явно до преселвания от втората половина на XV век. Инак не
би се запазил на места селският статут на някои изцяло опустели селища; те щяха да бъдат
превърнати в мезри или заличени напълно, а освен това не щеше и да се споменава за старите
местоживелища на преселниците. В светлината на тази обусловеност е ясно, че по-старите
групови размествания на селски жители няма защо да се търсят в регистрацията — тя не ги
отразява.
Съществен признак на тези случаи е, че те не са отбелязани в една област като резултат на някакъв
местен демографски епизод, а са проточени във верига от Североизточна до Северозападна
България. Явно е, че някаква голяма и нашироко действуваща сила е принуждавала селяните да
напускат селата си и да търсят прибежище другаде. Това са навярно големите придвижвания на
османски войски във връзка с кръстоносните походи и действията на влашките и молдавските
войски по Дунава и из равнината в периода от 20-те до 60-те години на XV век.

Данните за напуснатите села водят до две заключения. Първото е, че избягалите селяни въпреки
възможността да се върнат на свободното землище на своето старо село не правели това.
Причината ще да е била преди всичко страхът и лошите спомени за преживените бедствия,
чувството на по-голяма сигурност в новото местоживелище. Второ — страхът от разорение и
робство причинил много масови бягства и вътрешни преливания на население в българските земи
към по-безопасни места за живеене и този процес започвал още с първите завоевателни
кампании на османските турци и траел приблизително докъм 70-те години на XV век. На тези
преливания се дължи и фактът, че макар и в крайно редки случаи отделни села уголемяват
ненормално за страната жителския си състав чрез подслоняване на бежанци от близките краища.
Това личи например при сравняване на вилаетското средище Белоградчик с 44 домакинства и
спадащото към неговия вилает задънено в планината при крайно неблагоприятни условия за
развитие село Чурян (дн. Чупрене, Белоградчишко), което има по същото време (1490 г.) 79
домакинства и 7 вдовишки семейства *244+. Такава рядка и неприсъща на страната
свръхнаселеност имали няколко села в Плевенско, Ловешко и Врачанско: с. Рибене със 102
домакинства и 15 вдовишки семейства; Каленик съответно със 168 и 2; с. Габари — със 188 и 13; с.
Михлюз (някъде в С.-и. България, днес неизвестно) с 213 домакинства *245+.
И тъкмо това разместване и прегрупиране на селското население показва по какъв начин през XV
век се попълва частично българският граждански състав на повечето градове, които били загубили
жителите си от XIV век. Трябва да се има предвид едно важно обстоятелство в социалния и
административния режим на завладените от османците градове. Всички те били предадени като
ленове на османски пълководци, държавници или различни заслужили държавни деятели от
средна величина. Леновете били едри — хасове или зеамети, и включват във феодалноподоходна зависимост всички градски жители, а освен това и различни общоградски доходи —
пазарни такси, пристанищни такси, акциз върху уловена риба в Дунава и моретата, акциз върху
внасяната сол и други. Това се вижда съвсем ясно в описанието на хасовете и зеаметите във
всички документи, с които разполагаме, където надписите на всяка ленна партида и крайната
рекапитулация на доходите очертават категорично тези права. Така че фактически градовете
имали свои феодални владелци — дори и най-големите. Естествено тези едри феодали нямали
никакъв интерес да губят податните единици, т. е. гражданите, и да намаляват доходите си от
стопанския и търговския обмен на града. И затова въз основа на своите права и своето
политическо влияние не допускали да се извлича градското население и да се заробва от когото и
да било. Техните усилия били насочени в тъкмо обратното направление — да запазят броя на
заварените граждани, а заедно с това и доходите си. И в това направление те имали широки
възможности, без да накърняват правата на другите ленни владелци върху зависимото от тях
население. Защото към всеки хас или зеамет се придавал и район с няколко или десетки села, от
които могли да се привличат нови градски жители *246+. Тази относителна сигурност се
увеличавала, макар и не кой знае колко много, от факта, че градовете били центрове на санджаци
(големи области), кази (условно казано окръзи) и вилаети или нахии (подобни на околии, но не с
еднакви размери); в тях се намирала местна администрация, съд, полицейска служба, финансови
органи и пр., създаващи известна стабилност и правов ред в градския живот. Всички споменати
условия благоприятствували, щото някои селяни — по-будни, по-пресметливи и по-

предприемчиви — да се преселват в градовете или да изпращат в тях синовете си на занаят. И все
пак се вижда ясно, че за тях са били по-приемливи или по-леко достъпни някои от средните и
малките градове, а не всички. Броят на българските домакинства в тях се движел от 100 до 3000,
както било в Русе, Свищов, Враца, Дупница, Щип, Демир Хисар, Велес, Неврокоп и Драма.
Сравнително слабата българска заселеност на тези градове се дължи както на турското
присъствие, така и на ниското равнище на стопанския живот в страната през XV век. Изключенията
от тази обща картина са само няколко малки града, а именно:

като в броя на домакинствата се включвали и вдовишките семейства *247+. С известна резерва
споменаваме уникалния случай — град Прилеп с регистрирани 3000 домакинства през 1477 г.
*248+. Това голямо струпване на население в Прилеп е може би стичане на бежанци от Прилепския
край. Но самата възможност толкова голям брой домакинства да живеят в един среден по
големина средновековен град, па били те и по-малко от три хиляди — показва две основни, важни
явления. Първото е именно неравномерността в разпределението на новото градско християнско
население в зависимост от различни местни условия. Кулминационната точка на тази
неравномерност е Прилеп. Второ явление е възможността на град от категорията на Прилеп да
изяви толкова голям популационен и стопански капацитет, че да понесе съвместния живот на три
хиляди домакинства. Това навежда на мисълта, че към края на XIV век, преди османското
нашествие, градовете изобщо са притежавали споменатия капацитет в по-голяма степен,
отколкото може да се съди по състоянието им през следващия XV век, който им носи силен
упадък.
Основен историко-демографски факт е обезлюдяването на повечето градове в края на XIV и през
първите десетилетия на XV век. От него произтича вторичното крайно недостатъчно, частично
презаселване на някои от тях с придошли селяни при неравномерно разпределение и в
присъствието на турски групи, които образували стопанска и популационна бариера. Притокът от
селата към обезлюдените градове е естествен и закономерен, но той е слаб и неуравновесен
поради явния стопански упадък на страната.
***
От средата на XV век започва окончателната консолидация на османското владичество на
Балканския полуостров. Цариград бил превзет и станал столица на новата империя, европейските

кръстоносни походи по сухо, врязващи се дълбоко в българските земи, престанали, османските
бойни действия се пренесли успешно далеч на север и северозапад от Дунава. Османските
владетели и техните пълководци и администратори вече били сигурни, че тяхната власт над
българските земи е окончателно укрепнала и че подчинените територии и население можели вече
да се използуват на място като постоянен извор на стопански блага. Обезлюдената земя не
отговаряла на основните изисквания на завоевателската стратегия. Балканският полуостров
трябвало да стане пълноценна, разработена, населена и доходоносна част на голямата държава.
Той бил изпълнен със султански и везирски хасове, със зеамети на велможи и с тимари на
офицери, които се стараели да имат повече зависимо население и повече доходи.
Налагането на тази стратегия ставало постепенно, но довело все пак до почти пълното замиране
на кампаниите за отвличане на населението, до грижи за колонизация на пустеещите райони, ако
не с османски турци, поне с други някои тюркски племена — юруци, че дори и с татари. Резервите
от хора за тази цел не били особено големи и не могли да покрият насъщните нужди на
колонизацията.
Затова феодалната власт била принудена да допуска българско население в градовете и до
вторично заселване на заробени хора по селата в тимарите. Но за да спре бързото разрастване на
българския елемент особено в града, където той съжителствувал с турския, османската власт
пристъпила към енергично, последователно и увеличаващо се по обхват ислямизиране на
българското население. Това не били мерки, взети от местен управител в някой край на страната,
а планомерна държавна политика. Османската държава и нейните колонизаторски органи
действували не на народностна, а на верска основа. Щом един християнин или израилтянин
приемел исляма и признаел султанската власт, той вече не бил враг и бързо се вливал в
ислямската или по-точно в турската среда. Тук става дума не само за помохамеданчване на
българите, което е било входната врата към османското общество, а и за ислямизиране в разни
степени по език, материален и семеен бит, по обичаи и пр. Такова именно ислямизиране
извършвали властите през XV век преди всичко в градовете.
Особено в по-големите градове били заселвани турци със специална пропагандаторска и
организаторска мисия, като им били дадени привилегии със султански берати и фермани. В
документите те носят много имена, но основните са: имами, ходжи, софти, улеми, молли, т. е.
духовни лица, освободени от всякакви данъци и повинности, получаващи добро парично
възнаграждение за някаква служба в града или владеещи доходен тимар в околностите му. Тези
хора поддържали войнствения дух и религиозната ярост на местните турци, те организирали
помохамеданчванията, грижели се за създаване на джамии и молитвени домове, медресета
(училища), имарети (благотворителни фондове с кухни за раздаване безплатна храна на бедни и
подопечни лица и семейства) и пр. С тяхно съдействие и внушение още първите владетели на
хасовете и зеаметите в градовете започнали да създават вакъфи от доходите на селата, дадени им
в лична собственост. От образуваните фондове се строяли джамии и медресета, изграждали се
доходни здания в града (обикновено дюкяни и работилници), издържали се учители и ученици и
имарети.

Такива служебни лица и институции срещаме в Търново, за който град подробните описи ни дават
възможност съвсем ясно и подробно да си представим тяхната дейност и дори да отчетем
резултатите от нея *249+. Тук също имало изпратени имами — «потомци на пророка» (Мохамед)
*250+. Буквално повторение на тази картина се вижда през същото време и в градовете Скопие,
Охрид и Битоля *251+. Като резултат от обща държавна организация този пропаганден апарат не
липсвал и в другите по-големи градове, като Видин, Пловдив, София, Сяр и пр. Една от найважните му задачи била да помохамеданчва и потурчва българските граждани систематично и
непрекъснато, за да се постигнат два резултата. Първият е осигуряване на мохамеданско и поспециално турско мнозинство в града. Вторият е попълване редовете на турското гражданство със
занаятчии от най-различен производствен профил, от каквито османската държава и общество
изпитвали нужда навсякъде.
Помохамеданчването се постигало с различни средства: обещание за право на гражданство на
«пришелците», за право на занаят, обещание за даване под наем помещение за работилница и
дюкян от десетките вакъфски доходни сгради; на най-бедните и стопански безпомощните —
обещание да получават безплатна храна от кухнята на имарета. Не по-малка убедителна сила
имали и изгледите, че приелият исляма се освобождавал от напълно безправното си гражданско
състояние, получавал закрилата на турските градски първенци, осигурявал бъдещето на своите
деца; блазнел се от възможността да стане постоянен доставчик на продукти или стоки за
гарнизона, имарета, медресето, джамията, администрацията, да наема обществени строежи и пр.
Освен този път на «убеждението» имало естествено и друг — прякото принуждение и заплахата.
На тази доста широка оперативна основа се постигали значителни резултати. Към края на XV или в
първите години на XVI век се оказва, че в Търново повече от една четвърт от османските граждани
били всъщност приели исляма българи — 74 домакинства от всичките 268 *252+. Това били така
наречените «синове на Абдулах» (синове на аллаха), каквото първоначално презиме получавали
помохамеданчените официално *253+. Аналогично е съотношението на приелите исляма българи
и османските турци в градовете Скопие и Битоля и редица други. Броят на «Абдулаховите синове»
през втората половина на XV век бил една четвърт от мохамеданското население с тенденция да
расте и стигне до половината през XVI век *254+. Данните, с които разполагаме, представляват
моментна регистрация на помохамеданчените. Но дори когато техните синове фигурират в
описите, не можем да ги открием, защото те носят освен личното си турско име и бащиното
турско, така че формулата «син на Абдулах» вече е изчезнала. Същото се отнася и до потомците на
потурчените християни в края на XIV и през първите две-три десетилетия на XV век: и техният
народностен произход остава скрит от погледа ни. Затова е логично да се приеме, че в градове
като Търново, Никопол, Видин, Пловдив и София, Скопие, Битоля, Сяр и редица други около
половината от турското население още през XV век не било от турски етнически произход.
Навярно страхът от ислямизиране е бил една от задържащите сили, обусловила по-слабото
презаселване на големите градове с християни и насочването им към малките градове, където
ислямизацията на християните не е била осъществявана толкова енергично и където нямало
турци. Работейки с голямо количество подробни описи за градовете в македонската област през
XV и XVI век, д-р М.Соколоски заключава, че численото надмощие на мюсюлманите в градовете

през XVI век е резултат не на колонизацията, но на ислямизацията на християните през XV — XVI
век *255+.
Така дори и след вторичното заселване на градовете с християни отново значителна част от тях
биват загубени за своята народност.
Обаче процесът на ислямизирането не се ограничил само в градовете, а се прострял нашироко и
по селата из цялата страна. Неговите резултати показва Стр. Димитров за южните и югозападни
Родопи и някои прилежащи райони през периода XV — XVI век *256+. Б. Цветкова сочи
последиците му в търновските села *257+. Но свидетелства за помохамеданчване личат в селски
райони и от всички други краища. И приелите исляма се означавали не само като «синове» на
Абдулах, но и по няколко други по-прости начини, които зависели от определенията на
осведомителите и от подхода на описвачите. Например в с. Лелово, Демирхисарско, в последните
години на XV век живеели 73 християнски домакинства и 7 вдовишки семейства, а освен тях — и
15 мюсюлмански домакинства. И повечето от главите на тия мюсюлмански домакинства носели
такива имена: братя Хамза и Хъзър — синове на Михо; Ахмед — син на Михне; Мурад — син на
Стайко; Ахмед — син на Стайко; Хасан — син на Стамат; Юсуф — син на Йорго; Халил — син на
Стамат и пр. *258+. Наред с това определение в някои села из Демирхисарско и Серско, като
Кромида, Щавенци, Муждурак и други, се използували означенията «син на Абдулах», «Ибрахим
помохамеданченият», «син на освободен роб» (с мюсюлманско име), «мюсюлманинът Стефан»,
«Мустафа неверник» и тям подобни *259+. Особено характерен е големият брой
помохамеданчени в споменаваното по-преди село с българско име, а заселено изцяло с турци —
Буково (дн. Гара Бук — Драмско), без нито един българин. От 86 описани домакинства 26 били на
«синове на Абдулаха» и на техните синове; второто поколение е посочено не с бащиното име, а
чрез формулата «негов син» или «негов брат», като бащите и синовете са записани един след
други *260+. Подобно е и село Топчилар, Солунско. От 68 глави на домакинства 13 били найвероятно от християнски произход. Един е означен като «син на Абдулах», за двама е отбелязано
— «помохамеданчения Мустафа», «помохамеданчения Юсуф», а за останалите е писано
«освободен роб» без бащино име *261+. Такава е картината и в село Сасълъ, Кукушко. От 53
мюсюлмански домакинства главите на 13 от тях били разграничени от останалите с две означения
— «помохамеданченият» и «освободен роб» *262+. Освободените роби носят турски имена, което
показва, че те са приели отдавна исляма. Различните определения на помохамеданчването и
потурчването сами по себе си говорят за различни пътища, начини и обстоятелства в процеса на
включване християнското население в османотурската народностна принадлежност. Но докато
всички посочени дотук означения са категорични, формулата «син на Абдулах» може да възбуди
известно съмнение с оглед на това, че Абдулах е регистрирано като нормално лично име в
османотурската антропонимия и зад него може да се крие турчин по рождение. Следователно в
някои случаи може да не става дума за символично име, дадено на бивш «неверник», приел
исляма. Независимо от факта, че М. Соколоски, Б. Цветкова и някои турски учени са приели
застъпваното и от нас символично значение, смятаме за полезно да приведем още материали и
съображения, отнасящи се до случаите в разглежданите земи. Първото от тях е, че в Търново,
където, както видяхме, са описани около 300 глави на домакинства — мюсюлмани, само в 3 — 4

случая е съвсем ясно, че става дума за конкретно лице с лично име или пък с реално бащино име
Абдулах. Ако пък направим преглед на имената на мюсюлманското население в селата по
наличните описи, ще установим, че Абдулах е крайно рядко срещащо се име. И като илюстрация
могат да бъдат приведени селата Дирмишли, Солунско, където между 41 мюсюлмански
домакинства не се среща нито веднъж името Абдулах било като лично, било като бащино; а в с.
Топчилар, пак в Солунско, от 68 записани мюсюлмани има само един «син на Абдулгх» и това име
вече не се повтаря *263+. Точно същото е положението и в с. Сасълъ, Кукушко, с 53 мюсюлмански
домакинства *264+. Изглежда, че през XV век османските турци, общо взето, са избягвали
нормалното използуване на името Абдулах с оглед на неговата масова употреба за именуване на
новоприели исляма. Затова то, от една страна, е толкова рядко при нормална семейно-битова
употреба, а, от друга страна, се среща на цели групи, както е в Търново и в с. Буково, където явно е
свързано с наличността на приели исляма българи.
Общата констатация обаче е, че в твърде голям брой села сред жителите мюсюлмани могат да се
открият по наличните подробни описи някъде групи от помохамеданчени под различни
определения, а някъде по двама-трима от тях. И това разпределение се проявява във всички
краища на страната, където се били настанили по селата турци или тюркски колонисти юруци. Ако
вземем под внимание и онези селяни — мюсюлмани от второ или трето поколение, които вече не
могат да се разпознаят по имената или по други допълнителни данни, че са християни, ще стане
ясна масовата ислямизация и потурчване по селата през XV век. Но какъв е точният брой на
обезнароденото християнско население, едва ли може да се определи. В бележките накрая
привеждаме един списък на села с мюсюлманско население, в които се откриват ислямизирани
«неверници» *265+.
Така българското население през XV век било отчасти физически унищожавано в процеса на
завоеванието, отчасти отвличано извън родината му като робска стока и работна сила; но то
станало и обект на систематично претопяване на място, за да се увеличи броят на мюсюлманите в
страната като опора на османското господство.
Някои османисти изказват мнението, че специално през XV век османската държава все още не си
била поставила като важна политическа задача ислямизацията на покорените християнски
народи. Дали би могло да се приеме, че решението на този въпрос е вече получено? Едва ли.
Преди всичко формулираният отговор е твърде кратък и неразгърнат с оглед историческата
аргументация. Освен това не може да се каже, че са разработени като специални проблеми
аспектите на стопанските, верските, военно-стратегическите и политическите съображения и
мероприятия, които османското общество е осъществявало спрямо християните.
Преди всичко следва да се освободим от историческата фикция, че само стопроцентната
ислямизация и асимилиране на християните е свидетелство за наличието на държавна политика,
целяща поглъщане на неосманските народи. Поначало не стоте процента на верско и народностно
асимилиране са показатели за подобна политика, а цяла редица други компоненти, между които
на първо място стоят повсеместният характер, масовостта и дълготрайността на асимилационния
процес.

Изясняването трябва да започне от категоричното изтъкване на острата идеологическа
агресивност на исляма по отношение на християнството и всички други религии; това е
агресивност с всички средства на пропагандата, политиката и завоеванието, основана на догмите
на Корана. Ислямизацията лежи на религиозна и обществено-политическа основа. Липсват
указания да смятаме, че през XV век тази политика не е била достатъчно осъзната като държавна
задача или е срещала пречки при осъществяването си. Историческата действителност показва
тъкмо обратното.
XV век е критичен период в османските завоевания, когато се е чувствувал най-остро антагонизмът
между покорените християнски народи и мюсюлманите завоеватели. Това създавало
непрекъснато затруднения и опасности за изграждащото се османско общество и за неговото
господство. Ръководната му етническа групировка имала нужда от числово увеличение, за да
удържи политическата власт и да разширява териториалните си придобивки. В османските военни
сили постоянно се вливали редовни и спомагателни войски, събрани и доведени от християнски
крале, князе, военачалници и боляри, които се числели заедно с отрядите си като съюзници или
васали. Те участвували на общо основание във военните кампании. Разбира се, османските
военачалници не смятали този елемент винаги и в пълна степен сигурен. И твърде естествено е, че
политиката на ислямизация се е прилагала към тези помощни сили, като се започне от
началниците им. Господствуващата феодална класа на постепенно Завоюваните балкански страни
преминала изцяло на османска служба и приела исляма. Това били навярно от 1000 до 2000
семейства. След тях и подчинените им отряди, попаднали в османско обкръжение, също лекаполека се стопявали, приемайки мохамеданството.
Тази политика се проявявала най-пряко и най-масово в съдбата на онези хиляди българи от села и
градове, за които вече говорихме. Една част от тях приели исляма на място, други били отведени в
Мала Азия като роби и помохамеданчени, а след това езиково и битово потурчени.
През XV в. започнали да приемат мохамеданството дори домакинства или групи от домакинства в
затънтени планински краища, където нямало османска колонизация, например в Югозападните
Родопи (VII, 82— 109). Въз основа на подробни ленни описи от XV и XVI век за Македонската
област д-р М. Соколоски установява ислямизиране на населението по равнините и градовете
(сведенията за останалите области вече приведохме).
Отражение на ежегодните данни за известна част от помохамеданчените можем да намерим в
регистрите за данъка джизие от 1490-1491 и две-три предходни години. Общият брой на приелите
исляма се е движел между 250 и 353 домакинства за Румелия. Но в действителност това не са
били всичките. Регистрацията засяга онези лица, които са били освободени от плащане на джизие,
понеже вече не били «неверници». Практически всяка година приелите мохамеданство
получавали от местните власти правото на освобождаване от джизие, ала то не засягало всички.
Защото от желанието да станеш мохамеданин или първоначално поне да промениш името си,
след това да бъдеш обрязан по религиозен обред до фактическото гражданско и социално
равноправие имало много степени, които не всички кандидати преминавали. Тяхното по-бързо
или по-бавно придвижване по тази стълбица зависело от благоволението на местните власти, от

благонадеждността не кандидата и най-после от съгласието на данъчния агент, който нямал
интерес да освобождава много хора от един държавен данък. Ето защо не всички нови
мюсюлмани били записвани в регистрите за джизието. Една част от тях все още били третирани
като християни. Тъй че ежегодният брой на приелите исляма, отбелязан в списъците, не обхваща
всички случаи на преминаване в новата вяра.
Но дори и да приемем условно, че техният годишен брой не е надминавал 250-350 домакинства,
това не би било голямо утешение. Защото в историко-демографски аспект тези числа добиват
съвсем друга стойност. Помохамеданчването продължило и през следните векове, като е
регистрирано по съдебен ред във всички градове (тук не говорим за масови акции). И затова на
общо основание може да се изчислява какво представляват тези 250-350 домакинства за
десетилетия и столетия. За десет години те са 3500, а за столетие — 35 000 без собствения им
естествен прираст, който при най-неблагоприятни условия не би могъл да бъде за столетие помалък от 50 %. Следователно в края на столетието помохамеданчените и техните потомци ще
достигнат 50 000 домакинства минимум, което по нашата норма е равно на 250 000 души. За
четири столетия тази сума е вече минимум 1 300 000 души.
Нашите изчисления имат за цел да покажат, че бавната на пръв поглед, но систематична и
непрекъсната ислямизация е довела до големи демографски резултати.
През XIV и XV век ислямизацията се е съпровождала с масово унищожаване на манастирите, а
също и с разрушаване или частично превръщане на градските църкви в джамии. Православната
църква е била пречка за ислямизацията на народните маси.
Така че с всички свои аспекти безпощадната борба на османците за ислямизация водела до
потурчване на българско население като резултат от планомерна завоевателна политика.
Съвсем друг въпрос е, че османското общество и неговата държава са се заели с непосилна за тях
задача да ислямизират и асимилират народностно подвластното християнско население изцяло,
докрай. За такова дело не им достигали човешки ресурси, материални средства и по-приемлива
идеологическа постановка. Не е без значение обстоятелството, че самите османци, като
включвали грамадни маси бивши християни в мюсюлманската общност, намалявали силата на
своята агресивност и верска нетърпимост. Затова по-голямата част от българския народ оцеляла.
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«неверници»")

Сетнини

Абсолютна историко-демографска стойност на човешките загуби за българската народност

Загубата на 360 000 души от българската народност през XIV — XV век следва да се оценява не
само с установяването на статистическата величина, която всъщност е само вероятностна. Сама по
себе си тя недостатъчно разкрива многостранното и съдбоносното значение на демографския
факт. Необходимо е да се поставят цяла редица въпроси, които се отнасят до последиците от нея.
Първият от тях е каква аритметическа част са представлявали тези 360 000 души от общата
численост на българската народност в края на XIV и през XV век. Едва след разрешаването му ще
се откроят същинският обем и значението на загубата.
При все че липсват подробни описи за всички селища, за да се извърши пряк аритметически сбор
на домакинствата, приблизителното изчисление е възможно с помощта на използуваните вече
отчетни ведомости за събиране данъка джизие от «неверниците», т. е. немюсюлманите в
европейските владения на османската държава (Румелия) за 1490 г. Като се има предвид, че до
тази година османската фискална администрация е работила вече цяло столетие за изграждането
на една всеобхватна регистрационна система на податното население с оглед на неговото
облагане, няма основание да се съмняваме, че то е било описано изцяло без пропуски, които
впрочем не били в интерес на фиска. Самата едновековна практика, която се разкрива в описите и
в отчетните данъчни ведомости, потвърждава това. Основа на регистрацията е бил подробният
опис на селищата с имената на главите на домакинствата.
Ведомостите от 1490 г. показват броя на немюсюлманските домакинства не по селища (с редки
изключения за някои градове), а по административни единици (вилаети или нахии, санджаци или
ливи). При един обикновен статистически подход на нас остава само да подберем тези
административни единици, които покриват българската народностна територия, като се изключат
сръбските, албанските и гръцките по население зони. В този подбор може би липсват няколко
нахии, макар че при географско съпоставяне съобразно административното деление на страната,
известно ни и от другите ленни описи от XV и XVI век, тази липса не може да се открие или е
съмнителна *266+. Сборът на домакинствата и вдовиците от подбраните административни
единици би дал общия брой на българската народност. Нужна е обаче уговорката, че вдовиците
не могат да бъдат смятани за глави на пълноценни домакинства, тях условно приемаме за двама
души *267+. Втората уговорка идва от факта, че вилаетите от няколко области са описани без данни
за вдовици — явно защото те са включени в общия брой на нормалните домакинства *268+. А този
подстъп естествено увеличава нереално броя на нормалните домакинства. Има и няколко
неотъждествени вилаети с неясни имена, които Н. Тодоров, който е използувал ведомостите, е
включил в българските земи. Това обаче не е съвсем сигурно. Но тези неточности са неизбежни и
следва да се помирим с тях. Без да приспадаме каквито и да било числа във връзка с горното,

приемаме таблиците, които е съставил Н. Тодоров, защото те са достъпни за читателя. Според тях
— а те отговарят по числови данни на оригинала — българската народност или още по-точно
немюсюлманското население в българските земи е брояло към 1490 г. 1 127 244 души *269+.
Подборът на вилаетите е наш, тъй като Н. Тодоров разглежда общо немюсюлманското население
на Балканския полуостров *270+.
Това число обаче не отразява точно броя на българите към тази година. Преди всичко следва да
отчетем в редица райони наличността на гърци и албанци, най-вече в периферията на
народностната територия: гръцко и ромеизирзно славянско или малоазийско население и
черноморските градове от устието на Дунава до Цариград, в Одрин и в цяла Югоизточна Тракия от
Цариград до р. Марица (в градове и села); в градове и села на Егейска Тракия, включително и
Солун, също и в най-южните части на македонската област. Това личи от народните гръцки имена
в регистрите от тези краища и от белезите на гръцкото културно влияние. Албанският народностен
елемент се проявява чрез своята антропонимня (личните имена) в югозападната част на
македонската област. Ето защо с необходимо да се отделят около 80 000 души за тези две
народности. Трябва да признаем, че това число няма статистическа основа, а почива върху
поселищно-исторически и историко-географски данни от по-раншните векове. Така след
отчитането на това инородно население остават 1 047 244 души.
Добре би било, ако уговорките около данъчните отчетни ведомости за 1490-1491 г. свършеха с
това. Но тъй като тяхната статистическа достоверност е свързана с извънредно важен исторически
въпрос, те заслужават по-голямо внимание. Тази документация дава възможност да се определи
числеността на българската народност през XV век, а косвено и през XIV век, като прави
безпредметни всички по-раншни опити по умозрителен път да се постигне това. Но според нас е
необходимо по възможност по-точно да се определят нейните статистически качества. Н. Тодоров
приема, че в отчетните ведомости за 1490-1491 г. хането с тъждествено с домакинството, т. е.
броят на домакинствата дава пряко и автоматически броя на населението *271+. Ние с
удоволствие бихме се присъединили към това практически по-удобно тълкуване, ако разборът на
самите ведомости не довежда до смущение поради наличността на неочаквани и даже
парадоксални положения. Това налага един екскурс върху статистическата стойност на
ведомостите.
Изглежда, че начинът на съставяне на ведомостите, що се отнася до определяне броя на
данъкоплатците, стои във връзка с един нов фискален подход към последните, който се
утвърждава в подробните описи по селища от последното десетилетие на XV век. Става дума за
описи на Егейска Тракия, съставени най-късно към 1502 — 1503 г. Счетоводната схема е следната
— описваме я с примери. Село Сармусаклу или Аксиолобитав (навярно Аксиочерноглав) е описано
с имената на главите на домакинствата, които са 208; неженените са 42. Обаче данъкът испенч
върху домакинство е изрично записан за 250 домакинства, като в тях са включени неженените
*272+. Но освен това има и погледна рекапитулация, в която са посочени «всичко 306 домакинства
(ханета)», в които пък са вмъкнати и 56 вдовици *273+. С други думи, тук вече се отнася за
данъкоплатци, както основателно отбелязва издателят на документа Стр. Димитров *274+, но в
регистъра стоят «ханета» (домакинства) и естествено данъкът се е събирал през следващите

години съобразно крайното обобщаващо число на домакинствата. По това правило е издържан
целият опис, от който извличаме примери. Особено красноречиво е изчислението за град Сяр.
След поименния списък идва означаването на броя на мюсюлманските и «невернишките»
домакинства; последните са общо 1459. А в крайната рекапитулация из обложените домакинства
е писано: «всичко: 2049 домакинства, приход (от тях) 80 576» (акчета) *275+. Тук броят на
домакинствата е вдигнат с 42 %, като в него влизат посочените отделно вдовици и неженени.
Подобни повишения има въз всички 35 села, чиито описания се съдържат в III. Но и следващият
откъс от този голям регистър на югозападните български земи, издаден от Ст. Андреев в V,
съдържащ 25 села и части от такива, има същата счетоводна структура. Този начин на пресмятане
вече не отразява демографската действителност, особено когато липсват междинните данни, а се
съобщава само крайната рекапитулация на домакинствата: получава се числово показание на
домакинствата с 30 — 40 % по-високо от действителното.
Именно по същия начин са оформени отчетните ведомости за 24 вилаета в българските земи. Още
37 вилаета извън тях имат същия вид. А и някои райони извън Румелия (включени в този том от
ведомости) пак са изчислени така *276+. В някои ведомости пак само символично е спазено
старото правило да се отбелязват вдовици. Например вилает Шкодра при 3907 домакинства има
само 4 вдовици, когато съобразно социално-биологическите закономерности те би трябвало да
бъдат най-малко около 5-7 %, т. е. над 200 — 290. Такива символични записи има доста много
*277+. Това показва, че вдовиците са величина, която всъщност се поглъща от броя на нормалните
домакинства и не във всички ведомости се използува като отделна, демографски реална
величина, а има само счетоводно-уравнителна функция. С тази слабост отчетните ведомости за
джизието от 1490 г. вече внушават на изследователя известна предпазливост при използуването
им.
Втората особеност на ведомостите е, че в тях липсва групата «неженени», защото е причислени
към нормалните домакинства. Джизието се е плащало от всеки мъж на възраст приблизително от
15 години нагоре независимо дали е женен или не и че представлява облагаема човешка единица
— хане (домакинство) за случая. Следователно ергените се причисляват към общия брой на
ханетата, които трябва да пресмятаме като петчленни домакинства. А фактически неженените са
членове на бащините си домакинства. Какъв е броят на тази категория данъкоплатци в пропорция
с нормалните домакинства? Това може да се провери по подробните описи на селищата, с които
работихме досега. Броят на неженените е средно към 7 %. Това означава, че пълноценните
домакинства във ведомостите следва да се намалят с тези 7 %.
Процентът на неженените от днешно гледище е твърде малък, защото в онези времена момчетата
от 15-16 години нагоре са били женени поголовно. ИI затова броят на неженените се изчерпвал с
децата от мъжки пол до 15 години, които естествено били по-малко, отколкото лицата във
възрастовата група до 21 години. Но малкият процент става изведнъж много съществен, като се
умножи на пет, за да влезе нежененият в категорията хане (домакинство).
По-нататъшните наблюдения показват твърде странни начини на изчисление. Във всички
ведомости има един и същ ред от формулярни «графи», които трябвало да се попълват със

сведения по отчета. Първата от тях е за заварения от миналата година брой на домакинствата и
вдовишките семейства. След нея идва графата «новоизнамерени» от същите групи, т. е.
установени като съществуващи през текущата финансова година. Читателят на ведомостта веднага
забелязва, че броят на «новонамерените» е извънредно голям — 15% средноаритметичен. Тези
величини не могат да се обяснят с това, че между двете събирания на данъка местните власти са
открили незаписани дотогава домакинства. Системата на контрол и регистрация е работела така
точно, че за подобни огромни пропуски, и то ежегодно и навсякъде, не може и дума да става.
Един пример, който показва тази точност, ни дават числата за четири вилаета (нахии) в Босна.
Кадията в Брод при 4216 домакинства в регистрите му отчита 25 избягали зад граница през
годината домакинства, чиито земи били дадени на други селяни временно и безобложно *278+.
Притокът на «новонамерени» не се е дължал и на преселвания от други области. Необходимо е да
е имало масови отливи на население от редица вилаети, за да се появят приливи в други. А в
случая няма такова явление. Притокът е повсеместен и не може да се обясни с преселения.
Остава третата възможност — естественото възпроизвеждане на местното население. Но
процентът на увеличението е невероятен: той противоречи на социално-биологическите и
демографските закони. Тук даваме няколко примера, които показват процентното съотношение
между старите (от миналата година) и «новонамерените» из различните краища на страната:
Числата показват, че това увеличение няма нищо общо с естествения и ежегодния абсолютен
прираст на населението, защото неговият социално-биологически максимум е могъл да се движи
в кръга на нормата от 5 до 10 на хиляда при високата смъртност през онази епоха. А таблицата
сочи, че става дума за нарастване от 90 до 940 на хиляда! При това индексът на абсолютния
прираст от 5 до 10 на хиляда (или 0,5-1 %) се отнася за цялото население от всички възрасти, а
броят на новообразуваните семейства или домакинства и броят на новопоявилите се вдовишки
семейства ще се движат в още по-малка числова амплитуда. Така че и числовото значение на
«новонамерените» е съвсем друго. Насочване към това значение ни дава и следният факт:

в таблицата са изнесени данни за района Преспа от две различни ведомости поради
обстоятелството, че данъкът е бил събран на части, поотделно. В първата ведомост
«новонамерените» нормални домакинства са 21 % от старите, а вдовишките семейства — 10 %,
докато във втората ведомост пропорцията е обратна — нормалните са 15 %, а вдовишките — 29 %.
Независимо от невероятността на числата, от каквото и гледище и да бъдат тълкувани те, не е
възможно в един сравнително неголям административен район демографската структура да бъде
полярно противоположна в две негови части, при това отделени от събирачите на данъка. Тук е
налице всъщност някакво произволно определяне на различните групи данъкоплатски единици.
Тази реалност се разкрива още по-ясно в следващите формуляри и графи на ведомостите.

След като е събран общият брой на старите и «новонамерените» домакинства и вдовишките
семейства, този цялостен брой данъкоплатци се облага, сумата се събира и се означава. Но
веднага в следващата графа се изяснява, че след като са внесли данъка си, част от данъкоплатците
са умрели през текущата година и се приспадат от наличността на данъкоплатците за следващата
година. Подобно явление е, разбира се, естествено, но следва да обърнем внимание на
процентните загуби от тази смъртност.
Нарочно привеждаме примери, които се отнасят не само до земи с българско население, за да
проличи, че смъртността на хиляда жители (‰) се е движела в граници, общи за целия Балкански
полуостров, защото същите величини се бележат за албанската и гръцката народностна
територия, за Сърбия и пр. Следователно показаните размери на смъртност на хиляда жители са
били напълно приемливи за централното сметководство на фиска. Но каква е била тази
смъртност? Всеки запознат с елементарните показатели на социално-биологическите минимуми и
максимуми на смъртността в едно общество, което не е подложено на въздействие на
смъртоносна епидемия (например чумна), разбира, че показаните величини на хиляда жители
нямат нищо общо с демографската действителност. Годините 1493 — 1491, както и предните
няколко години не са били чумни или холерни, следователно няма основания да се търсят реални
причини за показаната висока смъртност. Разбира се, през епохата на европейското
средновековие смъртността е била далеч по-висока, отколкото днес. Но все пак тя е имала и има
биологически предели — могла е да достигне до 30 — 35 ‰, ако броят на населението е
стагнирал. Но тук случаят не е такъв, защото посоченият промил се отнася за цялото население —
всички възрасти, вкупом взети. А нашите данни се отнасят само до пълновъзрастни хора, при
които смъртността е неколкократно по-малка, отколкото при децата. Така че за мъжете — глави на
домакинства, и за вдовиците не 30 — 35, а дори 15 ‰ е вече твърде много. Ето защо смъртността
на хиляда души, която достига 100 — 200 и даже над 300 ‰, е безпредметно в случая да се
разглежда повече.
Не по-малко абсурден е фактът, че смъртността при вдовиците е два-три пъти по-голяма от онази
на мъжете — глави на домакинства. Закономерността допуска всъщност обратното — смъртността
на жените да бъде винаги с минимална величина по-малка от тази на мъжете.

