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ÀÒÀÍÀÑ ÏÅÒÐÎÂ ØÎÏÎÂ, 
ÈËÈ ÇÀ ÁÈÒÊÀÒÀ ÍÀ ÂÚÇÏÈÒÀÍÀÒÀ ÄÎÁÐÎÒÀ 

ÇÀ ÏÚËÍÎ ÂÚÇÐÀÆÄÀÍÅ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈß
(ïóáëè êó âà ñå çà ïúð âè ïúò)

Ïàí÷î Øîïîâ

Около 1800 г. в Панагюрище присти га нов за сел ник – Вълко 
Иванов, от с. Огоя, Софийско.

Село Огоя, Софийско, е раз по ло же но по юж ни те скло но ве 
на Стара планина, пръс на то на ма ха ли по по ре чието на ре ка 
Огойска. Още от ма лък Вълко се уста но вя ва в София, къ де то чи-
ра ку ва в та баш ка ра бо тил ни ца. Табашкият за на ят в го ди ни те на 
роб ст во то, как то в София, та ка и в по-го ле ми те на се ле ни места, е 
в ръ це те на тур ци. Те не поз во ля ват да се из ди гат в майсто ри бъл-
га ри и мла дият Вълко, след ка то добре изу ча ва за на ята ка то чи-
рак и кал фа, на пуска София и се за сел ва в Панагюрище. Една от 
при чи ни те е, че по то ва вре ме там има по ве че от добри усло вия за 
раз ви тие на та баш кия за на ят. Панагюрище е ов чар ски цен тър, в 
пла ни на та се от глеж да едър и дре бен до би тък, дже ле пи до кар ват 
сто ка за угоява не и от вън, а през есен та се ко ли зна чи тел на част 
от дреб ния до би тък за при гот вя не на пастър ма, саз дър ма, со ле но 
ме со, лой и ня кои мес ни де ли ка те си, които тър гов ци те из на сят и 
про да ват по па за ри те на об шир на та Османска им пе рия. Поради 
то ва в Панагюрище има мно го ко жи, пре дим но от дре бен до би-
тък, за пре ра бот ка. Река Луда Яна га ран ти ра доста тъч но во да, не-
об хо ди ма за обра бот ва не на ко жи те. Но в Панагюрище има и дру-
го важ но усло вие, което осо бе но привли ча Вълко Иванов. Тук 
тур ска та власт не се чув ст ва ка то в София и не се ме си в за на яти-
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те, в то ва число и в та баш кия ес наф. В Панагюрище Вълко мо же 
сво бод но да ра бо ти ка то майстор и да от крие своя та баш ка ра бо-
тил ни ца.

И Вълко Иванов, кой то вед на га до би ва пря кор Шопа, ка то 
из сел ник от Шоплука, ку пу ва имо ти око ло ре ка Луда Яна и от-
кри ва ра бо тил ни ца за обра бот ва не на ко жи, та бак ха на. Известно 
вре ме се за ни ма ва и с дже леп ст во и натруп ва добро състояние.

Вълко Иванов – Шопа е ро до на чал ник на ро да Шопови в 
Панагюрище. В гра да има и дру ги три ро да Шопови, които ня мат 
об що с ро да на Вълко Шопа.

Единият род е съз да ден от Стоил Шопа, ро дом от се ло Долни 
Богров, Софийско. Той се за сел ва и за до мя ва в Панагюрище. 
Известен пред ста ви тел на то зи род е Георги Стоилов Шопов, син 
на Стоил Шопа, кой то е сред пър ви те после до ва те ли на Лев 
Толстой в България и раз простра ня ва не го во то уче ние. Георги 
Шопов пра ви по се ще ние на Толстой в Ясна поляна, Русия.

Вторият род Шопови е с ро до на чал ник дя до то на бра тя та 
Иван, Владимир и Димитър Маркови Шопови, от които пър ви те 
два ма са по лит зат вор ни ци пре ди 9 сеп тем ври 1944 г., а тре тият – 
Димитър, за вър ш ва хи мия в Съветския съ юз и ста ва про фе сор в 
хи ми чески ин сти тут.

Третият род Шопови тръг ва от дя до то на Никола Шопов, ин-
дустриалец в Панагюрище пре ди 9 сеп тем ври 1944 г. Той хо ди на 
ра бо та из со фийски те се ла и се при би ра в Панагюрище в шоп ско 
облекло – бе невре ци. Оттам и той по лу ча ва проз ви ще „Шопа“.

Вълко Иванов – Шопа се за до мя ва в Панагюрище. Жени се 
за Лула Бобекова, сестра на Станьо Бобеков, ба ща та на пред се да-
те ля на мест ния ре во лю ционен ко ми тет и ръ ко во ди тел на Воен-
ния съ вет и Привременното пра ви тел ст во през Априлското въста-
ние Павел Бобеков. Вълко и Лула имат пет де ца: Петър, Панчо, 
Йончо, Иван и Цвета. Четиримата му си но ве участ ват в Април-
ското въста ние, а внук му Павел П. Шопов е в Хвърковатата че та 
на Георги Бенковски. Вълко Иванов – Шопа уми ра на око ло 
85-го диш на въз раст. Всичките му де ца ми на ват през та баш кия за-
на ят, с не го оси гу ря ват пре пи та нието си. Първият от си но ве те му 



13Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 2/2020

Петър жи вее до 55 го ди ни и оста вя се дем де ца: Атанас, Павел, 
Делчо, Стефан, Иван, Ана и Мария.

Атанас Петров Шопов, бъ де щият ака де мик, е ро ден в 
Панагюрище на 18 яну ари 1855 г. В род ния си град за вър ш ва през 
1863–1865 г. та ка на ре че но то „Голямо школьо“. Негов учи тел е 
Васил Чолаков, то га ва гла вен учи тел на учи ли ща та в Панагюрище, 
при по мощ ник-учи тел Искрьо Мачев. „Малкото школьо“ во ди 
Петко Каролеев. В своите спо ме ни за Васил Чолаков, Атанас 
Шопов съ об ща ва, че Чолаков му е учи тел през 1869–1870 г., 
което не от го ва ря на исти на та.1

В края на 1870 или 1871 г. ба ща та на Атанас го из пра ща в 
Цариград при не го вия вуй чо Налбански, брат на май ка му, за да 
му по ма га в тър го вията. Налбански при те жа ва ма га зин в Балка-
пан, тър гов ско сре ди ще на па на гюр ски те тър гов ци в Цариград. 
Но вместо да го оста ви в ма га зи на да му по ма га, Налбански оси-
гу ря ва въз мож ност на мла де жа да учи. За то ва щаст ли во съ би тие 
Атанас Шопов раз каз ва по-къс но. Един ден в ма га зи на ид ва поз-
нат на вуй чо му, съ що тър го вец, и от при каз ка на при каз ка пов ди-
га въпро са за бъ де ще то на пле мен ни ка му – „Защо стои то ва мом-
че ту ка, за що го не пра тиш на учи ли ще? То е още мла до и тряб ва 
да се учи. Прати го там на Фенер, та да си не гу би вре ме то ту ка“.2 
И още съ щия ден, с пис мо от вуй чо си Налбански в ръ ка, Атанас 
Шопов се из пра вя пред учи те ля Найденов в бъл гар ско то учи ли ще 
във Фенер.

По то ва вре ме Атанас е на 15 го ди ни, а учи те ли във Фенер-
ското учи ли ще са ар хи ман д рит Григорий, по-къс но митро по лит 
на Доростолско-Червенската митро по лия, и Иван Най денов.3

В то ва учи ли ще Атанас Шопов учи са мо ед на го ди на.
През те зи го ди ни в Цариград прииж дат мла де жи от раз лич-

ни краища на България, все с на ме ре ние да по лу чат по-ви со ко 
обра зо ва ние. В Цариград въз мож ности за уче не да ват най-ве че 

1 Атанас Шопов. Спомени за Васил Чолаков. Ръкопис в РИМ – Панагюрище.
2 Атанас Шопов. Воспоминания. В. „Новини“, г. V, бр. 79 от 4 юли 1895 г.
3 Атанас Шопов. Страница из съ уче ни чест во то ми със С. С. Бобчев. 