Не може да се приеме и следната странна манипулация в отчитането. След като се съберат
старите домакинства и вдовишки семейства с «новонамерените» и те платят данъка, идва графата
за умрелите през годината, с които се намалява общото число на останалите живи за следната
година. Тук именно се сочат умрели мъже с десетки и дажа стотици, но в групата на вдовишките
семейства не се появява съответното число нови вдовици на починали мъже. Така в Кюстендилски
вилает след смъртта на 1047 мъже — глави на домакинства, се появяват в групата вдовици само
185 нови бройки *279+. Въз вилаетитз Знепол и Пирот пък не се появява нито една нова вдовица
при умрели 332 мъже — глави на домакинства *280+. Такива големи липси има и в Тетовски вилает
*281+, и в Кичевски, и в Костурски, и много други *282+.
Ето защо всички междинни числови манипулации във ведомостите не отговарят на никаква
демографска реалност. Тяхната цел била: първо да се повиши броят на данъкоплатците за
текущата година чрез «новонамерени», за да се събере по-голяма сума от тях; а след това да се
погасят чрез невероятно висока «смъртност» тези повишения, за да може на следната година друг
събирач на данъка отново да повиши броя на данъкоплатците чрез «новонамерени». Защото, ако

не се извършело това погасяване, след 5 — 7 години броят на облагаемите лица би се удвоил и би
се объркала системата на събирането на данъка, като не би била възможна никаква справка или
ориентация въз основа на подробните регистри на селищата, от които изхождало главното
сметководство на фиска.
Природата на разгледаните произволни счетоводни надбавки и погасявания ще се изясни докрай,
ако разгледаме и последната графа с демографско съдържание, в която се определя броят на
останалите живи данъкоплатци мъже и вдовици, след като са извадени починалите през текущата
финансова година. По тази графа може да се изчисли годишният абсолютен прираст на
нормалните и вдовишките домакинства.
Вземаме за пример две съседни административни области — Софийска и Кюстендилска. И двете
имат много голям брой облагаеми единици (домакинства), което позволява демографските
закономерности да се проявят отчетливо и категорично. Софийска област има за 1491 г. 17 283
домакинства и 1933 вдовишки семейства, а Кюстендилска — респективно 39 754 и 3219 *283+.
Защо при прираст за мъжете 28 ‰ за Софийско и 75 ‰ за Кюстендилско за вдовиците се получава
отрицателен промил: -0,04 ‰ и -0,06 ‰. Такова съотношение не отговаря на действителността.
Произволността на числовите данни се подчертава веднага от съотношенията в съседната найголяма административна област, която обхваща изцяло южните и югозападните краища. Това е
Паша санджак, броящ 122 342 мъжки домакинства и 11 242 вдовишки *284+, където абсолютният
прираст за 1491 г. е 32 ‰ за мъжете и 18 ‰ за вдовиците. Факторите на смъртността по вдовиците
не са могли да бъдат така рязко различни и теглещи в противоположни посоки, и то в две съседни
области с еднородно население, икономика и бит. А Никополски санджак показва при 15 392
мъжки домакинства и 1165 вдовишки прираст за 1491 г. +97 ‰ *285+ за вдовишките.
Не по-убедителни в демографско отношение са и съпоставките за абсолютния прираст на мъжките
домакинства. Нека сравним Видински, Никополски и Силистренски санджак. В първия няма
прираст, а вместо него се явява намаление с -15 ‰, във втория прирастът е +110 ‰, а и третия +19
‰ *286+. На какво се дължи тази разлика? Би могло да се помисли за отлив и прехвърляне на
население от Видинския край през Дунава във Влахия. Но същото може да се приеме с много поголямо основание за Никополски и Силистренски санджак, защото те са били вече колонизирани с
турци по всички почти градове и по селата. А това е създавало по-неблагоприятни условия за
българите и по-голяма тяга към преселение отвъд Дунава. Докато във Видинския санджак турци
по селата няма и колонизацията се ограничава все още само във Видин.
Изобщо размерите на прираста за мъжете показва едно безсмислено от демографско гледище
колебание по ареалите на административните области, което очевидно няма естествен
статистически произход и обяснение. Ето тези колебания:

Това е изобщо неприемливо като демографско явление. То е резултат от счетоводно умъртвяване
на извънредно голям брой вдовици в предходната графа «починали», така че показаният по-горе
прираст не е някаква статистическа величина, а резултат на произволно числово нагаждане по
различни съображения. Освен това прирастът на мъжете не може да се колебае в такава голяма
амплитуда. Но най-важното е, че промилът на нарастването е невероятен. Той би могъл да се
смята за възможен по своята висота в изключителни случаи — едва когато се спусне в границите
на 10-15 ‰, и то за пълновъзрастните. Всичко над тази крайно висока и почти невъзможна норма
е обикновена числова манипулация. Ето защо общото прекомерно абсолютно нарастване на
домакинствата за 1491 г. не е реално.
Този начин на пресмятано на облагаемите единици за джизието не е някакъв едногодишен
епизодичен случай. Това личи от издадените от О. Л. Баркан томове с отчети ведомости за
джизието от Румелия през две-три по-ранни години. Структурата им е идентична с нашия том за
1490-1491 г. Следователно цялата схема на счетоводно манипулиране с облагаемите бройки е
била създадена или одобрена от централното сметководство на фиска.
Редица допълнителни бележки във ведомостите говорят, че арендаторите на данъка също са
маневрирали по места в своя полза, стараели са се да заобикалят контрола на фиска именно във
връзка с облагаемите единици; откриват се техни фалшификации на данни. Но това не е
същественото във ведомостите за джизието, а самата постановка и система на фиска.
Като имаме предвид съвкупността на всички тези фискалистично насочени счетоводни действия
при събирането на данъка, отразени в съответните ведомости, ние се въздържаме да приемем
хането като пълно покритие на демографски реалното домакинство без известно снижаване на
крайните сборове, проценти и промили. Снижението се обосновава първо от седемпроцентовото
повишаване броя на нормалните домакинства чрез прехвърлянето на неженените в тяхната графа.
Следващата редукция идва от включването на вдовишките семейства пак в графата на нормалните

при повече от 24 вилаета. Третото намаление произтича от невероятния абсолютен прираст на
домакинствата за 1491 г., който се е трупал и десетилетия наред по-рано. Към изброените
намаления може да се добави и още едно. То ще бъде погасяване на предварително повишените
числови показатели, дадени от централното сметководство на събирачите на данъка по места. В
документите се вижда ясно как те са се стараели да покрият и преизпълнят показателите чрез
вписване ненормален брой «новонамерени» данъкоплатци *287+. Сумарното снижение на
данните за броя на домакинствата би следвало да бъде най-малко 15%.
От отбелязаните вече 1 047 244 души (без инородните групи) следва да се извадят 15 %, или 157
086 души, за да останат условните, получени чрез петчленни домакинства, 890 155 души и 178 031
домакинства. Това е числеността на българската народност, извлечена от отчетните ведомости за
джизието в 1490 г. Но ние не сме освободени от съмнението, че този брой е завишен, защото по
пропорции не отговаря на броя на населението в Англия и Франция през XV век, където
икономическият живот и демографският процес са протичали много по-нормално и благоприятно
за бърз абсолютен растеж. Обаче никакви вероятни корекции в плюс или минус не са възможни
въз основа на ведомостите; те са силно деформирани в статистическо отношение и не дават нищо
повече *288+.
***
Срещу този именно брой на българското население следва да поставим човешките загуби от 360
000 души, постигнали народността в течение на повече от едно столетно. Каква част
представляват те от общия брой на българите в края на XIV или през XV век, е почти невъзможно
да се установи, защото демографските промени се извършват в много дълъг период. Но едно е
ясно, че със загубването на 363 000 души българската народност е претърпяла демографска
катастрофа. Това е истинско биологическо свиване на народността, което се е отразило
всестранно върху развитието й през следващите векове. Колко тежка е била тази загуба, личи от
факта, че през втората половина на XV век въпреки, общо взето, слабата османска колонизация
могат да се отбележат стотици пусти или почти пусти мезри и села с неусвоена от селски стопани
земя; че градовете още не са възстановили своя предишен жителски състав, а някои са били и
съвсем опразнени. С други думи, все още съществувал поселищен и популационен вакуум, който
не е бил попълнен.
Дълготрайното запазване на този вакуум се обуславя от невъзможността на обитаваните села да
излъчват постоянно и достатъчно преселнически контингенти, които да оживят безлюдните
поселищни области и да усвоят земите им. Обяснението на тази невъзможност е, че в оцелелите
села не се е проявила тенденция на пренаселеност, а тъкмо обратното: младите поколения
стопани, които тепърва следвало да получат поземлен надел (бащина), просто заемали
изоставените отдавна стопански дворове и земи на избити, отвлечени в робство или забягнали на
север от Дунава семейства, затова не са чувствували нужда да се преселват на нови места. С други
думи, загубите на население засегнали и съществуващите села в една или друга степен. За такава
загуба говори крайно малкият брой жители на стотици села из всички краища на страната —
толкова малък, че явно не отговаря на нормалното им състояние, понеже са разположени и

плодородни равнини, покрай реки и имат дълго средновековно, а в много случаи и антично
минало. Но докато посочването на отделни села в различни краища с твърде малък брой жители
все пак не разкрива ясно тази действителност, демографската. характеристика на една цяла област
дава по-голяма прегледност. Югославската османистка д-р Д. Боянич-Лукач, разполагайки с
фотокопие от цялостния ръкопис на едно абсолютно пълно описание на селищата във Видинския
санджак, изтъква, че по време на съставянето на описа — 1455 г., санджакът въпреки извънредно
големия брой селища е бил крайно слабо заселен. Този факт проличава от приложената в нейния
труд таблица. Санджакът е броял 457 селища, а само 6641 нормални домакинства и 453 вдовишки
*289+. По тези данни се падат средноаритметично 13,5 домакинства на селище — а това е
наистина състояние на поселищен и популационен вакуум. Разбира се, тези крайно малки
величини не се повтарят навсякъде из българските земи. По самият факт, че навсякъде другаде е
пълно с мезри и пустеещи села, говори за същата невъзможност за вътрешна реколонизация през
XV век. С други думи, не само ниският показател на заселеност във Видинския санджак от 13,5
домакинства, но дори общият индекс за страната от 43 (±3) домакинства е нисък и силно задържа
реколонизацията. А това обстоятелство свидетелствува косвено, че през XIV век индексът на
заселеност е бил по-висок. Като извод от изложеното идва мисълта,че обитаваните села също са
загубили през XIV—XV век някаква част от своя жителски състав, която ще да е била значителна и
би следвало да се добави към общата демографска загуба от 360 000 души. Струва ни се обаче, че
засега такава добавка е невъзможна, тъй като липсва дори и вероятната статистическа база за
изчисление. Затова ще се въздържим от увеличаване на споменатото число.
Но загубите на хора от обитаемите села компенсират в нашето изчисление онзи процент от
домакинствата или отделни лица, които при отвличането и избиването на граждани и селяни по
време на османското завоевание са успели да се спасят от пленение или смърт, като са избягвали
преждевременно по затънтени села. При подобни събития почти винаги една част от жертвите е
успявала да се отскубне някак от опасността.
В историческа перспектива на бъдещето създаденият поселищно-популационен вакуум
независимо от това, дали се изчерпва с определените вече 360 000, или не, означава едно
чувствително намаляване числеността на българската народност чак до XIX и XX век. Загубата се
изчислява с нейния естествен прираст през следващите четири столетия. При всички други
непроменени условия на османското владичество, ако не бе тази загуба, народността ни щеше да
брои днес около 13 милиона души *290+. Съпоставянето между наличното население към 1490 г.
(890 000 души) и изчезналото в периода от 60-те години на XIV век до 1493 г. (360 000 души) не
дава никакви статистически опори за изчисляване броя на населението през XIV век. Единственото
обосновано заключение е само това, че загубите са големи *291+.
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на данъка, за да допълни сумата за фиктивните домакинства: например вместо 30 акчета — по 35 или
повече.
288. Като разглеждаме въпроса за събирането на джизието и други данъци, ние тук се интересуваме от
статистическата стойност на данъчната документация, а не от това, че османският фиск е търсел начин за
увеличаване на данъчното бреме. Доколкото тази страна на въпроса се засяга, тя следва да се постави на
обективна историческа основа. Османската държава и управляващата класа не са правили изключение от

останалите средновековни държави и тяхната данъчна политика. Безспирното увеличаване на среброто и
злато на средновековния паричен пазар, съпроводено обаче с нарастване нуждите на държавното
стопанство от готови парични средства, обезценяването на монетите, негласното фалшификаторско
влошаване пробите на емисиите, поскъпването на живота в градовете — всичко това тласкало фискалните
ведомства на всяка европейска държава към непрекъснато повишаване на данъчното облагане под найразлични форми, прикрити и открити. Никоя феодална власт не е държала стриктно за податните
възможности на населението, особено на селяните. Техният данъчен товар се увеличавал с повод и без
повод както в земите под османска власт, така и в останалите европейски страни. Това е обща характерна
черта на феодалното стопанство и във Византия, и в България, и на Запад.
289. Д-р Л. Боjанић-Лукач. Неготинска краjна у време турске владовине — на основу извора XV и XVI века.
Гласник Етнографског музеа, 31 —32 (1968— 1969), Београд, 1969, с. 67.
290. База за изчислението дават определените за 1490 г. 890 000 живи човешки единици, а след тях
преброяванията и Княжество България и Източна Румелия от 80-те години на XIX век, съчетани със
статистически данни на В. Кънчов и екзархийските списъци на българските източноправославни семейства
от 70-те години предимно в Родопската област и Егейска Тракия. Резултатът е 3 100 000 души ( ± 100 000)
към 1880 г.
291. В съобщението си «За броя на населението в България към края на XIV век», обнорадвано в Ипр., XXIV,
1968 г., кн. 5, 65 — 69, Н. Кондов прави опит въз основа на броя на населението само в две села през XIV и
ХIХ век да установи каква е общата численост на населението в страната през XIV век. Ние не използуваме
неговите резултати, понеже те не са изведени на научна основа, а имат напълно произволен характер.
Съобщението стои в рязко противоречие с най-елементарните изисквания за демографска статистическа
репрезентация, изложени във втората част на нашата книга и използувани в изследваното ни. Никъде в
света не се изчислява населението на една цяла страна за някакво далечно столетие само въз основа на
данните от две села. Ако тази работа беше така лесна, досега не щяла да съществуват никакви историкодемографски и статистически проблеми за миналите векове. Не две села, а дори цял район или по-малка
област не са достатъчни, за да се правят подобни изчисления. Това е показано в книгата ни при раздела за
обезлюдяването на градове в случая с Пловдив и Пловдивски вилает. Приведените от Н. Кондов
математически формули била довели до реални резултати само при научна демографска постановка.

Вътрешни презаселвания

Както видяхме по-рано, обезбългаряването на страната не е било равномерно. Най-тежко
пострадалите области били Североизточна България с районите на Източна Стара планина, цялата
черноморска крайбрежна ивица, цяла Северна Тракия от западната граница на Пазарджишки
район до Бургас, включително и Средногорската долина, а също и Югоизточна Тракия и Егейска
Тракия докъм Драмско. Най-поразяващо бе, както установихме, обезбългаряването на вилает
Филибе (Пловдивски и Пазарджишки район) с част от Самоковско, където липсата на българско
население е изравнена практически с нулево положение. Почти същата празнина зее в останалата
част на Северна Тракия и в Североизточна България, където броят на българските домакинства е
4-5 пъти по-голям, но и географските ареали са почти толкова пъти по-големи от вилает Филибе.
От тази демографска действителност произтича важният въпрос — кога, по какви пътища и с какво

население от българска народност са се заселили, тези краища отново. За всяка от областите
отговорът ще бъде малко по-различен. Северна Тракия въпреки османската колонизация се
заселва отново с българи от XVI век нататък. Спускащите се в равнинните села идвали предимно
от старопланинските гънки и Средна гора, но също така и от Родопите. И като че ли р. Марица
донякъде разграничава тези два поселенчески потока на северен и южен. Масовото презаселване
е абсолютно сигурно. Защото коефициентът на естественото възпроизводство в течение на
столетията до Освобождението в никакъв случай не е можел да осигури тази заселеност с
българи.
Така че по-голямата част от българите в Северна Тракия не са потомци на първоначално
уседналите там славянобългари, смесили се отчасти с романизирани и ромеизирани траки, а са
славянобългари планинци.
Аналогична картина би могла да се нарисува за Североизточна България, където притокът на
българи е могъл да идва предимно от Средна и Източна Стара планина и от Северна Тракия. Тук
обаче процесът на презаселването е бил затормозен от османската колонизация и
ислямизирането на българи в Лудогорието. Новите български заселници отчасти прониквали в
този край, но по-често го заобикаляли, отправяйки се към Провадия — Варна — Добруджа или по
черноморската крайбрежна ивица на юг от Варна. В Югоизточна Тракия българите слизали от
Източните Родопи и от други краища. А в Егейска Тракия се спускали преди всичко от южните
дялове на Родопския масив. Очертаните посоки и области на презаселване се подсказват в почти
приблизително същия смисъл въз основа на езиково-исторически, диалектоложки и етнографски
свидетелства. Ще приведем няколко илюстрации за Северна България и Северна Тракия, които се
отнасят към два миграционни периода — първия, от края на XIV до края на XV век и втория — от
началото на XVI век нататък, разбира се, доколкото данните позволяват да се разграничат тези
периоди.
Отбелязваме един неизвестен досега малък, но интересен преселнически епизод в посока от
Пловдивско към Северна България. Той засяга било българи богомили, известни тогава под
популярното име павликяни, било познатото павликянско население, настанено в Пловдивско
твърде отдавна от византийската власт със задължението на граничарска колония срещу
нахлуванията на славянски и славянобългарски войски. Побългарено с течение на вековете сред
славянските маси в Северна Тракия, то споделяло тяхната съдба по време на Първата и Втората
българска държава. Но в неизвестно време — дали през XIII-XIV век, или след нахлуването на
османските турци в областта, павликяните се раздвижили и започнали частично да се изселват на
север зад Стара планина. Без да заемаме становище кога точно е станало това, ще изложим тук
данните, които биха могли евентуално да говорят за втората половина на XIV и началото на XV век,
като не отричаме, а, напротив, допускаме и възможността събитието да бъде отнесено при понататъшни изследвания от страна на специалистите по средновековна българска история и към
по-ранно време. Преселението засега ни се представя от османските исторически извори така.
Може би след първото превземане на Пловдив в 1364 г. или след битката при Чирмен, а може би
и по време на страшните унищожения и отвличания на хора и ценности от Муса Челеби в първите
години на XV век някаква част от павликянското население, подгонено от ужас, се е запътило на

север. Минало Карлово (тогава с. Сушица) и Сопот (тогава Бяла черква) и се е насочило към
Троянския проход. Близо до Клисура се отделила малка група, която образувала селото
«Павликян», регистрирано в 1493 г., а също и през XVI век, но по-късно изчезнало *292+.
Останалите бежанци преминали Троянския проход, озовали се в Ловешко и оттам се пръснали
ветрилообразно от Оряховско, Ломско до Търновско, образувайки в този ареал 13 села. Ако
павликянската група бе преселена принудително от някои български средновековен владетел в
по-ранни векове, тя не би имало възможност да се пръсне така нашироко още от Клисура, а щеше
да бъде водена от военен конвой и въдворена в определен малък район, за да се оживи някакъв
безлюден край и за да бъде по-лесно контролирана. По време на регистрацията в 1464 и 14791480 г. общият брой на павликянските домакинства бил 357 и 33 вдовишки семейства. Може би
още преди това време част от тях са се слели с местната жителска маса. Селата им са разполежени
в Ловешко, Луковитско, Търновско, Свищовско, Никополско, Плевенско и в Оряховско, Ломско.
Имената на самите села дават и етнографската характеристика на жителите. Но същевременно
тези имена показват, че в повечето случаи павликяните са се прислонявали към някое старо
българско село, образувайки било самостоятелна махала, било отделно селище в непосредствена
близост:

Освен изброените 14 павликянски села изглежда, че е имало и още няколко, навярно неуловени
от регистрацията или запустели преди нея. На това навежда фактът, че в същите краища има села,
чиито имена сякаш се противопоставят като българско съответствие на павликянското име по
образеца «Български извор», Тетевенско, срещу евентуалното Павликянски извор *306+. Само три
от селата носят прякото име Павликян, което явно е дадено от околното българско православно
население. А във всички останали 11 случая става дума за по-старо българско село, което има нова
част или нов близък съсед. Такива дублетни наименования не биха се запазили, ако преселението
на павликяните беше много старо — примерно от Х - XIII век, защото тази малка павликянска група
би се стопила бързо сред останалата българска маса и определението «павликянски» би
изчезнало. Всъщност така е станало и след XV век. Единственото съществуващо днес селище с
името на павликяни е град Павликени. Твърде характерно е, че в един подробен опис на това

селище от XVI век, т. е. само няколко десетилетия по-късно намираме лични и бащини имена,
взети почти изключително от славянския, и то най-старинния репертоар на личните имена. Твърде
малко са църковно-календарните от гръцка езиков произход за разлика както от околните села,
така и от град Търново, където преобладават тъкмо имената от гръцки езиков произход *307+. А
това показва, че приобщаването на павликяните към основната славянобългарска маса — ако
изобщо са имали някакви съществени етнокултурни различия — е станало много бързо и без
остатък. Следователно и появяването на 14-те павликянски села на път за Северна България и в
самата нея е по-скоро нов демографски процес, протекъл в края на XIV и през XV век, отколкото
стар, от Х — XIII век. Може да се допусне, че в средата на тези павликянски групи ислямизацията, а
по-късно и католическата пропаганда са имали известни успехи, резултат от които е малката група
българи с мохамеданска вяра в Луковитско и католическата религиозна община в Павликени
(Маринополци), за която споменават папските мисионери в Северна България през XVII век.
Павликянските преселници, които се влели малко по-късно в съществуващите и днес села Белене,
Ореш, Малчика *Лъжани+ и Трънчовица, приели католичеството през XVII век. Въпреки
етнографското почти пълно изравняване с местните полянци от Северна България те оставили
следи от своя южнобългарски говор, което дало основание на известния български диалектолог
Ст. Стойков да отдели четирите села в особена севернобългарска говорна група, макар да не е
определена старинността й, понеже е поставена в твърде широкия временен интервал от XV до
XIX век. Но сега вече образуването на въпросната говорна група може да се датира през XVI —XVII
век, а самото преселение на павликяните от Пловдивско се документира и по диалектоложки път
[308].
Изглежда, че в най-ранния период на османското завоевание, когато след завладяването на
Югоизточна Тракия османците последователно превзели Пловдив, Стара Загора, Ямбол, а след
това и Одрин, а може би и след Чирменската битка, чийто изход хвърлил в отчаяние и страх
местните българи, т. е. примерно между 1364 и 1375 г., многочислена група българи напуснали
очертаните предели и се преселили в Североизточна България, като заели група села на запад от
Провадия до Шуменско (района Сърта). Сред тях и до днес се отбелязват ясно диалектни
особености на рупския говор от Южна България. Ст. Стойков определя езика им като «смес от
североизточно и югоизточно наречие» *309+. Подчертаваме, че в случая не става дума за късни
говорни процеси, предизвикани от преселения през XVII—XIX век, а за старинни езикови явления
според Стойков от XV—XVI век.
В една от най-обезбългарените части на Североизточна България — източния край на Стара
планина — според авторите на Български диалектен атлас се е запазило коренното
славянобългарско население само в селата Козичино (Еркеч), Поморийско, и Гулица (Голина),
Варненско. От XVI век нататък те станат «важен разселнически център» в Източна Стара планина и
по-нагоре към Варна и Добруджа. Тези констатации подкрепя с данни за местните носии и със
свои наблюдения етнографката М. Велева *310+.
Следи от вътрешни миграционни движения, които имат значение на презаселване от XVI век
нататък, могат да се установят и в Северна Тракия.

Така в Югоизточна България има група села като Факия, Желязково (Момина църква - Къз Клисе),
Кирово, Горно Ябълково, Долно Ябълково, Буково, Богданово, Тагарево и др., в говора на чиито
жители има ясно изразени диалектни елементи от западни български говори *311+. Същите села
са проучвани от Мария Велева. Според нея местният женски сукман е някакъв старинен вариант,
който не се среща в останалите околни села. В шевичната украса се използува т. нар. «цепен бод»,
който е типичен за Западна България и не се използува в другите села. Не по-малко специфично е
и местното женско забраждане «прябър» *312+. Околното население смята, че жителите на
споменатите села не са истински рупци или загорци и ги нарича «тронки» навярно поради
употребяваната от тях западнобългарска дума «троха — тронха» за понятието «малко».
Изследванията показват, че тук става дума за преселници от западнобългарските краища, дошли
твърде отдавна, може би още през XVI век *313+.
Въз основа на езиково исторически и диалектоложки анализ се установява, че българско
население «полянци» от Северна България още преди няколко века (навярно в XV — XVI век) е
преминало през леснопроходимите пътища на Източна Стара планина и се е настанило в
Карнобатско (селата Подвис, Прилеп, Костен, Лозарево, Климаш, Невестино, Сигмен, Искра, Огнен
и Терзийско), в Сливенско (с. Трапоклово, Драгоданово и Горно Александрово), в Ямболско
(Стралджа, Зимница), в Бургаско (с. Караново и Русокастро) и по северните склонове на Странджа
(с. Черноморец, Росен, Извор и Зидарово) *314+.
Особено важна е диалектоложката характеристика на населението по долината на р. Марица в
коридора между Странджанския масив и Източните Родопи. В Родопите и Странджанско владеят
говорите на коренните славянобългарски жители рупци, установили се там още през VI — VII век.
А жителите от селата покрай Марица представляват етнографски раздел между двете рупски
групи. Това население се е наслоило в много по-късно време и има смесен етнографски характер
*315+. Но представителите на коренното славянобългарско население в Странджанско са малко —
само от две-три села, и то, както изглежда, изтласкани там през XIV век от Маричината долина. А
останалите странджанци са се заселили по-късно и също имат смесен етнографски характер *316+.
Презаселването на обезбългарените области продължавало непрекъснато от XVI до XIX век, както
показват по-късните лепни описи от съответните места. Същото личи например за Пловдивска
област от описанието на населението в епархията от поп Константин, което ни представя
положението от края на XVIII и началото на XIX век. За Пазарджишко подобни сведения дава
описанието на този край от Ст. Захариев, отнасящо се към 60-те години на XIX век. Нашият
възрожденски периодичен печат съдържа доста на брой подобни описания на краища,
обезбългарени през XV век. Тези наблюдения показват, че българското население в тях е и
многобройно, и старо. До такъв извод довеждат и екзархийските списъци на венчилата
(семействата) в българските земи от 70-те години на XIX век. Напомняме това съвсем бегло, за да
изясним мисълта, че презаселването е било многократно, продължително и бавно наслояване в
течение на векове. Именно този механизъм и темп на демографски процес обуславял твърде
сложното, неравномерно по места и различни степени сливане на обособени битово-културни
традиции — на планинското и полското население. Планинците са първично славянобългарско
население, установено в своите живелища още в V — VI век и останало там цяло хилядолетие до

XV век, като оформило поминъци, материален бит, обичаи, обществени отношения и изкуство,
отчасти произтичащи пряко, отчасти обусловени, а в отделни случаи само свързани с природната
планинска среда, нейните материални ресурси и изисквания към човека. След заселването им в
полетата и неколковековния им живот при други природно-икономически условия в общение с
остатъците на старото местно население тяхната етнографска характеристика се променяла,
усложнявала и обогатявала. Част от старите етнокултурни белези изчезнала, друга се запазила в
почти непокътнат вид, а трета се видоизменила и синтезирала с новото, завареното. Така че
обособяването на сегашния етнографски облик на българското население в Североизточна
България, в черноморската крайбрежна ивица, в Северна, Югоизточна и Егейска Тракия може да
се датира. То започнало през XVI век.
От гледището на историческата етнография този етнокултурен процес е много важен и неговото
научно фиксиране е необходимо. Защото той довел постепенно до размиване очертанията на
славянобългарските племенни и групово-племенни ареали, до тяхното частично наслояване един
върху друг. Така се създала още по-широка основа за хомогенизацията на оцелялата част от
народността и неусетно се замъглило значението на племенно-областните определения и
названия.
Бележки
292. II, 487; VIII, в показалеца на имената под името Павликян.
293. II, 313.
294. II, 283.
295. II, 238.
296. II, 219.
297. II, 167.
298. II, 323.
299. II, 311.
300. II, 175.
301. II, 237.
302. II, 313.
303. II, 313.
304. II, 229.
305. II, 119.
306. II, 285.

307. Вж. VIII, в показалеца под името Павликян.
308. Ст. Стойков и др. Български диалектен атлас. II. Североизточна България. Ч. 2, С., 1966, с. 22.
309. Пак там, с. 16.
310. Ст. Стойков и др. Български диалектен атлас. II. Ч. 2, С., 1966, с. 13
311. Ст. Стойков и др. Български диалектен атлас. I. Югоизточна България. Ч. 2, С., 1964, с. 15-16.
312. По данни на М. Велева, която посочва и събраните от нея материали в тези села, депозирани в
Националния етнографски музей - София, както следва:

313. Български диалектен атлас. Пак там, 15-16; същото схващане сеподдържа и от М. Велева.
314. Български диалектен атлас. Пак там, с. 14.
315. Български диалектен атлас. I. Ч. 2, С., 1964, с. 13
316. Пак там.

Стопански упадък и изоставане

Липсата на голяма част от живата човешка сила на народността през XV век снижила стръмно
нейния стопански потенциал във всяко отношение. В селото намаляло производството на стоки от
растителен и животински произход. Обемът на стоковата продукция се свил не само поради помалкия брой селски труженици, но и поради въздържанието на селяните, обхванати от
несигурност и страх от ограбване по пътищата и градски пазари при липсата на мир, ред и
установено зачитане елементарните граждански права на българите през страшния и пълен с
неочаквани бедствия XV век.
Не по-малко били поразени занаятите и търговията в градовете. С извличането на коренното
градско население от страната изчезнал и натрупаният търговски капитал и болярските богатства,
занаятчийските стоки и занаятчийското производство, опитът на производителите, които владеели
една хилядолетна техническа традиция. Разрушени или разкъсани били безброй вътрешно- и
външнотърговски връзки между селото и града, между градовете и чужбина (обр. 12А, Б, В).
През втората половина на XV век вълната на опустошенията започнала да се снижава. Османската
феодална власт замислила трайното си закрепване в българските земи, постепенно въвеждайки
известен елементарен ред, за да се осигури материалното производство, да се използуват силите
на поробения народ. И твърде естествено ако не навсякъде, то поне в отделни области на
страната, чийто брой нараснал към края на столетието, животът се поуспокоявал и се
нормализирали в значителна степен условията за материалното производство. Но неговото
възстановяване ставало крайно бавно и то било на много по-ниско равнище, отколкото през XIV
век както по обем, така и по качество и по интензивност. Данните за това бавно и анемично,
крайно недостатъчно подобрение не са много и не са достатъчно категорични, но все пак те бива
да се пренебрегват, тъй като бележат известна промяна. Така например от двата ктиторски
портрета в Драгалевския и в Кремиковския манастир (вж. обр. 16 — 18) се разбира, че в София от
70-те години насетне са живели заможни, а може би и богати граждани от местен произход,
естествено свързани с някаква значителна стопанска дейност. Техният външен вид показва
оформяне на официално градско облекло, което, макар и да стои ясно на народна, селска основа,
се отделя категорично от селското. Още от средата на XV век в София прииждали от околните
села, както вече видяхме, семейства, чиито глави били занаятчии или търговци. Навярно
превземането на града от кръстоносците през 1443 г. и обратното му овладяване от турците
предизвикало избиване, заробване и разбягване на местните граждани. Но след
умиротворяването на частично разбунтувалата се във връзка с кръстоносците област притокът на
селяни към града (който впрочем никога не е бил голям) се подновил. Това е закономерен процес,
който в една или друга степен според местните условия се проявява. Особено ясно е изявена
стопанската консолидация в гр. Костур: многобройно християнско население, което упражнявало
множество занаяти, редица занаятчийски чаршии и махали почти без участието на турци. В
значителния християнски състав на Сяр към 1503 г. естествено се включвали и стотици занаятчии и
търговци. Известни основания за подобна преценка дава и гр. Никопол. Тук може да бъде отнесен

и гр. Одрин, който към 1490 г. броял над хиляда християнски домакинства *317+. Засега с това се
изчерпват сравнително по-ясните известия за подобряване на стопанския живот в градовете. Че и
в другите градове е имало по малко занаятчии и търговци, че градските пазари са били
посещавани от селяни производители и покупатели, се разбира от само себе си, щом градовете са
съществували и щом в тях се събирали някакви пазарни такси. Но всичко това било съвсем
недостатъчно за задоволяване на текущите стопански нужди и не можело да служи за насърчение
на разширено селскостопанско и занаятчийско възпроизводство.
Острата нужда от занаятчийски стоки и услуги заставяла османската власт, от една страна, да
ислямизира новопридошлите малък брой български граждани, които навлизали тепърва в
занаятите, за да си осигури свои производствени кадри, където това било възможно. От друга
страна, тя издирвала, събирала и организирала български занаятчийски групи — джемаати — за
различни производства, задължително прикрепени към градове, областни управления, крепости,
ведомства или служби. Така се изпълнявали неотложни и важни строителни, производствени и
снабдителни работи от военен, административен и граждански характер. Описите, издадени в I и
II, пъстреят от списъците на тези «джемаати» из цялата страна. И все пак това било недостатъчно.
Занаятчийското производство се подновявало в градовете само от неколцина по-стари майстори,
оцелели в бедствието чрез бягства и укриване по селата, които се престрашавали и връщали след
години в града, където започвали да обучават в занаята чирачета и калфи. А и оборотен капитал за
търговията липсвал (обр. 12А, Б, В).
Стопанската празнина все още зеела до края на XV век. Затова не е случайно, че в последните
години на това столетие и през следващия XVI век в страната нахлули с разрешението и
покровителството на върховната власт няколко хиляди еврейски търговци и занаятчии със
семействата си. Влизайки през Солун, те, образно казано, светкавично се разпределили из всички
по-значителни градове на българските земи чак до Дунава, като предпочитали стокови тържища
със значителни производствени райони. Навсякъде пришълците образували здраво организирани
и дисциплинирани религиозни общини, които всъщност обслужвали и укрепвали стопанската,
дейност на своите членове независимо от религиозното си предназначение. Едва стъпили в Солун
през 1494 г., след изгонването им от Испания и Сицилия, евреите към 1502 г. — 1503 г. имали
колония и община от 56 домакинства в Сяр. Това означава, че още с пристигането си в Солун те
веднага започнали разселването си, за да могат само няколко години по-късно в Сяр да живеят
около 280 души *318+.
След еврейските колонии през XVI век от запад проникнали с устрем и дубровнишките търговци,
които оплели гъста и здрава мрежа от работилници, кантори, магазини, складове, агентури,
посредници и събирачи на стока сред българите в повечето от градовете. Така че не турците, а
именно тези стопански деятели играели първоначална роля при възстановяването и развиването
на производството, като поели едрите държавни доставки и организирали износа предимно на
стоки от животински произход, осигурявали вноса, поддържали с поръчки старите занаяти и сами
внедрявали нови. Едно от обясненията за бързия успех на евреи и дубровничани е фактът, че
мнозина от тях разполагали с оборотен търговски капитал, от какъвто в страната се чувствувала
остра нужда — толкова остра, че забавяла и задушавала стопанския живот.

Друга коренна промяна, която настъпила през XV век в българското стопанство, било установеното
като постоянен режим изсмукване на голяма част от народния доход в безплатен труд, стоки и
пари като феодална рента от селскостопанското производство, чрез такси, акцизи и берии върху
занаятите и търговията, чрез държавни данъци. Всички тези материални средства се стичали в
ръцете на друга народност, чиято господствуваща класа се обогатявала и едновременно
използувала доходите от българския труд извън страната — за благоустройството на Цариград и
други градове р. Мала Азия, за арсеналите, флотата, войската, за поддържане на пищен султански
двор, за покупки на стоки и оръжие от чужбина, за издръжка на многоброен църковен, съдебен и
административен кадър и др. Изтичането на народното богатство естествено обеднявало
трудещите се маси в града и селото, създавало постоянна остра липса на търговски и по-общо
оборотни парични средства в страната.
Бележки
317. За гр. Костур вж. Sokoloski, Op. cit., pp. 94 — 97; срв. и описа от началото на XVI век. НБКМ, ОО. НПТА.
XIX. 11/1, превод от Ст. Андреев, използуван вече в нашето изложение; за град Сяр — описа на
домакинствата му в. III, 283 — 287; за гр. Одрин — в отчетните ведомости за данъка джизие. (1490— 1491).
НБКМ, OО, OAK 214/5, л. 1а.
По-особен е случаят със Скопие. Въз основа на подробни описи за града от около 1450 и от 1467— 1468 г. М.
Соколоски установява, че броят на християнските домакинства към средата на столетието е бил около 300 с
непрекъсната тенденция за намаляване, която продължава и през следващия век. От въпросните 300
домакинства едва 37 били занаятчийски. Останалите ще да са се препитавали с обслужване на гарнизонната
база или с обработване на части от градското землище било в качеството си на феодално зависими
производители, било като наемници или изполичари на османските владелци. Към същата година турските
домакинства в града били 516. Почти половината от тях нямали никакво отношение към материалното
производство: тимариоти на околните села, живеещи в града, и офицери. Измежду главите на другите
турски домакинства някои упражнявали занаяти или търговия, но също така значителна била групата на
административните чиновници, съдиите и помощниците им, учителите в медресетата и разни
привилегировани имами, софти, улеми, ходжи, муезини, управляващи вакъфи и имарети. Покрай тях били
ангажирани множество дребни служители, като писари, куриери, разсилни, обслужващ персонал в
кервансарая, в банята, имаретите, медресетата и джамиите. Така че в действителност със занаяти и
търговия се занимавали едва ли и стотина глави на турски домакинства. Тази особена социална структура на
града М. Соколоски с основание счита, че се дължи на ранното и планомерно колонизиране на Скопие. Той
обръща внимание на обстоятелството, че местното занаятчийско производство е обслужвало главно
военното ведомство (Sokoloski, 86 — 87).
През същото време феодалната рента от града се набирала не от облагане на занаятчийска дейност,
производство и продажби, а предимно от производството, продажбата или консумацията на съестни
произведения от селскостопански произход, от облагане на лозя и ниви, от данъка ниабет, събиран от
несвободните ленници в административната единица, от производството и продажбата на свещи в някаква
държавна или ведомствена свещоливница. Така че в общата сума на годишните доходи облагането на
същинското занаятчийско промишлено производство донасяло едва 6 — 7 % . Тази рента нямала типично
градска икономическа същина. В нейното набиране малцината християни занаятчии от града участвували с
нищожен дял. Областната военна база била главният потребител на стоки от различно естество.
Статистическите сведения на М. Соколоски показват недвусмислено, че стопанското оживяване на Скопие

започва през XVI век. Това личи от трите подробни описа, датирани в началото и средата на този век (вж. у
този автор, 83 —92). Но численото удвояване и утрояване на сумата на монетните единици, отразяващо
увеличаването на феодалната рента през XVI век, не е абсолютно мерило за стопанския потенциал на града,
понеже в течение на едно столетие животът поскъпнал, а сребърното акче се обезценило.
Б. Цветкова в една публикация, която предхожда по време онази на М. Соколоски, сметна за възможно да
характеризира стопанското развитие на Скопие през XV век като интензивно, възхождащо и със значителен
обем. (Към икономическата история на градовете в българските земи през XV век. ИИИ. XIV— XV, 243 —
262.) Изворните данни на югославския автор не й бяха известни. Предположението си тя основа върху
издадения от нея «закон» (статут) на Скопие за феодалното облагане на стопанските дейности и обекти в
града. Документът носи определена дата от средата на XVI век. Но авторката счита, че той е някаква
разширена редакция на по-стар скопски, писмено фиксиран статут от предходния век. Затова и в заглавието
на публикацията си го представя от XV век. Тя се опира на факта, че съставителят на места се позовава във
връзка с отделни приходоносни пера на «стар закон». От израза «стар закон» обаче логически не следва, че
е съществувал по-стар записан и кодифициран статут на Скопие. Може би се касае за други градски статути
от XVI век, каквито е имало, или за отпращане към предхождащото, султанско законодателство върху
градските подоходни пера, макар и изложено накратко. Същият израз е клише, повтарящо се в
многобройните подобни статути, които сама Б. Цветкова издава. А масово появяване на написаните градски
статути стана едва през XVI век. Засега с известен само едни писан статут от XV век — този на град Ниш.
Но липсата на писан «закон» за Скопие от по-ранно време се потвърждава от самия издаден текст. В него
изрично се казва: «чрез признание на хората и със свидетелство на достоверни свидетели се установи и
доказа, че това е стар закон». Тоест съставителят на статута не е разполагал с някакъв no-стар кодифициран
текст, който е могъл да включи в изложението си, да запише изрична отправка към него, дори да посочи
наличността му в архивата на местното кадийство. Подобно нещо в текста ннма, така че той не може да
бъде отнесен към XV век. А изразите «по стар закон» или «по стар обичай», които се срещат из градските
статути, отразяват нещо друго — подсказват, че не става дума за произволно облагаме, измислено от
владелеца на феодалните права в града *той имал най-голям интерес да се запишат и кодифицират правата
му+, а за законно установено право, упражнявано от по-рано.
Независимо от горното авторката смята, че някои пера or статута характеризират стопанското развитие на
града: докарването по Вардара и стоварването за продан на дървен материал от планините, ловенето на
риба с даляни в реката и облагането на този вид стопанска дейност; също така облагането на внесени от
Солун вълнени материи за продан на пазъра или за реекспорт. Но М. Соколоски разполага със статистически
данни за ежегодните сборове от всяко перо както през XV, така и през XVI век и изрично отбелязва, че тези
пера се появили едва в. описите от XVI век (с. 88). Следователно за тяхно събиране през втората половина на
предходнот столетие не може да става дума, поради което и позоваването на тях няма основание.
Прочее обнародваният от Б. Цветкова текст отразява действителността от средата на XVI век. При това
статутът не съдържа абсолютно никакви конкретни числови данни освен за размерите на таксите; почти
напълно липсват споменавания за сериозни занаятчийски производства, повече се говори за внос отвън. На
първо място стои облагането на селскостопанските произведения и поземлената феодална рента.
А как изглежда един истински градски статут от XV век, ни показва М. Соколоски с издаването на «закона»
за гр. Ниш от 1497 г., който е и единственият засега с несъмнена датировка от XV век. Ниш е бил също голям
средновековен град, опустошен при завоеванието. Неговият статут е извънредно кратичък, твърде беден по
съдържание. Той визира предимно поземлената рента, продажбата на дрехи и постели, внесени отвън,

също както и дървения материал. Количествата и събраните от тях налози не са отбелязани. В документа не
се провиждат белезите на местното занаятчийско производство и диференциацията му. (Вж. М. Соколоски.
Публикация в Гласник на Институтот за национална история. 1 — 2. Скопjе, 1957, 195 — 200; Б. Цветкова
преиздава текста със свой превод от факсимилето на Соколоски в труда си Проучвания върху историята на
градовете в българските земи през XV — XVI век. С., 1972.)
Преценката на приведените дотук известия за Скопие създава впечатлението, че този град през XV век все
още не е могъл да играе някаква по-съществена роля в стопанството на областта. Това проличава очебийно,
ако направим сравнение с Одрин, чийто статут от 1502 г. е също запазен. Документът фиксира естествено
положението от последните едно-две десетилетия на предходното столетие. Toй е твърде пространен и
крайно подробно разработен. От него са отпаднали изцяло всички приходи от феодалната поземлена рента;
вероятно те са били обект на отделен статут. Тук са останали само перата, отнасящи се към градската
занаятчийска промишленост и търговията. А това е твърде показателно. Според правилата суровините,
които се изнасят на градския пазар за нуждите на занаятчийското производство, са отмерени в големи
количества. Отделните занаяти са организирани в еснафи начело с кехая, които закупува суровините за понататъшно разпределяне между отделните работилници и майстори. Предвижда се възможност част от
суровините след задоволяване на градските нужди да могат да се изкупуват от външни търговци за износ
към Цариград. Установен е ценоразпис на занаятчийските произведения, категоризирани в три качества
съобразно материала и изработката. Пазарът е задължително място за покупко-продажби; нарочен
чиновник бди на неговата територия за реда и за спазването на ценоразписа. Изброените производства,
стоки, работилници и търговски заведения са: брашнарски дюкяни, хлебопекарници и хлебопродавници,
месарски дюкяни, гостилници, шербетчии, бакалници с най-различни сгоки, някои от които внесени от
далечни краища на държавата, производство на цветни сахтияни и гьон, чехларство и обущарство,
бояджийство, дръндарство, шивачество, кебеджийство, дърводелство и зидарство, търговия с «ахтарски
стоки» — черен пипер, кимион, бои, кожарски и текстилни, стипца, хартия за писане и др., манифактурна
търговия с тафта и други вносни материи, копринарство, златарство, медникарство, железарство и
подкопачество, търговия със сол, свещарство, търговия с лен, с обработен дървен материал, производство
на чекръци за предене, баняджийство и др. Списъкът показва колко рязко се отличава икономиката на
Одрин от онази на Скопие и Ниш. Затова поставяме Одрин в групата на градовете със стабилизирано в
значителна степен стопанство през XV век. Случаят с Одрин, разбира се, е по-особен, защото десетилетия
наред той е бил столица на османската държава и постоянно султанско седалище, което съзнателно и
непрекъснато е било снабдявано с всичко нужно за двореца и хареми, за дипломатическите пратеничества
и за големите войскови поделения. Така че Одрин не може да бъде смятан за «нормален» в нашия смисъл
град, макар да има известно условно значение като икономически еталон. Вж. О. L. Barkan, Bazi buyuk
sehirlerde. . . Т. V, II, 1942, № 9, pp. 168— 177. В това издание е отбелязана и датата на документа, която има
изключително значение за историческото му тълкуване. Б. Цветкова прави ново издание по друг препис и
със собствен превод от факсимилето, обаче без датировка. Вж. споменатия труд.
318. III, 286.

Разрушаване на старите обществени връзки

Устоите на българската народност, изградени до края на XIV век, били тежко засегнати не само в
демографско и стопанско отношение. Разрушена била старата административно-териториална
система, която обвързвала селото и града в едно функциониращо народностно цяло.