Юбилейна кни га в чест на Стефана С. Бобчев. София, 1921 г.
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Императорският ли цей, Робърт ко леж и Имперското воен но ме ди-
цин ско учи ли ще. Особен ин те рес има към воен но ме ди цин ско то 
учи ли ще, в което обу че нието про дъл жа ва 10 го ди ни, от които 4 
го ди ни са под гот ви тел ни и ве че на пе та та го ди на за поч ват за ни-
ма нията по ме ди ци на. Завършилите Имперското воен но ме ди цин-
ско учи ли ще са произ веж да ни в офи цер ски чин и раз пра ща ни по 
войско ви те части ка то ле ка ри. Привлекателно за кан ди да ти те 
бъл га ри е, че след ва не то е без плат но, а уче ни ци те имат фор ме но, 
ар мейско облекло и но сят „сабля“.

До 1860 г. приемът на мла де жи от гръц ки и бъл гар ски произ-
ход в Имперското воен но ме ди цин ско учи ли ще ста ва са мо след 
пред ста вя не от Патриаршията. Поради ом ра за та на Патриаршията 
към бъл гар ска та на род ност, в учи ли ще то постъп ват пре дим но 
гър ци и мно го, мно го ряд ко бъл га ри. Но по-къс но, ко га то за поч ва 
бор ба та за не за ви си ма бъл гар ска чер к ва, бъл гар ски те пър вен ци в 
Цариград пра вят постъп ки пред Високата пор та за от дел но 
приема не на бъл гар ски мла де жи, и не чрез гръц ка та Патриаршия, 
а са мо по пре по ръ ка на Българската об щи на в Цариград. Искането 
на бъл гар ски те пър вен ци е въз прието и в Имперското воен но ме-
ди цин ско учи ли ще за поч ват да постъп ват по ве че бъл гар че та.

Атанас Шопов по же ла ва да учи във воен но ме ди цин ско то 
учи ли ще. За та зи цел тър си съ дейст вието на Анастасия Джени, 
май ка на же на та на вуй чо му Налбански, която е са ни тар на аку-
шер ка и има ши ро ки връз ки с вис ши тур ски и бъл гар ски чи нов-
ни ци. Анастасия посре ща бла госклон но мол ба та на Атанас и го 
из пра ща при ха джи Иван, бъл гар ски пър ве нец в Цариград, ро дом 
от Сливен, кой то мо же да по мог не. Отделно с не го го во ри и са ма-
та Анастасия и ха джи Иван обе ща ва да на ре ди ра бо та та. На 
Атанас Шопов каз ват да се гот ви за постъп ва не в Имперското 
воен но ме ди цин ско учи ли ще вед на га след Байряма, а ха джи Иван 
поста вя име то му в спи съ ка на бъл гар ски те мла де жи, които тряб-
ва да бъ дат приети.

След мю сюл ман ския праз ник Атанас Шопов, заед но с дру ги 
бъл гар ски мла де жи, се явя ва в Имперското воен но ме ди цин ско 
учи ли ще при ди рек то ра Салих па ша. Пашата за поч ва да ги раз-
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пит ва по от дел но за про вер ка на зна нията им и от яви ли те се бъл-
га ри са мо два ма са приети. Другите са от хвър ле ни ка то не под гот-
ве ни. Атанас Шопов съ об ща ва в свои спо ме ни, че един от приети-
те уче ни ци е Стефан С. Бобчев от Елена, кой то се пред ста вя мно-
го добре на из пи та. Но Атанас Шопов гре ши, за що то Стефан 
С. Бобчев постъп ва в Имперското воен но ме ди цин ско учи ли ще 
през 1868 или 1869 го ди на, или две го ди ни по-ра но от не го.

Неприетите бъл гар ски мла де жи, в то ва число и Атанас 
Шопов, се явя ват във Високата пор та, къ де то на служ ба е ха джи 
Иванчо х. Пенчович, бли зък на Мидхат па ша, по то ва вре ме ве-
лик ве зир. Мидхат па ша приема мла де жи те и след кра тък раз пит 
да ва на реж да не по ха джи Иванчо х. Пенчович до ди рек то ра на 
учи ли ще то да бъ дат за числе ни в Имперското воен но ме ди цин ско 
учи ли ще. На дру гия ден ха джи Иванчо и кан ди да ти те се появя ват 
пред ди рек то ра Салих па ша, кой то не са мо ги приема лю без но, но 
и бър зо-бър зо на реж да мла де жи те да бъ дат вклю че ни в под гот ви-
тел ни те кла со ве.

През та зи го ди на, съ об ща ва Атанас Шопов в своите спо ме-
ни, в Имперското воен но ме ди цин ско учи ли ще има об що 30 бъл-
гар ски мла де жи, меж ду които той е най-мал кият, по ра ди което 
за поч ват да му ви кат „Малкото“.4

В учи ли ще то бъл гар че та та обра зу ват свое дру жест во, огла-
вя ва но от Стефан С. Бобчев и Павел Бобеков. И два ма та са из-
клю чи тел но дей ни и, ос вен за учеб ни те за ни ма ния, от де лят вре ме 
и за кни жов на дейност. Пишат ста тии в бъл гар ски те вест ни ци, 
из ли за щи в Цариград, пре веж дат на бъл гар ски кни ги, участ ват в 
ръ ко вод ст во то на пе ча тар ско то дру жест во „Промишление“, обра-
зу ва но в Цариград по по чин на па на гю ре ца Петър Карапетров.

Тази из въ ну чи лищ на дейност на Стефан С. Бобчев и Павел 
Бобеков до па да на Атанас Шопов и той ре ша ва да я след ва, ка то 
сам за поч ва да пре веж да и да пи ше ста тии за вест ни ци те. Първата 
кни га, която пре веж да ка то уче ник във воен но ме ди цин ското учи-

4 Атанас Шопов. Страница из съ уче ни чест во то ми със С. С. Бобчев. 
Юбилейна кни га в чест на Стефана С. Бобчев. София, 1921 г.
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ли ще, е тра ге дията „Смъртта на кня за Потемкин“. В то ва произ-
ве де ние княз Потемкин е пред ста вен ка то истин ски руски 
патриот, кой то да ва жи во та си за своя на род.

Отпечатването на тра ге дията ста ва с па рич на та по мощ на ба-
ба му Анастасия, а щаст ли вият пре во дач от бе ляз ва: „И кол ко се 
рад вах, ко га то из ле зе та зи книж ка, че бъл гар че та та в Царското 
ме ди цин ско учи ли ще и бъл гар ско то об щест во в Цариград, ви дя-
ха, че и аз се за ни ма вам с книж ни на!... По-ста рия от мен уче ник 
Стефан Бобчев, ми ка за „Браво!“ Това ме съ жи ви и на сър чи.“5

Това е пър ва та кни жов на изя ва на Атанас Шопов. След то ва 
той пре веж да от френ ски „По въз пи та нието на де войки те“ от 
Фенелон, „Хромият дя вол“ от Льосаж и дру ги произ ве де ния.

Идва бун тов на та 1876 го ди на. Обявено е Априлското въста-
ние, което се раз ви ва глав но в IV ре во лю ционен окръг, със сто ли-
ца Панагюрище, род но то място на Атанас Шопов. Българите в 
Цариград се раз д виж ват и сле дят с напре же ние хо да на въста-
нието. Неспокойни са и бъл гар че та та в Имперското воен но ме ди-
цин ско учи ли ще. Те се съ би рат на гру пи, от дел но от тур ски те и 
гръц ки уче ни ци, и си пре да ват на ухо но ви ни те от въста на ли те 
се ли ща. Най-неспо кой ни са Стефан С. Бобчев и Атанас Шопов. В 
сво бод ни те ча со ве два ма та са вън от учи ли ще то и спо де лят с бъл-
га ри те впе чат ле нията си от но ви ни те по въста нието, които да ват 
вест ни ци те. Както тур ски те, та ка и чуж дестран ни те вест ни ци 
публи ку ват не вер ни све де ния за въста нието и об ви ня ват бъл га ри-
те в из вър ш ва не на убийст ва и гра бе жи над мир но то тур ско на се-
ле ние.