Необходимо е да се обясни този процес на разрушение по-подробно: При последователното
завладяване на отделните области от българските земи османската феодална власт намерила за
целесъобразно да запази най-едрите административни деления на българската и византийската
феодална държавност; Шишмановото царство отговаряло на Никополския санджак, като особено
точно била спазена старата граница с Видинското царство, което пък образувало Видинския
санджак. Североизточна България с Добруджа и черноморската крайбрежна ивица съставяли
Силистренския санджак. Той обхващал територии на добруджанските независими владетели
заедно с част от Шишмановата държава в североизточния й край. Силистренският санджак е найранното османско завоевание в Северна България и навярно неговите граници накърнявали на
югозапад Шишмановите владения. Но затова към Велбъждкото (Кюстендилското) независимо
княжество със своята доста обширна територия запазило старите си граници като лива. Всички
останали земи на юг от Стара планина, които през XIV век били под византийска власт или пък
като отделни части образували малки държавици на български и сръбски властели, съставяли найголемия Паша санджак, включващ и македонските краища с Егейска Тракия.
Втора степен в системата на съхраняване старото административно деление било използуването
като седалище на областите старите столични и най-големи градове — Силистра, Никопол, Видин,
София, Кюстендил. Третата по-низша степен на местно управление били вилаетите или нахиите (в
това време двата термина били еднозначни), които очертавали без никаква промяна българските
феодално-управителни области, крайно неравномерно по територия в зависимост от това, колко
села и градове е имал под своя власт бившият местен български болярин. Някъде това били само
10 — 20 села с едно средище и укрепен замък, в други случаи тези нахии били големи и с
импониращи административни центрове като Търновска с град Търново, Софийска със София.
Характерни били именно дребните административни единици с български имена, запазени до
края на XV век. Те били подредени като мозайка една до друга из цялата страна и всички заедно
рисуват картината на удивителната феодална раздробеност. В подробните ленни описи, а и в
много от кратките подредбата на селищата е именно по очертанията на тези административни
единици; в описите пък, където селата са групирани по ленни владения (тимари), обикновено
срещу селото се отбелязва към коя нахия спада, като се изписвало най-често само името й,
например: «село Дреновица, с друго име Бъркач, спадащо към (нахия) Ловеч» *319+.
Необходимостта от посочване принадлежността на селата към определена нахия — бивша
феодална област, показва, че това деление е имало практическо значение. Особено полезно е
било то за събирането на държавните данъци по административни единици, в които се
изброявали всички включени в тях села като числово точно определени множества. Това се вижда
ясно от текстовете на отчетните ведомости за данъка джизие през 1490 г. От друга страна, и
нахийските съдилища (кадилъци) също трябвало да държат копия от подробни описи за селата в
границите на нахията и да ги попълват ежегодно. Явно е, че османската феодална власт била
възприела наготово средновековното българско административно деление на страната и го
поддържала през целия XV век. То може да се възстанови днес изцяло. А точността в очертаването
на често пъти странно кривуличещите граници на нахиите и по-малките деления навежда на
мисълта, че завоевателите или са използували направо българската регистрационна

документация от феодалните и църковните архиви, или пък с помощта на преминали на турска
страна боляри и държавни чиновници и чрез разпит на местни осведомители са определяли
веднага поселищния състав и границите на административните единици. Това се налагало и
поради обстоятелството, че османската държава поради непрекъснатата й заетост със
завоевателни войни през това столетие както в Европа, така и в Мала Азия не е разполагала нито с
време, нито с хора, нито със средства, за да реорганизира административно новите си владения.
Освен това подобно мероприятие не се диктувало от някакви особено наложителни нужди.
Българската средновековна административно-териториална организация била достатъчно
целесъобразно устроена, за да отговаря на изискванията на завоевателите.
Преди нашествието на османците малки феодални области въпреки значителната си обособеност
и слаби връзки с централната царска власт са играли все пак важна организираща роля в живота
на местното население. Селяните от едно феодално владение знаели, че изпълняват своята
военна повинност към болярина, от когото зависели, в неговото опълчение, в неговата крепост
или крепости, с негово въоръжение и под негова команда; от този болярин те получавали надели
(бащини) или известни материални облекчения; пазарището на техния район, което им давало
възможност да продадат нещо от добивите си, за да платят данъците си, а понякога и да заделят в
кесиите си някоя пара, се намирало под крепостта — голямо село или малък град; там бил и съдът
и данъчният чиновник; там бил и манастирът, или голямата църква, които селяните често
посещавали за чудодейно излечение (широко разпространена практика в средновековието), или
по църковни сборове и панаири; там били занаятчиите и дребните търговци, при които се ходело
за покупка на железни сечива, сол, катран, конска амуниция, каруци, ловно оръжие (железни
острия на стрели, мечове), керамична посуда за различни домакински нужди, икони и муски,
гайди и гъдулки; там били традиционният «бъркач» (който бърка в гърлото) — народен лечител,
който успешно конкурирал църковните изцелителни чудеса при високата заболеваемост и
смъртност през средновековието; там били учениците, които се учели на грамота, и послушниците
в манастира и църквата, а също чирачетата и калфите в работилниците — всички от околните села,
навестявани нерядко от бащи и майки. Тези всестранни материално-битови, социални, семейни и
културни връзки на населението от феодалния район с неговото средище, и то в течение на много
години, се осъществявали при общуването със служебни и духовни лица, със стопански деятели,
които били българи, говорели на български, мислели в много отношения като самите селяни,
защото сами били излезли от село. Такъв живот налагал неусетно в мислите и в поведението
стереотипни черти на обществена, стопанска и културна взаимообвързаност и общност, с други
думи, съзнание за народностна принадлежност с ясна представа за нейните реални опори. Затова
малкият и доста обособен кръг на феодалната област е образуваща народността сила дори и
тогава, когато тази област се е намирала под върховенството на Византийската империя или под
властта на сръбски крале и боляри. Такъв е случаят особено с феодалните области в македонските
земи, Егейска Тракия и отчасти в Северна Тракия. На тази образуваща сила се дължи
общественото сцепление на славянобългарските маси в отпора им срещу османците завоеватели,
на които те противопоставяли своето народностно съзнание.

Но налагането на османското господство променило положението. Малките феодалноадминистративни единици въпреки частичното запазване на тяхната регистрационна и данъчнооблагателна функция загубили своето жизнено значение. Крепостите и замъците в тях, а и
средищните селища край тях били някъде разрушени и изчезнали, административните единици се
водели само на хартия, без да имат същински седалища. Други пък селища не могли да играят
своята предишна роля в битово-културно отношение, понеже се лишили от християнското си
население. В много от тях не само живеели, но се и разпореждали турци. Новата османска среда в
градовете била възприемана враждебно и със страх, та не могла през XV век да осигури на пазара
търговски оборот, от който селянинът да получи нещо срещу своите продукти. Или пък ако имало
такава възможност, тя била крайно ограничена. Турчинът бил опасен купувач, защото неговата
покупка лесно се превръщала в присвояване и заграбване. Особено се отежнявало положението
от обстоятелството, че в старите големи градове селското население също не можело да намери
връзка и опора. В тях налагали исляма енергично, мнозинството от гражданите било турско;
напълно обезправените и беззащитни селяни не смеели да спохождат тези градове и те загубили
значение за тях.
Най-общо казано, старата териториално-административна структура на страната, която със своите
средища играела и ролята на стопански, обществен и културен скелет и кръвоносна система на
българската народност, била разрушена.
Понятието «разрушена» следва да разбираме в смисъл на функциониращо цяло в определени
направления със свой общ смисъл. Освен това би трябвало да отчетем, че в частично
възстановения живот на някои градове вече турското гражданство и турските представители на
управлението и на мохамеданската църква играели друга роля, която не подпомагала развитието
и укрепването на българската народност, а се изразявала с тъкмо обратните тенденции. Третата
уговорка е, че доколкото се било набрало вече към края на века българско гражданство, почти
навсякъде в по-големите градове то било малобройно, слабо стопански, принизено обществено и
народностно, живеещо в постоянен трепет за живота и имота си. На това гражданство липсвали и
богатства, и производствен опит, и обществени традиции, и авторитет. Това били бивши селяни.
Едва към края на века техните първи градски поколения подхващали и възстановявали в
миниатюрни размери някои пресекнали отдавна занаятчийски производства. Не бива да
забравяме и обстоятелството, че в градовете със значително турско население имало и селяни,
доведени или привлечени за домашни услуги в домовете на турските чиновници, служителите на
мохамеданската църква, офицерите, тимариотите от околните села, живеещи в града. Такива
селяни изпълнявали и градски стопански задължения: работели като каруцари, преносвачи или
продавачи на вода, лодкари, воденичари, градинари, прекопвачи на лозя в градското землище. Те
били материално и социално принизена маса.
Опората и връзката липсвали, създало се разстройство, объркване, безперспективност, чувство на
несигурност и страх, които водели не само до стопанска стагнация, но и до социална, политическа
и културна безпомощност.

Всъщност по-нататъшната съдба на цялата народност зависела от устойчивостта на селските маси,
от техния социално-биологически потенциал, от възможностите им да пресъздават отново
разрушеното и пропадналото. Бъдещето на страната отсега нататък и векове наред произтичало
само от тях.
През XV век това бъдеще още не се провиждало. Разгромът на народността царял с пълна сила
във всички области на нейния живот и едва през последните три десетилетия започнала да се
забелязва известна стабилизация. Тя проличава във факта, че селяните се устремявали към някои
съвсем малки градчета в миналото, които не били заселени от турци и не представлявали интерес
за тях. Там се намножило сравнително бързо новото гражданство, което естествено изкарвало
прехраната си в занаятите. Но това още не били линиите на бъдещото развитие, а и самото то не
влизало в обсега на XV век.
Бележки
319. II, 241.

Погасване на манастирския живот

Лавината на ислямския религиозен фанатизъм се сгромолясала с всичка сила върху културните
институти на средновековна България, които били поддържани чрез църквата. Първобитната, но
дълбока религиозност на средновековния българин подобно на всички средновековни хора в
Европа е била след разрушаването на българската държавност и смазването на локалната
съпротива единствената голяма сила, която се противопоставяла на упоритите ислямизаторски
усилия на централната власт и органите й по места както в някои по-големи градове, така и в
известни селски райони. Ликвидирането на тази противостояща идеологическа сила, която
мобилизирала и тласкала стихийно българите към отчаян отпор, било първостепенната задача за
османската държавна власт. Християнското религиозно съзнание на масите трябвало да бъде
сломено, за да се осъществи по-лесно помохамеданчването на българите. За тази цел следвало да
бъде разрушен сложният и разклонен църковен апарат, който подхранвал православната им вяра.
Такава теза отговаряла съвсем точно и на повелите на Корана за безпощадно унищожаване на
християнството и неговите последователи.
В изпълнение на тази привидно религиозна,а всъщност политическа задача османските
победители подложили на систематично разрушаване най-напред манастирите. До края на XIV
век в българските земи вече съществували стотици малки, средни и големи по величина и
значение манастири, които в някои райони се групирали по десет-двадесет, например в
Софийско, Пловдив и Пловдивско, Странджа, Търново и Търновско, над двадесет манастира в
басейна па р. Русенски Лом от Червен до Русе (вж. обр. 13 А, Б, В; 14 А, Б; 15), в Преславско,
Видинско, покрай Охридското и Преспанското езеро, в Скопско и Битолско и в други краища. След
преглед на всички описи, с които разполагаме, се установява следното. Всеки манастир бил
облагаем обект, доколкото е бил обитаем и разполагал под някаква форма със земя и с други

някакви стопански права. Няма основание да се предполага, че е имало пропуснати облагаеми
единици. Веднага проличава, че в източната половина на страната, отделена приблизително от
въздушната линия Оряхово на Дунава — Враца — Радомирско — Солун, са отбелязани само 3 — 4
манастира. Първият е Басарабовският до гр. Русе: «Манастир Басараба, домакинства 14 . . .» *320+.
Но това може да са били домакинства на зависими селяни в лена, които обработвали земите на
манастира, а не монашеско братство, за каквото нищо не се споменава. Чудно е оцеляването или
възобновяването на манастира Басараба и то може да се обясни с обстоятелството, че по време на
регистрацията (1479 — 1480 г.) той е записан като «тимар на влашкия войвода» *321+, значи е
резултат на една отстъпка от турска страна в сложните и често променящи се отношения между
влашките войводи и султаните. Вторият манастир е Ястреб в Ловешко, записан приблизително по
същото време. Той се именувал «Света Богородица», но Ястреб се наричал по името на
местността; имал петима монаси, обложени съответно ленните изисквания. През XVI век тази
обител е била разграбена и разрушена, а монашеското братство изчезнало *322+. Известни
колебания предизвиква известието за с. Търлис, Неврокопско (дн. Гоце Делчев), което е посочено
и под името Манастир. Селото е голямо, а отделен облагаем обект — манастир, не е споменат,
макар да са записани обложени самокови и 4 воденици. Дали изобщо е съществувал през XV век
там манастир, не е съвсем ясно. Ние допускаме това като все пак възможно въпреки липсата на
преки данни *323].
Според В. Кънчов в цялата котловина в полите на Доспатите най-укрепено място бил гр. Неврокоп.
Турците успели да го превземат след продължителна обсада и го разорили до основи.
Населението му било отчасти избито, отчасти избягало. Покорителят се установил с войските си в
големия манастир «Св. Богородица», който се намирал на мястото, където през XIX в. били
турските гробища до Неврокоп. Синът на завоевателя разрушил манастира и пренесъл във
военния си стан камъните оттам, с които си построил сарай *324+. Четвъртата монашеска обител е
Хортач в Солунско. Тя пък е описана без данни за домакинствата, тъй като обектът бил
необлагаем. Неговата история е свързана с владетелските права на някакъв дребен български
болярин, който навярно преди 1455 г. е минал на турска страна, помохамеданчил се, получил
султански ферман за лично владение на обекта и го предал по наследство на синовете си. Че
бащата е бил помохамеданчен българин, се вижда от името му «Кяфир Хамза» — неверника
Хамза. Макар и приел мюсюлманско лично име, той все пак бил белязан като нов мохамеданин,
който след приемането на новата вяра все още не бил смятан за правоверен. От друга страна,
следва да се отбележи, че въпреки наследеното право на владение, признато на синовете на
Кяфир Хамза, манастирът бил част от ленно владение (тимар), и то като чифлик в непосредно
лично владение *325+. За самия манастир и неговите монаси нищо не научаваме. С това се
изчерпват сведенията за манастирите в източната половина на българските земи до Солунско.
Разбира се, не е необходимо да се държи на обстоятелството, че в наличната документация се
говори за три или четири съществуващи и действуващи манастира. Не е изключено в бъдеще да
бъдат открити по други исторически извори още. Но и това няма да промени общата картина,
защото те би трябвало да бъдат в тази част на страната около стотина. Особено категорично
свидетелствуват за изчезването на манастирите подробните и кратките описи на Никополския
санджак и специално Търновски вилает (нахия). По сведения на средновековни български

писатели е известно, че в самия град Търново и неговите околности са действували към
двадесетина малки и големи манастира. И до днес в местността Света гора, на десния бряг ма
Янтра срещу В. Търново личат манастирски развалини. А самото име Света гора, запазено в
народната памет, характеризира религиозното значение на това истинско манастирско
предградие на Иван-Шишмановата столица. Всички тези обители са били така разрушени, че
трудно се откриват и следите им.
Не бива да смесваме тази прекъсната традиция с цялата редица манастири от Троянско до
Търновско, които се появили от XVI век нататък и стават известни през Възраждането: например
Троянския, Батошовския, Гложенския, Соколовския, Дряновския, Преображенския, Къпиновския,
Плаковския и др. Някои от тях били издигнати върху развалините на древни манастири; други
възникнали съвсем наново в още по-затънтени места, далеч от турско око.
Множество манастири между укрепения град Червен и с. Иваново, Русенско, чиито развалини
стоят и до днес и са доста добре проучени, били разположени в усамотени и труднодостъпни
скални масиви, изградени предимно като пещерни параклиси и монашески килии. Те всички били
опустошени и обезлюдени при османското завоевание, затова не се споменават в описите на
Никополския санджак, дори и най-значителният — срещу крепостта Червен, който, изглежда, е
бил изграден със средства на цар Иван Асен II. Нито един от тези манастири по-късно не е бил
възобновяван.
Разрушени и безлюдни били монашеските обители в Северна Тракия от Пазарджишко до
Асеновградско и сред тях на първо място Бачковската. Известията за тяхното съживяване започват
от XVI век нататък. По същото време изчезнали и манастирите в областта Парория — някъде в
Странджанско, и множество други в най-източните краища, където и днес няма манастири, макар
че съществуват следи от тях — например в Сливенско.
Може би не във всички тези, а и в други случаи се касае непременно за разрушаване на
манастирски сгради от турците. Достатъчно е било обителта да бъде ограбена, иноците отведени
к плен и робство или пък да са избягали завинаги, за да се стигне до запустение. В течение на
редица десетилетия изоставените сгради се саморазрушавали и възобновяването на
манастирския живот ставало невъзможно.
Не би могло да се каже, че в западните области състоянието на манастирите е било съществено
по-добро в края на XIV и през XV век. В ленните описи за Северозападна България се споменават
няколко манастирчета с ограничено местно значение, които фигурират като части от турски ленни
владения заради малкото земя, с която все още разполагали. Те са: Лерково с незначителен доход
от четири феодално зависими домакинства, Ортач — с две домакинства, Ивач — с три
домакинства, Пречиста — без домакинства (земята се работела от външни селяни), Свети ох
(може би Св. дух) — с три домакинства *326+. Документацията ни не позволява да се определи кой
от споменатите манастири се е намирал в днешните предели на Северозападна България и кой в
днешна Източна Сърбия. (Последната, бидейки навремето българска етническа област, съставяла
част от Видинския санджак, описан в ленните регистри.) Освен това нито един от отбелязаните

вече манастири не може да се отъждестви със съществуващите по-късно — в края на XV, през XVI
или XVII век. Така че и по-нататъшният им живот е съмнителен.
Подобни единични споменавания на манастири има и за средна Западна България — например
Метеялъ при Брезник, с едно обложено домакинство; но изглежда, че още към края на XV век то е
изчезнало завинаги *327+.
Още по` на запад, край Преспанското езеро по описи фигурират няколко малки манастирчета под
означението «поп Герг, Прорензе(?), Янче и Спас» в близост до селата Нивица и Винани. Размерът
на облагането им за риболов в езерото дава да се разбере, че се отнася за три-четири
домакинства. Самите названия говорят за присъствието на попове със светски имена като
титуляри на обектите, а не на монаси с особени духовнически имена. Затова тези и тям подобни
«манастири» приличат повече на междуселски църкви или параклиси, стопанисвани от местни
селяни, изпълняващи и свещеническо задължение *328+.
Към такова осветляване на фактите ни насочва и обстоятелството, че в този край завоевателите са
разрушавали манастири почти в същите размери, както и в източната половина на България, което
ще установим след няколко реда.
Има един особен случай с регистрацията на голяма група манастири в град Костур. Касае се за
описа на този град от 1445 г., който се използува от д-р М. Соколоски. Тук са отбелязани повече от
18 «манастира». Югославският автор основателно се съмнява, че се отнася за манастири, като
предполага, че зад това означение се крият всъщност енорийските църкви на града. Ще си
позволим да анализираме данните в полза на неговото разбиране. Първо — от никой друг писмен
извор или археологическо свидетелство не е известно в Костур (или в Костурско) да са
съществували повече от 18 манастира едновременно. Броят им е твърде голям, за да бъде това
вероятно. Работата, изглежда, стои другояче. Костур е може би единственият град, който в
периода на османското нашествие не е бил опожаряван или разрушаван; в него към 1445 г. почти
нямало турци, а се установило доста многобройно българско население — около 803
домакинства. Затова селището успяло да запази своята средновековна система от махленски
църкви с малки енории, така характерни и за останалите градове. Именно тези 18 малки църкви в
града са записани като манастири. Това личи и от имената им. Три от тях са все «Св. Никола», два
са «Св. Параскева», а някои са отбелязани с обикновените лични имена на своите свещеници. Би
трябвало да се очаква предполагаемите манастири да се представят или застъпват като податни
обекти от монаси; оказва се обаче, че титулярите им са били попове с обикновени светски имена
(докато монасите приемали специални църковни имена — виж например имената на иноците от
манастир Ястреб, Ловешко). Ето защо и ние като д-р М. Соколоски не сме склонни да смятаме тези
18 църкви за манастирски *329+.
Ако се разгледат, доколкото е възможно въз основа на описите, манастирите в западната част на
страната, ще се види, че липсват Рилският манастир и всички други в Софийско, като под Софийско
разбираме по-широк ареал. Имаме предвид времето между 1445 и 1463 г. Най-общо казано, през

този период те са запустели или са загубили поземлените си имоти, ако са имали по-рано такива
[330].
За пределите по` на запад от Софийско засега не разполагаме с ленни описи. Затова прибягваме
до отчет с помощта на отделни писмени известия и археологически следи. Започваме от найзападната част на македонската област. На Преспанското езеро, върху остров Свети Ахил, е
унищожено от турците едно прославено религиозно средище. На острова се издигал някога
манастир «Св. Богородица», а до него грамадна патриаршеска църква от времето на Самуил. В
Охрид бил разрушен манастирът «Св. Климент» и на негово място издигната джамия; според
други сведения в джамия бил превърнат манастирът «Св. Пантелеймон», разположен около
църквата «Св. София». На югозападния бряг на Охридското езеро погинал и вече никога не бил
възстановен манастирът от XIV век «Св. Наум». Малко по-далеч в същия край, в гр. Тетово, бил
сринат манастирът «Св. Богородица» и останал в развалина. До гр. Кичево съществувал през XIV
век Кърненският манастир, който бил съсипан.
Северозападно от Дебър се издигал манастир от XI в. — «Св. Богородица». След като го постигнала
злата участ, той подновил своя живот едва през XVIII век. И най-после на северозапад от гр. Битоля
бил разположен манастир от XII век, известен с народното име Слепча. Векове наред той лежал
порутен и чак в 1617 г. бил изграден отново.
От крайния македонски запад преминаваме в Прилепско, където могат да се отбележат три
случая: манастирите «Зърце» на 30 км с.-з. от град Прилеп, запустял по времето на султан Баязид I
и възстановен през XVII век; Трескавец; Слепче, западно от града, издигнат наново към 1674 г.
В северния район, предимно в Скопско, разрушителната стихия също засегнала някои манастири.
В Скопие изчезнал завинаги манастирът «Св. Георги» на Виргино бърдо; «Матка», на р. Треска, от
XIV в.; «Марков манастир»; Прохор Пчински в Кумановско.
В източните краища пострадали Лесновският манастир в Кратовско; «Св. Никола» при с. Моклища
(Мориховско) *331+.
Прочее във всички македонски краища е имало разрушени и запустели манастири. Ние работим
със случайно запазени сведения. Близко до ума е, че в още много случаи разорението е останало
неотбелязано писмено или пък самите известия не са достигнали до нас. И следователно
опустошението ще да е имало още по-големи размери. А тъкмо изброените по-горе обители са
тези, които играели известна просветна и културна роля през следващите столетия и преди всичко
през Възраждането.
Приведените свидетелства показват, че манастирската система като цяло е била разрушена в
периоди от 70-те години на XIV до края на XV век. Това не е страничен, случаен резултат на
обикновено ограбване, а следствие на една държавна политика на поразяване на моралната и
социалната устойчивост на българите, за да се разчисти и пътят на мохамеданството сред тях.

Бедствието се задълбочавало от изчезването на монашеските братства, в чиято среда работели
някои образовани, а понякога и учени мъже. Разрушаването на материалната основа, на която се
крепяла тяхната издръжка, и липсата на елементарна сигурност за подновяване на манастирския
живот в течение на редица десетилетия прокудили завинаги в чужбина почти изцяло
монашеството. Част от него намерила прибежище в атонските манастири, а друга се приютила в
Сърбия, Влахия, Молдавия и дори в украинските земи и Киев. Тези исторически факти са добре
известни. Ние ги споменаваме тук, за да отчетем какви са последиците от тях за религиозния и
културния живот на страната.
Напусналите България отнесли със себе си най-ценните паметници на нашата средновековна
писменост и книжнина; отнесли със себе си своите знания, своя църковно-административен опит,
своя морален авторитет и неговото въздействие. Прекъснато било преподаването в
манастирските школи, а също така преписвачеството и възпитанието на млади иноци; нямало
вече кой да поддържа проповедническата дейност. Прекратено било и строенето на манастирски
сгради и храмове, както и тяхното зографисваме; секнало обковаването на църковни книги и
икони със злато и сребро, изработването на църковни утвари. Всичко това довело до обедняване
на народното приложно изкуство и предизвикало избледняване и снизяване на религиозните
традиции. Ето кои са най-съществените исторически последици за народния живот.
Но всеобщото духовно бедствие не хвърлило населението в униние. Създадените от векове
навици на постоянно общуване с манастирите по различни житейски поводи продължавали да
действуват. За обителите вече не можели да се грижат владетели, боляри, митрополити.
Манастирските поземлени и други недвижими имоти, като дюкяни в градските чаршии, воденици
и пр., били отнети и превърнати в части от тимариотски ленове. Търновската патриаршия не
съществувала. Охридската архиепископия била формално свързана с Цариградската патриаршия,
която пък нямала нито средства, нито права да действува. Тя едва поддържала връзки с
митрополитите и епископите по места; а някои от тия пастири по разни поводи били избивани от
турците (Пловдив, София и другаде).
При такива условия естествено за манастирите нямало кой друг да се грижи освен народните
маси, които чувствували нужда от тяхната дейност. Ислямизаторският натиск на турците не спирал
през целия XV век, напротив, продължавал с резки и силни избухвания и през XVI и следващите
векове. Затова населението, което търсело духовна опора в църквата, чакало сгодни времена, за
да поеме в свои ръце манастирското дело.
Те се очертали едва към 70-те години на XV век, когато османската разрушителна стихия
започнала да се уталожва, колонизацията в главните си направления била завършена и в
отделните области започнало да се чувствува нужда от въвеждане на относителен ред и
сигурност, за да се осигури експлоатирането на трудовото население и да се позакрепят колкогоде градското занаятчийско производство и търговията. Това все още не било възможно
навсякъде, особено в най-силно обезбългарените и опустошените краища на Източна България и
Егейска Тракия. Но в районите, незасегнати пряко от османска колонизация по селата,
благоприятната тенденция се проявила най-рано.

Българите от градове и села започвали по свой почин, със свои средства и с оглед на нуждите на
своя край да възстановяват стари или да издигат нови манастири, в които при постоянна
материална поддръжка от страна на вярващите се били задържали един-двама или неколцина
калугери.
Това явление може да се наблюдава като че ли в Северозападна България. В абсолютно пълния
опис на Видинския санджак от 1455 г. са отбелязани всичко четири манастира. В частичните опи:и
от 70-те години на същото столетие, както видяхме вече, те са пет. А в описи от 1531 — 1535 г.
стават 25 на брой *332+.
Не е изключено обаче и тук, подобно на гр. Костур, да става дума по-скоро за селски или
междуселски църкви, обявени за манастири, пръснати из Северозападна България и днешна
Източна Сърбия. Много по-ясна е картината в средна Западна България и по-специално в
Софийско. Началото било положено с възстановяването на разрушения и запустял Рилски
манастир след 1460 г. от трима братя, селяни от Кюстендилско, синове на епископ. Те се заселили
в развалините и със свой труд и средства започнали оживяването на обителта. Приемайки
монашество, ктиторите посветили целия си живот на тази обновителна работа с успех. През 1476 г.
заможно софийско семейство добавило към фреските на Драгалевския манастир своя семеен
портрет — съпруг, съпруга и голям син, който е назован в надписа като «граматик». В 1500 г. бил
изографисан храмът на Погановския манастир. Но нито дарителят, нито живописецът са
отбелязали своите имена. Може би това са сторили от предпазливост дарителите от околностите.
Бобошевският манастир бил обновен и изписан през 1478 г., а Кремиковският бил изписан в 1493
г. със средствата на софийски болярин (?) или по-скоро градски първенец *333+. Тази народна
ревност към манастирите достигнала най-яркия си израз в края на XV век, когато във
възстановения вече Рилски манастир били пренесени от Търново мощите на Иван Рилски.
Подобна народна инициатива се проявила и в македонската област. Твърде характерен е случаят с
манастира Зърце — Прилепско. Запустял през времето на султан Баязид I, той бил взет под частна
грижа «от кмета Константин и неговите синове Яков, Калоян и Димитри». Те обновили сградите и
обителта станала тяхна «бащина» *334+. В случая ктиторите се явили като нейни титуляри стопани
пред османската власт, за да не бъде тя считана за безстопанствена или за църковен имот, което
било нещо несигурно. Но за какъв именно кмет се говори в известието, не е ясно.
Възстановяването е извършено някъде през XV или в началото на XVI век. Манастирът «Матка» в
Скопско бил обновен от светските лица Тошкин и син му Николай в 1497 г.; дарителите вероятно
са били от Скопие или от Скопско *335+. През 1493 г. бил въздигнат изново и зографисан
Кумановският манастир Прохор Пчински със средствата на кратовския гражданин Марин, син на
поп Радон *336+. Единственият сравнително твърде ранен случай на възстановяване е този на
манастира Трескавец, Прилепско, в 1430 г. със средствата на дарители, които укрили имената си
*337+. Най-подробни са сведенията за обновяването на сринатия до основи Лесновски манастир в
Кратовско. Неколцина споменати по имена кратовски граждани издигнали нови сгради, изписали
църквата, подарили две свои лозя на братята, набавили свещенически одежди за храма,
осигурили материално калугерите, построили метох в едно кратовско село, като за целта откупили
от турци ниви и други недвижими имоти. Това доста подробно в оригинала си описание има по-

друг характер, отколкото приписките от XV век; в него се чувствува тон на успокоение, на поголеми материални възможности, на известна стабилизация на живота. Защото събитието е
станало през 1558 г. *338+. Манастирът «Св. Богородица» на о. Ахил в Преспaнското езеро дължи
съживяването си на трима местни свещеници родственици. Със свой труд и средsтва те поправили
през 1524 г. обителта *339+. Повторното издигане на Кърненския манастир до гр. Кичево се
дължало на грижите и даренията на местните жители и на самите монаси през 1564 г. *340+.
Тази народна практика продължила да се развива през XVI и следващите векове. Тя придала
постепенно на манастирския живот нови черти. Братствата вече зависели само от помощта на
народа, от постоянния приток на неговите дарения от недвижимо и движимо естество. В новите
стенописи царските и болярските образи отстъпвали местата си на други ктиторски портрети — на
граждани и селяни, на представители на еснафи. В някои манастири занаятчийски цехове от
различни градове строели свои стаи, записвали в помениците като колективни дарения големи
суми. Манастирските поменици са богати на сведения за такива почини *341+.
Самите манастири се свързвали с населението чрез откриване и поддържане на свои метоси в
градове и села, в които живеели постоянно техни представители. Обикновено това били повъзрастни калугери, които събирали помощи, изповядвали, поддържали в параклиси и църкви
службата, обучавали деца на писмо или на занаят и същевременно организирали и водели
поклонници в своите манастири. По този начин се създавали друг тип морални и културни
отношения между иноци и миряни, много по-демократични, изпълнени с известно ново социално
съдържание и с взаимна човешка заинтересуваност. За вярващите е ясно, че поддържането на
манастирския живот сега зависело единствено от техния труд, грижи и средства; че те носели
колективна отговорност за съществуването и преуспяването на този църковен институт. Те се
свързвали с него, правели го свое творение, защото в онези времена той утешавал и
обнадеждавал в най-големите беди, които вече били не само лични, индивидуални, а и
всенародни. В такъв смисъл би следвало да разбираме струята на демократизъм, лъхаща от
вярващите към делото на обителите.
Разбира се, житейската насока и обществената роля, която започнал да играе манастирът през
вековете на робството, едва се набелязват в края на XV и началото на XVI век, и то като естествена
реакция на самозащита.
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Западане на градската църковна традиция

Едно от благоприятните условия за поддържане на манастирските традиции от народните маси е
и фактът, че през XV и следващите векове градовете престанали да играят ролята на религиозни
центрове — както големите, така и малките. Внезапното пресекване на тяхното влияние се дължи
не само на присъствието на турците, на бързото изграждане на джамии и медресета, на
вакъфските фондове, на имаретите и на религиозната нетърпимост на мюсюлманите. За това
допринасяло и обстоятелството, че градските църкви, митрополитските и епископски домове,
както и други сгради към църковното стопанство били ограбвани и разрушавани. Установено била
абсолютна забрана те да бъдат възстановявани или издигани отново. Особено показателно е

положението в такива големи градове и важни християнски центрове като Търново, Видян,
Пловдив, София, Скопие, Охрид и Кюстендил. Столицата на Втората българска държава като
патриаршеско седалище била изпълнена с църкви и параклиси както на Царевец и Трапезица,
така и в другите части на града. От тях останал само храмът «Ап. Петър и Павел» и «Св.
Четиридесет мъченици» (но последният е възстановен по-късно).
Във Видин всички църкви били разрушени и едва през XVII век митрополията получила
разрешение гражданите да построят малка, вкопана в земята църквица, подобна на параклис; в
Пловдив последната оцеляла църква била съборена, изглежда, по заповед на Муса Челеби, който
в началото на XV век превзел града от брат си, законния султан, заклал митрополита и изхвърлил
тялото му през стените на крепостта; в София храмът «Св. София» бит отнет от християните, за да
служи временно като джамия до построяването на Бююк джамия в 1495 г. (днешната сграда на
Археологическия музей). Френският пътешественик Бертрандон дьо ла Брокиер отбелязва, че при
преминаването му през града в 1430 г. градските стени били изцяло изравнени със земята, а
турците държели само някаква «малка крепост», за каквато вероятно е взет оцелялата и
действително непристъпна църква, която можела да бъде използувана като крепост или казарма.
Пътят на Брокиер на влизане в града минавал покрай тази монументална за своето време сграда и
той могъл да забележи, че тя се намирала в турски ръце. Дали тогава е била джамия или укрепен
пункт, не е ясно. Но сградата никога и по-късно не е била предоставена на християните. Тя не
трябвало да поддържа авторитета и влиянието на православието. Изглежда, че и късноантичната
сграда, превърната в храм (известна под името св. Георги, днес в двора на хотел Балкан), е
преминала веднага след превземането на града в турски ръце, защото по-късно, през XV век, била
и декорирана върху замазаните стенописи по изискванията на ислямската джамийска украса. В
София продължавали да действуват само две-три. църкви, между които и «Св. Петка» при
митрополията; другата «Св. Петка» днес е пред сградата на ЦУМ.
В Кюстендил изобщо не е запазена средновековна църква. Унищожаването на християнските
храмове из малките и големите градове било така масово, че в повечето от случаите дори и
следите от сградите изчезнали, а другаде се запазили само развалини; особено показателни са
руините на множеството църкви в Несебър. В Скопие оцелели само две-три малки квартални
църкви, които през първата половина на XVI век били отново опустошени и ограбени, а след това
някои от тях използувани за джамии. В Охрид голямата трикорабна базилика «Св. София»
(патриаршеска съборна църква) също била превърната в джамия, гробът на Климент Охридски
пренесен в друг храм, а мощите му пръснати на няколко места. Други няколко църкви били
разрушени, а върху основите на една от тях («Св. Пантелеймон») съградена джамия в чест на
султан Мехмед II Завоевател, който в 1467 г. отвел в плен част от гражданството на Охрид. Към
джамията имало и благотворителен фонд — имарет — със съответното стопанство,
предназначени за ислямизация на местното население *342+.
Градският църковен живот бил поддържан през средновековието предимно чрез малките, но
многобройни квартални църквици и параклиси, строени от заможни граждани или боляри. И
именно следите от тези църкви са изчезнали в повечето градове и селища от градски тип. Как е
изглеждало разделението на един град по енории, се вижда от примера на оцелелия гр. Костур с

неговите 18 църкви; от частично запазения опис на Сяр личи, че 7 църкви са предали имената си
на седем махали [343].
Вижда се ясно, че в очертанията на укрепените части на градовете на много места са били
разрушавани всички църкви до една още след превземането на крепостите. Към разгледаните
случаи би следвало да прибавим и тези, при които става дума за няколко църкви, от четири до
шест: в шуменската, червенската и ловешката крепост. В цяла редица други градове и селища от
градски тип няма запазени дори развалини от средновековни църковни сгради, например във
Варна, Провадия, Силистра, Тутракан, Русе, Разград, Плевен, Свищов, Никопол, Враца, Лом,
Оряхово, Белоградчик, Берковица, Ихтиман, Стара Загора, Нова Загора, Ямбол, Карнобат, Айтос,
Радомир, Благоевград и други.
Ние не се замисляме над факта защо в повечето градове днес няма средновековни църкви за
разлика от средно- и западноевропейските страни, до голяма степен и от Гърция. А той има
съществено културно-историческо значение. Изчезването на махленските църкви се
съпровождало и с изчезването на имената на светиите като означения за махалите, за да се появят
някъде имената на поповете, при които е станала регистрацията, или имената на по-видни
граждани, натоварени с отговорничество в махалата, или имената на занаятчийския профил на
жителите и най-после разни имена от историческо и топографско естество.
Гражданите били принудени да се черкуват в «къщата на попа», която на турски се нарича
«папазеви». И това означавало, че в попската къща е било приспособено едно по-голямо
помещение като параклис. През служба в празници членове на семейството на свещенослужителя
обхождали махленските домове, за да призовават семействата на черкуване.
Унищожаването на църковните сгради засегнало не само градовете, но и много села дори извън
областите на османската колонизация. Археологическата литература е фиксирала извън
споменатите области десетки развалини на раннохристиянски църкви базилики, а също и
средновековни храмови сгради било в села, било извън тях, които са съществували и действували
непрекъснато до края на XIV век, след което били разрушени и изоставени.
Така че материалната основа на православната църква в градовете е била до края на XV век
срината почти напълно. Това се отнася особено за източната половина на страната, докато в
македонската област унищожението не е достигнало такава изключително висока степен *344+.
Всичко изнесено показва, че религиозният живот на гражданите е бил през XV век, пък и по-късно,
крайно затруднен и принизен обществено. Това несъмнено се е отразило на професионалната
подготовка и възможностите за духовно въздействие на свещенослужителите.
Изглежда, че в някои области е било трудно да се намерят и селски свещеници. В подробните
ленни описи османските регистратори много внимателно отбелязвали свещениците по селата с
думата «поп», дори и в случаи, когато съответното лице не било ръкоположено за свещеник, а
било само подготвящ се послушник или дякон без семейство, т. е. неженен. Но далеч не във
всички села имало попове; в около 40 % от случаите те липсват — и особено в Северна България.

А от това и граждани, и селяни страдали еднакво. Дълбоко привързани към вярата си и търсещи
душевна опора в нея, те се стараели да възстановят някак загубеното равновесие, да поддържат
една надежда. И този стремеж се изразявал там, където било по-възможно — не в енорийската
църква и пред местния свещеник, който бил също обикновен селянин, а в манастира.
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нататък.

Обобщение

Обобщим ли всички разгледани последици от османското завоевание и настаняване в
българските земи, ще получим сложна и многозначна в историческо отношение картина от
деформационни процеси, действуващи върху българската народност. Първо, проличава
огромната загуба от човешкия състав на народността — загуба, която никога повече не се покрила;
проличава също поселищно разрушение в градове и селски райони, което е свързано с
обезбългаряването на цели области и с извличането и отвеждането в плен и робство на коренното
заварено население на градовете. Оцелялата част на силно обезкръвената народност била
принудена, за да удържи своите териториални позиции, ако не изцяло, поне в значителна степен,
в течение на векове да презаселва градове и села. Разкриват се последици от основната стопанска
разруха: конвулсивно свиване на селскостопанското и занаятчийското производство, стагнация,
изоставане и връщане назад с един-два века; заместване на унищожените български стопански
деятели масово с еврейски и дубровнишки търговци, понеже самите турци не можели да се
справят със стопанските задачи на страната, да насърчат производството.
В тази картина се вижда цялостното изнасяне на трупаните с векове богатства, а също и
обричането на населението на постоянно обедняване поради изтичането на принадения продукт
от производството в страната във вид на феодална рента, държавни данъци и берии, търговски
печалби на чужденци без никаква полза за българската народност, за нейните селища и земя. Не
по-малко значение имало образуването на преобладаващ мохамедански жителски състав чрез
колонизация и ислямизация на български граждани в цяла редица най-големи и важни в
стопанско и културно отношение градове. Към това неблагоприятно явление се прибавяло
разстройството и частичното разрушаване на българското феодално-административно
териториално деление чрез унищожаване на средищните селища на административните единици
или чрез тяхното довеждане след разрушенията до състояние на едва мъждукащи селца. Тези две
явления предизвиквали допълнителен ефект на сътресения и разстройство на народността в

обществено, битово и културно отношение, понеже средновековното българско селячество
отдавна било изработило стереотипи на отношенията си към града и към административния
център в много посоки на живота и бита си. Липсата на тези традиционни връзки водела до
народностна дезорганизация, лутания и страхове, предизвиквала отрицателни чувства към
господствуващите турци. Не по-малко значение за бъдещето на народността имало
разрушаването на материалните основи на църковния и религиозния живот на масите —
манастири и градски църкви, което, от една страна, спряло развитието на българската култура, а,
от друга — смутило духовния и нравствения живот на народа, засегнало най-дълбоко неговото
човешко достойнство, още повече, че вероизповеданието му било дискриминирано най-грубо от
османската власт.
Накратко казано, османското завоевание в края на XIV и през XV век нанесло жесток удар на
българската народност, който откъснал жива плът и жив дух от нея завинаги. Тя била оставена
сама на себе си да лекува при най-тежки условия осакатеното си тяло,. На нея предстояло през
следващите векове да пресили тласъка, с който била отхвърлена назад в миналото, и да
възсъздаде отново, като демиург на собствената си съдба, едно самостоятелно общество вътре в
османската феодална държава, носещо заложбите на нови обществено-организационни начала
във всички прояви на живота. Първите изблици на тези усилия започнали да се усещат още в края
на XV век. Залогът за по-нататъшните невероятно мъчно постигани успехи били трудолюбието,
търпението, устойчивостта, себеотрицанието и оптимистичната вяра на селските маси, обвързани
здраво от съзнанието за своята народностна индивидуалност.
***
Едновековната историческа драма, която изживявали българите, има и друга последица с важно
етногенетично значение по отношение турското население в страната.
Османските турци създали пое; XV — XVI век държава, в която те били малцинство. Техният
стремеж бил да приобщят към основната маса от още неслели се османотурски племена и други
родствени тюркски групи, татари и черкези, за да увеличат човешката и войнишката маса на една
бъдеща народност, която да има господствуващо положение. В Мала Азия тази народност се
подхранвала и чрез масово ислямизиране на местното население, говорещо гръцки, но от
различен етнически произход, и също от арменци и грузинци. А на Балканския полуостров към
смесицата от османци, тюрки, татари и черкези се влял поток от ислямизирани българи, сърби,
албанци, гърци и по-малко власи.
В българските земи естествено контингентите за ислямизиране се черпели от народната среда.
Пред опасността да бъдат заклани, заробени или да живеят в робска дискриминация известна
част от гражданите и селяните се помирявали с приемането на мохамеданската вяра. Тази
страшна и в двете посоки алтернатива била в особена сила през същинския завоевателен период
— до 60-те години на XV век, когато именно се извършвали масови кланета, отвличания в робство
и след това насилствени помохамеданчавания. Навярно три четвърти от турците граждани в
българските градове и може би една четвърт от турските селяни са от български народностен

произход. Ние имаме предвид, че през XV век се поставя масовото начало на ислямизацията, като
през следващите векове тя продължавала непрекъснато по официален ред и може да се следи
ежегодно по съдебни документи от всички градове. Освен това имаме предвид, че по
ислямизация първо място заемали силно обезбългарените области. По-голямата част от техните
жители била извлечена от страната, но останалите се смесили с турските колонисти и приели в
мнозинството си исляма; ония, които били непреклонни, се изселили в други краища.
Първоначално събирането на отделните народностни елементи ставало на вероизповедна основа,
която била залог за благонадеждност и за причисляване към създаващата се народност на
османските турци. Но по-късно, от XVI век нататък, започнало и сливане на конгломерата от
етнически съставки. Турската езикова и битова среда асимилирала постепенно и разкъсаните и
обкръжени в източните краища на страната български групи.
Подобни сливания винаги оставят и явни етнографски следи. Независимо от интеграционния
етногенетичен процес, в който се намирала турската народност в течение на низа от векове, тя
показва дори и до днес твърде съществени зонални и областни отлики от етнографско и
народопсихологическо естество в зависимост от това, за коя част на Мала Азия или на Балканския
полуостров става дума. В българските земи като такава зона също проличават османо-българските
съотношения по кръв, по бит, по език и по душевност в разни степени на проявление. Групата на
българите с мохамеданска вяра главно в Родопската област е приела само исляма, по-късно и
някои елементи на турското облекло, а запазила българския говорим език, българския
материален бит, значителна част от обичайната система и изцяло българския фолклор и народна
музика. Ето защо групата се различава от останалото българско население по един днес
несъществен за народността признак — религиозната принадлежност, по който впрочем се
различават помежду си и българите източноправославни, католици, униати и протестанти.
Следователно тя е част от българската народност. Но по иначе стои въпросът например в
Североизточна България, където турската народност през XV — XVIII век се образувала от
османски турци, българи, тюркски племена (юруци), отчасти узи и др.
Участието на български етнически маси в образуването на ислямизирана общност в
Североизточна България проличава ясно от етнографския анализ на най-важните и същевремено
най-консервативните обичаи от обичайната система на тамошните мюсюлмани. Ще представим
обобщените изводи на едно такова изследване. Голям брой обичайни елементи намират близки
съответствия в традиционните семейни обичаи на българите в Разградско. Така цялата система от
забрани за бременната, определящи нейното поведение на родилка до 40-ия ден, са общи за
двете изследвани групи населения: амулетите за защита от зли сили, носени от бременните;
предметите от домашния бит (маша, ръжен, метла, черясло, нищелки), с които се цели
предпазването на родилката и детето от вредоносни сили; реквизитът на самите родилни обичаи,
както и табуистичният характер на термините за означаване на бременна.
В погребалните обичаи също могат да се посочат редица сходни елементи. Например: оставянето
на железен предмет при мъртвеца до изнасянето му от дома; предпазването да не го прескочи
котка; запалването на свещ при него, както и връзването му, за да не се превъплъти; обръщането

на огледалата наопаки; раздаване на храна за душата на покойника; дървените гробни знакове, в
чиято форма е отразена половата принадлежност на мъртвеца; ризата «без шев», която обличат
на мъртвия.
Но особено красноречива е близостта на сватбените обичаи. Те се подреждат еднакво в
тринадесет логикохронологически ритуални момента, както следва:
1. Свекърът или младоженецът плащат пред вратите на момата, за да им се отворят портите и да
влязат в дома.
2. Булката се крие в дома си и не излиза да посрещне дошлите за нея сватбари.
3. Свекървата връзва алтъни, златно украшение на булката.
4. При изнасяне на булчините дрехи и дари момичетата и жените пеят песни за раздяла на момата
със семейството.
5. Булката плаче при раздяла с близките си и дома си.
6. Публично обявяване и показване нa чеиза и даровете на булката преди извеждането й.
Младоженецът «откупва» чеиза.
7. Посрещане на колата с булката пред дома на зетя от свекъра и свекървата.
8. Играта на свекървата на двора, при което тя пръска житни зърнa (бонбони).
9. При влизане в новия дом булката трябва да носи под мишницата си хляб.
10. Булката разлива вода, преди да влезе в дома.
11. Булката намазва три пъти рамката на входната врата в новия дом с маджун или мед, а след
това избърсва ръцете си в престилката или в шалварите на свекървата.
12. Водене на малко дете от булката при влизане в новия дом или довеждане на дете при нея,
след като е влязла в дома.
13. Булката ходи сутринта след сватбата на вода (на реката, на кладенеца), разлива вода и дарява.
Важно значение има фактът, че тези елементи на родилните, погребалните и особено сватбените
обичаи са свързани в една обичайна структура, която като цяло има нетурски етнографски
характер. Това особено личи в 13-те момента, отнасящи се към развитието на сватбената драма.
Те се отнасят към социалното ядро на действието, при това стоят в хронологическа и логическа
последователност. И почти всичките имат не само общобългарски, но и общославянски характер и
разпространение.

Посочените сходства в традиционните семейни обичаи у българи и мюсюлмани в Разградско не
бива да се обясняват със случайни прилики и аналогии, защото аналогиите не могат да достигнат
до структура и до пълно покриване в ритуалните подробности.
Българският произход на споменатите етнографски структури не би следвало да се обяснява и с
помохамеданчването на български девойки, което е ставало през всички векове по-рядко или почесто. Попадналото отделно момиче в турски род или семейство твърде лесно и бързо
преминавало към чуждата традиция, понеже тя господствувала в семейния кръг. А
помохамеданченото момиче не поддържало връзки с родителите си. Затова то в никакъв случай
не можело да насажда български обичаи в мюсюлманска среда. Още повече, че възрастните
мъже и жени турци не биха допуснали това, напротив, те преработвали навиците и представите на
по-младото и по-пластично съзнание на девойката. Тъй че не този е пътят, по който се е внедрило
етнографското влияние на разглежданите български обичайни структури.
Остава само един път — сред турското население в изследвания район още от XV в. насам да са се
включвали значителни маси българско население. Само с влиянието на голям брой цели
семейства от българи трябва да бъде обяснено вековното запазване на българските етнографски
традиции. Защото само семейството като цяло с мъжките и женските поколения (понякога три на
брой) можело да задържи старите битови традиции.
Явно в Североизточна България ислямизираното българско население е дало основния колорит на
етнографски най-важните проявления на местните мюсюлмани. И затова техният етногенетичен
процес в този край създал преки етнически, битови и културни връзки между българи и
мюсюлмани *345+.
Етнографското изследване, от което са извлечени горните сведения п констатации, навежда на
мисълта, че подобен анализ би могъл да се приложи и в други райони, които са били
колонизирани с турци и в които освен това допълнително е било помохамеданчвано запазилото
се християнско население — в средна Северна България, Северна Тракия до Черно море,
Югоизточна и Егейска Тракия и цяла редица краища в Македония. Още повече, че в тях е
засвидетелствувано документално наличието на християни (заробени и свободни), които
преминали в мохамеданско вероизповедание. Положителните резултати от подобни
характеристики за отделните ареали биха очертали съвсем недвусмислено специфичния облик на
онази част от мюсюлманската общност, която се образувала и живяла в пределите на Балканския
полуостров.
Народностите са едни по-висши и по-сложни социални колективи от племето и племенните групи
с еднороден етнокултурен и езиков състав и се подчиняват на по-други процеси при изграждането
си.
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Из живота на оцелелите поколения
Отражение на османското завоевание върху народната душевност

Днес ние можем да разглеждаме обективно и спокойно бурните демографски и етнически
промени в българските земи през XIV — XV век. Но през онези времена не е имало сред българите
такива наблюдатели, защото те преживявали народностна трагедия и я преживявали цял век
непрекъснато.
Те били изтръгвани от хилядолетните си живелища, загубвайки семействата си, имота си,
отвличани в плен и робство, подложени на помюсюлманчване, продавани като добитък. Това
довеждало до разделяне завинаги на деца от майки и бащи, братя от сестри, съпруги от съпрузи.
Такава участ била като лично преживяване почти равнозначна на смърт, на гибелта под османския
ятаган, от който загивали защитниците на градовете и крепостите, множество пъти въставалите и
отмяталите се от османско подчинение селяни. Това е участта на стотици хиляди българи, а
останалата оцеляла част от народа очаквала с ужас да бъде сполетяна от същата съдба.
Драмата започнала още през 50-те години на XIV век, когато османците завладели Югоизточна
Тракия и започнали да напредват по Маричината долина, на североизток покрай Черноморското
крайбрежие към Дунава. Още първите жертви на унищожението и първите бежанци от
покорените вече български земи разнесли вестите какво очаква онези краища, които не били
минали под османския нож. Когато бедствието обхванало цялата страна и страданието станало
всеобщо, естествено било да бъде почувствувано и разбрано от българите като цялостно
унищожаване на народността, като геноцид, какъвто смисъл и характер са имали османските
опустошения приблизително до 60-те години на XV век. Също така естествено било най-мощният
човешки инстинкт — за самосъхранението, да мобилизира мислите, действията и силите на
българите за спасение. Но тъй като това спасение не се осъществило, трагичната гибел се врязала
дълбоко в съзнанието на хората със своята неотвратимост.
А неотвратимостта била онова общо социално психологическо условие, което прехвърлило
отреагирането на страданието в народното устно поетическо творчество. То давало място за пряко
изплакване на бедите във вид на приказка, предание, легенда, песен. Тези произведения
разкриват обществените и лично нравствените последици от преживяното. Песента ставала
предупредителен вик за сънародниците, тревожно нашепване на родители към синове и дъщери,

един призив към бога за спасение. Фолклорното отражение на народностната драма се
превръщало в копнеж по защита и спасение, проециран в художествена фикция —
въображаемото избавление идвало чрез чутовната сила и оръжието на един народен герой. Така
се родили през XV век два много богати цикъла от песни, предания и легенди, първият от които
рисува многостранно закрилническите дела и безбройните освобождавания на заробени българи,
извършени от Марко Кралевич (или някой друг герой) *346+. Най-широко разпространение има
сюжетът «Марко освобождава роби» или по-конкретно и най-често «три синджира роби». Този
цикъл е познат на всички южнославянски народи. Но неговото масово застъпване и териториална
честота са изключителни в българските земи. Това се потвърди от събирателската работа на
фолклористите в Етнографския институт на Академията на науките, които между 1960 и 1965 г.
направиха проучвания върху територията на НР България. Честотата на разпространението и
богатството на вариантите тук са неколкократно по-големи, отколкото в останалите
южнославянски земи *347+. Фолклористите вече са отбелязали художествената обусловеност на
песните от конкретната историческа действителност.
За да бъдем по-наясно с понятието конкретна историческа действителност, следва да направим
някои уговорки. Преди всичко Марко Кралевити е историческо лице, но не е известно да е
освобождавал роби и все в люти схватки с турци. Неговото политическо поведение като съюзник
или васал на турските султани не го нарежда сред борците за отстояване на народната
независимост и свобода. Така че името на Марко или на друг юнак в същата роля е художествена
обективизация, а не реалност. От друга страна, всички фактически обстоятелства, описани в
песните, рядко са конкретни по място и никога по време; отделните реални черти са в известна
мяра изопачени, схематизирани и обобщени. Марко е поставен и във връзка с несъвременни
нему събития и исторически лица. И все пак повествованието за него обикновено остава на
исторически реална основа. От гледището на народното страдание и въжделение за туряне край
на тия страдания Марко целесъобразно е насочен в борба срещу Муса Кеседжия. Муса е
историческо лице, син на султан Баязид I и претендент за престола. В смъртна борба със своите
братя той водел нередовни турски войски и опустошил много градове и селски райони в източната
част на Балканския полуостров. Страшната му слава се дължи на неговата патологична свирепост в
клането и отвличането на големи маси селяни и граждани в робство. Б. Цветкова отбелязва, че е
останал в народната памет с произвището Кеседжи (който коли, главорез) и с уродливите черти на
истински звяр *348+. Всяващият ужас сред българите Муса е трябвало в песните да бъде победен и
погубен от Марко.
Народното поетическо въображение насочва Марко в победни схватки и с други представители на
османците поробители — не само с отделни лица като Емза бей, но и с колективи — «турци»,
«еничари», «чохадари», «арапи» и пр. Тази множественост и разноименност, от една страна,
обобщава ежедневната в течение на столетие действителност: по друмовете турски конвои да
карат навързани стотици мъже и жени към робските тържища; от друга страна, тя очертава
колективния лик на поробителя — турците. Кръгът на поробителите се разширява още повече; в
него песните включват маджарски и влашки военачалници и войски (Филип Маджарина), които
десетилетия наред водели кръстоносни войни, движейки се предимно из българските земи.

Преосветляването на историческите събития тук може да се обясни с обстоятелството, че и при
тези антиосмански военни действия също бивали извеждани масово българи извън пределите на
страната, което в песните се представя като заробване. Днес трудно бихме установили дали
българското население е било извличано от кръстоносците насила по стратегически съображения,
или то само е следвало отстъпващите противоосмански войски и отряди при оттеглянето им във
Влахия и Унгария поради страх от турското отмъщение. Във всеки случай тук не е могло да става
дума за заробване. А всъщност Марко е действувал като османски васал и съюзник, загивайки на
бойното поле в редиците на османската войска. Но именно преосмислянето на тези събития, при
което поробители били и турци, и маджари, и власи, показва, че в народното съзнание всеки
заробващ и отвличащ извън страната бил враг на народността. Затова Марко трябвало да срази
Филип Маджарина и да освободи заробените. Същата участ постигнала и влашкия войвода, и то с
изрично упоменаване в песента, че това е наказание и урок за заробването на българи. Този
народностен план на виждане и преценяване правото на свободен живот у народните маси се
попълва и с отделни реалистични чертици на българската земя; в много варианти Марко
прекосявал Софийското поле или прегазвал с коня си реките Дрин, Вардар или Дунав *349+. Тези,
които Марко освобождавал, не са анонимна в народностно отношение маса, а българи, защото
сред навързаните на вериги роби почти винаги се намирала посестримата, сестрата, съпругата,
либето или вуйчовата снаха на юнака. Оттук проличава, че заробването е станало на българска
земя *350+. Касае се винаги за многочислена група, определяна чрез изразите «три синджира
роби», «три гемии роби» (отвозвани по Вардар към Солун и Бяло море за продаване) или найсетне, «три села роби» *351+. Изразът «три синджира» не би следвало да се смята за условен
образ, измислен от певеца за по-голям ефект. Съвременните европейски пътешественици през
българските земи в началото на XV век, византийските, българските и сръбските писатели
свидетелствуват, че по пътищата към големите градове робите били именно така навързани на
вериги или с въжета *352+. В песните робите са групирани по пол и възраст на синджири: първи
синджир —девойки и моми, втори — момци, а трети — невести. Някои изследователи приемат, че
трите групи символично представят народа. От наше гледище това е разбираемо и приемливо. Но
понятието за народ в онази епоха далеч не е било така дълбоко осъзнато, разчлечено и изяснено,
че да могат от него да се извеждат чрез естегически подбор подсъзнателно представителни
образи. Струва ни се, че този резултат се е постигал чрез едно друго, не толкова съзнателно и
мисловно, колкото емоционално художествено внушение. Тричленната групировка моми, момци
и невести целяла да развълнува слулагеля на песента като му се представи най- красивата, найжизнената и пълна с неопределено бъдеще част на населението, която била обречена на
изчезване от родната земя и на робство. Затова е направен и подбор на персонажа, като не се
споменава за семейните мъже, старците и децата, макар че според историческите извори те също
били ззробвани и отвличани на общо основание.
Нека видим как действуват участвуващите в песента лица. Най-широко разпространената и найелементарно представена тук схема на тези песни е следната. Марко тръгва да се причести в
манастир или църква и по съвета на майка си не взема оръжие със себе си. Но невестата му тайно
скрива сабята му в гривата на коня (или в дисагите). По пътя си Марко минава през повяхнала от
скръб гора. Тя е поразена от бедствието и страданията на «три синджира роби», минали през нея

и карани от турци или еничари. Марко научава това от шепота на гората, която в тези песни е
превърната в действуващо лице, за да може чрез диалог да се завърже драматичното действие и
най-главното — да се изрази общественото мнение по събитието, да се създаде нужната морална
настроеност у слушателя — както това върши хорът в античната гръцка трагедия. Юнакът застига
трите синджира роби и открива сред тях своята посестрима Янка (Яна, Калина, Катерина, Тодора),
която го моли да я освободи. Марко увещава турците да пуснат робите на свобода срещу откуп; те
не само отказват, но заплашват и самия него със заробване. Тогава неговият кон му пошепва, че
предвидливата невеста е скрила сабята му в неговата грива. Марко избива турците и освобождава
робите. А когато влиза в манастирската църква, той получава от игумена причастието, при все че е
пролял човешка кръв.
Повяхването на гората и получаването на причастие са двата нравствени момента, конто не само
оправдават проливането на кръв, но издигат освобождаването от робство като нравствен
императив, който стои над всяка друга повеля — дори християнска. Това се потвърждава
едновременно от църквата чрез причастието и от народното мнение — повяхналата гора *353+.
Народното съзнание достига дори до сравнителна преценка на онова, което Марко върши за
укрепване на родствените и обществените си връзки с освободителната му мисия. В редица
варианти от песни той се зарича вече да не венчава и кръщава, а само да освобождава роби *354+.
Това решение го извежда извън интересите му — родствените връзки, за да го направи защитник
на народността *355+.
Под широко разгърнатата фолклорна картина с тематика. Марко (или друг юнак) освобождава
роби лежи друг пласт от народни песни без участието на герои избавители. Те стоят още по-близо
до историческата действителност, защото представляват, от себе си прости разкази за страданията
на заробени, отвлечени и потурчени майки, синове, дъщери, сестри, братя, невръстни деца,
понякога загубили се сред паниката от кланетата и пожарищата. В едни песни родствениците се
търсят, за да се откупят или избавят по някакъв начин; в други — те случайно се срещат след много
години и не се познават. Понякога братя и сестри или синове и майки встъпват в
кръвосмешителни бракове (инцести) пак поради непознаване.
Друга поредица песни рисува душевната твърдост на моми и момци, които като роби не приемат
исляма с риск да загубят живота си. Както вариантите, така и записите на песни от този пласт с
обществена и битова тематика са извънредно много и широко разпространени *356+.
Всички засегнати произведения на народното поетично и прозаично творчество са художествени
пресъздавания на дълбоки и масови преживявания от XIV и XV век. В тях не само се осъзнава и
преценява нравственото и общественото катастрофално бедствие, в което е изпаднал народът, но
се вижда и зиналата пропаст между този народ и неговия унищожител — турците. Те отнемали
живот, семейство, чест, вяра, земя, родина. Тази пропаст не позволявала никакво човешко
разбирателство. Отсам бездната бил животът, оттатък нея — физическата и моралната смърт.
Естествено това дълготрайно духовно състояние на народните маси предизвиквало отрицателно
отграничаване от турците, едно защитно съсредоточаване в духовното българско достояние. А то

било преди всичко вярата, религията. Тя не можела да служи за отличителен белег в съседство с
православните сърби или гърци през миналите векове. Но по отношение на турците нейното
значение се повишавало извънредно много — тя ставала крепост на народността, главно нейно
достойнство и разграничителен белег от турците. Християнското съзнание носело и чувство на
превъзходство над исляма, чиято лична и обществена нравственост била по-първобитна като
отражение на по-ниския обществено-исторически и културен стадий на обществото, което го било
създало *357+.
Отрицателното обособяване и противопоставяне на турците се затегнало окончателно и поради
множеството други дълбоки различия между българи и турци. Преди всичко «неверниците»
нямали абсолютно никакви граждански права, понеже били народностна група, подлежаща по
ислямските догми и право на унищожаване или помохамеданчване и едва търпяна по
необходимост. Животът и имотът на християнина били винаги изложени на опасност. В съда той
не можел да заведе самостоятелно иск, а неговите свидетелски показания нямали закочна сила. В
онези части на българските земи, котго били колонизирани с турци по градове и села,
населението ежедневно имало работа с господствуващата народност и тази абсолютна
гражданска дискриминация се чувствувала много остро поради проявяването й «на живо» от
страна на турците. В неизбежното житейско общуване с тях българите получавали и
допълнителното чувство на отчуждение от османотурския език и бит с неговото многоженство, с
принизеното и изолирано положение на жената.
Всичко описано не можело да не внесе изменения в общественото съзнание на българите през XV
век. Художествените образи и сцени от народните страдания в песенното творчество обобщават
лика на злото и гибелта. Масовото разпространение на фолклорните произведения с разгледаната
тематика и тяхната неколковековна жизненост, която ги довела до наши дни, показват, че под
това творчество е стояло едно съзнание за постоянното господство на злото и необходимостта от
неговото неутрализиране или избягване. Несъмнено под негово влияние в народния светоглед се
врязвала една трагична черта, създавало се самозащитно затваряне в собствения обществен,
семеен, битов и духовен свят; изработвали се навици и отношения на предпазливост и
изобретателност на обходни пътища и средства за отклоняване на бедата, на готовност при всяка
изгодна ситуация да отвърнат на произвола и жестокостта с пряк удар, ако той можел да остане
безнаказан. Укрепвал бързо всеобщият навик на тайно и явно, законно или противозаконно
взаимно колективно подпомагане за защита и укривателство от османската власт и от турското
население.
Най-острият завършек на повито народнопсихологически изяви бил отпорът срещу турците с
оръжие в ръка. Такъв отпор обикновено не бил възможен в градовете, където всеки опит за
отмъщение или бунт би бил веднага смазан и участниците в него, поименно и лично познати на
османската военна и цивилна администрация, биха загинали неминуемо. Но извън градовете, по
пътищата, из горите, край селата ударите на отмъщение се нанасяли непрекъснато из всички
краища на страната по различни начини. Това било състояние на всенародно и вековно
напрежение, което се изразявало в хайдутството като движение още от началото на XV век *358+.

Казаното дотук за преустройството на народното съзнание и психология не може да се отнесе до
абсолютно всички членове на българската народност. Между тях имало хиляди — селяни и
граждани — които се огънали под огромния ислямизаторски натиск на османците и попълнили
редовете на турската народност. От обществено-историческо гледище обаче особено значение
има изчезването на българската феодална класа, и то по-рано и по-бързо от преминалите към
исляма селяни и граждани. Мнозина боляри, войводи и властели наистина се съпротивлявали
героично в своите крепости или с малки народни опълчения през периода на османското
нашествие, понякога доста дълго. Но тяхната обреченост била явна. Те или загивали, или найпосле предавали твърдините си на произвола на победителя. Покрай тях стотици други
доброволно преминавали под султанско сюзеренство, за да опазят живота си, властта си и своите
богатства. Оцелелите представители на българското болярство били прехвърляни обикновено в
Мала Азия и помохамеданчвани. А останалите малцина в българските земи също били принудени
да приемат исляма и да подсилят османската феодална класа. При нарочното разглеждане на
всички ленни и данъчни описи и други документи, с които разполагаме, ще открием, че от
представителите на българските феодали, все още служещи в османската управителна система и
ползуващи се от някакви ленни владения или доходи, през втората половина на XV век вече
останали само около четиридесет лица с такъв статут. Те продължавали да носят български имена
и не приели исляма *359+. Но всички имали съвсем незначителни служби и още по-незначителни
ленни доходи, затова не играели никаква икономическа, обществена или политическа роля в
живота на страната. Още повече, че били пръснати и изолирани по периферни райони, далеч от
градовете. Единственото изключение от това правило са тримата внуци на Иван Шишман и синове
на Фружин — Стойко, Стоян и Станислав, които се споменават като «мюселеми» — освободени от
данъци раи, имащи за задача да събират и организират дервентджийско население в част от
днешна Източна Сърбия за охрана на планинските проходи, вероятно към Видин и Северозападна
България *360+. Както се вижда, към 1483 г. положението на Фружиновите синове не е било
особено високо и отговорно. Не е ясно дори дали са разполагали с поземлено владение, или са се
задоволявали само с пълното освобождаване от данъци. Тяхната по-нататъшна съдба не е
известна. Изглежда, че поради стремежа си все пак нещо и някъде да управляват те не са
избягнали помохамеданчването и изчезването в масата на османските административни
служители. Така че още в течение на първата половина на XV век българската феодална класа е
била ликвидирана не само като ръководна и обществена сила, но и като човешка съставка на
българското общество.
Накрая е необходимо да бъде отбелязана още една важна промяна в народния живот, започнала
да се проявява от XV век нататък и причинена също от реакцията срещу гнета и разрушаването на
българската народност. Твърде силният стремеж на масите да опазят своята битово-културна и
народностна индивидуалност неминуемо водела до известно законсервиране на народния бит и
култура, което траело през всички векове на османското владичество независимо от възможния и
осъществен напредък. Езикът, религията, старите славянски и антични магически и демонистични
вярвания, традициите в материалния бит, в родовите и семейните отношения, в обичаите и
обичайното право, в устното поетично и прозаично творчество — всичко това се пазело,
доколкото е възможно, непроменено, за да бъде изява на българската народна същина.

Преценката за степента на консервирането става чрез съпоставяне и сравняване със съответните
етнографски явления у небалканските славянски народи. То показва, че в българската народна
култура още битуват такива форми, които са изчезнали отдавна у другите народи или са се
трансформирали и снижили по значение до неузнаваемост.
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56, № 132, Василико; с. 56, № 133, с. Константиново, Бургаско; с. 57, № 137, Хасково.
3. Заробени брат и сестра се познават (предотвратен инцест):
СбНУ 22 — 23, с. 37, Трънско;
СбНУ 35, с. 121, № 129, Северна Добруджа;
СбНУ 43, с. 327 — 328, № 152, с. Суходол, Софийско;
СбНУ 46, с. 77, № 83, с. Войнягово, Карловско;
СбНУ 47, с. 77, № 100, с. Гьобел (Ястепе), Новопазарско;
СбНУ 48, с. 75, № 65, Банско;
СбНУ 5, с. 16, Котел.
Cт. Веркович. Цит. съч., с. 285.
Д. и К. Миладинови. Цит. съч., с. 173— 174, № 87.
В. Стоин, Тракия. . . с. 52 — 53, № 124, с. Теслим, Малгарско.
Род. Напр. VII, 134, с. Ситово, Пловдивско.
4. Брат и сестра оженени:
СбНУ 2, с. 124, с. Лъжене, Чепинско; с. 142, Горна Оряховица;
СбНУ 16 — 17, с. 37, с. Радово, Трънско;

СбНУ 22 —23, с. 26 — 27, № 33, с. Банкя, Трънско;
СбНУ 27, с. 196— 197, вар. А и Б, с. Лазарци, Еленско;
СбНУ 26, с. 57 — 58, № 35, Търново;
СбНУ 38, с. 73, № 109, с. Бяла Черкова, Търновско:
СбНУ 42, с. 221 — 222, с. Бобошево, Дупнишко; с. 128, № 64, с. Ашиково, Шуменско; с. 128— 129,
№ 85, Преслав;
СбНУ 46, с. 178— 179, № 228, с. Войнягово, Карловско;
СбНУ 47, с. 77, № 100 с. Гьобел (Ястепе), Новопазарско; 77 — 78, № 101. с. Коджа бунар
(Гьоджеджи, Стан), Новопазарско; с. 78 — 79, № 102, с. Гьобел (Яйла, Ягнило), Новопазарско.
Д. и К. Миладинови, Цит. съч., с. 214 — 215, № 110.
В. Стоин, Тракия. . . с. 53, № 126, Станимака.
К. Шапкарев, Цит. съч. Отд. III, кн. III, С., 1891, № 298, Щип; № 319, с. Ярлово, Самоковско.
В. Чолаков, Българский народен сборник. Болград, 1872, № 72.
Г. Янков, Български народни песни от Елена В. Янкова, Пловдив, 1903, № 23; ПСп. XII. Средец,
1884, с. 116— 118, № 1, с. Тработивище, Пиянечко.
5. Продава се робиня и децата й:
СбНУ 49, с. 146, № 161, с. Кривонос, Брезнишко.
6. Брат освобождава робиня — тя се оказва негова сестра:
СбНУ 43, с. 328 — 329, № 153, с. Връбница, Софийско.
7. Робиня познава брат си овчар:
СбНУ 27, с. 269, № 137, с. Лазарци, Еленско.
8. Син намира пленената си майка:
СбНУ 48, с. 75, № 66, Банско.
9. Султан отвлича мома от хорото:
СбНУ 27, с. 306 — 307, № 217, с. Лазарци, Еленско.
10. Майка и син, разделени при турското нашествие, се оженват:
СбНУ 47, с. 76 — 77, № 99, с. Гьобел (Елесфака, Доброплодно), Новопазарско.

357. За по-подробна аргументация върху характера и влиянието на мохамеданската религия вж.
Советская историческая энциклопедия. Т. 6. М., 1965, кол. 334, и сл., а също и Religion in Geschichte
und Gegenwart. 2. Aufl. Tuebingen, 1929. Bd. III, S. 404 ff.
358. За хайдутството вж. у Б. Цветкова, О религиозно-национальной дискриминации в Болгарни во
время турецкого владичества. Советское Востоковеденне. М., 1957, № 2, с. 78 — 88; Героичната
съпротива на българите против турското нашествие. С., 1960; Хайдутството в българските земи
през XV — XVIII век. С., 1971. Хайдутството в българските земи през XV — XVIII век. — Ипр. Год.
XXIV, 1968, кн. 4, с. 31 — 60.
359. Точният им брой не може да се установи, понеже в отделни случаи записите не дават
възможност да се определи дали става дума за двама души или за един човек с различно
означение на името и службата. Най-голямо число българи с ленно-служебен статут могат да се
намерят в именния показалец на II.
360. Д-р Д. Боjанић-Лукач. Цит. съч., с. 68.
Селското семейство и неговата материална основа

Във втория дял на тази книга вниманието ни се насочва към оцелялата и жива част на българската
народност, която понасяла на своите плещи историческото развитие през следващите векове.
Наблюденията над нейния живот са възможни преди всичко въз основа на подробните описи на
селата от Средна Северна България, Средна Западна България със средище Софийско,
югозападните краища около Благоевград — Драма — Сяр — Солун — Кукуш — Демир Хисар и
района Битоля — Охрид — Преспа — Костур — Бер. В някои ог тези ареали османската
колонизация вече била проникнала, но все още слабо, частично, а в Средна Западна България
практически нямало турци по селата. Българската жителска маса била разположена без
прекъснатост, компактно и имало стара уседналост. При такива общи демографски условия
документалният материал може да разкрие някои устойчиви черти на традицията и на народното
битие през XV век.
Особено важно е да се изяснят структурата, многочислеността и стопанският потенциал на
основната обществена клетка — семейството. При все че липсват преки и подробни описания за
него, ленните регистри позволяват да се изведат по косвен път редица характеризиращи моменти,
тъй като наличните данни са в голямо количество, застъпват много краища на страната,
сравнително леко се поддават на статистическа обработка и имат висок индекс на вероятност
поради практически безкрайната им повторяемост и поради еднотипността на показателите.
Използуваме всички описи на домакинствата в селата, които се намират в I, II, III, V, VI, IX и в
студията на д-р Д. Боянич-Лукач *361+. Понятието «хане», което се среща в документите, означава
къща, домакинство, което е податен обект, произвеждащ и плащащ феодалната рента и държавни
данъци. Хането се представя от женен мъж — глава на семейство, който е самостоятеленстопанин. Като самостоятелен глава на домакинство се води и вдовицата с отделно семейство. В

подробните регистри главите на домакинства са именувани: мъжете по лично и бащино име (в
редки случаи вместо бащиното име стои някакъв прякор, професионално окачествяване или
определяща странична роднинска връзка, например «брат на. . .», «вуйчо на. . .», «зет на. ...»),
вдовиците по личното си име и по личното име на умрелия си съпруг, например: «Рада, жена на. .
.»; твърде рядко се споменава за жените чии дъщери са.
Първото наблюдение над статистически систематизирания материал показва, че в селата нямало
родови или фамилни имена, които да обединяват значителен брой мъже (жените не са описани
съгласно мюсюлманския закон, вдовиците са неизбежно изключение). С други думи, нямало
антропонимичен белег за родова, задружна или съставно-семейна организация. Напротив, бие в
очи тъкмо обратното, че установимите родствени връзки по мъжка линия — а те са установими в
99 % от случаите — сочат не особено голям брой синове на един баща, или, което е все същото, не
особено голям брой братя в едно село. Баща с трима-четирима синове бил извънредно голяма
рядкост, от порядъка на 0,25 — 0,50 %. Обикновеното представяне на родствениците в едно село
били баща и син и по-рядко баща и двама синове — около 52 %; останалите глави на домакинства
нямали синове над 15 — 16-годишна възраст. Само по себе си това статистическо положение
говори, че броят на членовете в едно домакинство не можел да бъде голям; заедно с тези от
женски пол този брой едва ли е достигал и 5 души. Малочислеността на семейството се дължала
на извънредно високата детска смъртност в онази епоха, която унищожавала по-голямата част от
родените в едно семейство деца и държала средната продължителност на живот около нормата
25 години. Този именно показател на малкия брой синове над 15 — 16-годишна възраст бил
решаващият за числото на членовете в едно семейство. А техният брой много лесно се установява,
понеже второто им име е това на бащата по схемата «Радко, син на Владислав».
Друго косвено социално-икономическо характеризиране на селското семейство се достига чрез
разбор на количеството феодална рента и данъци, които се падат на едно домакинство. Във всяко
село тези материални тежести били разпределени не произволно, на око, съобразно стопанската
сила на отделни семейства или на повече от тях, а по законна норма за един поземлен надел, за
едно домакинство. Известни малки облекчечия се правели в повечето случаи на вдовици и
неженени. Нормата била съобразена с добивните възможности на един надел и показва
приблизително колко декара земя се обработвала по различни култури, за да се получат
феодалната рента и поголовният данък. Тук привеждаме като пример едно от двете-трите найголеми села, поставени в най-благоприятни производствени условия, които можели да дадат и
най-високо натоварване с рента. Това е село Сармусаклу или Аксилобитов (навярно
Аксиочерноглав) с 210 нормални и 57 вдовишки домакинства, описани поименно. Рентата и
поголовният данък се изчисляват не само върху добива от зърнени храни, който не бил особено
голям, но и с десятъци върху лозя, върху сирене, върху зеленчукови градини, отглеждане на
свини, производство на памук, сусам и други продукти. И въпреки това богато и разнообразно
производство на домакинство се падали около 113 акчета облагане заедно с поголовния данък
*362+. Тук следва да приемем облагането на зърнените храни в размер на една десета, както за
другите култури и производства, макар че понякога нормата се е повишавала. При изчисление 1
към 10 и при среден добив на зърнени х.ззни от декар от 80 до 100 кг, какъвто бил урожаят за

епохата в добри случаи, се получава общ резултат на екстензивно и ограничено използуване на
земята в порядъка на 30 — 40 дка максимум за домакинство. Добивът на зърнени храни не само в
село Аксиочерноглав, но и навсякъде другаде бил толкова скромен за едно домакинство, че
стигал само за семе, за изхранване на 4 — 5 души през годината, за издължаване на десятъка и
съвсем малко за отглеждане на домашни животни. С други думи, производството на
домакинството нито можело да изхрани голяма челяд, задруга или род, нито да ангажира
трудовата дейност на повече от 2 — 3 души. При това случаят с Аксиочерноглав е екстремен,
защото в стотиците други нормата на действително обработваната земя била по-ниска, между 20
и 30 декара. През XV век размерът на феодалната рента от земята не бил голям. Причините за това
са следните. Първо, обработвала се само около 50 % от площта поради липса на стоков пазар и
поради страх да се ходи на пазар. Второ, екстензивният способ на производство давал
незначителен добив от дюнюм (919 м2) —60 до 90 кг.
Ето защо тимариотът не смеел да иска много, пък и нямало кой да му го даде нито в натура, нито в
парична равностойност, което било още по-трудно, тъй като парите били по-кът от зърнените
храни. Всеки по-тежко натоварен селянин можел да избяга в другия край — земя имало
предостатъчно, ала хората били малко.
Така че ниската феодална рента тук се явява като резултат на бедственото положение на селяните,
а не като белег на благоденствие. Следователно самият производстрен потенциал на хането,
изчислен на базата на облагането му, на действително обработваната земя и на другите
производства, не отговаря на нуждите на многолюдно съставно семейство или род, а и на
ограничения числен състав на семействата, фиксиран в поименните описи на домакинствата.
Иначе не би могло и да бъде. Защото ако допуснем произволно, a priori, че домакинството е било
многочислено и устроено по някакво патриархално родство или задружно начало с 20 или 30 и
повече членове, изчисляването на българското население за следващите векове би довело до
демографски абсурд. При всички други непроменени условия на османското владичество такова
«домакинство» би трябвало да даде статистически резултат 15—20 милиона българи в пределите
на Балканския полуостров към 1880 г. (когато те в действителност са били максимум 3 100 000
души) и повече от 56 милиона през шестдесетте години на нашия век. И, обратното — към 1490 г.
броят на българите би трябвало да бъде 5 340 000 души, което е повече от населението на Англия
през същото време.
Мнозина изследователи на земевладението през XV век в Мала Азия и на Балканския полуостров
приемат като демографска норма 5 човека в домакинство. Имаме предвид автори като
споменатите вече Перени, Соколоски, Боянич-Лукач, Шабанович, Баркан, Иналджик, чиято
констатация напълно споделяме. Горното положение отговаря на броя на хората в едно
домакинство според подробните регистри. Това е, така да се каже, «желязна» норма, която не
може да се надвишава. Макар членовете на домакинството от женски пол да не се посочват,
изчислението е лесно, понеже жените са 50 % от състава, при крайно незначителни отклонения.

Но ние разполагаме с по-стари ленни описи, византийските «практика» (подробни описи) от XIII,
XIV и XV век, и то предимно от българските земи. Ив. Дуйчев, който ги разглежда с оглед на
българските селски имена в тях, обръща внимание на обстоятелството, че в тях личи целият състав
на семействата: мъже, жени, деца, стари бащи или майки, ако има такива, доведен зет, снаха и пр.
Според автора във всички описи средният брой на членовете на домакинствата е 5 човека, което
число изглежда и единствено възможното *363+.
Така че през XIII — XV век сложните семенни форми вече не съществували. Те и не са могли да
бъдат налице, докато материална база на селското семейство е бил държавно нормираният по
площ надел и докато високата смъртност е държала равнището на средната продължителност на
живота около 20 — 25 години.
Но домакинството от ленните описи има и други признаци, които го характеризират като
обикновено в днешния смисъл малочленно семейство. Един от тях е почти повсеместната
наличност на «вдовици», което би трябвало да се разбира като вдовишки семейства или
домакинства, понеже са облагаеми единици, макар и с незначително облекчение, ако не на
практика, поне поначало. Категорията «вдовица» предполага и евентуална наличност на
невръстни деца и на първо място син или синове, които помагали в стопанската работа на майка
си, докато отраснат и поемат официално надела земя. Подобна категория не би съществувала, ако
тази вдовица бе член на един голям задружен или родов колектив, защото в него винаги ще се
намират мъже, които да поемат на дела поне като титуляри на свое име. Още повече, че това би
било по-изгодно за османския фиск. Но щом вдовишкото домакинство се е признавало от този
фиск, значи, че се е целяло самостоятелното материално и производствено осигуряване на
потомството на вдовицата, за да стане то и самостоятелно стопанство в бъдеще, оглавявано от
мъж. Прочее и тази социално-икономическа институция не подкрепя съществуването на родова
или задружна многочленна организация на семейството и домакинството.
В същия смисъл би следвало да се тълкува и друго явление в селския колектив. Някои негови
членове напускали селото и залавяли занаят или търговия в близкия град, каквито случаи има в
три-четири села в Софийско. При все че тези бивши селяни са излезли, както личи, доста отдавна
от селата си, те запазвали наделите си на свое име и заплащали феодалната рента и данъците по
селската си партида, а били обикновени малочленни семейства с основен доход от занаят или
търговия в София. Между тези софиянци от селски произход имало дори и вдовици също със
заверени селски партиди. Ако единно ръководеният род, задруга или челяд с голям брой членове
бе господствуваща форма в селото или поне съществуваше, тези партиди щяха да преминат на
имената на младежи от тази семейна организация, останали в селото и неполучили още надели
земя *364+.
Особено отчетливо личи напълно самостоятелното правно, стопанско и социално положение на
домакинствата и наделите към тях при описването на единични домакинства на соколари: Напр. в
с. Чекандиново (дн. Лиляк, Шуменско) имало четирима братя соколари: Радко, Брайко, Добри и
Иван, всеки от които владеел бащина` поотделно, а един от братята притежавал воденица.
Обложени били с десятък от добива на разнообразни култури и домашни животни. Но десятъкът

има размери, които показват съвсем скромен и ограничен обем на производството, достатъчен за
издръжката само на едно обикновено семейство от 5 — 6 членове *365+. Такъв е случаят и със
соколаря Момчил, син на Райо, от с. Развойна, Шуменско *366+, и с редица други сокояари в
Търновско, Шуменско, Айтоско и Карнобатско *367+.
Съвсем недвусмислено това проличава и при обикновените селски домакинства в тимариотските
села, когато става дума за малки дялове от село или за почти пусто село, в което живеели едно,
две, най-много до пет домакинства. Десятъците, с които били натоварени, открояват и размера на
производството като минимално. В парично изражение това са 50 — 103 — 120 акчета, а в
натурално — от 5 до 10 килета (средно 100 — 200 кг) различни видове зърнени храни, освен тях и
някои други дребни десятъци и такси за животински продукти или по-особени култури. Такива
отчетливи примери се наблюдават в Северозападна България, Сярско, Солунско и другаде *368+.
Какво представлява едно селско домакинство, обложено в тези размери, проличава от следното
сравнение. Атонският манастир «Ксенос» имал в землището на село Айо Никола ниви и лозя.
Колко са били те, се вижда от забележката «работят два техни (на монасите) впряга», като в тази
работа влизало отглеждането на лозя, производство на нахут, фий, бакла и производство на мед.
За съвкупността на всички зърнени и други производства двата впряга били обложени с феодална
рента, равна на рентата от две селски домакинства — 377 акчета. Оттук е ясно, че именно единият
впряг е бил меродавен за феодално зависимото селско домакинство през XV век — колкото земя
може да се обработи с него и колкото трудоспособни мъже или жени той ангажира. И едната, и
другата норма са били далеч от възможността да се поддържат род, задруга, челяд или някакво
многочислено семейство. Османската феодална власт поверявала надел или бащина на
зависимия селски стопанин в такива размери, които отговаряли тъкмо на трудовия капацитет на
малкото семейство *369+. Наделът варирал в три качествени степени на земята от около 64 до 137
дка. Но размерът на произведените количества въз основа на десятъка показва, че цялата
обработваема площ на надела не е била използувана поне през XV век. Изглежда, една от
главните причини за въздържането на производителите е била стопанската несигурност и
трудното, на места невъзможно остоковяване на по-големи количества излишен продукт.
Независимо от всички затрудняващи условия османското феодално право не признавало и не се
интересувало от друг по-сложен и по-многочислен титуляр на надела освен обикновената
семейна двойка, която работела сама или с децата си земята. Нещо повече. Условията на това
право биха допринесли за ограничаване и дори разрушаване на непризнатите от него форми на
земевладение и земеползуване, свързани с друга някаква структура на семейството.
Би било пресилено да се приеме, че единствено османското аграрно право, отнасящо се до
зависимите селяни, е било причина да се оформи през XV век простото семейно домакинство у
българите. Такъв внезапен социален скок е невъзможен. Структурата и състоянието на селското
семейно домакинство явно е еволюирало дълго време преди това и османското право не е внесло
нищо ново. Защото същият аспект има семейното домакинство на българските селяни още през
XIII — XIV век, както се вижда от византийските ленни описи, разгледани от Ив. Дуйчев.