Въстанието е раз гро ме но и тур ски те вест ни ци с го ля ма ра-
дост раз на сят но ви на та. Българите в Цариград са сму те ни. Стефан 
С. Бобчев тай но на пуска учи ли ще то и с руски па ра ход бя га в 
Одеса, Русия. Оказва се, че тур ска та власт го из дир ва.

Към случ ва що то се след Априлското въста ние ин те рес 
проявя ва бъл гар ска та Екзархия в Цариград. Тя иска да научи 

5 Атанас Шопов. Страница из съ уче ни чест во то ми със С. С. Бобчев. 
Юбилейна кни га в чест на Стефана С. Бобчев. София, 1921 г.
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исти на та за въста нието и тър си по мощ та на Атанас Шопов. На 
свои раз носки Екзархията из пра ща Шопов да оби ко ли въста на ли-
те места и да напра ви про уч ва ния на място. Като сту дент в 
Имперското воен но ме ди цин ско учи ли ще Атанас Шопов е с тур-
ски офи цер ски дре хи, пре па сан със са бя и, та ка обле чен, мо же 
сво бод но да пъ ту ва нав ся къ де, в то ва число и във въста на ли те 
места, без да сре ща преч ки от стра на на тур ски те власти.6

Атанас Шопов оби ка ля бун тов ни те се ли ща в IV ре во лю-
ционен окръг, пра ви про уч ва ния и след завръ ща не то си в 
Цариград из гот вя под роб но из ло же ние до Екзархията, в което из-
на ся исти на та за погро ма и жесто кости те след Априлското въста-
ние. Екзархията тай но пра ви докла да му достояние на чуж де-
стран ни дипло ма ти и ко респон ден ти и към въста на ли те места 
тръг ват чуж ден ци, за да раз бе рат при чи ни те за въста нието и ви-
дят не го ви те ре зул та ти. Чуждите ми сии и ко респон ден ти уста но-
вя ват съ вър ше но раз лич на кар ти на в срав не ние с пи са но то до то-
га ва в тур ски те и чуж дестран ни вест ни ци. Навсякъде сре щат из-
го ре ни бъл гар ски къ щи, уби ти по най-звер ски на чин же ни, де ца и 
стар ци, раз гра бе ни по къщ ни на и до би тък, из тер за ни и глад ни хо-
ра, вдо ви ци и си ра ци, които прокли нат съд ба та си.

Тези но ви дан ни око ло въста нието добро съ вест ни те чуж-
дестран ни ко респон ден ти и дипло ма ти раз гла ся ват, най-ве че чрез 
своите вест ни ци, и исти на та за поч ва да си про би ва път как то в 
Цариград, та ка и зад гра ни ца. И де мокра тич на та об щест ве ност в 
Европа заста ва на стра на та на по ро бе ния и из мъч ван бъл гар ски 
на род.

За то зи обрат в пред ста ви те на чуж ден ци те за бъл га ри те и за 
Априлското въста ние го лям дял има Атанас Шопов с не го во то 
из ло же ние до бъл гар ска та Екзархия. По-къс но то ва из ло же ние 
Атанас Шопов по мест ва във вест ник „Стара пла ни на“, из ли защ в 
Букурещ под ре дак цията на С. Бежан (Стефан С. Бобчев).7

6 Сп. „Исторически преглед“, г. II, 1946 г., с. 112.
7 Едно пъ ту ва не в Пловдивско. В. „Стара пла ни на“, г. I, бр. 22/23.Х.1876 г. – 