Разбира се, родствените връзки между селските семейства били запазени и даже култивирани и
тогава, и по-късно. Доста често синовете след задомяването си строели къщи и ограждали
дворове около бащиния дом и така се образували махали от родственици; последните можели да
си помагат материално, делово и морално. Но простите семейни домакинства си оставали
самостоятелни, а и невинаги се групирали заедно. Особено много се движело и размествало
селското население във връзка с презаселванията от XV век нататък и този процес допринесъл за
още по-масовото и дълбоко диференциране на простото и малочленно семейно домакинство.
В подробните описи на селата с поименни списъци на главите на домакинствата се чувствува в
повечето случаи една грижа както от страна на регистратора, тъй и от страна на самите местни
осведомители да поставят като че ли в началото на списъка по-първите хора на селото — попа или
поповете с изрично означение «поп», след това някой селянин, който имал двама-трима женени
синове, изброени веднага след него, или пък двама братя с женени синове. По-нататък се
нареждат мъжете без записани синове и без видими по имената родственици в селото;
споменават се лица, на които понякога осведомителят не помнел бащините имена и затова
добавял прякори. Нерядко фигурират и селяни само с лично име и с прозвището «сирак»,
«сиромах» или «пришелец». Към края на списъка се изреждат неженените, ако не били пръснати
сред останалите мъже. Но винаги на последно място стоят вдовиците. Този ред понякога се
обърква от самия осведомител, който забравял мнозина селяни, даже попове, със закъснение се
сещал за тях и затова те попадат в последните редове на списъка.
От четенето на един селски опис се получава смътното впечатление, че сред селяните е било
установено житейски някакво негласно социално-йерархическо подреждане. То се е усвоило от
информатора и поради това се отразява и в списъка. Тази несъзнателно предадена социална
картина не е отчетлива. Затова въпреки нейната значителна повторяемост трудно и рисковано би
било да се правят някакви преки социално-исторически изводи. Единственото ясно впечатление е
общата еднообразност и дори монотонност на описите — като че ли осведомителят във всички
села е бил един и същ. Това впечатление се налага и от съзнателното унифициращо влияние на
регистратора, който обикновено бил писарят, а не служебното лице, по-скоро следящо
регистрацията, а понякога и отсъствуващо.
Под лика на това външно еднообразие може би се крият известни по-живи, по-индивидуални или
отличаващи се по области черти на бита и духовния живот на селяните. Опит затова проникване
отвъд външното еднообразие ще бъде направен в следващата част.
Тук смятаме за нужно да отбележим някои общи констатации за материалната култура на селото
през XV век.
***
Османското завоевание заварило в българските земи развита система от воденици покрай
градовете и селата, която се запазила изцяло пак в най-гъсто заселената Средна Западна
България, където почти във всяко село са регистрирани от 2 до 4 малки воденици, а в най-

големите —дори по 10 — 15. Напр. в село Перник са налице 16 воденици, в село Студена — 14, а в
Бистрица — 4, в Поповени — 2, в Требич — 2, в Клиновци — 2 и т. н. *370+.
Из другите ареали водениците се отбелязват по-рядко. Това се дължи на тяхното запустяване
поради липса на мливари с намаляването на броя на населението и поради страха на хората да
излизат на полето с добитък и храни.
В много случаи турците заемали някои от по-големите и по-изгодните воденици, а доста от
намиращите се в български ръце били изоставяни от собствениците им, за да не си навлекат беда
в конкуренцията с воденичарите турци. Кажи-речи, половината от посочените в регистрите
български воденици са определени като запустели и недаващи доходи, докато турските работели
до една. Такова било състоянието на нещата дори в градове като днешното Карлово (голямото
село Сушица, още тогава превърнато в градче) и в Сяр *371+.
Водениците са били два основни типа: по-големи (сепетлии) с кош (улей) за насипване на зърното,
понякога с 3, дори и 5 камъка, каквито имало в Сяр *372+, и по-малки (караджейки), широко
разпространени по селата. След запустяването на множество воденици през XV век навярно част
от населението било принудено да използува домашните хромели.
Повсеместното съществувате на воденици говори недвусмислено за характера на земеделските
култури, които се произвеждали най-много и стояли на първо място в стълбицата на храните.
Столетия преди това време просото ще е излязло от широка употреба, защото на преден план сега
се явяват пшеницата, ечемикът, овесът и ръжта. В този именно ред, който отговаря и на
количественото им съотношение, са дадени споменатите зърнени растения във всички подробни
и кратки лепни описи, за да се определи феодалната рента от тях по селата. Просото застава на
пето или шесто място по добив, като при това не е посочено във всички райони на страната, което
означава, че там то не е било произвеждано в облагаеми количества. Изглежда, че просото там е
служело, общо взето, само за култови цели (правене на разни видове «просеници»), за кашици на
деца, подхранване на пилета и тям подобни.
Доста често се отбелязва облагането на добива от зеленчукови и овощни градини. Но ако се съди
по размерите на облагането, площите с насаждения са били малки, разработвани предимно с
оглед на местни нужди, а не за голямо стоково производство. Разбира се, този най-общ аспект не
изключва и известни дребни сезонни продажби в близките градове. От бобовите растенкя са
култивирани баклата, бобът и лещата, а грахът, изглежда, не бил познат на населението.
В най-южните предели селските стопани се занимавали с оризарство (покрай Вардар, в Сярското
поле и Солунско), отглеждали памук, сусам и нахут; последният, изглежда, е замествал граха. В
доста села пак из тези краища се поддържали маслинови градини, което естествено било
свързано и с добив на дървено масло.
Лозарството било широко разпространено из всички благоприятни за лозовата култура райони,
които познаваме и днес — дори и в Северна България. От разположението на лозовите
насаждения по места се вижда, че е налице твърде стара и устойчива лозарска традиция, дошла

от ранното средновековие и късната античност и която се поддържала непрекъснато през
следващите столетия. Размерите на облагането обаче показват съвсем дребно по площ и малко по
обем производство предимно за лични домакински и селски нужди. Може би по-едри мащаби са
имали лозарството и винарството по Черноморското крайбрежие и около днешния Асеновград,
ала тъкмо за тези краища документация почти напълно липсва. Но от XVI век нататък известията за
развито лозарство там се подновяват, за да засвидетелствуват косвено жизнеността па
късноантичната и ранносредновековната производствена традиция.
За съжаление наличните извори не разкриват състоянието на животновъдството. Вярно е, че
разсеяно по някои села се констатира отглеждането на свине и домашни птици, обложено
съответно; тук-таме в поименните списъци е отбелязано, че еди-кой си селянин бил овчар или
говедар, а не земеделец. Но подобни дребни и откъслечни споменавания не разкриват обема и
стопанското значение на животновъдството и особено на овцевъдството. Получава се
впечатлението, че селото е разполагало с твърде малко едър и дребен добитък вследствие на
опустошенията и тежките нарядни изземвания за военни нужди. Но това впечатление може да е
измамно. По-нататъшното набиране на документални данни навярно ще помогне за изясняване
на тази важна, бихме казали, дори решаваща в много отношения страна на българската селска
икономика през XV век.
Ако сравним сведенията, особено от подробните описания на селата, ще забележим очебийна
еднаквост на стопанската структура и производствените профили на селото независимо от
климатичните и почвените разлики, водещи до известни вариации. Натоварени с феодална рента
и данъци, общо взето, доста равномерно, вместени в твърдите рамки на поземления надел и
неговите изисквания, селата придобили почти еднаква структура върху цялата народностна
територия.
Естествено би било да възникне въпросът, дали на социалнопсихологическа основа не могат да се
определят някои черти на духовните традиции и по-общо на народната душевност, които също
така обединяват народността, очертават в известно отношение нейната индивидуалност или пък
разкриват областни и местни особености на духовния живот. Това ще разгледаме на следващите
страници.
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Културно-историческото значение на славянобългарската традиция в личните имена

Значението на именните основи Рад-, Драг-, Стан-, Добр- и Брат- като антропонимична структура

Всяка етническа формация със свой език и култура създава и собствен репертоар на личните
имена, които се използуват от всички членове на формацията. Но в течение на дългия исторически
живот последната може да възприеме културни влияния, които да обогатят този репертоар с
имена от чужд езиков произход. Новите имена се врастват в бита и навиците на населението,
стават присъщи на народността и минават като нейно собствено достояние.
Така се е случило и с българската народност. Именният репертоар, донесен от славянобългарските
племена през VI —VII век, се попълва след християнизацията им с имена от библейски, евангелски
и гръцки езиков произход. За да можем да се ориентираме върху културно-битовата функция на
всеки от двата пласта имена и тяхното взаимно влиянке, би трябвало да ги разгледаме първо
поотделно, а след това във взаимна връзка. Естествено е да започнем с по-стария пласт —
славянобългарския, защото към него се отнасят възможните по-късни влияния и защото
естествено той по-дълбоко характеризира народностната антропонимична традиция.

В именния репертоар на българите от XV век са се запазили цяла група имена, които са общи за
всички славянски народи от времето на тяхната древност и които отчасти са се съхранили и до
днес в отделните славянски страни; те със своето общославянско разпространение още през
средновековието показват древен произход. Имаме предвид двусъставните имена с втора
съставка -слав, -мир и -вой. Те образуват цели гнезда:
Двусъставните славянски имена, срещани в подробните османски регистри на ленни владения и
окончаващи на -слав, са:

Именно тези имена се срещат с описите на селата, обаче не в онова богатство, известно на
славянската антропонимия, и не така често, както би могло да се предполага. Напротив, те са
сравнително редки, което говори за тяхното изживяване като актуални и предпочитани, и то доста
отдавна.

Не е обаче така с първите части на двусъставните имена. Те не само са се запазили, но са станали
основа на многобройни варианти с голяма честота на употреба, която ги характеризира като найшироко използуваните през XV век. Сред тези половинки от двусъставни имена господствуващо
място по брой на вариантите заемат пет основи: Рад-, Стан-, Драг-, Добр- и Брат-. На първо място
стоят вариантите от Рад- — 72 на брой, а след тях на Драг- — 51, на Стан- — 39, на Добр- — 36 и 18
на Брат-.
Общият брой на вариантите е 216. Никое друго двусъставно име, славянобългарско или от чужд
езиков произход, не се доближава по продуктивност на варианти до тези пет основни имена. По
продуктивност те стоят високо над всички останали. Тази особеност проличава дори при съвсем
малкия брой женски имена (на вдовиците), застъпени едва с 3 % в общото число на имената и
затова статистически непълно изявени *378+. И все пак те дават на свой ред 22 варианта, при това
не в петте, а в четирите основни имена, понеже петото — Брат-, не е пригодно за женско име,
макар да се среща единично името Братана. Ето женските варианти:

Двеста и шестнайсетте варианта от петте именни основи говорят, че в течение на няколко века се
е развивал интензивен имеобразувателен (ономатопоетичен) процес на масова, народна почва
при извънредно честа употреба на тези именни основи. Така може да се обясни и достигането на
такъв голям брой варианти до XV век. Но твърде важно е да узнаем какво място заемат те в
наименувателната практика на XV век, т. е. срещат ли се често, или са изживени остатъци от
миналото. Отговор ни дава статистическият преглед на тяхната честота на срещане в шестте
географски ареала:

Така че сравнени с броя на регистрираните лица, вариантите на имената от основи Рад-, Стан-,
Драг-, Добр- и Брат- показват честота на използуването 28,6 %. Вярно е, че при съпоставянето на
имена и лица, както правим в случая, ще се появи известна разлика, която ще намали посочения
процент, защото някои от лицата носят по две имена от нашата група (по схемата Радо, син на
Радослав). Но тези случаи са редки и не се отразяват съществено на получения процент 28,6; той
не ще слезе по-ниско от 25-26 %. А тук нас ни интересува тъкмо честотата на използуване на
въпросната група именни варианти сред регистрираната маса лица.
Процентът е изненадващо голям и показва, че и през XV век в българската антропонимия са
господствували нашите пет именни основи независимо от обстоятелството, че целият репертоар
съдържа над 100 други имена, повечето от които с по 1 — 2 или 3 — 4 варианта. Това вече е една
характеристика, говорена за вековна традиция на привързаност и предпочитание към точно
определена и съвсем малка група славянобългарски именни основи, които имат някаква близост
до бита, светогледа и нравствения живот на народа, и са изпълнени, изглежда, с особен социален
и културен смисъл.
Втората важна констатация е, че именните варианти не са разпространени в еднаква степен из
всичките ареали, а показват съществени процентни разлики.
Най-висока е концентрацията на вариантите в Средна Западна България, означена в списъка под
името «София» — 61,2 %. Дали това се дължи на най-гъстата и компактна населеност на тази
област в сравнение с всички останали краища на страната или на някаква особено подчертана
славянобългарска традиционност и слаба възприемчивост към имената, донесени с
християнизацията (имена от гръцки езиков произход и от църковния репертоар), е трудно да се
определи. Концентрацията е също много висока в ареалите Благоевград — 38,4 %, и Кукуш —
Демир Хисар — 38 %; след тях идва ареалът Търново с 33,1 %. А много по-слаба е тази
концентрация в ареалите Сяр — Солун — 17,7 %, и Битоля— Костур — 16,3 %. На какво се дължи
дълбокото спадане на честотата в последните два случая? Вариантите от петте именни основи не
са заместени от някаква друга именна група — те тук господствуват числено сред
славянобългарските имена, макар и не във висока степен. Но положението е променено от
буквалното наводняване на описите с имена от гръцки езиков произход и от църковния репертоар
(от типа Йорго, Костадин, Лефтер, Киряк, Яни, Параскева, Андрей и др. под.). Може би това се
дължи на две последователни културни влияния. Първото датира от началната фаза на
християнизацня на Балканския полуостров до заселването на славянобългарите. Главно средище
на християнизацията е бил Солун със силна радиация в южномакедонските земи, където местните
траки, пеонци и илири възприели новата вяра чрез мисионерството на религиозни общини,

организирани и ръководени от гърци. Покръстените получавали нови, християнски имена,
естествено от гръцки езиков произход. През IV в. християнизацията се засилила и разпростряла
нашироко. В продължение на три века — до настаняването на славяните в Македонската област
— източнохристиянската църква успяла да въведе цялото местно население в новата вяра и да му
наложи нов антропонимичен репертоар, който заличил изцяло старите «варварски» лични имена.
Настанилите се в областта славяни, разбира се, веднага изпитали мисионерското влияние на
гръцката по своя културен облик местна църква, което траяло около два века, докато Охрид се
превърне в огнище на славянска църковна култура. Но и това огнище след падането на Първата
българска държава минало под ръководството на Цариградската патриаршия. В твърде дългия
период от началото на XI до края на XV век Охридската архиепископия действувала като
славянобългарски културен и църковен център не особено дълго време, защото и самите
македонски пречели се намирали повечето време под византийска власт. А това значи, че и
архиепископията е действувала като гръцко църковно учреждение, поддържайки гръцкия език и
гръцката култура, ръкополагайки гърци за свещенослужители и налагайки гръцката антропонимия
сред населението, без дори да има някакво съзнателно намерение да го погърчва. Колко
безцеремонно и грубо е било отношението на гръцките архиереи в Охрид, се вижда от писмата на
архиепископ Теофилакт Охридски. Нашето обяснение не претендира за абсолютна сигурност;
можеда се открият и други причини за голямата честота на имената от гръцки езиков произход.
В случая обаче е важен фактът, че извънредно силното застъпване на вариантите от петте именни
основи и в шестте ареала по силата на статистическата репрезентация характеризира в
антропонимично отношение цялата народностна територия с едно своеобразно явление.
Този факт се потвърждава и от малката, но изразителна група българи християни, които не били
приписани към никакво селище и чието месторождение и постоянно местожителство останали
неизвестни. Те били дребни български феодали, преминали отдавна на турска страна и запазили,
ако не изцяло, то поне отчасти правото на малък лен или дребна служба срещу освобождаване от
данъци. Повечето от тях дори не били включени в категорията на редовните османски тимариоти,
а се споменават пътем при описанията на селата, на части от тях или на мезрите. В
документалните издания I и II те са над 30 на брой. Сред 17 от тези съвсем случайно обхванати от
регистрация лица се срещат имена с основа Рад- (7 имена), Драг- (5 имена), Стан- (4 имена) и
Добр- (1 име), като липсва само основата Брат- *379+. Така че и тук съотношението на нашите
имена към останалите е 44,5%. Статистическата закономерност се проявява ясно.
Мисълта, че развитието на именните основи Рад-, Стан-, Драг-, Добр- и Брат- е имеобразувателен
процес, по-стар от век, може да намеси една опорна точка и в ленновладелчески описи от
византийски произход. Става дума за села или части от такива, владени през XII-XIII и първата
половина на XIV век от феодали или от атонски манастири и от манастира «Св. Йоан Продром» до
Сяр. Селата се намирали отчасти в нашия ареал «Сяр-Солун», отчасти в най-южните предели на
Македонската област и по егейските острови. В тях живеели смесено гърци и българи или пък
само българи. Запазените описи са прототипи на османотурските описи, както бе показано в
увода. В тях са означени не само главите на домакинствата, но и имената на членовете на
семейството. Най-късният документ е от 1355 г. От публикацията на Ив. Дуйчев, с която са

изнесени тези материали, могат да се извлекат 440 имена — собствени, бащини или родови
(фамилни), повечето мъжки *380+. От тях 287 са от славянобългарски или от гръцки езиков
произход, но в момента не представляват за нас обект на внимание. Останалите 153 обаче са
варианти от именните основни Рад-, Стан-, Драг-, Добр- и Брат-. Ето как изглежда списъкът на
вариантите:

Списъкът не застъпва истински статистически ареал и затова въз основа на него не може да се
произведе някакъв общовалиден разбор. Но все пак той отразява един антропонимичен процес в
югозападните земи и подсказва, че през XIII — XIV век не е изключено да е имало и други подобни
зони. Така че основанието процесът да се смята по-стар от XV век се подкрепя допълнително. Още
повече, че и Ив. Дуйчев в използуваните тук негови две студии и въз основа на цялостно
познаване на византийските документи, засягащи славянските страни на Балканския полуостров,

отбелязва при разглеждането на гръцкото изписване на имената от Рад-, Стан-, Драг-, че са били
«широко разпространени в средновековните византийски документи. . .» *381+.
Лицата, носещи тези имена, са живели през целия XIII и първата половина на XIV век. Имената им
са дадени от техните родители, които често прехвърляли едно име от дядото на внука. Така че
подборното отношение към вариантите от Рад-, Стан-, Драг- и пр. е съществувало най-малко у две
по-ранни поколения, което отвежда традицията към края на XII и началото на XIII век.
За да вникнем по-дълбоко в имеобразувателния процес, който поставя петте основи на първо
място сред славянобългарските имена през XV век, е необходимо да знаем колко и кои са
вариантите нм и как са разположени те по комбинации и численост в шестте ареала. Затова по
необходимост прибягваме до представянето на списък на тези варианти при една елементарна
фонетична систематизация:
Ако обърнем внимание на количественото разпределение на вариантните форми от петте именни
основи в шестте ареала, ще установим, че то е, общо взето, равномерно с изключение на ареал
София.

Много по-големият брой варианти за София би могъл да се обясни с извънредно високата честота
на използуване на петте именни основи в тази област и сравнително по-слабото й засягане от
църковните имена. Но какво трябва да бъде обяснението на големия и изравнен, а даже и малко
по-висок брой на вариантите в Сяр — Солун и Битоля — Костур, където процентът на честотата на
използуването им е най-нисък — 17,7 и 16,3? Може би богатството на вариантите е резултат на
едно по-старо развитие, еднакво с онова на останалите ареали. А ограничаването на честотата на
използуване е по-късно явление — от втората половина на XIV и XV век, когато се наложили с поголяма честота църковните имена заедно с онези от гръцки езиков произход. Този процес обаче
все още не е могъл да ликвидира старото богатство на вариантите, а само е ограничил честотата
на използуването им.
Числовата изравненост на вариантите в ареалите показва стар, всеобщо разпространен
имеобразувателен процес върху цялата народностна територия. За историческата дълбочина на
това говорят и вариантите от византийските ленни описи, които вече посочихме. Те представляват
в своята систематизация сякаш умалена проекция на току-що приведените списъци на вариантите
в шестте ареала от XV век. А не се различават и по съдържание от тях — вариантите са едни и
същи, може би само с изключени на два-три.
Друг показателен белег на вариантите в шестте ареала е тяхната уеднаквеност, тоест вариантите
се повтарят в около 75 % от случаите във всички ареали и само около 25 % са характерни за
ареала. Но тази характерност е относителна, защото «характерните» варианти се срещат ако не в
останалите пет, то поне в един, два или три други ареала. Така че за същински специфични
варианти само в един ареал може да се говори едва в 3 % от случаите.

Всеки нов вариант на име естествено не възниква едновременно в цялата страна, а се изработва в
един конкретен район или селище. Но неговото разпространение из повечето или из всички части
на страната трае доста дълго, навярно няколко десетилетия. И именно всеобщата циркулация на
вариантите, тяхното общо и равномерно разполагане из цялата говорна територия
свидетелствуват за стар и непрекъснато траещ битово-културен процес във всенароден мащаб.
Нека видим дали не може да се извлече някаква констатация и от граматическите правила за
образуване на вариантите. Съобразно систематизацията на вариантите, която сме приложили в
списъците за шестте ареала, могат съвсем отчетливо да се разграничат пет групи фонетични
формирания, номерирани в списъците. Първата група представя изходните двусъставни имена,
които се срещат, макар и не често, от типа Рад-о-слав, Рад-р-мир, Рад-и-вой; Драг-о-слав, Драг-омир; Стан-и-слав, Стан-и-мир; Добр-о-слав, Добр-и-мир, Добр-и-вой; Брат-о-слав. Но веднага след
нея логически следва едносъставната форма като именна основа, която се превръща в
самостоятелно име Рад, Стан, или към основата се добавя една гласна: Рад-а, Рад-е, Рад-и, Рад-о;
Драг-а, Драг-о, Драг-н; Стан-а, Стан-о, Стан-е, Стан-и; Добр-а, Добр-и, Добр-о; Брат-о. В
следващата, трета фаза на образуване към основата се добавят една или две срички, като се
използуват всички видове наставки, които се срещат при другите славянобългарски имена и даже
при имената от гръцки езиков произход: Рад-ан, Рад-ил, Рад-ин, Рад-ина, Рад-уш; Стан-ил,Стан-иш,
Стан-ко; Добр-ил, Добр-ин, Добр-уша; Брат-ан, Брат-ил и пр. В следващата група вече последната
съгласна на именната основа се смекчава, стяга, йотува и превръща в гласна: Ра-й, Ста-й, Дра-й,
Бра-й (именната основа Добр- не позволява такова йотуване). Към тази конструкция се добавят
голям брой наставки: Ра-й-о, Ра-й-чо и пр.; Ста-й-о, Ста-й-ко и пр.; Дра-й-о, Дра-й-че и пр.; Бра-й-о
и пр. В последната, пета група йотуваната съгласна от основата изчезва и остава само Ра-, Ста-,
Бра-, Дра-, към които направо се прибавя една гласна или сричка с гласни и съгласни: Ра-ю, Ра-чо,
Ра-хне; Ста-ле; Дра-ю, Дра-чо; Бра-ю, Бра-чо и до. При формите от Рад дори и единствена гласна
на основата а може да се омекчи на е: Ре-ян. Тези пет, различни по фонетична стойност групи и
вариантите вътре в тях са застъпени в шестте ареала, като при това и наставките към именните
основи са едни и същи. Разликите се проявяват само в липсата на 2 — 3 наставки в един ареал
между десетина такива. При това липсите се отнасят почти винаги не към кратките, а към подългите двусрични наставки от третата група. Рад-ихне, Стан-иша, Драг-ула, Добр-ейко и др. под.
Най-прегледно се вижда еднаквостта им в обща таблица, съставена по ареали, като за всеки ареал
наставките са групирани и наречени, както бе изложено и каквато е подредбата им в пълния
списък на вариантните имена:
Както начините на съкращаване или стягане на именната основа, така и наборът на наставките,
които са общи за шестте ареала и се повтарят почти изцяло във всеки от тях, свидетелствуват за
съществуването на една антропонимична структура. Тя отразява многовековно запазилите се
езикови навици на словообразуване и произнасяне, на подбор на имена и варианти, на
подреждане наставки, които изхождат от битово-културно еднородна среда с процеси на
постоянна вътрешна културна циркулация, на изравняване и уравновесяване. Тази среда е
българската народност. Твърде естествено тя е подхранвала процесите на обобщаване и
хомогенизация и в други сектори на бита и духовния живот.

Бележки
378. Тук процентът на вдовиците не отговаря на общия статистически процент, който вече
установихме в първия дял на труда, по две причини. Първо — в случая се изчисляват имена, а не
лица. А второто име на вдовиците е мъжко — от умрелия съпруг, и не може да се вземе под
внимание. Второ — ареалът Търново е оформен по описи, в които вдовиците не са отбелязани,
защото влизат в общия брой на редовните данъкоплатци мъже. За тази промяна в изчисляването
на облагаемите единици към края на XV век вече говорихме в първия дял на труда.
379. Имената могат да се намерят в показалеца на личните имена на тимариотите в II, с. 572 —
колона първа, 576 — колона втора, 377 — колона първа; вж. също I, с. 190.
380. Ив. Дуйчев, Славянски местни и лични имена във византийските описни книги. Изв. на ИБЕ,
кн. VIII, 1962. 197 — 215; Contribution a l'elude des praktika byzantins. Etudes historiques a l'occasion
du Iere congres international des etudes balkaniques et sud-est europeenes. Sofia, 1966, pp. 111 — 123.
381. Ив. Дуйчев, Славянски местни и лични имена. . . с. 212 долу, 214; от него, Contribution. . . р.
117. В личен разговор колегата Ив. Дуйчев бе любезен да потвърди, че изгражда горните
определения върху многократно по-обилен документален материал, който подготвя за един поголям труд, както сам отбелязва и в първата от двете посочени студии.
Родова традиция в използуването на именните основи Рад-, Драг-, Стан-, Добр- и Брат
Би било полезно да се изясни каква движеща сила е поддържала вековното предпочитание към
вариантите от петте именни основи: дали потенциално всяко българско семейство е било
крепител на тази традиция, или тя е имала и някаква по-очертана силова линия, по която
протичали нейните импулси. Явление с подобен смисъл може би ще открием, ако се вгледаме в
разпределението на вариантите от петте именни основи в отделните селища и ги свържем със
семейните, родовите връзки.
Имената от основите Рад-, Драг- и пр. се срещат в почти всички селища на шестте ареала, и то в
лицето на две поколения — бащи и синове. Ако бащата е Рад-ин, синът може да бъде Пейо или,
обратното — бащата да носи името Костадин, а синът да е Драган. Така са разположени имената
от петте основи в преобладаващия брой от случаите. И тъй като това редуване е масово, ясно е, че
в ономастичните традиции на почти всяко семейство е имало един или повече варианти от петте
именни основи, използувани от прадядо, дядо, баща, чичо и прескачащи обикновено, макар
невинаги, през поколение било по внушението на родовата приемственист, било по съветите и
избора на уважаван родственик или свещеник. Последният е разбирал по-добре моралния смисъл
на името, обяснявал го на младите родители и ги убеждавал да възприемат неговия именен
избор. Това е широката основа на сравнително голямата популярност и честота на нашите имена.
А върху нея се очертава един гръбнак от групи лица почти във всяко селище, които са използували
вариантите от Рад-, Драг- и пр. много по-интензивно. Това са глави на семейстга, които сами
носели такива имена и кръщавали синовете (а и дъщерите) си пак с подобни. Тук вече се

проявявал съвсем съзнателен подбор, вместен в тесния канал на петте именни основи и
изразяващ предпочитание с особен смисъл и насоченост. Ето как изглежда картината на двойните
имена. Списъкът е съставен пак по ареали и селища; вторите имена са бащини и се превеждат от
издателите на документите с добавката «син на. . .», която за краткост пропускаме. Списъкът е
примерен.
Двойните съчетания на имена от основите Рад-, Драг- и пр. в шестте ареала не биха заслужавали
внимание, ако бяха равни или почти равни по численост на подобни двойни съчетания от други
славянобългарски или църковни имена. Но случаят не е такъв. Както по общия процент на честота
на използуването нашите имена надминават всички останали, така и с двойното си съчетаване
върху едно лице те са далеч по-многобройни, което е статистически естествено. И именно заради
това свое числено разположение те биха могли да станат обект на разбор.
Когато едно лице носи собствено име Рад и бащино Драган, това говори, че родителите на бащата
няколко десетилетия преди регистрацията са избрали името Драган за своя син. А последният
две-три десетилетия след получаване на името си сам (или със съвети на близки, на свещеника)
избира за сина си името Рад. Получава се една наследствена традиционна линия на именен
подбор, която се отнася хронологически към две поколения преди регистрацията, т. е. към
средата или първата половина на XV век, а за имената от Софийско поради по-ранната
регистрация — към края на XIV век. Понякога тази традиция се задълбочавала с още едно
поколение, което проличава от следните примери: в с. Речина, Търновско, един дядо носел
собственото име Добре, а сам той наименувал сина си Драган, който пък от своя страна дал на
сина си пак името Добре. Зад именната верига Добре (първо поколение) — Драган (второ
поколение) — Добре (трето поколение) стои едно още по-старо звено — родителите на Добре —
дядото, които са избрали името му. Перспективата на четирите поколения се вижда и при друг
случай в с. Димча, Търновско — дядо Брайко, син Дражан, внук Добромир. Подобно нещо се
открива в селата Горно Калугерово (Търновско) с две двойки от баща и син при наличие на
дядовото име, а с по една двойка в с. Речине (Търновско), с. Белица (Софийско), с. Студена
(Пернишко) — баща с двама синове, с. Богдандол (Пернишко), с. Църква (Пернишко) — чичо и
племенник, с. Брезница (Благоевградско) — две двойки баща и син с дядово име, с. Кремин
(Благоевградско), с. Герман (Кукуш — Демирхисарско).
Не по-малко показателно е, че подборът на нашите имена се отразява и множествено — двама,
даже трима братя носят от тези имена. Очевидно е родовото предпочитание към тях. Тъй като с
много села тази тенденция е изразена у едно-две или повече семейства, ясно е, че са
съществували по-последователни крепители на славянобългарската антропонимна традиция,
застъпена с петте именни основи.
Силата на традиционното предпочитание се изразява и тогава, когато родителите давали имена от
петте именни основи на двама и даже на трима синове. Тази практика срещаме в ареалите
Търново, София; Благоевград, Кукуш — Демир Хисар. В Сяр —Солун е налице само един случай, а
в Битоля — Костур няма нито един. Тук навярно играе роля съвсем ниският процент на честота на
имената от Рад-, Стан- и др., които понижава или свежда до нула даването на две от тези имена на

двама синове. В предходния именен списък братските групи са отбелязани — те са от типа
Радослав и Стан, Рад и Добромир, Брайко и Райо и др.
В отделни случаи предпочитанието при наименуване се съсредоточава само върху една именна
основа с два-три варианта или дори върху един вариант, който се повтаря от баща към син, а
понякога и при двама братя — например баща Райко Радослав, син Радослав Райко; баща Райчо
Радослав, син Радослав Райчо (с. Брезница — Благоевградско); двама братя Стайко Стан и Стан
Стан (с. Шугово, Кукуш — Демир Хисар): с две еднакви имена на едно лице: Стайко Стайко, Райко
Райко, Драган Драган и др., които са посочени и в шестте ареала на предходния именен списък и
лесно могат да се отчетат.
Родовото или семейното съсредоточаване при наименуване на деца в една именна основа и даже
върху един именен вариант е, образно казано, върхът на живата антропонимна пирамида. В
широката й основа лежат всички 216 варианта от петте именни основи, разположени в единна
структура из цялата народностна територия къде по-нагъсто, къде по-нарядко из всички селища.
Масовата характеристика на разположението им е по един именен вариант на едно лице било
като собствено, било като бащино име. Но в значителен брой селища (в ареала София почти
всички) се очертават групи от семейства, изявили по-интензивна употреба на нашите имена,
предавали са ги в две-три поколения, като в отделни случаи упорствували в използуването само
на една именна основа или още по-тясно — само на един неин именен вариант. Поддържането на
традицията се проявява най-ясно именно при тези групи. И те като че ли изпълнявали функцията
на мрежа от нерви, която разнасяла импулсите на предаването сред останалите семейства по
селищата на цялата народностна територия. В нея не могат да се разграничат или противопоставят
отделни етнографски области, а, тъкмо обратното — очертава се етно-културното и битовокултурното цяло на шестте ареала.
Какво означава в социалнопсихологическо отношение този традиционализъм в личните имена?
Преди всичко едно съзнателно отбиране на определена група славянобългарски имена. Зад
подбора би следвало да се крие някакво етнопсихологическо основание, което ще се опитаме да
изтълкуваме в следващия раздел. Но подборът е същевременно и едно съзнателно отбягване на
църковните и други имена от чужд езиков произход. Повечето от тях са донесли християнизацията
и последвалото влияние на византийската култура в житейското общуване с гръцкия народ.
Следователно в случая става дума за невъзприемчивост към заварената от българските славяни
късноантична и византийска антропонимия, въздействуваща върху автохтонното тракийско и
отчасти «варварско» население в продължение на три столетия — от IV век до времето на
славянобългарското масово и трайно усядане в земите на юг от Дунава през VII в.
Невъзприемчивостта продължила да се проявява и през столетията на българското
средновековие, за да достигне до XV век. Ясно е, че на голяма част от селяните тъй наречените
като сборно понятие «християнски имена» са останали чужди по звучене и по смисъл независимо
от придобитото християнско религиозно съзнание и от уважението към църквата. А това е вече
една черта на инертност или консервативност в духовния бит, с която църквата се съобразила и
отстъпила. Така постепенно се оформил един компромис, при който славянобългарските имена се
смесили с църковните, за да се получи своеобразна българска антропонимия.

Едва ли би било нужно да се спори, че подборното отношение към имената от Рад-, Стан- и пр. е
било единственият признак на славянобългарски традиционализъм в битово-културно отношение.
Подобни признаци са се проявявали и в други сектори на ежедневното битие на народа. Тези
признаци можем да търсим и осветляваме.
Особено ярко се откроява славянобългарският битово-културен традиционализъм в ареала София.
Всъщност той е по-широк от обозначения в нашия списък на селищата ареал. Ние го очертаваме
по отчетните ведомости за данъка джизие от 1490 г. с обхват от Врачанско и Берковско на север
до Радомирско и Кюстендилско на юг и от Пиротско, Годечко, Сливнишко, Трънско, Пернишко,
Кюстендилско, Радомирско и Дупнишко до Софийското поле с част от Самоковско, а също
Ихтиман, Пирдоп и Златица. Това е най-гъсто населената област с най-голям брой домакинства —
над 37 000, и с най-компактно разположение на селищата без етническо разбиване на ареала от
османска колонизация по селата. И тъкмо в него културно-битовото сцепление и
славянобългарският консерватизъм в имената на Рад-, Стан-, Драг- и пр. извеждат един почти
несероятен процент на честота в използуването им (61), тоест двойно, тройно и дори четворно
повече, отколкото в другите ареали. Споменатият висок процент говори не само за изключителна
невъзприемчивост към християнския именен репертоар. Той говори за състоянието на
българската антропонимична система по цялата народностна територия в по-ранните векове и
особено в първите векове след християнизацпята, когато «християнските» имена още не били
овладели позициите, на които ги намираме през XV век.
Тук е мястото да напомним, че както антропонимичната структура Рад-, Стан-, Драг-, Добр- и Брат-,
така и славянобългарските имена изобщо не са единствените, определящи народностния облик
на репертоара от лични имена. «Християнските» отдавна били усвоени и отчасти звуково
преобразени или пък преведени и станали също народни. Затова е нужно да определим по-точно
мястото и състоянието по-специално на нашата антропонимична структура.
С разсеяни единични именни варианти на отделните лица тя покрива изцяло шестте ареала с
изключение на няколко села, и то предимно от ареала Сяр—Солун и Битоля—Костур. Но лицата с
две имена от структурата или с верижно родово пренасяне на такива имена и съсредоточаване на
един и същ именен вариант два пъти върху едно лице са по-редки явления. Тях срещаме едва в
една пета от селищата.
Още по-многозначителен е фактът, че в градовете, за които разполагаме с именни описи, имената
от нашата антропонимична структура са съвсем слабо представени или напълно липсват. Така е в
Търново, София, Сяр и Костур. Нито един от тези градове не прави изключение. Трудно е при
оскъдните изворни данни да се обясни еднозначно тази съществена разлика между селската и
градската антропонимпчна традиция, особено през смутните и превратни десетилетия на XV век.
Може би ръководно начало за обяснението е фактът, че в градовете са преоблалагали всички
други имена и на първо място «християнските». Не е изключено влиянието на махленските
свещеници, които действували в градовете, да е било по-пряко и по-силно върху новите граждани,
дошли от село, и те да са възприемали за своите синове препоръчваните или внушавани имена и
по този начин първото градско поколение да се отдалечава от селската антропонимична

традиция. Процесът е бил съвсем консолидиран и ясен, но може би той е в така напреднал вид в
Търново, Сяр и Костур, защсто регистрациите са късни — в Търново и Сяр от първите години на XVI
век, в Костур — от 20-те години на същото столетие. А разликата от 50 години за градския живот
все пак е доловима в битово-културните процеси.
Не е изключено обаче и друго, макар и не цялостно, допълнително обяснение. То е, че от селата са
се преселвали в градовете предимно хора не толкова консервативно настроени в бита, душевно
по-пластични и по-податливи на културно влияние, на възприемане на занаяти. Това може би са
били не ония, които са носили по едно или две имена от нашата именна структура и които не са
били така настойчиви в поддържането на именната верига от Рад-, Стан-, Драг-, Добо- и Брат-.
Затова може би в Търново от всички 273 поименно записани лица 21 (7 %) носят някое от нашите
имена, от тях едно лице е с две такива имена (собствено и бащино: Райко Рад). Но 13 от имената
са бащини, а собствените са християнски или от гръцки езиков произход. Само 8 са собствени и от
тях две на синове на «пришелци» *382+. Така че селската антропонимнчпа традиция остава актив
предимно на бащите, които липсват в описа (умрели или останали на село) и които при това са
малко. В Сяр от 177 записани във фрагмента от описа лица само 7 (2,8 %) носят по едно име от
вариантите на Рад-, Стан-, Драг- и пр. Но от тях един е умрял, 3 са жени — вдовици, двама живи
носят тези имена, но като бащини и само 1 като лично *383+. Аналогична картина се разкрива и в
Костур, където са описани 741 лица: от тях 36 носят някое от нашата система имена (4,5 %), между
които 2 лица имат двойни имена (собствено и бащино) *384+. Положението в София не е съвсем
ясно, понеже броят на регистрираните лица е малък — около 63 души, и то пръснато, предимно
със записи за лица, числящи се към селата, от които са излезли. Но и тук процентът на нашите
имена е твърде нисък — 18, в сравнение с извънредно високия за ареала София — 61.
Като вземем под внимание всички описани ограничения в използуването на именната структура
Рад-, Стан-, Драг- и пр. както и селата, така и в големите градове, можем да допуснем, че
антропонимичният процес е твърде стар, имал е по-широко разпространение и по-голяма
интензивност, но в средата на XV век показва повсеместно, макар и бавно, ограничаване и
отслабване, без още да загубва своята характеризираща етнокултурна функция. Жиснеността на
антропонимичната структура е била снижавана от прякото въздействие на църквата и нейните
служители, които давали тон на обществения и културния живот на града. От множество
технически и езикови данни в подробните описи на Търново, Сяр и Костур се вижда, че
махленските свещеници с малки енории от 15 — 25 домакинства са били техни отговорници и
осведомители на регистраторите, което говори и за общественото им влияние. И вероятно именно
на него се дължи фактът, че в Търново към края на XV и началото на XVI век се появяват и
разпространяват с извънредно голяма честота лични имена от гръцки народен произход, които не
се срещат нито веднъж в селата на ареала Търново — например Ласкар, Никифор, Лефтер,
Сарандо, Деспот, Кириак, Апостол *385+. И в имената на българите от Сяр личи това влияние:
Стайно Аксенопуло, Димо Логиад, Димо Мавро, Иван Лескандроник, Михо Царант, Яни Проватар
(т. е. овчар), Христодул, Десподин, Апостол, Ефросина и др., които също не се срещат из селата на
ареала Сяр —Солун *386+. В Костур и София липсват такива ексцесивни прояви на гръцко влияние,
но все пак календарните имена предимно от гръцки езиков произход силно преобладават, така че

имената от нашата петчленна верига (Рад-, Стан-, Драг- и др.) са около четири пъти по-малко за
Костур, отколкото за ареала му, а за София съответно с ареала над три пъти по-малко. Прочее не
може да има съмнение, че в споменатите градове е протичал един и същ етнокултурен, или, потясно определено, антропонимичен процес, започнал още преди XV век и свързан с
християнизацията, с известно влияние на византийската култура.
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Средновековният морален и магически смисъл на славяно - българските имена

Извън именните варианти на Рад-, Стан-, Драг-, Добр-, и Брат- в подробните описи на селата се
четат и други славянобългарски имена, макар и в ограничен брой. Би трябвало и тях да
разгледаме, за да се изясни значението им, като се съпоставят с горните имена и именни основи.
Именуването на едно дете е било и си остава винаги акт, който отразява подборно отношение на
родителя към определен кръг имена или едно име, което да съдържа понятие или понятия за
качества, пожелавани на именуваното дете като постоянни белези за през целия му живот. Така
че с оглед на отношението на родителите към избраното име то никога не е случайно. Разбира се,
определянето му зависи от наличния семеен репертоар и от културната степен на родителя, от
семейната, родовата, народностната обвързаност с известни морални предписания или норми.
Както казахме, освен вариантите на петте именни основи има още неголямо число
славянобългарски имена, които също би трябвало да се поизяснят, за да се обобщи и тяхното
значение и да се съчетае със значението на вече разгледаните.
В последните има две морални и социални основи. Едната подчертава нравствените и
обществените качества на човека — да е трудолюбив, също отзивчив и весел (Рад-), да е добър,
социабилен (Добр-) и да е приятен, да има чар сред хората (Драг-). През средновековието се е
държало извънредно много на магическата сила на името — името е човекът; с името се правели
магии, с името се отблъсквали магии, с името се утвърждавали и изявявали човешки качества.
Тъкмо магическата страна на името е допринесла най-вече да се задържи славянобългарската
антропонимия толкова векове. На много хора църковното име първоначално не е говорило нищо,
не е означавало нищо и не е изявявало нищо.

При нашия анализ трябва да се вземе предвид и един друг момент; именният репертоар
постоянно вътрешно се обогатявал, от една страна, а, от друга, загубвал част от състава си.
Промените ставали бавно, но непрекъснато. Те се дължали на своеобразния избор на име от
страна на родителя, направен по вкус, който се абстрахирал от създадените норми и традиции и
търсел нещо ново, по-изразително; в друг случай родителят бил подложен на въздействието на
впечатляващи събития, обществени деятели, владетели, светии, макар че материалните и
обществените условия през дадена епоха и в дадена страна да определят основната линия и
смисъл на наименуването. И в това отношение средновековният славянски и славянобългарски
живот също налагал своите социални внушения, които се кристализирали и в личните имена.
Но нека се върнем на една изказана по-горе мисъл. Дълбоко вкоренено в съзнанието на
средновековния, крайно суеверен и религиозен човек било убежденгето, че личните имена имат
магическо значение и даже заместват носителите си в поверия, обреди и магически действия.
Съдържанието на името придавало съответните физически и психически качества или
способности на човека. Затова то се е избирало с насоченост в едно или друго смислово
направление съобразно пожеланията на бащи и майки за характера и житейската съдба на
потомците им. Тази основна социална линия ръководела преди всичко имеобразувателния
процес през средновековието, което получавала традицията в наследство от по-стари
обществено-исторически стадии на развитие. Тук става дума за научни констатации, направени в
историческата етнография на религиите, които са общи места и които само напомняме, за да
изясним по-нагледно жизненото значение на личните имена.
Видяхме, че един от най-разпространените именни варианти са тези от Рад-, а също и от Драг- и
Добр-, макар последният да стои на трето място по брой на варианти и по честота на
използуването. Трите именни групи показват стремежа у твърде значителен брой семейства да
дават на децата си имена с положително морално и социално съдържание, с
общественосъзидателна и хуманистична насоченост, отговаряща и на християнските нравствени
начала в междучовешките отношения. Ако приемем името Рад в основното му славянско и
славянобългарско значение на радостен, весел, приветлив, действуващ с желание, ще получим
един аспект на характера на именуваното лице; ако пък вземем производното значение на Рад —
като грижещ се и даже трудещ се (особено ясно в името Радиви), изпъква друго качество, вече с
по-определен конструктивен нюанс. Да се осъзнае голямото значение на тези добродетели,
полезни не само за отделната личност, но и за обществото, за неговия напредък и благополучие,
като се почне от съседската група и селото й се стигне до държавата, е вече едно макер и частично
духовно отражение на колективно народностно мислене и светоусещане. Подобен обществен
отзвук са давали естествено и именните вариацти от Драг- и Добр-, които не се нуждаят от
тълкуване. Така че често и нашироко използуваните варианти от трите именни основи са внасяли
оптимистичен тон в бедствения живот на средновековния български селянин, изразявали са
неговия копнеж по един по-добър свят. И когато наричал своите синове например Радостин,
Драгине или Добрин, той изпитвал и надеждата, и удовлетворението, че допринася за неговото
изгражлане, че става в известна мяра създател на доброто.

Но в ежедневието на средновековния българин имало и други стремежи и грижи — те се отнасят
до личния му живот, до здравето и избъдването на семейството му, поставени под постоянна
заплаха не само през XV век, но и през предишното време от съществуване на народността.
Постоянните войни с Византия, периодичните и неспирни по-малки набези и по-обхватни
нахлувания на маджари, печенези, кумани и татари носели сред населението стопанско
разорение, смърт, плен и робство в чужди страни. Чумните и холерннте епидемии, чести и
неограничавани от нищо, отнасяли от живота много хора. Детската смъртност била огромна по
размери и унищожавала по-голямата част от ежегодния прираст на населението. Отрасналите
поколения живеели кратко, покосявани от множество болести, срещу които нямало лечебна
защита. Домовете и работилниците били постоянни огнища на зарази поради трупащите се и
неотстранявани нечистотии, поради инфекциозната среда, създавана от паразитите по човека и
домашните животни, от замърсените кладенчови води. Еднообразната и оскъдна храна на
селското семейство причинявала недохранване и слаба биологическа съпротивимост на младите
поколения, ендемични болести и недъзи сред възрастните или непълноценно развитие.
Статистически средната продължителност на човешкия живот се движела, както навсякъде Б
Европа през античността и средновековието, между 20 — 25 години (докато днес у нас тя е вече
около 75 години).
Условията на живот на народните маси през средновековието представляват една историческа
действителност, така далечна и невероятна за нас, че мъчно можем да я отчетем и още по-мъчно
можем да си представим колко силно е въздействувала тя върху съзнанието и поведението на
тогавашния човек. Безпомощен да отрази ежедневно виснещата заплаха за живота, той се стараел
да я отвърне или смекчи по единствено достъпния за него начин — чрез магията. И тук
магическото значение на името се изявява най-ярко. В нашата петчленна верига на Рад-, Стан-,
Драг-, Добр- и Брат- фигурират други две именни основи, които отразяват стремежа на
средновековния българин да опази личния си живот и живота на своите поколения. Това са
имената от основите Стан-и Брат-. Първото, от корен СТА-, със своите варианти е изразявало
смисъла на: стоящ, траещ, устояващ на смъртта, стоящ в живота. Статистически това са най-честите
и повсеместно разпространени именни варианти в страната, надминаващи по брой и тези на Рад-.
Защото дотук съзнателно не включихме в групата на Стан- друго славянобългарско име с
варианти, което произхожда от отгласната степен на споменатия по-горе корен, а именно СТО-:
Сто-й-ко, Сто-й-чо, Стой-о, Сто-й-е, Сто-ю, Стои-на, Сто-ян и много други, характерни за
южнославянската антропонимия. Жизнената актуалност на имената от корен СТА: СТО е била
толкова голяма, че е привлякла в техния кръг и гръцкото име от същия индоевропейски корен Стамат с варианти Ста-мо, Ста-мен, Ста-менко. По този начин именните варианти със значение «стоящ
в живота—устояващ на смъртта» добиват числено преобладание над всички други и се превръщат
в характеризираща антропонимична черта.
Кръгът на магическите имена, закрилящи живота на своите носители, се разширява и с основата
Брат-. Нейните варианти са най-малко на брой и честотата на използуване в шестте ареала найниска. Но все пак тя принадлежи към петчленната група от именни основи и с това се отделя от
всички останали славянобългарски имена. На пръв поглед изглежда безсмислено даването на име

от основа Брат-, защото думата е съществително, означаващо родствена връзка, и не съдържа
никакъв друг морален смисъл. Тъкмо безсмислеността на употребата насочва към същинското
предназначение на именните варианти от Брат-. Онзи, който носи подобно име, трябва да бъде
жив и здрав в качеството си на брат, което значи същевременно да е жив и брат му. Този смисъл
се илюстрира и от един-два парадоксални случая, при които жена (дъщеря) носи името Братана,
за да бъде жива сестра на жив брат.
Към кръга на магически опазващи живота имена принадлежи и една крайно рядка (само 1 — 2
случая) форма с неколковековен живот, а именно Пребънд — Прибуда, «който пребъдва» в
живота. Но антропонимичният връх на жизнезащитните имена е, изглежда, твърде старото
славянобългарско име с не често, ала систематично разпространение и в шестте ареала,
съставящо цяло изречение: «Да би жив.» То се е отразило дори в топонимията. В подробните
описи е попаднало името на една махала в Битоля «Дабижив», а също името на едно селце (или
махала) край София, наречено «Дабижив» *387+. В течение на вековете изречението от три думи
се превърнало чрез стягане в една дума с варианти Дабжьо, Дабчо, Дабче (Дапче), Дабко, Дабо,
Дабе. Те се срещат безразборно във всички подробни описи без видимо областно-етнографско
или говорно различие.
В този исторически период разработката на името Дабижив все още не е достигнала до
извличането на последната му съставка жив и превръщането й в самостоятелно име Живко с
варианти; то липсва напълно й нашите описи. Неговото възникване през XV век не е изключено.
Наличността на две села, наречени Живец (дн. Живовци, Михайловградско) и Живанище (нахия
Демир Хисар) *388+, подсказва, че името може да е възникнало още през XV век, макар
антропопимният произход на тези местни имена да не е съвсем очевиден. Те могат да се тълкуват
и като топографски окачествявания, т. е. оживено, заселено място. Сигурното е, че Живко и
вариантите му се популяризирали едва през следващите столетия, и то като аналози или преводи
на гръцкото мъжко и женско име Зоилос и Зои.
В същата категория се включват и редките варианти на името Първо (Първе, Пръфо), чиято
магическа насоченост е да се задържат в живота първородните синове. Широко използуваната
през следващите векове форма Първан още не била популяризирана.
Традицията за даване магически жизнезащитни имена на новородените е била сред народа така
устойчива, че се е запазила в селската среда до нашата съвременност. Тя бе в сила допреди тричетири десетилетия, а се помни и обяснява правилно и до днес, като е оставила в именния
репертоар редица имена, вече отстъпващи на заден план.
Но в славянобългарския репертоар на имена от XV век има и такива, с чийто смисъл се целяло по
косвен път да се получи същият резултат, като се надхитрят и заблудят «злите сили, духове и
демони», като се отклоня вниманието им от детето. Много често се използувало във всички
краища на страната името, произхождащо от съществителното вълк, по-слабо застъпено у
източните и западните славяни. Неговите варианти са: Вълк, Влък, Вук, Вълчо, Вълче, Вълкан,
Вълко, Вукадин, Вълкашин, Въло, Вуйо, Вую. Магическото му значение е двойно: от една страна,

да се измамят злите духове и сили, че носителят на името не е човек, а по-скоро сам зъл дух,
приемащ различни образи съобразно древните славянски вярвания; от друга — вълкът е умно,
силно, свирепо и самостоятелно животно с извънредна издръжливост, нападателност и пъргавина
при грабване и отвличане на жертвите си, които му качества го правят красноречив символ за
човека, живеещ в бедния, жесток, пълен с опасности и грабителство свят на средновековието.
Озадачава на пръв поглед много честата и широка употреба на славянобългарското име Продан с
варианти Проде, Продьо, Продю, Проданко, Пройко, Пройе, Пройо и др. По всяка вероятност то е
възникнало в ранните времена на славянските връзки с Византия поради набези, нахлувания и
войни за земите на юг от Дунава, когато се създавали в течение на поколения хиляди
възможности за различни видове продажби на хора: продажба на деца, юноши и млади мъже на
византийски роботърговци или на самото византийско правителство, нуждаещо се от войници;
продажба на пленени византийски поданици или по-често връщането им срещу откуп на
цариградското правителство; продаване като роби пленени славяни и пр. На българските славяни
била широко известна практиката на заробване, продаване и купуване на хора през цялото
средновековие. Върху основата на тази практика се зародило и утвърдило магическото значение
на името Продан. То е, че носителят му не заслужава вниманието на злите духове, защото не
принадлежи към семейството, в което е роден, не може да стане обект на тяхното въздействие,
понеже е продаден и един вид отсъствуващ.
Освен магическите имена за запазване на живота могат да се отделят и такива, които «придават»
на човека някакви желани от родителите му качества. От тях със значителна честота във всички
ареали се отделят имената от основите Вой- и Бой-. Войнствеността, неустрашимата храброст са
били, изглежда, желани проявления за мъжете и затова се срещат като твърде стари, така и понови форми, като Вайонит, Вайонт, Войхне, Воин, Бойо, Бойко, Боян, Бояк и др.
Останалите славянобългарски имена, които са твърде малко на брой, се срещат рядко и не
характеризират основните тежнения в развитието на именния репертоар. Става дума за една
немногочислена група съставни имена, между които забележима роля играят Владимир и
Мирослав, дали при разпространението си Влад, Владко, Мирчо и Слав. Към тях могат да се
прибавят Велико, Велчо, Велю и Малчо и Мало.
Бележки
387. II, 23; Sokoloski. Op. cit., p. 90
388. II, с. 517, колона II; I. с. 229, колона I.

Култове и имена на светци, наложени на народното съзнание

Малко по-друго е положението на личните имена от чужд и преди всичко от гръцки езиков
произход, които също са много на брой; те почти не са развили варианти, но показват извънредно
голяма честота във всички ареали. Това са Димитри или Димо (но не и Митре), Иван Герги или

Гьоре, Коста(н)дин или Коста, Кочо, Коце, Петре и Никола. В ареалите на Македонската област
Иван варира с изключителна честота: Яне — Яни — Яно, а Георги в Йорго, които форми се срещат
по-рядко в другите ареали, а в Софийския — никак. Особено популярен из цялата страна е
стегнатият вариант на Коста(н)дин — Койо. Всички тези имена са свързани с култовете на светии,
включително и на прогласения за светия император Константин Велики. Всеки от визираните
светци ставал покровител на лицето, носещо неговото име. Даже тук се влагало и пожеланието
възприелият името да постигне добродетелите на своя патрон. Името на светеца измества
магическото име, но продължава магическата закрилническа дейност върху човека на една повисока нравствена степен, защото светецът е по-конкретна и по-осезаема сила: известно е кога и
къде е живял, какви деяния и чудеса е извършил и как се е сдобил с „божията благодат"; всичко
това е „документирано" в църковните книги, в иконите, в проповедите и в литургиите на
църковните служители; затова навлязло дълбоко в магическата вяра и в религиозното съзнание на
средновековния българин.
Светецът бил не саамо закрилник, но и помагач в ежедневието и в бедите на вярващите. От него
се очаквало и чудесно изцеление. Изобщо светците с техните чудеса били главният агент, който
внедрил църковните лични имена в българската антропонимия.
През XV в. те вече не били в нея никакъв случаен и безразборен набор, а само и тъкмо онези,
популяризирани от църквата още от времената на началната християнизацкя в IX век.
Интензивността на култовете на отделните светии се отразява в най-едри очертания
пропорционално и върху общонародното използуване на техните имена, които започвали да се
срещат изключително често и ставали български, народни. В този процес, разбира се, помагало
систематичното разяснително въздействие на църквата. Защото с надежда в силата и
благоразположението на светците селяните и гражданите дарявали с пари, с ценни предмети,
като тъкани, облекло, съдове за манастирската кухня и трапезария, овце или теле. Вярращият
поднасял такива дарове в «поклон» на светеца за опрощаване на грях, за преуспяване в някое
начинание, за благополучно завръщане от война или далечно пътуване, за здраве, за изцеление
от някакъв недъг, при сватби, за душите на умрели родственици (особено млади дъщери или
синове), най-после, за да се произнася името на дарителя в някои от службите, когато се четял
поменик, или пък за да остане завинаги записано на стенопис, на икона като ктиторско.
Сред множеството култове на светии с изключително разпространение се откроява този на
Димитър Солунски. Не ще се спираме на причините за тази популярност, защото те не могат да се
изяснят в кратко изложение. Тук е важен фактът, че името Димитър или съкратено Димо заема
първо място по честота и всеобщо териториално разпространение сред всички църконнн имена.
Но докато широкото влияние на легендите за чудесата на Димитрий Солунски върху религиозното
въображение е по-разбираемо, като се има предвид по-дългият период на това влияние — още от
установяването нз славянобългарските племена на юг от Дунава и свързването ка култа със
създаването на Втората българска държава и с гибелта на Калоян, — не е такъв случаят с
Параскева, чиито мощи били съхранявани в Търново от 1231 до 1393 г. Народната слава на това

име характеризира както църковната политика на цар Иван Асен II и неговите приемници, така в
значителна степен и съдържанието на религиозния живот в българските земи през XIII — XV век.
Иван Асен II се проявил като ревностен събирач на мощи и чудотворни икони на български и
византийски светци. В повечето от търновските църкви те лежали в ковчези или метални кутии, и
сребърни или златни обкови, като допринасяли за авторитета и моралното въздействие на
българската църква. Един удобен в политическо отношение случай дал възможност на този
владетел да придобие по официален път и мощите на Параскева Епиватска, които към 1230 —
1231 г. били тържествено пренесени в столицата му и положени в «царската църква», навярно на
Царесец. Параскева се родила, живяла, «подвизавала» като светица в селото Епиват на Мраморно
море близо до Цариград, между Голямо Чекмедже и Силиврия през Х — XI век (може би и малко
по-късно). Във всеки случай за нея имало написано житие вече през XII век от един патриаршески
дякон в Цариград. А това показва, че византийската църква полагала съзнателно грижи за
създаване на култ и чудотвореп ореол около нейното име. Мощите на гръцката светица се
намирали до 1231 г. в местната църква на съседно на Епиват градче, където тя минавала според
първото й житие за изцелителка и покровителка на бедните. За тази популярност може би
допринесло и обстоятелството, че зад нея стоели предстагите за две други раннохристиянски
мъченици със същото име и дори за една трета Параскева, българска светица. Голямата
известност на Параскева Епиватска била подсилена от търновските църковници. Написани били
още няколко жития за нея; последното излязло изпод перото на Патриарх Евтимий. На него тя
допадала със своето пустиннкчество (анахоретство). Църквата, в която лежали мощите й, била
наречена допълнително на нейно име. Към този храм се стичали на поклонение, за да получат
здраве или избавление от житейска беда, граждани и селяни от далечни краища. И сред хората,
както винаги в такива случаи, се разнасяли мълви за чудотворната изцелителна и закрилническа
сила на мощите. Вълната на вярата се надигала и с помощта на ръководителите на българската
църква. Защото сам Евтимий в житието за Параскева пише: «Ти си застъпница на тези, които са в
неволя, и пристанище на тези, които са изложени на бури! Твоят ковчег разлива благотворна струя
и прогонва бесовските пълчища. Твоята църква лекува недъзите, дава зрение на слепите, очиства
прокажените.»
Колко силна била вярата в покровителството на светицата, се вижда от разказа на Григорий
Цамблак, ученик на Патриарх Евтимий и свидетел на превземането на Търново от османските
орди. Цамблак продължил повествованието за мощите по време на обсадата на града и описва
колко озадачени и загрижени били нападателите от непристъпността на столичната твърдина,
отвътре заякчена трети път с помощта на Параскева. Нейните мощи били като непобедим войн
сред жителите, които се намирали зад стените на крепостта.
Столицата била все пак превзета с щурм и разграбена, а най-ценното от плячката поднесено на
Баязид за избор. За този епизод Цамблак разказва: «Когато всички скъпоценни неща се донасяха
пред лицето на царя (Баязид), донесено бе и тялото (мощите) на преподобната (Параскева),
оголено от многоценните одеяния, а облечено в някакви малки и дрипави одежди.» Султанът не
проявил интерес към тях и някои духовници измолили мощите да бъдат изнесени от града, като ги

изпратили във Видин. Но три години пс-късно, когато Срацимировата държава паднала под
османска власт, мощите на Параскева били отнесени в Белград *389+.
Отишла си Параскева Епиватска заедно с българските царе, патриарси и държава. Останали
голямата популярност на светицата сред народа и вярата в чудесата й. Тя отдавна вече не била
наричана Епиватска, а носела името Търновска. Из всички предели на страната непрекъснато се
умножавали до края на XIV век църквите, носещи нейното патронско име. Четирите града, които
влизат в нашия демографско-статистически обсег — Търново, София, Сяр и Костур —
потвърждават това общо явление. В Търново, както изглежда, самата «Царска църква» според
думите на Патриарх Евтимий, в която лежали мощите, носела името «Св. Параскева» *390+. В
София може би още през втората половина на XIII или през XIV век имало малка църква със
същото име *391+. А през втората половина на XIV или в началото на XV век пак там бил издигнат
втори храм на тази патронка *392+. Така че в София църквите на името на Петка Търновска били
две. В Сяр към 1502 г. е регистрирана като съществуваща от по-рано църква с нейното име,
преминало и върху нейната енория — махала *393+. В Костур към 1445 г. са отбелязани две църкви
с това име и една махала *394+. И едно село в Кукушко към края на XV век се нарича Айо
Параскева (макар да носело вече и турско име). В другия край на страната, близо до Русе са
запазени развалините на средновековната пещерна църква «Св. Параскева» *395+. Не е
необходимо да се изброяват всички установени за периода 1231 г. до края на XV век църкви с това
име. Те са много. Достатъчно показателен е фактът, че четири града в четири различни
етнографски ареала са дали място на шест църкви с името на Параскева при толкова голям брой
други светци патрони с много по-стара популярност.
Ясно е, че култът към Петка Търновска е бил старателно, систематично и повсеместно поддържан.
За това помагала, разбира се, и византийската църква.
И през XV век популярността на споменатата светица не ще да е намаляла, защото в Скопие през
1420 г. се преписвало едно нейно житие за църковнослужебнн нужди *396+. Поименните списъци
за селищата от шестте ареала сочат доста честото присъствие на личното име Параскева с
българското окончание, а не като Параскеви, както би звучало на гръцки. Интересно е, че то се
превръща и в мъжко, запазвайки изглас на -а. Не по-малко показателно е, че името е получило
навярно още през XIII век успореден български превод Петко и Петка (на гръцки език Параскеви
означава петък). Светицата станала Петка Търновска, църквите също. Българските преводи били
по-широко разпространени от гръцката форма Параскеви, която намираме в поименния опис на
град Търново — може би по стара традиция. (И днес формите Параскева и Параскев се срещат почесто в градовете.) Петка и Петко дали още навремето нов вариант — стегнатото и йотувано Пейо.
То е фонетичен аналог на стегнатите и йотувани Драго — Драйо, Станко — Стайо, Радко — Райо и
Братко — Брайо, които също се отличават с голяма честота на използуване. Имената Параскева (за
мъж и жена), Петко и Пейо застанали на едно от първите места по процент на застъпване. Такъв
бил резултатът от популяризирането на култа на Петка Търновска в течение на две и половина
столетия до времето, което описваме. Параскева, Петко и Пейо останали завинаги в народния
именен репертоар като едни от най-честите лични имена. Ето как се запазили средновековните
културни традиции.

И тъй гръцката селска, малко известна светица, за която се гадае дори дали е живяла през Х, XI
или XII век, се издигнала като същински мит до положението на религиозен фактор — едва ли не
втори патрон на българската държава и народ след Иван Рилски.
Особеното в този етнографски процес била липсата на централна личност герой или изключителен
по своето въздействие деятел със свои съмишленици и последователи, които са изградили нещо
ново и ценно за целия народ, какъвто е например случаят с първоучителите мисионери Кирил,
Методий, Климент, Наум и техните ученици. В развитието на култа на Петка не съществува
исторически достоверна личност, а само мощи от неизвестни времена и още по-неизвестно лице,
приписани на Параскева. Има основания да се предполага, че и църковният облик на «светицата»
е смесица от легенди и представи за други две много по-раншни мъченици, носещи същото име.
Мощите служели за широка и дълготрайна религиозна пропаганда с тясно определено
съдържание. Следователно действителната образуваща сила била именно църквата. От нея
зависело както издигането на един светителски култ, така и угасването му. Разбира се, не бива да
забравяме предразположението на народните маси да възприемат пропагандата, ако тя в някое
отношение отговаря на техните духовни нужди, макар и частично, макар и от научно гледище
илюзорно.
***
Нека разгледаме едно важно културно-историческо съпоставяне от антропонимичен порядък с
култа на Петка Търновска. За нас именният репертоар представлява живееща и уравновесена
система от подборни групи лични имена, които отразяват социалнопсихологически
предпочитания на отделни обществени групи в определен период от време. Тази система твърде
стабилно запазва и автоматично предава по поколения (от дядо на внук или от баща на син)
имената, които са влезли в нея. Отпадането им става много бавно, едва когато престанат да
отговарят на подборните отношения. Тогава те започват да намаляват по честота, подир което
изчезват почти напълно от някой или от всички ареали. Появяването на нови имена в един
антропонимичен репертоар идва обикновено чрез нахлуване на нова етническа група в масива на
народността; новата група разсейва при своето асимилиране и имената си.
Друг път на проникването на нови имена е насилственото им налагане, както е било при
християнизацията, когато славяно-българите били принудени да възприемат църковните имена.
Понеже тази принуда траела твърде дълго, тя загубила своята острота и се превърнала в навик.
Християнското съзнание на покръстените започнало да се отнася към имената на църковните отци
и светии като към свои; последните влезли и механизма на автоматичната репродукция и
разпространение по честота и територия чрез поколенията (дядо — внук — баща — син). От този
механизъм църковните имена отпадали бавно.
Трети фактор на попълване именния състав са външните етнокултурни влияния, щом те се
усвоявали драговолно и интензивно от дадена народност. Такъв антропонимичен резултат се
получил при византинизацията на българската култура поради тесния допир на българи и гърци в
граничните пояси на техните народностни територии.

Повсеместно застъпеният и извънредно интензивен култ към Петка предполага, че на още поголяма популярност би следвало да се радва паметта на Кирил и Методий, на Климент, Наум и
другите техни сподвижници преди всичко в Охридско, Преспанско и югозападната част на
Македонската област, а също така в Търново, Преслав и в околните му манастири, пък и в цялата
страна.
Но какво било действителното положение на нещата? Независимо от църковното канонизиране
на българските първоучители още в Х и началото на XI век, независимо от житията, службите и
похвалните слова за тях, те не се тачели от народа през XIV—XV век. Първият признак за това
погасване на техния култ е липсата на множество църкви, и то из цялата страна (обратно на случая
с Петка Търновска), които да носят техните имена. Втори, още по-важен признак е абсолютното
отсъствие на имената Методий, Климент и Наум от народния именен репертоар. През XV и
началото на XVI век нито едно лице в югозападния македонски край измежду повече от 7000
души с 14 000 имена не се наричало Методий, Климент или Наум, а имало само двама носители
на името Кирил. В останалите пет ареала дори и това име не се среща. Явно е, че самата църква
отдавна била престанала да бди над ореола на тези имена, макар да е имала възможност
например чрез помениците да внушава на вярващите да кръщават своите деца понякога Кирил,
Методий, Климент или Наум.
Появяването на горните имена отново в народния именен репертоар е късно, възрожденско
явление, датиращо може би от XVII век нататък. Ние не бягаме от уговорката, че на територии,
които са извън нашето зрително поле, съвсем случайно може да се срещне един-два или повече
пъти някое от споменатите имена, ако в бъдеще се открият нови подробни описи. Тази находка
обаче не ще промени статистическото значение на констатацията ни.
Една от основните черти на религиозния живот в страната през времето на Втората българска
държава била изключителната грижа на църквата да издигне и наложи масово авторитета на
светците чудотворци и помагачи на отделния човек в ежедневната му дейност. Като използувала
«вълшебната сила» на непрекъснато увеличаващия се сонм от светци, църквата твърде успешно се
противопоставяла на разяждащото я действие на ересите, особено на богомилството. Този
идеологически апарат се крепял на привързаността на вярващите към езическия магически,
анимистичен и пандемонистичен по естество свят. Тога бил предхристиянският паганизъм от
тракийски, древногръцки, късноантичен и славянски произход с неговите благи и зли сили.
Християнизацията придала само по-благообразен и по-конкретен вид на старите представи, като
ги олицетворявала в светци и чудотворци, които се «заселвали» трайно в духовното битие на
човека. Те се проявявали там не само «по свой почин» и чрез своите възможности, но също й като
участвували в заклинания, магии и баяния. На тях се гледало като на конкретни исторически
личности, чиято специфична дейност била определена авторитетно от богослужебни текстове и
чрез канонизацията им; образите им със съответните атрибути се изписвали на икони.
Нуждаещият се от закрилата на един светец винаги могъл да го «намери» на църковния
иконостас, да види характерни сцени от светителските му «подвизи», да се допре до мощите му,
да го извика на помощ чрез молитва, дар или обет. . . Но от тази религиозност съзнанието на
вярващия не се обогатявало и усъвършенствувало. Защото светецът бил привличан винаги за

личните или семейните нужди на молителя, за индивидуална изгода, влизаща обикновено в
противоречие с интересите на ближния или на обществения колектив. (Така например той се
призовавал да помогне при магическото «открадване» на урожая от нивата на съседа, за да се
пренесе в нивата на просителя.) Това е самозащитна религиозност в практическия смисъл на
думата, социално безразлична, дори аморална и нерядко с враждебност към хората. Тя е
отражение на феодалната материално скудна, насилническа, грабителска и безправна
действителност, в която обикновеният човек живеел твърде безпомощен, обкръжен постоянно от
беди и злини.
На същата паганистична основа за противоборството на добрите и злите сили в природата,
обществото и човека се укоренявало и дуалистичното религиозно учение на богомилите за
вечната борба между доброто и злото, за видимия свят като достояние единствено на сатаната.
Богомилското аскетично и мистично отрицание на обществото обаче се характеризира с
антифеодална и революционна насоченост.
В същото време над тази църковна или еретическа народна религиозност, съставена от две
идейно противоречиви компоненти, се издига и трета, застъпвана от управляващите и образовани
църковници. Тази компонента пък тегли в съвсем друга посока.
Не ще съмнение, че през втората половина на XIV век Търновската богословска и писателска
школа, действуваща и след смъртта на Патриарх Евтимий вече през XV век, представлявала от
себе си върха на източноправославната славянска богословска мисъл. Нейното влияние било
голямо и дълготрайно. Книжовните й произведения се преписвали и разпространявали,
превръщали се в образци за сръбски, влахомолдавски и руски църковни писатели. Търговската
школа придала собствено достойнство и блясък на средновековната българска култура.
Ала не от това гледище се преценява тук богословското и литературното значение на Търновската
школа и на официалната българска църква, а съобразно със светогледното и идейното й влияние
върху съвременниците, и то в обективно исторически план.
Българската църква се византинизирала почти изцяло, застъпвайки най-архаичните и найелементарните течения на византийското богословие и неговата практика. От една страна, това
било превръщането на култа към светците, чудотворците, мощите и вълшебните икони в основно
съдържание на масовия религиозен живот чрез съзнателните и систематични усилия на висшето
духовенстро. То създавало истинско ведомство на чудесата и чрез книжовната си дейност.
Достатъчно е да се прегледат множеството жития, похвални слова, служби на последния
търновски патриарх и на неговите сподвижници и ученици, за да се убедим в това. Тази
литература била основният официален богословски начин за привързване на вярващите към
църквата, от която те получавали «божията благодат».
От друга страна пък, за интелектуалния елит на църковнците се поддържала силна тяга към
отшелничество, аскетизъм и мистика. Целта на това течение било откъсване от света, за да се
постигне индивидуално, лично и егоцентрично духовно усъвършенствуване. То се осъществявало
на степени, чрез самовглъбяване и размисъл; така се получавала «божията светлина» и

«блаженството». В случая става дума за онова религиозно пустинничество (анахоретство),
култивирано от източнохристиянската църква цяло хилядолетие преди XV век; движението и
учението на исихастите, което подели византийските и българските монаси през XIV век и което е
една късноантична традиция. Те само разработили по-сложна вербалистична богословска
апаратура, за да придадат на аскезата си по-учен и по-съвременен вид. Под претенциозната
словесна обвивка се крие елементарното мистично «съзерцание и постигане на бога». Исихазмът
се оформил като най-консервативното, най-архаичното течение във византийското богословие и
монашеска практика вследствие на редица условия. Така при непрекъснатите загуби на територии
и население, при стопанския, социалния и културния упадък на богатите и цъфтящи през късната
античност големи градове в Мала Азия, Египет и Южна Италия, които били изградили традициите
на ранното християнство, византийското общество стагнирало и постепенно деградирало. През
XIV век владенията на цариградските василевси били само една малка, крайно обедняла държава,
с дълбоки класови противоречия във феодалното общество. Исихазмът бил удобно за държавната
власт богословско течение, защото й се подчинявал напълно и я подкрепял, защото отклонявал
духовенството от политическия и обществения живот и защото не вдъхвал волнодумни мисли на
масите.
Големият авторитет на Цариградската патриаршия допринесъл исихазмът да се разпространи и в
българските земи: мнозина висши български йерарси получавали богословска подготовка във
Византия и на Атон (включително и Евтимий Търновски). Патриарси, владетели и боляри
подкрепяли материално и морално това ново отшелничество. То се оформило в множество
исихастки групи, пръснати из различни краища. Най-добре са запазени следите на една същинска
исихастка «република» от окрайнините на Търново в североизточна посока по течението на р.
Русенски Лом чак до Русе. Това бил голям комплекс от скитове на исихасти — издълбани в скалите
на съвсем непристъпни места пещерни килии за един човек, групирани обикновено около
параклис или църква, също скрита в пещера. Тези комплекси, над четиридесет на брой, били
обитавани от стотици пустинници (вж. обр. 13, А, Б, В). Сврени като диви пчели в своите каменни
гнезда, исихастите събирали «божествен мед», с който се хранели духовно. Простите евангелски
повели с явна социална насоченост били далеч от вниманието им. Те се самоусъвършенствували. .
. изолирани физически и духовно от останалия човешки свят.
Тази своеобразна духовна нагласа се чувствувала и в отношението на патриаршията към
народностното опазване на българското православие. Подчинена на царската власт, тя не могла
да упражни върху нея друго влияние освен онова, което произтичало от собствената й
идеологическа инерция, възприета от Византия. Търновската патриаршия наблюдавала как земите
на отделилото се Видинско царство минали под цариградско църковно върховенство; как
същевременно епископиите на Велбъждското княжество, на самостоятелната област Добруджа,
на Северна, и Егейска Тракия и Македония също едни след други се свързвали с Вселенската
патриаршия било пряко, било чрез Охридската архиепископия. Естествено тези процес подсилвал
гръцкото влияние върху религиозния и културния живот на народните маси. Търновските йерарси
реагирали слабо, и то от време на време, срещу това разпадане на българската църковна общност.
Тяхното отношение било лишено от енергия, не изхождало от ясна и категорична концепция за

опасността от разрушаване на средновековната българска култура и на народното единство.
Византинското църковно надмощие не се смятало като опасно или нежелано.
Общо взето, през последния период на своето съществуване българската църква с единодействие
с гръцката допринасяла за задържане и изоставане на социалния и културния напредък на народа
и страната, за тяхното обществено демобилизиране и отчасти за дезорганизирането им. А това
допринесло в известна мяра за по-лесното установяване на османското господство.
За да ни стане по-ясна недостатъчната обществена и идеологическа роля на българската църква
през XIV, а като последица и. през XV век, би било полезно да приведем за сравнение състоянието
на католическата църква и на народния религиозен живот в Средна и Западна Европа през същото
време. Общоисторическите преценки винаги дават критерий за относителната и абсолютната
стойност на социално-културните процеси в отделните страни.
Църквата, ръководена от римските папи, преживявала от XIП век нататък, извънредно сложно,
противоречиво и многопланово развитие с обществено мобилизиращ и организиращ характер. Тя
създавала и подкрепяла живо различни монашески ордени, всеки със свой профил в областта на
стопанството, школското дело, религиозното възпитание, науката в университетите, политиката,
благотворителността и пр. Всички споменати дейности били насочени обществено, съзидателно.
Например Францисканският орден култивирал чрез своите представители оптимистични
внушения за дълбокия смисъл и естетическата стойност, за радостното изживяване на земния
живот. Тези така наречени «малки братя» (минорити), които нямали манастири, собствени имоти
или доходи, трябвало да живеят постоянно сред хората, да общуват с тях, да им дават пример с
простия си евангелскн начин на живеене, подобно на Христа (imitatio Christi). Те подхранвали
надеждите и вярата у бедните и обезправените, че са равни със земните властители пред бога,
дори че по своята нравственост стоят по-близо до Христа от тях. Францисканците (последователи
на Франциск Асизки) били най-лявата и най-демократична монашеска формация, която църквата
регламентирала, но която не-рядко й създавала затруднения, с неканонически, дори еретически
отклонения на отделни монашески групи по места. Привеждаме дейностите на «малките братя»
(Ordo fratrum minorum) само като пример, който далеч не изчерпва активните обществени
проявления на орденския живот *397+.
Западната църква ревностно създавала и поддържала редом с владетелите университети. От
началото на XIII век нататък техният брой в Западна и Средна Европа растял. Те имали богословски
(което значело и философски), а освен това правен и медицински факултет. На практика в тези
висши учебни заведения се преподавали всички науки и се изучавали произведенията на всички
учени и писатели, завещани по писмена традиция от античността и допълвани с нови раздели
през средновековието — математика, геометрия, астрономия, реторика, музика. . . Фактически
една от основните науки тук е била философията. И макар университетските ръководства да били
тясно зависими от църквата и под неин контрол, тъкмо сред професорите по богословие и
философия се изявявали създатели на нови философски схващания с рационалистически и дори
материалистически характер. А наред с тези теоретически дръзповения други професори
богослови заставали на антидогматични позиции по основни въпроси и предизвиквали цели

религиозни двлжения. Така например организираното хуситство се родило в аудиториите на
Пражкия университет от произведенията, диспутите и проповедите на професора по богословие
Ян Хус. Вярно е, че католическата църква преследвала и забранявала почти всичко недогматично.
Но то се появявало отново и отново и все по-често. Обвинените учени се местели от един
университет в друг даже със своите студенти или пък намирали прием във владетелските дворове,
а понякога в големите търговско-промишлени градове. Обнародваните от тях веднъж трудове се
разпространявали в преписи по частен път. Развитието на елементите на науката и на
противокатолическите учения не можело да бъде спряно.
Университетите подготвяли множество прависти и лекари, които навлизали в интензивния
градски живот и го обслужвали, разнасяйки чрез дейността си култура сред гражданите.
Западната църква, също както и византийската, се крепяла върху основите на най-простата
народна религиозност, изразена в култа към светците и чудотворците, макар тяхната «дейност» да
не била свързана с паганистичнн представи, изтрити от съзнанието на вярващите в резултат на поефикасната възпитателна работа на църковните служители по места.
Но освен това имало и значителен брой неподдаващи се на догматично дисциплиниране хора,
които били склонни към различни ереси.
Ересите са един от най-характерните белези на религиозния живот на западното средновековие
— в много по-висока степен, отколкото в източноправославните страни въпреки посистематичната и по-жестока борба с тях. Всички те имали две основни линии на идейна
насоченост. Едната е отрицанието на църквата като обществен институт с материална основа, с
духовна и светска власт. Отрицанието идвало от преценката, че църквата се била отдалечила от
евангелските нравствени начала, не отговаряла на нуждите на вярващите, превръщала се в техен
зъл заповедник. В народните среди се създала една митична представа за някакво просто и
свободно общество на равноправни вярващи по подобие на първоначалните християнски общини
(ecclesia primitiva). Това е една от идеите сили, които движели религиозния живот чак до края на
Реформацията. В нея били включени дори представите за първобитен стопански комунизъм,
извлечени от сведенията на новия завет.
Втората идейна линия на еретическите учения е утвърждаването на съзнанието, че всеки човек е в
състояние с помощта на собствените си интелектуални и морални сили, без помощта на църквата,
тайнствата и догмите да овладее докрай божиите истини и да постигне християнско
съвършенство. А щом всички са способни на това, трябвало и всички да общуват помежду си на
морално-религиозна основа, взаимно да си помагат за изграждаме на идеалния земен живот,
подкрепени от евангелските правила. И двете идейни течения били формулирани и развити още в
последните години на XII и началото на XIII век в обемистите произведения на калабринския абат
Йоахим Флорски (Джоакино да Фиоре) *398+, неколкократно осъждани частично или изцяло от
събори и папски цензори, но въпреки това добиващи все по-голяма неофициална популярност и
авторитет, особено чрез полулегалната пропаганда на францисканските монаси. Дори Данте
Алигиери, който бил не само поет, но и един от най-големите католически богослови на