бр. 30/20.ХI.1876 г.
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От из ло же нието се раз би ра, че Атанас Шопов приема по ка-
на та на бъл гар ска та Екзархия да напра ви про уч ва не на си ту-
ацията във въста на ли те ра йо ни и на пуска Цариград на 10 ав густ 
1876 г. Пристига в Пазарджик на 12-и съ щия ме сец и вед на га за-
поч ва съ би ра не то на све де ния. Според Атанас Шопов тур ци те по 
те зи места, и на пър во място пра ви тел ст ве ни те ор га ни, още пре ди 
го ди на-две се за кан ват на бъл га ри те, че в ско ро вре ме ще ги на-
пад нат и огра бят. Населението се оплак ва на власт та, но ни как ви 
мер ки за вна ся не на успо коение и за паз ва не от произ во ли не са 
пред приети. Българите по лу ча ват съ вет са ми да ор га ни зи рат от-
бра на та си. Все с цел да зле поста вят бъл га ри те пред власт та, тур-
ци те поч ват да про да ват на ра ята оръ жие и ба рут.

По ор га ни за цията на въста нието и за дейност та на апосто ли-
те в IV ре во лю ционен окръг Атанас Шопов не спо ме на ва ни що. 
Може би то ва е съз на тел но, за да се за си лят още по ве че об ви не-
нията сре щу тур ци те, което през то ва вре ме е от зна че ние за 
кауза та на България в чуж би на.

Без да бъ де въз пре пятст ван, Атанас Шопов по се ща ва поч ти 
всич ки на се ле ни места на въста на ла та област – Панагюрище, 
Попинци, Юруците (дн. Боримечково), Баня, Мухово, Мечка (дн. 
Оборище), Петрич, Стрелча, Брацигово, Кория, Радулово, Бяга, 
Жребичко, Али Кочово (дн. Капитан Димитриево) и Козарско. За 
всич ки те зи места той съ би ра под роб ни све де ния за из го ре ли те 
къ щи и броя на уби ти те мъ же, же ни и де ца.

През вре ме на своите оби кол ки Атанас Шопов ос ве до мя ва с 
пис мо от 19 ав густ 1876 г. Йоаким Груев в Пловдив. В не го пи ше: 
„Господин Груев, сно щи се вър нах от пъ ту ва не то си до Батак и 
Брацигово. Аз за ми нах през се ла та Али Кочово, Козарско, Бяга, 
Жребичко, Корията, Радулово и Пещера. Всичките тия се ла, ос-
вен Пещера, до ня къ де и Брацигово, са обра ни и из го ре ни. Не мо-
га да ви из ка жа в пис мо то си ра бо ти те, които срещ нах и ви дях по 
тия места.

Бележил съм го всич ко под роб но. Сиромашия, го ло тия, на-
сил ст ва, без честия – ни що по ве че. Сега след мал ко тръг вам за 
Панагюрище и от там за Раковица и Петрич. Мисля че сте приели 
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пис мо то ми от 15-и настояща го ди на, в което Ви да вах части от 
бе леж ки те си за Ветрен и дру ги.“8

Когато го во рим за жи во та и дейност та на Атанас Шопов в 
Цариград, тряб ва да спо ме нем и за не го во то участие в Българско 
пе ча тар ско дру жест во „Промишление“, обра зу ва но през 1871 г. 
по по чин на па на гю ре ца Петър П. Карапетров и снаб де но със соб-
ст ве на пе чат ни ца.9 Дружеството се за ни ма ва глав но с пе ча та не и 
про даж ба на кни ги. Първият и дъл го го ди шен не гов пред се да тел е 
Петър Карапетров, секре тар (писар) от на ча ло е Павел Бобеков, 
после Стефан С. Бобчев. В ръ ко вод ст во то на дру жест во то участ-
ва и Атанас Шопов, кой то през 1875 г. е и секре тар. И три ма та са 
уче ни ци в Царското ме ди цин ско учи ли ще, и три ма та пе ча тат в 
дру жест ве на та пе чат ни ца свои кни ги – ори ги нал ни и пре во ди. От 
пе чат ни ца та на „Промишление“ из ли за на бъл гар ски език кни га-
та „По въз пи та нието на де войки те“ от Фенелон, пре ве де на от 
Атанас Шопов.