средновековна Италия, споменава в своята Божествена комедия за Йоахим Флорски с дълбоко
уважение като за мислител, «надарен с пророчески дар».
През XIII — XV век в Западна Европа се роели по-малки и по-големи групи, особено в градовете, с
еретически и полуеретически облик, организирани в общежития или в нещо подобно на общини
от съмишленици, макар че понятието общини е твърде силно в случая. Това били прочутите в
онези времена бегини (групи от жени) и бегарди (групи от мъже). Почти еднакви с тях и по
убеждения, и по умонастроение били не по-малко известните «братя» и «сестри на свободния
дух». Те често се приютявали при бегините и бегардите и дори при най-лявото крило на
францисканците — терциариите. Но на практика е трудно да се различат бегини, бегарди, братята
на свободния дух и дори отчасти терциариите. Тези формации били разпространени в южната и
югозападната част на Германия, във Фландрия, Франция (дори в Париж и околностите му) и в
Италия още от XIII век. Тяхната дейност се изразявала не само в основаване на общежития, в
поддържане на връзки за подпомагане на бедни, болни и недъгави, за намиране работа и изобщо
препитание на отделните членове. Тях ги обединявали общите нравствено-религиозни
преживявания и възгледи. От основната идея на Йоахим Флорски за настъпване на нова
историческа епоха, в която църквата отмирала и започвала ерата на светия Дух, вселен във всяка
човешка душа поотделно те достигали до убеждението за пълното могъщество и свобода на
човека чрез самоусъвършенствуването му в духовно отношение; «братята» развивали
способностите си при взаимно общуване, подпомагане, контролиране. Тук вече става дума не
толкова за мистика, колкото за спиритуализация на личния и обществения нравствен живот. Тези
течения (или по-скоро едно общо течение) се запазили чак до времето на Реформацията и се
влели в нея с редица отсенки на светоизживяването и светоусещането — като пантеизъм и
квиетизъм, като «либертини» — братя на свободния дух (в Женева като анабаптисти и др.) *399+.
Чешкото предхусистко реформационно движение било също така дълбоко повлияно от ученкето
на Йоахим Флорски през втората половина на XIV век *400+. Това влиянне се проявило по-късно,
през самата хуситска революция, в схващанията и практиката на най-радикалната таборитска
група. Тя се стремяла да осъществи стопански и уравнителски комунизъм съобразно идеала за
първобитните християнски общини (ecclesia primitiva), като отхвърляла изцяло църквата, защото
щяла да настъпи нова хилядогодишна епоха (хилиазъм), свързана с действието на светия Дух
[401].
Известно е, че от сложната смес на различни еретични или църковно неканонични схващания в
Чехия се оформило общонародно антифеодално, антицърковно и противонемско движение. То се
разразило в революционна буря, засегнала цяла Средна Европа и превърнала се в първия акт на
Реформацията. Това станало в началото на XV век, по времето, когато Жана д'Арк повела
французите на народна война за освобождаване на отечеството от нашествениците англичани.
Орлеанската дева също била «осенена» от божия дух, «който й вдъхвал пророчески дар и сили»
за извършването на този подвиг.
Ето как се развивало и религиозното мислене, и наченките на новата наука и култура в недрата на
католическата църква и сред обществото. Стремежът към социално обхващане и организиране,

към стабилизиране и преустройство чрез нови светогледи и моменти, нови структурни форми,
институти и решения характеризирал живота във водещите страни на Западна Европа.
Основен фактор за всичко това е несъмнено високо развитият градски живот в тях. От него
извирала неизчерпаема творческа енергия. Тя била толкова голяма, че давала възможност на
папството и на редица европейски владетели да организират един след друг няколко кръстоносни
похода срещу османските турци; почти всички тези военни кампании засегнали едни или други
краища на българските земи.
Ако сравним състоянието на католическата църква и културата на западното европейско общество
през XIII — XV век със състоянието на църквата, религиозния живот, културата и обществените
изяви в България и Византия от същото време, ще установим следното. Двата църковни свята са
аналогични само в най-долния слой на простонародната, неразсъждаваща религиозност, свързана
със светците помагачи, чудотворците, целебните мощи, икони и пр.
От този идеен момент нататък всичко друго дели Запада от Изтока с цяла историческа епоха.
Византийската и българската църква били не само изостанали и примитивизирани, но и лишени от
социално организираща насоченост на дейността си, от морална енергия. Самотническата и
безпомощна мистична съзерцателност на исихастите е последният израз на асоциалност и
пасивност. Понятието исихазъм идва от гръцката дума hsucia, която означава спокойствие,
бездейност; душевно спокойствие, мълчание, усамотеност, недеятелност.
Във византийските църковни кръгове към края на XIV и през XV век се чували гласове за
несъпротивление на исляма и за подчинение на турците. От Солун, Атон и Цариград духовници и
църковни писатели започнали да емигрират по егейските острови и по-далеч още преди падането
на византийската столица и Солун *402+. А при завладяването на българските земя от турците
мнозина йерарси и книжовници напуснали завинаги страната и се приютили в Сърбия, Влашко,
Молдавия и Киев, изоставяйки своето паство. И византийските, и българските писатели
многократно през XIV и XV век отбелязват своето пасивно отношение към османското завоевание
— те го смятали за «божие попущение», като наказание за тежки грехове на целия народ.
Маразъм и чувство на обреченост се проявяват в дейността на църквата. Упованието в светите
чудеса замъглявало и снизявало съзнанието на нейните служители дотам, че те просто забравили
за основите на българската средновековна култура, за живителното хуманистично и
просветителско дело, започнато след християнизацията на българите от Преславската и
Охридската школа.
Затова погаснали както църковният култ, така и народната популярност на Кирил, Методий,
Климент, Наум и сподвижниците им.
И тъй в десетилетията преди османското нашествие и през XV век църквата не е играла
обществено градивна роля тъкмо поради това свое идейно и социално изоставане.
През следващите векове (всъщност още от края на XV век) народните маси трябвало сами да
уреждат църквата си, колкото и както могли. Тази църква наистина запазила паганизма и светците

помагачи, но придобила и нещо ново. Манастирите и храмовете сега се строели, изписвали,
дарявали с икони, утвари, ръкописни и старопечатни църковни книги, свещенически облачения и
недвижими имоти или пари само от селяни и граждани. Техните ктиторски портрети се появили
по стените на църквите и заговорили за едно ново социално и културно съотношение между
народ и църква. Занаятчийски цехове поддържали градски храмове и манастири, ставали техни
застъпници и настоятели, все повече ги използували като школи за елементарна грамотност. През
XVII — XVIII век в ръководството на църковния живот се намесила активно и Цариградската
патриаршия. Но въпреки това основната съзидателна инициатива си оставала в народни ръце.
Българската църква придобила и запазила възможността да.обединява членовете си на
народностна основа в качеството си на своеобразен културен институт. Променените условия
създали нов тип български светци. Това били млади хора, принуждавани насила да приемат
исляма; не отстъпвайки от християнството, те ставали жертва на османски верски фанатизъм и
загубвали живота си, превръщайки се според народната мълва в мъченици за вяра и народност,
като Никола и Георги Софийски.
Така че българската църква има различно значение за народния живот през XIII — XIV и след това
от XV век нататък. През последния период се забелязва по-друго отношение на народните маси
към нея и поради обстоятелството, че от XV век тя загубила правата си на феодален експлоататор
на хора и земя, но това пък увеличило обществения й авторитет.
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Словесни изрази на народностното обособяване у селяните

Българската народност се е образувала в периода от VIII до XII век. Етногенетичният процес, които
тя преживяла, е анализиран подробно и представен убедително до края на XII век в труда на Д.
Ангелов «Образуване на българската народност» (С., 1971). А следващите тук редове са посветени
на изявяването и обогатяването на народностното съзнание в по-късно време — през XIV — XV
век.
По границите на етническата територия се срещат отделни случаи, когато в описите се отбелязва
без административна нужда, просто по стечение на обстоятелствата и народностният произход,
макар това официално да не било прието. Започваме с българо-албанския преход при Корча. В
село Перец към 1525 г. най-късно са регистрирани трима българи, които искали изрично да бъдат
записани с народностното си име: «Деде Българин, Кольо Българин и Пеме Българин» *403+. На
още по-ранен случай от този род се натъкнахме върху територия, преливна в етническо
отношение. Касае се за записи от 1301, 1333, 1341 г. и др. във византийските «практика». Тук
независимо от стотиците български лични имена, които вече разгледахме, намираме в Струмска
област, в села из Халкидическня полуостров и в Солунско означението «българин» вместо личното
име или като фамилно име: «Димитър Българин, Василий Българин, Мануил Българин, Георги
Българин, Ана Българка»; освен това: «нива на Българина»; българите (като събирателно
народностно понятие); BoulgariwthV като лично име, а не презиме и пр. *404+ Трети случай от
такъв характер откриваме на прехода между две територии. На река Ибър, северно от Косовска
Митровица, се намирало по османски регистър от 1455 г. село, носещо името «Bulgari» по
простата причина, че е било заселено с българи, а околната народностна среда била вече в поголяма или по-малка степен сръбска. Навярно тъкмо срещата на двете народности предизвикала
от сръбска страна и името «Bulgari» *405+.
Народностно отграннчаване от гърците имаме в откъс от подробен опис от края на XV или
началото на XVI век за село Меден тепеси (?), околия Ипсала. Тук се намират както български, така
и гръцки имена. Един българин пожелал да бъде записан «Българинът Чавдар» *406+.

Използуването на народностното име българи през XIV, XV и началото на XVI век в четири
различни краища на страната за етническо отграничаване от съседите албанци, гърци и сърби
показва, че името било отдавна познато като еднозначно определен термин, с който си служели
самите българи и околните народи. Широката дислокация на този етноним дава добра представа
за народностния масив. Тя заедно с антропонимичната система от лични имена и със системата от
поселищни имена образува етнографска непрекъснатост без включване на друга сериозна
конкурираща народностна компонента освен турската. Следователно единствено въз основа на
този етнографски материал може да се обоснове научно присъствието на българската народност
като хомогенно изградена цялост. Нашите данни имат абсолютно предимство пред частичните
официални сведения за наличност на българска народност, каквито са изворните известия от
различно естество. Например у византийски автори четем, че цариградското правителство
сключило за първи път мирен договор с новата държава на българите, а върху камък е изрязан
текст, че била постагена гранична колона между пределите на българи и ромеи; византийски
летописци нееднократно съобщават, че ромеите водили война срещу българите; от актове и от
специални подаръци с надписи проличава, че византийската църква е изпращала в Охридската
архиепископия-патриаршия митрополити да «пастирствуват над българите», и пр. Разбира се, тази
група историческа свидетелства има своята относителна познавателна стойност. Първо, горните
сведения разкриват, че съществува етническа група българи, устроили дори своя държава върху
бивша византийска територия с признати от цариградското правителство граници. Тук обаче не е
ясно дали етническата група българи е била единствена в образуваната държава, или имало и
други народности, сред които българската само е оглавявала, без да бъде преобладаващата.
С други думи, сведенията от подобен род имат преди всичко политическо или военнополитическо
съдържание, като не са в състояние да покажат етнографската и демографската същина на
явлението.
Положението се усложнява от обстоятелството, че във византийските документални или
литературни извори се натъкваме покрай термина българи и на други етнически означения. Така
за населението на българска територия се употребяват и определения като скити, хуни, авари,
власи, кумани, мизи, трибали и др. Това са все имена, извлечени от античната история и от
ранносредновековните хроники. Редом с етнонима българи те предизвикват объркване на
етническите понятия. Самото смесване се правело, от една страна, за да се прояви историческа
ученост, а, от друга, за да се подценят българската държава и народност, като им се придаде
варварски характер. Описаната етническа многозначност на византийските сведения за българите
е друга тяхна слабост, която не може да бъде отстранена и затова винаги ще предизвиква
противоречия и съмнения.
Тук следва да се вземе под внимание фактът, че византийските автори не са боравели с ясно
понятие за народност, защото или говорят за племена извън тяхната държава, или за ромеи,
елини, гърци, когато се касае за поданици на империята им. Те се обединявали от признаците:
източнохристиянско вероизповедание; знание в по-голяма или по-малка степен на византийски,
макар и като втори, нематерен език; качеството на византийски поданици. А в тази поданическа

маса влизали множество народи и племена. Липсата на изработено понятге за народност
замъглява картината на народностните определения от византийска страна.
Някои исторически сведения от българска страна също не се отличават с по-голяма
изчерпателност и точност. Например владетелските актове могат да съдържат формулировката, че
царят е от български род и че властвува над българи. Тези изявления от научно гледище само
информират, че владетелят е от български произход и че в държавата му живее българска
народност. Но дали последната е единствената в нея, дали е числено преобладаваща или е в
числово малцинство, за това те не осведомяват. А това е в демографско и в политическо
отношение най-важното, защото единство на демографска единица и етнографски ареал се
получава едва тогава, когато цяла етнографска територия се свързва с цяла народност, без да има
вътре много народностни агломерати.
По-широко съдържателен писмен паметник на средновековен български цар е битолският надпис
на Иван Владислав. В него се споменава, че владетелят е усилил битолската крепост «за защита на
българския народ». По този начин се разкрива народностното множество, което е стояло в
грижата на монарха. Но и тук става дума само за един край и за народност, която не е
регистрирана като единствена в ареала.
Още по-малко могат да се използуват като доказателство за наличието на компактна българска
народност владетелските титли на българските царе. Титлите отразяват военнополитически
претенции, а не някаква реалност или пък са плод на временни политически комбинаци.
Например титлите «цар на българи и гърци», «цар на българи и сърби» или «цар на българи и
власи» (както се назовава Калоян в едно-две дипломатически писма) могат само да объркат
обикновения читател и да създадат затруднения и контроверзии сред специалистите. За какви
власи се говори, къде живеели те, в какво съотношение се намирали спрямо българите — на тези
и други подобни въпроси, поставени относно власите, пък и относно гърците, и относно сърбите,
не ще последва отгогор, който да има ясен народностен смисъл и демографски адекват.
Ето защо народностните означения в двете категории документални и литературни извори (от
византийски и български произход) би следвало да заемат подчинено положение в общата
доказателствена система за единството на народността и нейната етническа територия през XIV —
XV век.
Данните от демографско, етнографско, антропонимично и топонимично естество притежават
максимална обективна научна стойност, тъй като идват от социално неангажиран, «неутрален»
източник, който стои вътре в демографско-етнографската система и представлява част от самата
нея. Такива научни предимства нямат сведенията, получена от дипломатически и литературни
извори (византийски и български), затова е необходимо аргументацията по въпросите за
етнографската и териториалната непрекъснатост на народността (след като тя се е оформила в
предишните векове) да се изгражда по начина, застъпен в това изследване.
Към казаното може да се прибави още един момент: отграничаването на българските народни
маси от другите заобикалящи ги народности. Диференциалният белег тук в повечето случаи като

че ли в еднаква степен важел както за българите, така и за техните съседи. В нашите подробни
описи на градове и села срещаме регистрирани из всички краища на страната, случайно
попаднали в българска среда инородии от различен произход. След личното си име те
обикновено получавали прозвището по народност вместо презиме. Тези прозвища се давали от
местното население, били общовалидни и се съобщавали на османския регистратор, който ги
записвал като презимена. С други думи, етнонимът изхождал со самите народни среди.
Попадналият в търновското село Речине сърбин на име Тодор носел презиме «син на сърбин»
[407]. Друг негов сънародник Стойко, намиращ се към 1503 г. в с. Спанчево, Петричко, също е
наречен Сърбин *408+. По подобен начин добивали презимена и албанци във вътрешността на
страната. В село Сакос, Серско, живеел някой Йорги Арнаут *409+, а в село Белотинци,
Неврокопско — Михал Арнавуд *410+, в село Срамково, Кукушко, пък Оргица Арнавуд и Радо
Арнавуд *411+. Понякога е трудно да се определи дали наистина става дума за албанец или за
българин от корчанските села, преселен във вътрешните части на страната. Срешат се и
народностни прякорни презимена «Грък» — Петър Грък или Пано Гъркино, Велко Гъркино и др. от
този род *412+. И тук прозвището невинаги говори непременно за грък по народност, а може би за
човек, знаещ гръцки език или работил при гръцки търговец, изобщо живял в гръцка среда *413+.
Като че ли малко по-определен народностен характер имат лицата от унгарски произход. Касае се
за хора, останали по някаква причина в България след някои от множеството маджарски походи
из нашите земи през XIII, XIV, XV век, или по-точно за техните потомци, вече побългарели, но
запазили народностното си прозвище като презиме. Не е изключена обаче и възможността това
да са били българи, които след участие в походи срещу унгарци и поради плен в тяхната страна са
придобили и съответно прозвище. Друга група инородни, отбелязани от населението, били
германските рудари и железари, настанени из различни краища на страната още през ХIII век. Те
се назовавали «саси», тоест саксонци, понякога групово, на цели селища, напр. Саслар — в
Северозападна България, Саслъ (Сеслово), Кукушко *414+. Тук следва да се причисли и
народностното име Аламан. Така в с. Борово, Неврокопско, били записани две лица с това
презиме (бащино име) — Райко Аламан и Радослав Аламан *415+. Впрочем не е излишно да
споме:ем, че и до днес у нас се среща родовото име Аламанчеви. В нашия случай е без значение
дали лицата, дадени като Саси или Аламани, са били в действителност саксонци или техни
побългарели потомци, или просто българи с това чуждо прозвище, получено по професионален
или някакъв друг път. Важен от етнографско гледище е фактът, че се сочат определения с
етнически смисъл за отграничаване от българската народност. Иначе казано, народностното
мислене и виждане на селското население през XV век е налице.
Ние приведохме като примери само десетина случаи, макар че в използуваните от нас подробни
ленни описи сме се натъкнали на около 80 такива, и то разпределени из всички краища, защото
сме се водили от убеждението, че с натрупването на множество примери само ще се отегчи
критическият апарат, без да се промени с нещо етнографската картина.
Не бива да се забравя, че разглежданите тук народностни наименования от използуваните
османотурски описи служели като заместители на официалните бащини имена (презимена) на
регистрираните лица. Описите по принцип не посочвали народността на населението. Неговото

основно деление старало по религиозен белег. Имало «правоверни» (мюсюлмани) независимо от
тяхната народност и «неверници», което понятие включвало християнската маса. Понякога от
«неверниците» се отделяли евреите, понеже образували привилегировани общини при особен
статут. Ето защо имената на народностите не се споменавали и не се употребявали в
административната практика. Оттук и липсата на пряко означение на населението но народностен
признак в описите на селата и градовете.
***
Както видяхме по-горе, практиката на завоевателите била да запазват и използуват по възможност
всички местни имена на административните единици — малки и големи. Поне през XVI век те са
съхранени дори с граничните очертания на самите деления.
В тази средновековна система на наименования няма място за такива едри провинциални
областни имена като Северна България (или Мизия), Южна България (или Тракия), Македонска
област, Македония. Подобни означения липсват не поради някакъв случаен пропуск в отделни
османотурски административни актове, но изобщо в цялата османска документация. Преди
всичко не ги откриваме в регистрите и данъчните списъци, отнасящи се за Македонската област, с
които работихме в настоящото изследване. Това се дължи на обстоятелството, че османската
власт и нейните дребни служители, като регистратори, счетоводители, данъко-събирачи и т. н.,
нямало откъде да взимат тези областни обозначения, тъй като последните не са били в употреба
нито сред населението, нито от предишната българска администрация. Констатацията се
потвърждава от факта, че в около 180 случаи на преселнически определения към личните имена
не е използуван нито веднъж такъв термин. Като по-общи обозначения се дават «от Видин» или
някакъв друг град, от «Загорие» или «от Запланина», под които се разбират райони в
Северозападна България, в Северна Тракия, в югозападната част на Македонската област.
А едни венециански търговец в Цариград през 30-те години из XV век включвал в «Загоре» и
Северна България с пристанището Варна, макар в повечото случаи определението Загора да се
отнася по неговите записи до стоки и пристанища, които се намирали на юг от Стара планина
[416].
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предоставено от В. Гюзелев, който в статия, подготвена за печат, отнася изразите «Porto del Zagora» и
«Limene» към брега на Северна България — за Варна и Емона. В същия извор пристанищата на юг от Стара
планина са дадени поименно — Месемврия, Ахтопол и др. Сведенията се намират в изданието II libro dei
conti di Giacomo Badoer. (Constantinopoli 1436— 1439). Теsto a cura di U. Dorini е Т. Bertele. Roma, 1956, pp. 40
— 490.

Обществената активност на българите през XV — XVI век

Османското нашествие и завладяването на България от турците били наистина съдбоносни в
буквалния смисъл на думата, тъй като нанесли тежки поражения и на икономическата структура, и
на психическия строй на българите, и на тяхното обществено развитие. Като се има предвид
големият разцвет на българската култура през средновековието, може безкрайно да се съжалява
за загубата на онзи духовен потенциал, който бил зареден в народните недра.
Страната загубила преди всичко своята държавност с ликвидирането на монархията и феодалната
класа, представена от болярството, което в по-голямата си част било избито или забягнало в
чужбина или било привлечено от завоевателите и потурчено. На българските феодали били

иззети поземлените и други владения, та дори оцелелите измежду тях нямали никаква
икономическа сила. Казано накратко, населението останело без крепката опора на собствена
власт.
Това състояние дезориентирало социално българите и снасяло смут в душите им. Показателен е
«плачът» на монаха Исайя от Сяр, който към 1370 г. пише, че при завземането на Егейска Тракия и
специално на местопребиваването му липсвал какъвто и да било наставник или началник, можещ
да помогне на своите събратя пред османската напаст.
Народът понесъл особено тежко разрухата на религиозния си живот, тъй като турците връхлитали
яростно върху обители и храмове, като ги ограбвали, опожарявали или прегръщали в
мюсюлмански молитвени домове.
Не трябва да се забравя, че османците водели яростна идеологическа война срещу християните и
се стараели да ги ислямизират, за да създадат свои обществени поддръжници сред
чуждонародната и чуждоверската маса.
При такога настървение монасите и свещениците напускали местослуженето си и търсели
спасение в Сърбия, Влашко, Молдова и Украйна, където отнасяли със себе си всички по-ценни
ръкописи и прекъсвали възможността да бъдат духовни ръководители и учители на бившите си
пасоми.
Всъщност тази загуба не била по-малко тежка за българите от сриването на самостоятелното им
политическо битие. Дори в известна степен тя криела опасност от по-дълбоки вътрешни
сътресения, защото засягала емоционалните струни на тяхната душевност.
Бедата не свършвала дотук. Османското нашествие било съпроводено и от разрушаване на цели
градове (като Разград, Шумен, Лом, Стара Загора) или от събаряне на крепости и акрополи (в
Пловдив, Търново, Кюстендил, София, Провадия и др.). Били пощадени само крепостите по
Дунавското крайбрежие.
Пряко следствие от всичко това било разстройството на стопанския живот, произтичащо от
грабежите по градовете, от разпиляването и избиването на техните жители — занаятчии, търговци
и земевладелци. И положението на селяните било за окайване, понеже отвличали добитъка им,
отмъквали запасите от продукти, а домашният инвентар се разпределял като плячка между
войниците.
Ако се направи преглед на опустошени, запустели или обърнати в джамии манастири и градски
църкви в края на XIV и през XV столетие, ще се установи, че най-силно пострадала Средна и
Източна България. Писмени данни има съвсем малко, но археологическите остатъци
свидетелствуват недвусмислено за това. Прави впечатление, че от Добруджа и Варна, та чак до
Видин градските църкви били повсеместно разрушени с изключение на две-три в Търново и една
в Никопол. И манастирите били постигнати от същата участ, за което може да се съди по липсата
им в престолния град и околността му, в Червен и по реката Русенски Лом чак до село Иваново,

общо към две-три десетици. В Южна България църквите бмлп изравнени със земята, дори в такъв
стар християнски център като Пловдив. Пострадали от ръката на завоевателя Бачковският
манастир и прилежащите към него по-дребни обители, манастирите от областта Парория в
Странджа и онези в Сливенската планина. Единствено в София и в някои крайградски
манастирчета мъждеел религиозен живот, но и тук не една църква била превърната в джамия,
например Св. София и Св. Георги. И големият храм в Кюстендил бил използуван за мохамедански
молитвен дом.
Разрушителната стихия не отминала и Македония, макар и не в такъв голям обхват, на какъвто се
натъкваме в другите части на страната.
У Йордан Иванов *417+ и у Васил Кънчев *418+ се намират редица предания и податки, които
позволяват да се получи известна представа за последиците от османското връхлитане и в тази
област. Ето какво четем например за Скопие. «В приписка от 1392 г. в цветен триод се говори за
идването на турците в Скопие» *419+; в бележка от XV век, писана в трефолий от XIV столетие, се
споменава за изселване на скопяпи: «В лето 1467 се преселиха от Скопие много къщи
православни християни, без вина в речения град Конюх от арбанаските земи. Това стана при
султан Мохамед. Конюх е съграден от султан Мехмед» *420+. За същия град В. Кънчов посочва
следните данни: «По предание Мустафа паша Джамия е построена на мястото на християнския
храм «Св. Спас» *421+; «Св. Богородица — Троеръчица» била превърната в джамия; старата обител
«Св. Георги» трябва да се търси на мястото на Султан Мурад джамия, тъй като хълмът отговаря на
Виргино бърдо, където е била построена «Св. Георги» *422+. «Когато Мохамед I превзел Скопие,
той го населил с азиатци и така му дал тип на турски град» *423+. «Турците са заварили в града
много християнски църкви, от които някои са били преобърнати в джамии, а други — разсипани.
Развалянето на църквите е продължавало и след покоряването на града. Покойният Ястребов е
намерил в една ръкописна книга бележка, в която се казва, че в 1535 г. били разсипани църкви в
Скопие. За християните били запазени само две малки църквици — «Св. Димитрий» в еврейската
улица и «Св. Спас» *424+. За разорение на скопски църкви привежда същата приписка и Йордан
Иванов. «В лето 1535 расипваше църкве у Скопие» *425+. Заслужават внимание и някои сведения
за Охрид. «Патриаршеската църква, базилика, след турското завоевание била използувана като
джамия» *426+. Навярно за същата църква мисли В. Кънчов, когато казва: «Св. София» в
подножието на Горни сарай при покоряването на Охрид е била превърната в джамия.» У този
автор е написано още: «Манастирът «Св. Пантелеймон» бил обърнат в джамия, която била
полусъборена и стояла близо до «Св. София» по времето, когато руският учен В. Григорович
посетил Охрид; църквата «Св. Климент», намираща се на билото на източния хълм в Охрид, била
разрушена и на нейно място била издигната джамия» *427+. И от въпросния град били отвличани
негови жители, което се вижда от следната бележка: «В лето 1467 — в сие лето пресели цар
Мехмед охридчани в месеца октомври в деня на св. Киприан и Фаустина.» На връщане от похода
си в Албания Мехмед II, завоевател на Цариград, като узнал за междуособици и вражди между
охридските боляри и духовенството, закарал едните и другите някъде към Цариград» *428+.
Прегледът на църковните надписи и ръкописи от XV век показва, че те приблизително наброяват
270. Казваме «приблизително», защото справките са направени у Йордан Иванов *429+, у Беньо

Цонев *430+, у Маньо Стоянов и Христо Кодов *431+ и у Евтим Спрострапов *432+, а не са взети под
внимание няколкото ръкописа, съхранявани в Синодалната библиотека и в Църковния
археологически музей. Но все пак цифрата 270 горе-долу отговаря на реалното число, понеже
известен брой ръкописи, включени в нея, фигурират и у Йордан Иванов, и в описите на останалите
автори, а освен това някои са датирани пробабилно XV—XVI в., така че се получава компенсация
за сметка на пропуска.
Данните, извлечени от ръкописите, свидетелствуват, че в повечето случаи става дума за
богослужебни книги, а не за четива или богословски трактати. Това са псалтири, евангелия,
апостоли: митеи, триоди, пентикостари, служебници, требници, часослови, поменици, пролози,
патерици, осмогласници, акатисти, богородичници, възкресеници. Разбира се, има и кодекси с
преводи от съчинения на византийски богослови и преписи на Владислав Граматик и Йоан
Кантакузин, налице са книгата на Дионисий Ареопагит и няколко златоусти и дамаскини. Оттук
може да се установи, че в страната все пак са оцелели църкви и манастири, в които духовни лица
поддържали писмената традиция, макар че тя жестоко пострадала от османското нашествие и от
разорението на храмовете и обителите. Сред съхранената книжнина се срещат житията на
български светци — на Кирил и Методий, на ученика им Наум, на Иван Рилски, Прохор Пчинский,
Михаил Войн, Яким Осоговски, Иларион Мъгленски, Гаврил Лесновски, та дори и на св. Петка
Търновска. От 15 век датират и два преписа от съчинението на Черноризец Храбър «За
писмената».
Трябва обаче да се подчертае, че тези прояви на религиозен и културен живот се отнасят
предимно към втората половина на столетието, когато се забелязва вече един общ стремеж да се
преодолее запустението на духовните огнища, по-точно от 60-те години на 15 век нататък, когато
почнали да се подобряват донякъде жизнените условия. След пропадането на българската
феодална монархия и при стсъствието на висше духовенство, боляри и търговци грижата за
църквите и манастирите легнала върху плещите на народа, който и спонтанно и съзнателно я
поемал почти повсеместно, из цялата страна, където било възможно. Само Източна България
останала извън това съживяване, тъй като голяма част от българското население било избито,
изгонено, отвлечено в плен или твърде бързо ислямизирано.
Какви са особеностите на очертания по-горе процес. Отделни граждани, пък и селяни, цели
семейства, роднински групи, дори цели села се наемали да си изграждат нови църкви или да
възстановяват старите. Но усилията се насочвали повече към обителите. Тях изографисвали,
дарявали с имоти, събирали им братства, снабдявали ги с книги и църковни облачения, с икони,
свещници, кадилници и дискоси. Тази дейност се документирала с надписи, в които обикновено
се именували ктиторите, макар че не липсват и случаи, в които от боязън пред властите те не се
споменават. По изписаните стени вече не се виждали царе и боляри, и то не защото народът не ги
тачел, а защото страхът да не се разгневели турците го възпирал да рисува техните фигури. Но
затова пък там се появили портретите на самите ктитори. Показателно е, че двата големи
манастира, Рилският и Бачковският, се въздигнали из развалините тъкмо по това време — единият
през втората половина на 15 век, а другият — в началото на 16 век. Сега били подновени и

манастири в околностите на Скопие *433+, които преди били дотолкова осеяни с обители, че
носели името Мала Св. гора, нещо подобно на търновската Св. гора.
Тази дейност на народа проличава ярко в надпис от 1500 г. от село Побуже (Скопска Църногория),
намиращ се отвън над входната врата на храма «СВ. Петка», в който надпис се съобщава, че
селяните давали своя труд и «потьщанемъ» за неговото изграждане и зографисване *434].
Но нека преминем към едно сравнение на книжовната продукция през двете столетия. В същите
съчинения и описи, които привлякохме за XV век, се съдържат свидетелства, сочещи значително
нарастване на тази продукция през XVI век *435+. Ето съотношението: срещу 270 преписа и
надписа сега се набират 375. Според нас това се е дължало преди всичко на обстоятелството, че
стопанският живот на страната видимо се посъживил, което създавало по-голяма материална
възможност на миряните да жертвуват средства за религиозните си нужди.
Тогава почнала да се забелязва една по-чувствителна активност и на селяните, и на занаятчиите и
търговците от градовете. С промяната на икономическия облик се подготвяла материалната
основа на религиозната практика и се увеличавал броят на монасите и на градските свещеници.
Българската църква допринесла да се събудят мисли и действия у населението, които да му
напомнят за миналия държавностен живот на отечеството. Но тя подхранвала и неговата надежда,
че ако я вземе под свое крило, ще си осигури някакъв заместител на предишното си
самостоятелно историческо битие.
Манастирските поменици от XV и XVI век например показват, че духовенството тачело спомена за
предишното царство, започвайки поменика с изброяването на българските владетели. Така в найстария Зографски поменик (в препис от 1502 г.) към царете е причислен и Шишмановият син
Фружин, макар той да не бил стъпвал на престола *436+.
Монаси съхранявали грамоти за обители, издадени от български и сръбски царе, като ги криели в
пазви и творби и ги отнасяли тайно, след ограбването или разрушаването на манастирите им, на
по-сигурно място, обикновено в Светогорските манастири. По този начин се запазили: Мрачка
грамота (от XIV — XV век), издадена на манастира «Св. Никола» в Радомирско от Стефан Дечански
(която се намира в Хилендар); Виргинска грамота за манастира «Св. Георги» край Скопие,
издадена от Константин Асен преди 1277 г. (която също се намира в Хилендар); Витошка грамота,
издадена от Иван Шишман (1382 г.) на манастира «Св. Богородица Витошка» и село Драгалевци
(която се намира в Зограф); Шишманова грамота за Рилския манастир (1378 г.), укривана дълго
време след разрушаването му и отново възвърната на старото си място при неговото
възстановяване *437+.
Но по-важно е да се посочи обществената изява на самото население с този процес. Народната
памет поддържала без прекъсване наименования като «Царевец», хълма в Търново, на който се
извисявала по-рано царската резиденция «Св. гора», възвишението срещу бившата столица на
България, осеяно с манастири, които макар и вече разрушени, му оставили това име. Във Видин

чак до XVIII век съществувала махала, наричана «Боярска». За живи следи на историческия спомен
говорят и названията на местности като «Царева ливада», «Царев дол» и други подобни.
Самодейното начало на народа, изявено в грижата му да издига или възстановява своите духовни
огнища, налучквало и други форми на обществена активност. Той свикнал да се обляга на свои
представители — кварталните попове в градовете, които били утвърждавани от властите за
изпълнение на административни функции като: изготвяне на списъци на жителите на махалата;
определяне на данъчното им облагане според броя на възрастните и на подрастващото
поколение от мъжки пол; издирване на неблагонадеждни лица. Че тези духовници са обличани в
народното доверие, проличава от факта, че те завещавали името си на махалата, която
продължавала да го носи и след като там идвал техен приемник, например махала «Поп Койо»,
където вече имало друг свещеник — поп Иван.
Понякога християните кръщавали квартала си на името на храма, където се черкували, виждайки
в него едно свое средоточие, едно обединително звено, каквито случаи се срещат в Сяр и Костур.
И което е любопитно, османската власт признавала официално така завещаната практика.
От всичко казано дотук се вижда, че българите не престанали да бъдат общество, макар и
организирано на битова и демографска основа. Те насочвали своите социални подтици към
отправления, в които се напипва някакъв пулс на обществено съзнание. А това означава, че при
по-благоприятни обстоятелства тази душевна нагласа е могла да вземе по-ясни очертания,
адекватни на политическо мислене и политическо организиране, както станало в края на XVI и
през XVII век.
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Резюме (по-русски)

Цель данной работы — раскрыть положение болгарской народности в XV веке с точки зрения
демографии и этнографии. Это делается на материале ленных реестров османской
администрации, а также на основании налоговых реестров болгарских земель, составляемых в
различные десятилетия XV века. Автором учтены все опубликованные и ставшие достоянием
науки тексты.
Главные турецкие архивные фонды в этой области расцениваются турецкими архивистами и
историками как свидетельство чрезвычайной государственной и административной зрелости
османского феодализма, которому удалось организовать покоренные народы Балканского
полуострова в единою большую империю ранее неизвестным способом. Действительно,
указанные документы являются весьма ценным источником знаний о той эпохе и потому они
публикуются как в Турции, так и в Болгарин, Югославии и Греции. Это обстоятельство, однако, не
является доказательством справедливости бытующего в науке предубеждения относительно
уникальности указанной выше реестровой системы относительно того, что ее авторами являются
якобы представители турецкой администрации. Подобное можно утверждать лишь в том случае,
если игнорировать существование византийской системы ленных и налоговых реестров, данные
относительно которой содержатся в сотнях документов XI — XV веков. Последнаяя достаточно
широко использовалась во всех балканских странах. Таким образом, она не могла быть новостью
для населения балканских стран, которое было знакомо с ней на протяжении веков. Именно это
обстоятельство придает цифровым данным, содержащимся в ленных реестрах, большую
документальную достоверность. К тому же, в начале турецкие ленные реестры составлялись на
основании предыдущего болгарского феодально-административного деления, отличавшегося
исключительной неравномерностью и весьма сложной, зачастую запутанной конфигурацией
границ. Османские финансовые чиновники и не смогли бы составить собственные реестры, не
пользуясь уже существовавшей византийской и болгарской документации. Османские реестры
являются продолжением уже существующей традиционной системы государственного учета
податного населения и хозяйств.
В первой части рассматривается отражение османского завоевания и колонизации болгарских
земель турецким и турцифицированным населением на дальнейшее развитие и историческую
судьбу болгарского народа.
Основным источником являются документы, относящиеся к системе поселений и заселенности
страны в XV веке. Подобного рода объемлющий анализ с применением метода
непосредственного органического исследования процесса на фоне компактного
демографического состояния территории имеет место впервые. Таким образом раскрывается
характеристика отдельных географических районов.
Читатель не должен забывать, что речь идет обо всем XV веке, поскольку завоевание страны и ее
заселение турками является не однократным актом длительностью в пять-десять лет, а

чрезвычайно долгим процессом, начавшимся в 50-ые годы XIV века и тянувшимся до 80-ых годов
XV века.
На протяжении этого периода опустело 1304 сел, что означает 280 360 человек или же 56 072
семьи из пяти членов из расчета 43 (±3) дворов в селе. Часть этих людей погибла, часть — угнана в
плен и рабство за пределы страны, часть воеводы Валахии и Молдавии переселили за Дунай.
Такова и судьба жителей городов во всех краях страны. После уничтожения Болгарского
государства города продолжали оказывать сопротивление завоевателям своими местными
силами. Известны случаи весьма продолжительного и упорного сопротивления. Некототые города
и небольшие крепости принимали участие в местных восстаниях или же переходили на сторону
воюющих с османскими завоевателями армий крестоносцев, организованных государствами
Западной и Средней Европы; этим армиях помогали владетели Валахии. Но попытки городов
избежать завоевания ухудшает их положение вплоть до полной катастрофы. Большую часть
городов османцы захватили штурмом, а другие сдавались в последний момент, распростившись с
надеждой на спасение: Но и в том и в другом случае конец был один: завоеватели разрушали
крепостные стены, а также все общественные здания. Убивали не только всех защитников
крепости, но отчасти и лиц мужского пола, способных держать оружие, чтобы сломить дух
сопротивления населения. Уцелевшие горожане подвергались ограблению, а затем всех
поголовно уводили в плен и рабство за пределы страны. Во многих случаях жилые городские
кварталы разрушались или же предавались огню. Все это было продиктовано целым рядом
соображений военного и политического характера. Одним из главных было намерение полностью
лишить покоренную народность экономической мощи, политического опыта и общественного
веса авторитета горожан, с тем чтобы превратить всех остальных болгар в безропотную и
беззащитную массу.
Вот почему в специальном разделе рассматривается вопрос об уничтожении коренного
городского населения в крупных и многих небольших городов. Этот факт очень важен с историкодемографической точки зрения. Он предопределяет дальнейшую судьбу болгарской народности.
Необходимо постоянно иметь с виду, что городское население, о котором идет речь в реестрах XV
века, является уже вторичным, новым, почти полностью это выходцы из сел, добровольно или по
принуждению турецкой администрации переселившиеся в город; во всяком случае, численность
его гораздо меньше первоначальной. И это свидетельствует о подлинной силе демографической
катастрофы, постигшей города в экономическом, административном и культурном отношении.
Сии уже не играют роли старых городов. В качестве примера можно указать на Силистру, Шумен,
Тырново, Видин, Стара-Загору, Пловдив, Софию, Кюстендил, Скопле, Охрид и др.
Османское государство не создавало новых городов потому, что на завоеванных землях оно
застало столь широко развитую систему городов, что даже ее не смогло использовать полностью.
Поэтому вплоть до конца XV века некоторые города все еще представляют собой безлюдные
развалины, другие превратились в деревни, третьи вообще были снесены с лица земли и не
фигурировали на картах.

Многие поселения городского типа и в первую очередь крупные города османская власть быстро
заселяла своими колонистами, в результате чего поселения приобретали турецкий
демографический и архитектурный облик. Таким образом, существовавшая до завоевания
система болгарских городов была разрушена, а ее экономический и общественный потенциал
сведен почти к нулю. Общее количество пропавшего сельского и городского населения достигает
360 000 человек или же 68 000 семей из расчета пять человек в семье. (Без учета греческого
населения страны.) Чем было продиктовано все это? Людские и материальные ресурсы османских
завоевателей были недостаточны для того, чтобы одновременно и быстро сломить сопротивление
балканских восударств и народов; этому мешали европейские антитурецкие армии крестоносцев,
которые не раз наносили туркам поражения; мешали также внутренняя османская династическая
борьба и взаимоистребляющне войны; мешали катастрофические неуспехи турков в борьбе
против более могучих нашественников в Малой Азии. Существовали периоды, когда пребывание
турок в Европе становилось весьма проблематическим. Естественно, что это создавало у
завоевателей стремление к обеспечению тылов в Малой Азии и замедлению темпов кампании на
Балканах. Вот почему завоевание Балканов происходило поэтапно, через длительные интервалы
времени при наличии благоприятных политических условий.
Каждый успешный поход приносил завоевателям богатства разоренных городов и сел. Десятки
тысяч людей попадали в плен. Их использовали в разных целях. Большую часть продавали в
рабство на рынках Малой Азии. Таким образом, пленные также становились денежным
богатством, столь нужным султанам, их полководцам и офицерам. Другие партии пленных
использовались как рабочая сила в феодальных владениях Малой Азии или же в некоторых
городах, в тылу армии и флота в качестве ремесленников. Обычным явлением было
использование пленных в качестве личной прислуги офицеров. По своему гражданскому статуту
все пленные считались рабами; их обязывали принять мусульманскую религию, быт их
турцифицировался. В случае хорошей службы рабов освобождали, чтобы пополнить ими ряды
турецкой народности. Так масса османских турок возрастала в количественном отношении.
Так набирались денежные средства, рабочая рука — ремесленники и неквалифицированные
рабочие — для подготовки очередного военного похода. Потому султаны и их полководцы
считали необходимым захватывать в плен большие массы крестьян и горожан.
Эти действия преследовали и иную, не менее важную, цель. По истечении 40-ых годов XV века
стало ясно, что османское государство окончательно установится на болгарских землях, которые
являлись естественным и необходимым хинтерландом Константинополя, обреченного уже как
столица Византии, которому предстояло стать столицей султана. Но прочно укрепиться на
болгарских землях османская власть не смогла бы, не приняв специальных мер. Во-первых, было
необходимо уменьшить этническую массу болгар и таким образом раскрыть для турок
возможности колонизации. Турецкие колонии должны были располагаться непрерывной цепью
или же компактными гнездами среди болгарского населения. Турецкая власть должна была
находить опору в своих колонистах, занявших стратегические позиции не только в селах, но и в
городах. Так была колонизирована восточная часть болгарских земель, Эгейская Фракия и часть
македонской области. На этом колонизационные возможности османцев были исчерпаны.

Количество вновь поселившихся здесь турок было невелико, они не могли компенсировать потерь
среди болгарского населения. Поэтому непрерывно и повсеместно власти заставляли
християнское население принимать мусульманство в городах и селях. Эти меры имели особое
значение для городов, где предстояло не только создать социальную опору властей, но и
организовать ремесленное производство для удовлетворения потребностей городского хозяйства
и расположившихся в районе города турецких землевладельцев. Насильственное принятие
местным населением мусульманства является политическим принципом, освященным Кораном,
где предусматривается священная война против христиан, обреченных на истребление в качестве
неверных. Эта политика оказалась эффективной, поскольку христиане были лишены
элементарнейших прав человека. Стремясь сохранить жизнь, имущество, семью, ремесло, они
были вынуждены принимать мусульманство, что немедленно в корне изменяло их социальное
положение. В середине XV века в македонской области может быть половина турецкого
населения городов была христианского происхождения, в остальных районах учет возможен до
70-ых годов XV века: процент болгар, принявших мусульманство, исчисляется 20 — 30 %.
Выбранный нами критерий действителен лишь для первого поколения принявших мусульманство
лиц, т. е. для тех, кто был христианином и переменил вероисповедание. Следующие поколения —
сыновья и внуки принявших мусульманство болгар, учету не поддаются.
***
Общие потеры, понесенные болгарской народностью, невозможно измерить абсолютными
цифрами. Их нужно соотнести с общим количеством наличного населения (разумеется
болгарского) к концу XV века. Главным документом, на основании которого мы ведем счет,
являются ведомости османской государственной казны относительно налога на христиан (джизие)
к 1490 году. Анализ этого документа позволяет назвать цифру 890 000 человек или *…?+ семей.
Сопоставляя эти данные с определенными нами ранее потерями населения — 360 000 или 68000
семей, — мы видим, что к концу XV века народность потерпела демографическую катастрофу.
Это было подлинным биологическим коллапсом народности, давшим отражение на всестороннее
ее развитие на протяжении всех последующих столетий. Был создан вакуум в отношении
популяции и поселений, не исчезнувший ни в XVI, ни в XVII столетиях.
Нелзя определить численность болгарского населения в XIV и в XV веках, сложив цифры 890 000 и
360 000. Подобная операция не может иметь какой-либо статистической ценности, так как не
известно, как распределялись потери среди населения в XIV, а затем и в XV веках. Кроме того, нам
не вполне известен и абсолютный прирост населения на протяжении этих двух веков,
исчисляемый из расчета на 1000 человек (в промилле). В с этого мы предпочитаем просто
соотнести эти величины.
По-другому стоит вопрос о значении приведенных выше данных для развития народности. При
всех прочих неизменных условиях османского владычества на болгарских землях, не будь потери
в 360 000 человек и их естественного прироста на протяжении веков рабства, к середине XX века
народность могла бы достичь около 13 000 000 человек.

***
Убыль болгарского народностного элемента на всей территории страны мы условно принимаем
около 30 %. Результатом этих потерь является целый ряд внутренних миграционных процессов,
начавшихся в конце XV века и продолжавшихся до освобождения страны от османского
владычества. Основное направление миграций ведет к наиболее обезлюдевшим областям,
вторично заселяемым в основном крестьянами, пришедшими из менее пострадавших районов
страны. Так частично обновляется население Северо-западной Болгарии, и почти полностью
Северо-восточная Болгария, Северная Фракия, Юго-восточная Фракия и Эгейская Фракия.
Перемешались отдельные областные этнографические группы и были созданы новые условия
народностной интеграции, при которой областные бытовые и культурные признаки сливались и
объединялись. Почти без перемен осталась лишь крупная группа населения Средней Западной
Болгарии и район, доходящий до нынешнего Благоевграда — Гоце Делчева. Эти районы были
наиболее густо и компактно заселены и не были затронуты османской колонизацией сел. Потому
этнографический и фольклорный облик этих областей был наиболее однородным, здесь больше
всего сохранились традиции. В таким образом очерченном ареале сохраняется этнографическая
среда в ее первоначальном виде примерно с XIV века. Наблюдаются и некоторые другие, более
ограниченные по масштабу, миграционные движения. Вот два наиболее характерных. В период
между концом XIV и началом XV века группа павликян покинула район Пловдива и переселилась в
Северную Болгарию, где образовала целый ряд сел и поселений. В XVI веке значительное
количество крестьян из Средней Западной Болгарии обосновалось на пустующих землях
восточной части Северной Фракии.
***
Исчезновение значительной части исконных жителей сел, обрабатывающих землю, а, кроме того,
исчезновение потомственных горожан с их торговыми капиталами, с их опытом в ремеслах, с их
материально-производственной базой, их организационным опытом и связями тяжело сказались
на экономическом состоянии страны. В экономическом отношении она деградировала,
производство было свернуто. Производитель, не будучи уверен в сохранности своей жизни, не
видел смысла в увеличении и расширении производства. Дороги и рынки были ненадежны. Остро
ощущалась потребность в рабочих руках ремесленников. Отставание преодолевалось медленно и
мучительно, уже начиная с XVI века, причем при помощи активного вмешательства внешних
факторов, поскольку у турок не было ни наличия свободных торговых капиталов, ни людей, ни
времени заниматься хозяйством. Они беспрерывно были заняты военными походами,
поглощавшими накопленную государством феодальную ренту и значительные человеческие
ресурсы. Вот почему османская феодальная власть передала дело восстановления и развития
экономики в руки еврейских купцов, которые в последние годы XV река получили доступ в
империю и стали селиться целыми группами почти во всех болгарских городах на правах
привилегированных общин. Они располагали для коммерции капиталами, имели богатый опыт в
деле организации, установления и поддерживания связи с производителями и организации
караванов для вывоза сельско-хозяйственных продуктов на знакомые им европейские рынки.
Часть еврейских поселенцев организовала новые ремесленные производства.

Аналогичную положительную роль в болгарской экономике играли с начала XVI века и купцы из
Дубровника. Они создали широкую сеть своих колоний в городах, построили собственные склады
и окружили себя сотнями постоянных агентов из числа болгар, перекупщиками товаров,
производимых в селах. В целях осуществления подобной деятельности было необходимо, чтобы
османские областные власти и чиновники поддерживали относительный порядок как
необходимое условие торговли.Деятельность еврейских купцов и купцов из Дубровника явилась
фактором поддержания порядка, который, со своей стороны, способствовал развитию
инициативы сельских производителей и городских ремесленников.
Но для болгар благоприятные последствия подобного процесса экономического развития
сводились к минимуму по той простой причине, что феодальная рента и собираемые
государством налоги вывозились из страны для нужд империи, столь огромных и никогда не
удовлетворяемых полностью. Таким образом получается постоянная утечка народного богатства,
углубляется процесс непрерывного обеднения.
***
В конце XIV века болгарская народность уже представляет единое организованное целое,
основывающееся на известных устоях. Одним из них являлась царская власть и бояре. Оставляя в
стороне вопрос о том, имела ли их власть отрицательное воздействие вследствие своего классовоэксплуататорского характера, надо отметить, что она была началом связывающим. С
исчезновением болгарских владетелей и феодалов объединяющее воздействие прекратилось.
Распад общественных связей еще более углубился при отсутствии городского потомственного
населения — купцов и ремесленников, — с которыми крестьяне поддерживали как деловые, так и
личные общественные отношения. Да и сам город как таковой перестал быть притягательным
центром для своего района в силу того обстоятельства, что он перестал играть роль связывающего
звена болгарской народности. Господствующей народностью в городах стали турки. В таких
городах крестьяне чувствовали себя чужими, угнетенными, они боялись их. Не надо забывать, что
перемена коснулась не только крупных городов, но и мелких феадальных центров, на которых
зиждилось административно-территориальное деление до прихода турок. В XV веке эти центры
уже потеряли свое значение управляющего звена или же были разрушены. Так средневековый
болгарский мир лишился объединяющих его общественных звеньев и распался, потеряв вместе с
тем общественную ориентацию и чувство народностной целости, надеждности и достоинства.
Потерян был и второй оплот народностной общности болгар — церковь. На нее обрушилась
катастрофа. В первую очередь на монастыри. Они были разграблены и разрушены, они опустели.
Почти невозможно указать на неопустошенный монастырь в конце XV века. Это относится как к
таким монастырям, как Рильский и Бачковский, так и к самым маленьким монастырям в горах.
Особенно это касается земель в Восточной и Средней Болгарии. А монастырь играл важную роль в
духовной жизни человека Средневековья.
Разрушена была и система городских церквей, павших жертвой сознательной антихристиянской
политики турок. Исчезли и никогда больше не были восстановлены почти все средневековые

церкви в городах. Церковные службы можно было отправлять в частных домах, чаще всего в доме
самого священника, который наряду с этим занимался каким-либо ремеслом. Подобное
физическое, политическое и моральное разрушение института церкви было преодолено лишь
частично, и медленно, начиная с XVI века по инициативе народных масс. Им до известной степени
удалось поставить на ноги этот культурный институт на свои личные средства, своим личным
трудом, своими усилиями.
Обобщив все указанные последствия османского завоевания, мы получаем сложную и
многозначную картину деформационных процессов, воздействующих на болгарскую народность.
Короче говоря, османское завоевание и последующая за ним колонизация нанесли болгарской
народности жестокой удар, который навсегда оторвал от нее живую плоть и живой дух. Ей
предстояло на протяжении последующих веков превозмочь силу удара, которым она была
отброшена назад в прошлое и заново создать себя как самостоятельное общество (в рамках
османского феодального государства).
Формирование турецкой народности происходит в XIV — XV веках. Это сложный процесс
насильственного или же добровольного приобщения к мусульманской религии целого ряда
народностных и племенных групп в Малой Азии и внедрения мусульманского быта. Крупнейшей
из этих групп была группа византизированного христианского населения в Передней Средней
Азии. Перселившиеся же на болгарские земли османо-турецкие этнические группы и родственные
им тюркские племена, известные под общим условным названием юруков, испытывают
вторичное этническое влияние среды, в которой они живут. Обращение в мусульманство
значительных групп болгар, албанцев, греков и сербов несколько изменило лицо местных турок.
Они совершенно очевидно приобретают этнические черты, в их материальном быте (земледелие,
скотоводство, домашний уклад), как и в обычаях и некоторых элементах народного искусства
появляются новые черты. Османо-турки, обитающие на соответствующих болгарских землях,
сближаются с болгарским населением или же с греками или албанцами. Это существенно
отличает здешних турок от их малоазийских соотечественников.
Ныне, когда пять веков делят нас от демографических и этнических изменений, произошедших в
XIV и XV веках, мы можем рассуждать о них хотя и с горечью, но все же с точки зрения
беспристрастной и научной. Но для болгар того времени это была подлинная трагедия,
участникам которой пришлось переживать ее целый век. Эта трагедия привела к общественной и
моральной травме народностного сознания.
Каждое десятилетие болгарское население все больше убывало, пока наконец в итоге не
оказалось, что 680 000 человек уведены из домов, увезны в плен и рабство, были заставлены
принять мусульманскую религию, их продавали на рынках как рабочий скот. Навсегда
расставались муж и жена, родители и дети, братья и сестры. Подобная опасность десятилетиями
висела над остальным населением.
Перенесенное социальное и моральное потрясение художественное воображение народа
положило в основу фольклора XV века, в котором нашли отражение все аспекты народного

бедствия. Этот фольклор отличается неприкрытым социльно-историческим содержанием и ясной
политической тенденцией. Устная песенная традиция может рассматриваться в двух тематических
аспектах. Первый условно можно назвать «Крали Марко (или какой-либо иной герой)
освобождает невольников»; второй охватывает песни бытового содержания, где описываются все
возможные трагические ситуации в личной судьбе родителей или детей, в семье. На протяжении
веков эти песни получили чрезвычайно широкое распространение в многочисленных вариантах,
которые дошли и до наших дней. Подобное явление не имеет аналога в фольклоре останальных
славян. Содержание песен раскрывает и особую социально-психологическую черту душевного
склада болгарского народа: налицо горькое знание о постоянном присутствии зла и
необходимости ежедневной нейтрализации этого зла. В мироощущении болгарина формируется
трагическая черта, связанная с необходимостью самосохранения и замкнутостью. Высшее свое
выражение она находит в вооруженном выступлении против поработителя, становясь как бы
рефлексом.
***
Во второй части рассматривается судьба уцелевшей части болгарской народности, вынесшей на
своих плечах процесс исторического развития.
Документальные материалы, которыми мы располагаем, дают возможность выяснить несколько
вопросов различного характера.
Первый — структура крестьянской семьи как социальной и экономической единицы в условиях
только что переставшего существовать болгарского государства и в условиях османского
феодального порядка. В абсолютно всех турецких ленных реестрах как о нормальной семейной
единице идет речь о небольшой семье — муж, жена, дети — от одного до трех. Очень редко
упоминается наличие старых родителей. Отсутствуют какие-либо данные о существовании так
называемой «большой семьи» — задруги, рода. Еще более существенным является
обстоятельство, что подобная структура семьи не была вызвана какими-либо переменами,
наступившими с приходом турецкой власти, она существовала уже с XIII века, как это видно из
более древних византийских ленных реестров. Анализ этих реестров показывает, что
статистически средняя численность семьи — пять человек, т. е. столько, сколько указывается и в
турецких ленных реестрах XV и последующих веков. Все исследователи-османисты принимают эту
численность семьи. Она соотносится и с реальной численностью болгарского населения конца
XVIII века. Эта норма также связана с величиной крестьянского надела и с крайне низкой степенью
естественного воспроизводства населения в результате чрезвычайно высокой смертности среди
детей и взрослых в средние века. Так что сложные семейные формы с большим количеством
членов семьи для Болгарии являются гораздо более поздней формой, появление которой связано
с экономическими факторами на базе отмены спахийской ленной системы и стремления крестьян
освоить большие площади свободной земли. Надо добавить, что и в XIX веке сложные семейные
формы являлись не правилом, а локальным явлением, характерным для некоторых районов, для
отдельных сел или даже для отдельных групп семей в селах.

Из подробных сельских ленных реестров, где указывались имена глав семей, видно, что в
средневековой деревне под турецкой властью нет определенных лиц или институтов, которые бы
занимались общественными делами. Быть может, в XVI веке подобные сельские органы
оформились с некоторых местах, в особеннности в областях, не затронутых османской
колонизацией, там, где не было возможности содержать в качестве представителя власти
служебное лицо из турок. В интересующий нас период можно отменить лишь тот факт, что более
зажиточных крестьян вписывали в начале реестра. Среди них часто встречаются сельские
священники, что не всегда специально оговаривается.
Что касается материальной культуры деревни, особенно существенна градация производства
зерновых культур: на первом месте стоят разные сорта пшеницы, за ними идут ячмень и овес, на
четвертом месте — рожь и лишь на пятом месте упоминается просо. Это показывает, что эта столь
широко распространенная среди славянских народов культура отступила на задний план. В
некоторых районах и областях о ней даже не упоминается.
Соответственно была развита широкая система мельниц во всех селах и городах. Наблюдается
масса разрушенных или заброшенных мельниц в наиболее опустошенных районах страны, где
крестьяне, по-видимому, стали использовать ручные жернова.
Из огородных культур населению не был известен лишь горох, или же по крайней мере о нем нет
упоминания в реестрах. Земледельцы южных районов страны давно производили рис, хлопок,
анис, маслины; разводили шелковичных червей. Культура винограда была широко
распространена во всех тех районах страны, которые и поныне известны как винодельческие, хотя
под виноград отводились небольшие площади.
Данные о животноводстге весьма невелики. Создается впечатление, что эта отрасль была
полностью уничтожена и только начинала возрождаться.
***
Славяно-болгарская традиция личных имен может послужить для культурно-исторических и
социологических констатации и интерпретаций, которые иначе были нам недоступны из-за
отсутствия иных источников по интересующим нас вопросам. Поскольку антропонимический
материал в массовом статистическом масштабе как средство познания используется в
етнографической науке впервые нами, интерес может представлять методическая постановка
исследования. Новая методика относится к статистическим основам антропонимической
характеристики населения в сочетании с историко-этнографической оценкой.
На передний план выводятся господствующие и наиболее выпуклые элементы некоторых сторон
быта и культуры. Определяется народностная антропонимическая структура XV века. Структура —
это неосознанные и незримые правила, относящиеся ко всей стране, на основе каторых повсюду
преимущественно используются одни и те же имена в одной и той же форме. В данном случае
антропонимическая структура возглавляется пятью именными основами: Рад-, Драг-, Стан-, Добри Брат- с их двумястами вариантами. Видно, что значительная часть населения придерживается

консервативной родовопередаваемой традиции интенсивного использования именно этих
именных основ. По существу это есть проявление народностного выбора. Те же именные основы и
варианты имеют также и магическое значение как для личности, так и для общества: они
указывают на добродетели; на бойцовские качества; они предохраняют от болезни и смерти.
В отдельных случаях имена и култь отдельных святых, которые также занимают большое место в
именном репертуаре, могут послужить показателем специфических явлений народной культуры.
Таков например культ святой Петки Тырновской (Прасковьи), который, по-видимому, полностью
сместил народный культ Климента и Наума, Кирилла и Мефодия.
Книга завершается наблюдениями над проявлениями сознательного народностного
отграничивания болгар от соседних и более удаленных народов (речь не идет о турках), с
которыми он мирно сожительствовал или же с которыми знаком по отрывочным сведениям.
Народностное сознание болгар ясно фиксируется на всей этнической территории; отграничивание
от соседних народов ясно чувствуется.
В то же самое время в XV веке в административных документах и в практике полностью
отсутствуют отграничивающие областные имена или же географические понятия как Македония,
Мизия и Фракия. О Македонии не упоминается и в более ранние века Средневековья. Вместо этих
понятий существует народная терминология для указания на области и более отдаленные
районы, до большой степени использовавшаяся и в административных актах. Она почти
одинакова для всех областей. Это слова «Загорие», «Запланнна», встречающиеся и в югозападной части македонской области, и в Родопах, и во Фракии, и в Северо-западной Болгарии.
Отход от официальной византийской географическо-исторической терминологии весьма
показателен. Это обстоятельство указывает на единый народностный подход к областным
обозначениям: он связывается с караванными путями, объединяющими отдельные части страны
во внутреннюю систему.
Summary (in English)

The purpose of this book is to throw light upon both the demographic and ethnographic status of the
Bulgarian nationality in the XV century. That is possible owing to the Ottoman feudal inventories and tax
registers concerning the Bulgarian territories, the inventories being made up in the course of the
different decades of the XV century. The author has taken into consideration all pertinent texts
published and put in scientific circulation.
The basic Turkish archival funds concerning this matter have been assessed by the Turkish archivists and
historians as an exclusive achievement of a considerable state and administrative maturity of the
Ottoman feudal order which organized the subdued peoples on the Balkan Peninsula within the
framework of a huge Empire in a manner unknown before. These documents do have extremely rich
contents and it is for this reason that they are being published in Turkey as well as in our country, in
Yugoslavia and in Greece. But this does not justify the scientific prejudice so created regarding the

Turkish authorship of the registration system in question and regarding its uniqueness. This could be
maintained only if the Byzantine feudal (fief) and tax administrative-territorial registration, well-known
according to hundreds of documents in good preservation dating back from the XI to the XV century and
used fairly well in all Balkan countries, is ignored. It is not a novelty in the least but a phenomenon with
which the population has been familiar for centuries on end. And it is this very ancientness that attaches
a comparatively greater documental strength to the information expressed in figures in the feudal
inventory lists. The very initial Turkish description was based on the preceding Bulgarian feudaladministrative division, which was extremely uneven, with complicated configurations and boundaries
messed about to a great extent. The Ottoman financial officials would not have been able to make up
their registers if they had not used locally the Byzantine and Bulgarian documentation. The Ottoman
registers continue the tradition of this sort of giving an account to the state concerning the taxable part
of the population and the economic units (projects).
In the first section of the book light is thrown upon the influence of the Ottoman Conquest and the
colonization of Bulgarian territories with Turkish population and with population that had been
rendered Turkish; the consequences are pointed out resulting from these changes and influencing the
status and the further development and fate of the Bulgarian nationality.
As a fundamental source can be used the documents concerning the condition of the settlement
(colony) system and the degree of peopling of the country in the XV century.
A wide-ranged analysis like this is being done for first time, the method of the living organic watching of
the process of the compact demographic status being used. In this way the characteristic of the
individual geographic districts is found out.
The reader should not forget that the whole of the XV century will be presented before him because the
conquering and the settling of this country by the Turks is not a single act taking place in the course of
five or ten years, but an extremely long lasting process which took place between the fifties of the XIV
century and the eighties of the XV century.
1304 villages in total have lost their population and become deserted in the course of that time, this
involving 280 360 persons or 56 072 households — five members each, the rate being 43 (±3)
households in a village. These inhabitants were partly exterminated, partly abducted as captives or
slaves out of the country, partly deported (resettled) beyond the Danube by the chieftains of Wallachia
and Moldavia.
Similar was the fate that afflicted the citizens all over the country. The towns put up resistance to that
after the destroying of the Bulgarian state but that time it was done with the help of local forces. The
resistance was continuous and tenacious in some places. Some towns and smaller fortresses were either
taking part in local uprisings or were passing to the side of the anti-Turkish Crusaders' armies, organized
by the West and Middle European countries, aided by the Wallachians (Rumanian) rulers. But the
striving of the towns to escape from the Ottoman Conquest aggravated their fate down to their
thorough catastrophe. Most of them were captured by assault, and others surrendered at the last
moment having lost every hope for success. But all of them had the same disastrous end. Their

strongholds were pulled down to such an extent that they could be no more used as defensive facilities,
all public buildings being pulled down together with them. Not only the defenders of every stronghold
but partly also men capable of carrying arms were, slayed right on the spot, the purpose of this being to
subdue the spirit of resistance of the population. Those who survived were robbed of everything
beforehand and then led into captivity and slavery of the country. In most of the cases the city
residential quarters were either destroyed or set on fire. All that was done for a lot of reasons of both
military and political nature.
One of the major reasons was to deprive completely the subdued nationality of its economic strength,
political experience and social authority of the native inhabitants in order to render the rest of the
Bulgarians into a submissive and-completely defenceless mass. That is why a special section treats the
matter concerning the destroying of the native inhabitants of the major towns and a considerable
number of minor ones. This both historical and demographic fact is very essential. The problem
concerning the further fate of the Bulgarian nationality has been solved by its help. We have always to
bear in mind that the population of the towns, information about which we can find in the registers
from the XV century, is a secondary one, almost thoroughly new, having come in large numbers from
villages either voluntarily or by force on the part of the Turks but their number was comparatively
smaller than the original one. This difference in number discloses the whole strength of the
demographic catastrophe which overtakes the towns in economical, administrative and cultural respect.
They play no more their former part. As an example in this connection we can point out Silistra,
Shoumen, Tirnovo, Vidin, Stara Zagora, Plovdiv, Sofia, Kyustendil, Skopje, Ohrid, Syar and other towns.
The Ottoman state did not create any new towns because it overtook a widely developed system of
towns which could not even be utilized by the conquerors. That is why till the end of the XV century
some towns were still uninhabited ruins and others turned into villages.
In a number of settlements (colonies) of the urban type and first of all in the major towns the Ottoman
authorities accommodated quickly its colonists (settlers) who lent step-by-step a Turkish demographic
and architectural appearance of the settlements.
For the reasons mentioned above the system of Bulgarian towns established before was destroyed and
its economic and social potential — brought down practically to naugth.
So the total number of the disappeared Bulgarian population is 360 000 people or 68 000, households 5
members each (without considering the Greek population in the country).
Why was all that done? The Ottoman human powers and material sources were insufficient for an
immediate and quick breaking of the resistance on the part of the Balkan countries and peoples as well
as for an economic and colonizers' assimilation of their lands. An obstacle for that were also the
European anti-Turkish crusading armies which not for once had defeated the Turks; another hindrance
were their own Ottoman struggles among dynasties and mutual destructive wars, the catastrophic
failures of the Turks in their fight against other more powerful invaders in Asia Minor being another
obstacle. There were periods of time when it was quite problematic for the Ottomans whether to
remain or not. It is only natural that all those conditions made the conquerors desire to reinsure in their

estates in Asia Minor, delaying the campaigns in the Balkan countries. That is why the subjugating of
those countries was carried out in individual shorter phases within the limits of long intervals of time
only under favourable political conditions. Every successful march brought along riches from the ruined
towns and villages as well as scores of thousands of people, abducted as captives. They were used in
different "ways. Most of them were sold as slaves somewhere at the markets of Asia Minor and Levanta.
In this way the living persons were directly turned into financial resources, so much needed by both the
Sultan, the generals and their officers. Other lots of captives were either employed as man-power in the
feudal fiefs in Asia Minor or kept available at any time for the purposes of doing various artisan's jobs in
some towns, in the army's rear and the Navy. It was an everyday occurrence for these slaves to serve as
personal servants of the officers. All the captives who had remained for good in the conqueror's hands
were slaves by civil statute; and the slaves had to adopt the Islam and the Turkish ways and manners of
life. When slaves proved to de good workers they could be set free in order to be included into the
Turkish nationality. In that way the Ottoman masses increased in number. In that way funds were
accumulated as well as hands for the craftsmanship and unskilled working population, requisite for the
preparation of the following military march. It is for this very reason that the Sultans and their generals
considered necessary the capturing of large lots of peasants and citizens.
By these actions of theirs they were aiming at another important target too. After the forties of the XV
century it was already sure for the Ottoman state that it would consolidate its hold if the Bulgarian lands
which would be the natural and necessary hinterland of Constantinople [Tzarigrad]. It had already been
determined as Byzantine capital and its becoming a residence (head office) of the Sultan was
forthcoming. But the Ottoman authorities could not set up for sure without having adopted special
measures. First of all the ethnical mass of the Bulgarians had to be reduced, a part of it being taken from
it by force, releasing in this way a free space for Turkish colonies. They had to organize in separate
places continuous blocks of settlers or at least considerable groups among the Bulgarians. The Turkish
power had to be supported by its colonists who had taken up a strategic position not only in villages but
in towns too. In this way was colonized the Eastern part of the Bulgarian territories, Aegean Thrace and
a part of the Macedonian district. By that the colonization abilities of the Ottomans were exhausted.
The number of the settlers was not particularly large. It could not compensate the losses caused by the
disappearance of the Bulgarian population. That is why the conversion to Mohammedanism of the
Christians was applied continuously all over: in towns as well as in villages. These measures were of a
particular importance in the towns, where not only a social support of the authorities had to be created,
but a mass of artisans to provide for the urban economy and to satisty the needs of the Turkish
landowners, living in a certain district. The Islamization is a political principle, sanctifield even by the
Koran, which provided for a sacred war to be carried against the Christians, since they are infidels,
doomed to extermination. That policy was efficient, because "those infidels" were deprived of
elementary human rights. Wishing to save their life and property, their constant subsistence on the
handicrafts, they were compelled to adopt the Islam, which altered suddenly and radically their legal
and social position. In the middle of the XVI century in the Macedonian district may be half of the
Turkish population in the towns was of Christian origin. The calculation concerning the remaining
districts is available up to the seventies of the XV century and that is why the percentage of the

Bulgarians converted into Mohammedans was between 20 and 30 per cent. But our criterion is of such a
nature it concerns only the first generation of persons converted into Mohammedans, i.e. those who
had been Christians and in the course of their lives have changed their while the following generations
which are the sons or the grandsons of those made Turkish, are beyond any calculation.
The total value in figures of the human losses that the nationality has suffered is not measured only in
absolute figures. That value should be brought into proper correlation with the total number of the
population available towards the end of. the XV century (Bulgarian population, of course). The main
document that we can use for the purposes of our calculations are the accounting pay rolls (pay bills) of
the Ottoman fisc concerning the tax imposed on the Christians (the so called "djizie") towards 1490.
After the analysis of this document the following figures are obtained: 890 000 people in 178 000
households. Upon comparing these figures with the losses of population, established hereabove — 360
000 in 68 000 households — it is evident that the nationality has suffered a demographic catastrophe
towards the end of the XV century.
That is a real biological collapse of the nationality, which had an all-round influence on the development
in the course of all the following centuries. A settlement and population vacuum is created and it does
not disappear in the XVI and even in the XVII centuries.
By just adding in a total amount the figures 890 000 plus 360 000 people, it is not possible to calculate
how much the Bulgarian population was in the XIV century and then in the XV century. This adding
operation will be of no statistic value. That is because we are not aware of the distribution of losses of
population in the XIV century and then in the XV century. Besides we are completely not aware of the
absolute accretion of the population in the two centuries mentioned, the accretion being calculated per
one thousand people. That is why we would prefer to leave the two statistic values in an ordinary
juxtaposition.
However, the importance of the above mentioned data with respect to the future development of the
nationality, is quite a different matter. If all the other conditions of the Ottoman domination over the
Bulgarian territories till the Liberation of Bulgaria were unchanged, the loss amounting to 360 000
together with its natural increase during the centuries of slavery, would enable the nationality to come
to the total of some — 13 000 000 people.
We can fix the debulgarizing of the country conditionally at about 30 per cent. It gave birth to a number
of internal transmigration movements, which started towards the end of the XV century and lasted till
the Liberation from the Ottoman domination. Those movements were directed basically and mainly to
the most depopulated and debulgarized regions, which are peopled for the second time mainly with
peasants, who have come in large numbers from the regions not so much affected. In this way is partly
renovated the population of North-West Bulgaria, of almost the whole of North-East Bulgaria, Northern
Thrace, South-East Thrace and Aegean Thrace. The individual regional ethnographic groups mingled and
new conditions were created for an integration of the nationality, where the regional characteristic
features with respect to living conditions and culture blended and fused together. Almost unchanged
remained only the big mass of the population in the middle part of West Bulgaria and the district around

Blagoevgrad — Nevrokop [Goce Delchev]. They were most densely and compactly populated and not
affected by the Ottoman colonization in the villages. That is why the ethnographic and the folklore
appearance of this district is more homogeneous and with a more intensive traces of the old. In the area
mentioned above, is preserved a continuous ethnographic environment in its original appearance, for
instance, from the XIV century. Other transmigration movements of a more limited range can be
mentioned too. Here are two of them that are more typical. Somewhere in the period between the end
of the XIV and the beginning of the XV century a group of the Paulician [Pavlikeni] population left the
district of Plovdiv and resettled in the Northern part of Bulgaria where a number of villages and towns
were formed. And in the XVI century a considerable number of peasants from the middle part of West
Bulgaria settled on the uncultivated lands in the Eastern part of North Thrace.
The lack of a considerable part of the old inhabitants of the villages who had taken care of the
agricultural work and in addition to that the old townspeople with their commercial capital, experience
in crafts, material production basis and organization, had a very hard effect upon the economic
condition of the country. The latter degraded from the economic point of view, the rate of production
was reduced. As the producer was not in a very safe position in connection with his life he had not the
particular desire to increase the yields. The high-ways and the markets concealed a lot of dangers. A dire
necessity could be felt for (of) artisans. This backwardness was overcome in a slow and painful manner
from XVI century on and it was done only with the interference of external economic factors since the
Turks had no commercial funds available, no people, no time to be occupied with agriculture. They were
constantly busy with military marches that absorbed the feudal rent, collected by the state as well as
considerable human resources. That is why the Ottoman feudal power (authorities) transferred the
restoration and development of the economy into the hands of the Jewish merchants, who in the last
years of the XV century were admitted to the Empire and settled in groups in almost all towns
possessing the rights of privileged municipalities. They came with certain funds available which were
necessary for the commercial activities, they had a rich experience in organization, in creating and
keeping connections with the producers, experience in arranging caravans for export of goods of
agricultural origin to the European markets with which they were already familiar. A part of the Jewish
settlers gave rise to some new crafts.
The merchants from Dubrovnik played an analogical positive part in the Bulgarian economy in the
beginning of the XVI century. They built a wide network of colonies in the cities, established storehouses
of their own and surrounded themselves with hundreds of constant Bulgarian agents and second
successive buyers of goods from the villages. For the purposes of those activities being done, it was, of
course, natural that the Ottoman authorities and their officials ruling the districts should maintain more
or less the economic order and security as conditions, necessary for commerce. The activities of the
Jewish and the Dubrovnik merchants were the factor, maintaining that order that untied the initiative of
the farmers and the city artisans.
The Bulgarian people could use but a minimum of those favourable consequences of the renewed
economic development, the reason for that being simple and namely — the feudal rent and the feudal
taxes were exported out of the country in order to satisfy the needs of the Empire, which were always

great and not sufficiently satisfied. In this way a constant flowing out of people's wealth took place that
intensified the continuous process of impoverishment.
Towards the end of the XIV century Bulgarian nationality represented by itself an organized integrity
which was supported by number of mainstays. One of them was the tsar's power and the boyars. In
spite of the fact that their power had a reverse effect because of its class-exploiting character — it was a
sort of connecting link. Together with the disappearance of the rulers and the feudals, their linking
influence ceased to exist. But the disintegration of the social links got more complete with the
disappearance of the hereditary city population, i.e. merchants and artisans with whom the peasants
had often been in business and social intercourse. The city itself had lost its power of attraction as a
centre of the region since it could function no more as the common bond that tied together the
Bulgarian nationality. The Turks established themselves as a ruling nationality in it. The peasants felt
somehow alien, frightened and depressed in that sort of city. We should not forget that this change
affected not only the large cities but the small ones too, on the basis of which the administrativeterritorial system had been built before the invasion of the Turks. In the XV century these centres either
lost their importance of ruling places or were destroyed in the majority of cases. Thus Bulgaria of the
Middle Ages was deprived of the linking social elements and disintegrated, losing at the same time its
social orientation and the sense of integrity, security and dignity.
The insecurity of the Bulgarian was increased because one more support was lost — that was the
church. It was affected catastrophically, the monasteries being in the first place. They were robbed of
everything, destroyed and deserted. It is with difficulty a monastery can be found that has not been
affected by the devastation in the XV century, from Rila and Batchkovo monasteries (Rilsky and
Bachkovski) to the smallest mountain cloisters. This concerns the lands of the East and Middle Bulgaria
in particular. And monasteries played an important part in the spiritual life of the medieval man.
The system of the town churches was destroyed too, the churches becoming the victim of the deliberate
anti-Christian and Islamisation policy of the Turks. That is why almost all of the medieval churches in the
towns disappeared and they were never again restored. The divine services could be done in the private
houses in. various quarters, that being the priest's house most often, who was at the same time an
artisan. That physical, political and moral destroying of the church was overcome partially and slowly
from the XVI century on and that was on the initiative of the people's masses. It was they that with their
own means, labour and intercession succeed to a certain degree in strengthening this cultural
institution.
If we summarize all consequences of the Ottoman conquest above-mentioned, we shall get a
complicated and intricate pattern of deformation processes, influencing the Bulgarian nationality. In
short, the Ottoman conquest and the subsequent Ottoman colonization delivered a very strong blow on
the Bulgarian nationality, tearing off in this way for ever alive flesh and spirit from it. In the course of the
centuries to come the Bulgarian nationality had to surmount the impact by which it had been thrown off
back to the past and to recreate, as the master of its own destiny, again an independent society (within
the limits of the Ottoman feudal state), bearing the endowments of the new in all manifestations of life.

The formation of the Turkish nationality takes place in the XIV — XV centuries as a complicated process
of forcible or voluntary conversion into Mohammedans and into Turks of a great number of national and
ethnic (tribal) groups in Asia Minor. It is natural that in this Ottoman multitude one of the numerous
components is the Byzantinized Christian population in the front part of Asia Minor. But the migrated to
Bulgarian territories Ottoman-turkish ethnical groups and the congeneric Turkish tribes, known as Juruks
(a general conditional name), suffer the secondary ethnical influence of the environment in which they
get to live. The Islamization of the considerable groups of Bulgarians, Albanians, Greeks and Serbians
complicate the national physiognomy of the local Turks. They acquire quite evidently some new
ethnographic features, in material life (agriculture, cattle-breeding, home life), in customs and some
elements of popular art (folklore). In this way the Ottoman Turks from the relevant Bulgarian districts
become intimate either with the Bulgarian population or with Greeks and Albanians. And this local
peculiarity of the Turks differentiates them considerably from their Asia Minor fellow countrymen.
Today, looking backwards, though grieved at the demographic and ethnographic changes that took
place in the XIV and XV centuries, we are able to discuss them from an unbiased and scientifically
objective point of view. But the Bulgarians living at that time could only suffer that national tragedy,
suffer and endure it incessantly for a whole century. This tragedy has resulted in the social and moral
shock that came upon the people's conscience.
The Bulgarians were losing numbers decade after decade until in the end the heavy balance got down to
680 000 people. All these people were driven away from their dwellings; lost their families, their
property were sent away in capture and slavery, were subjected to conversion into Mohammedans,
were sold at the markets as if they were cattle. Husband and wife, parents and children, brothers and
sisters separated for good. That destiny impended on those survived the disaster too; the disaster could
overtake them during the following years.
On the basis of this social and moral shock the people's artistical imagination creates in the XV century a
folklore, reflecting the misfortune of the people in all its aspects. This folklore has quite an open social
and historical contents with a clear political tendency. The oral song tradition involves two ranges of
themes. The first one can be called conditionally "Krali Marko (or some other hero) sets free three
chains of slaves"; the second range covers songs about life of the people and it depicts all possible tragic
situations in the private life of the individual families, parents or children. These songs were in the
course of centuries widely spread in hundreds of versions which have been preserved up to this day.
This is a sort of phenomenon that has no parallel in the folklore of the rest of the Southern Slavs. The
contents of the songs reveals a social and phsychological feature in the spirit of the people. This
accounts for a bitter awareness of the permanent presence of the evil and the necessity of its daily
neutralizing. A tragic feature leaves a deep trace in the world outlook of every Bulgarian and this is
related to the sense of self-defense and locking into one's own self. The severe result of this feature is
the rebuff against the conqueror/weapon in hand, this being a constant vital reflex (reflex of life).
In this section we transfer our attention to the alive and survived part of the nationality, which bears
single-handed the historical development during the following centuries.

Our documental material enables the raising and solving of several problems of different nature.
The first problem concerns the structure of the peasant family as a social and economic unit of the just
ruined state and under the conditions of the Ottoman feudal system. The normal and absolutely
everywhere existing in the Turkish feudal inventory lists, family unit, is the small family — husband, wife
and children (1 — 3). Rare are the cases where there are grandparents. Data whatsoever are absent as
to the existence of the so called large family, united family, community or clan. What matters more is
that this family structure was not provoked by any changes arisen under the Turkish domination, but it
was existing as early as in the XIII century, according to the older Byzantine inventory lists. Their analysis
reveals that statistically the average number of the members of one household is 5 persons, i.e. as much
as it is in the Turkish feudal inventories from the XV century on. This number members in one household
has been accepted by all research workers — Ottomanists. It corresponds to the realistic figure
concerning the population of Bulgaria by the end of the XVIII century. This rate is closely connected to
the area covering the village fields and to the extremely low degree of a natural reproduction (increase)
of the population because of the high death rate among children and adults in the Middle Ages. So that
the complicated family forms of a great number of members in our country are rather late occurrences,
related to economic reasons, resulting from the abolishing of the spahi feudal system and the striving of
the peasants to cultivate larger quantities of free land. Still in the XIX century the complicated family
patterns are not a rule but a local phenomenon in some districts, in separate villages and even among
separate groups of families in the villages.
From the detailed feudal inventory lists concerning the villages and involving the names of the heads of
households it is evident that in the medieval village under Ottoman rule there is no explicitly mentioned
person or institution to take care of the social arrangements. Maybe some sorts of village organs were
set up locally in the XVI century, particularly in the districts not affected by the Ottoman colonization,
where it was not possible to support a Turkish official, representing and exercising power. But during the
period of time in which we are concerned, it is evident from the lists that the people of consequence
and well-to-do people rank in the initial places. The village priests are among them very often but they
are not mentioned everywhere.
Out of the features of material culture in the country of a particular importance is the fact that the
production of cereals (in their variety) has the following gradation. In the first place are the different
sorts of wheat, followed by barley and oats, then — rye and then — millet is mentioned in the fifth
place. This shows that the millet, so widely spread among the Slav people, has for a long time receded in
the background. It is not even mentioned at all in some regions and districts.
Correspondingly a wide system of water-mills was developed in all villages and towns. Mass destroying
or deserting of those mills is apparent in the most devastated districts of the country, where the
households have probably used their domestic millstones.
From the vegetable crops the population was not familiar only with peas or at least those accounts are
not mentioned. Despite this fact the land-owners from the most Southern districts had for a long time

produced rice, cotton, anise and olives; silkworms were bred. Vines were widely spread in all those
regions which are known even today as wine-producing, although the vineyards occupied small areas.
The information available concerning cattle-breeding is rather scarce and superficial. This creates the
impression that this branch was fairly ruined and from that time on was restored.
***
The Slav-Bulgarian tradition in the Christian names may be used for cultural-historical and sociological
interpretations which we could not attain otherwise because of the almost complete lack of other
sources concerning the matters of our concern. As we use for the first time in the ethnographic science
antroponymic material in a mass statistical scale as a means of cognition, the methodic arrangement of
the investigation is of interest. The new method concerns the statistical bases of the antroponymic
characteristics of the population combined with a historical and ethnographic evaluation. In this way the
outstanding and dominating elements regarding some aspects of life and culture, get to the foreground;
the national antroponymic structure of the XV century is defined. Structure involves the unintentional
and invisible rules and regulations, valid for the whole country which maintain the priority in usage of
one and the same names everywhere. In this case the antroponymic structure is dominated by five
name stems: Rad-, Drag-, Stan-, Dobr- and Brat- with their variants which are over and above 200. It is
evident that a considerable part of the population maintains a conservative, regularly transferred
tradition in the intensive usage of these name stems. As a matter of fact this is a sort of manifestation of
national preference. But those same name stems and variants have a moral and magic meaning for the
personality as well as for society: they imply virtues, fighting qualities; they protect from disease and
death.
In some individual cases the names and worships of some saints who also occupy wide place in the
repertory of names, can serve as an indicator of specific phenomena in folk culture. Such is the case with
the worship of St. Petka of Tirnovo which seems to have extinguished the people's worship to Kliment
and Naum and to Cyril and Methodius.
The book closes with an account of the observations of the manifestations of conscious limitation of
Bulgarians from the neighbouring and far off peoples (without mentioning the Turks here), with which
they lived in peaceful coexistence or which he knows from fragmentary information. The national
consciousness of Bulgarians is clearly fixed on the whole ethnical territory, distinguishing from the
neighbouring peoples.
At the same time in the XV century completely arc missing the demarcating district names and
geographic concepts from both the administrative documentation and practice, the names being such as
Macedonia, Moesia and Thrace. Macedonia is not mentioned in the earliest centuries of the Middle
Ages too. Instead of those concepts a popular terminology existed for meaning districts and far off
regions, this terminology being used in administrative statements (acts). It is almost one and the same
for all districts. Such were the words "Zagorie" (from beyond the mountains) and "Zaplanina" (from
beyond the mountains) which occur also in the South-West part of the Macedonian district, in the
Rhodopes district, in Thrace and in North-West Bulgaria. This departing from the official Byzantine

geographic and historical terminology is rather significant. It is an indication of a uniform national
approach to the district designations, which is related to roads and passages for caravans, uniting the
separate parts of the country in a common system.