Обиколката на Атанас Шопов из въста на ли те места, как то и 
не го вият доклад по ре зул та ти те от напра ве ни те про уч ва ния до 
бъл гар ска та Екзархия ста ват достояние на тур ско то пра ви тел ст-
во. За да не по пад не в зат во ра, под го нен ка то Стефан С. Бобчев, 
през 1877 г. Атанас Шопов на пуска Цариград и се озо ва ва в 
Букурещ. За присти га не то му в ру мън ска та сто ли ца го во ри ед на 
не го ва мол ба от 3 сеп тем ври 1877 г., по да де на до пред се да те ля на 
Благотворителното дру жест во в Букурещ – „Ваше Високо пре-
осве щенство, до лу под пи са ният, до се га уче ник в Медицинското 
учи ли ще в Цариград, ком про ме ти ран по ед ни из вест ни при чи ни 
пред та мош но то пра ви тел ст во, са при ну дих да на пус на всич ко и 
да тър ся при бе жи ще в дру га сво бод на зе мя, не е за дру го, ос вен 
да из ба вим жи во та си. И ето ме из ба вен и здрав, пристиг нал в 
сво бод на Влашка зе мя. Сега на ме рен в ед но кри тич но по ло же-
ние, ли шен от вся ко сред ст во за да за ми на в сво бод на та ве че част 
от на ше то Отечество, аз се от на сям до по чи таема та бла гот во ри-

8 НБИВ – Пловдив, ф. Георги и Йоаким Груеви, арх. 5115.
9 В. „Македония“, г. V, бр. 3/18. I.1871 г. и бр. 5/22.I.1871 г.
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тел на дру жи на в Букурещ, и по кор но я мо ля да ме снаб ди доста-
тъч ни те раз носки, които би ха потреб ва ли за оти ва не в Търново“.10

На Атанас Шопов са от пус на ти 40 франка.
Кога точ но Атанас Шопов е под го нен от тур ски те власти и 

на пуска Цариград и ко га присти га в Букурещ не е уточ не но. От 
мол ба та му, оба че се раз би ра, че той бя га от Цариград най-къс но 
през ав густ 1877 г., в раз га ра на Освободителната вой на, и в края 
на съ щия ме сец или в на ча ло то на сеп тем ври ве че е в Букурещ. 
Не се застоява във Влашко и се връ ща при пър ва въз мож ност в 
България. Присъединява се към Освободителната ар мия, къ де то е 
за числен за пре во дач във II-а гвар дейска ка ва ле рийска ди ви зия. В 
на ча ло то на 1878 г. руска та ар мия дости га до Беломорието, а 
част та на Атанас Шопов се уста но вя ва в Родосто.

От Родосто Атанас Шопов пи ше ня кол ко пис ма до своя 
приятел Иван Говедаров от Копривщица, по то ва вре ме за веж дащ 
кни жар ския от дел на дру жест во „Промишление“ в Цариград. В 
пис мо от 6 февру ари 1878 г. Шопов раз каз ва: „Приятелю 
Говедаров, днес щях да из ля за на Силиврия и от там за Цариград. 
Туй се ре ши сно щи, а раз ре ши се тая сутри на. Уланския полк от 
ка ва ле рията из ле зе ве че, с то зи пък и аз щех да из ле за, но на ге не-
ра ла дой де друг ум. Той ми ка за да стоя до де то се из пра тят всич-
ки же ни и де ца в окол ност та на Родосто и Чорле. Заповядано е 
ве че им пе ра тор ски те войски да вля зат си лом в Цариград, ако не 
ги пу щат ми ром. Русите са бе ха обе ща ли да не заимат Цариград и 
Галиполи, с усло вие оба че, че те не бъ дат заима ни и от ан гли ча-
ни те. Условието се пристъ пи и за по вед та се да де да напред ват 
войски те и към два та гра да. Английската фло та е вляз ла. За ан-
гли ча ни те, Русия ще вле зе за дру ги те християни. След вли за не то 
на ру си те в Цариград, ще ви ди те и мен, мо же и мал ко по-честич-
ко“. Писмото е под пи са но с псев до ни ма на Шопов – Офейков.11

Атанас Шопов е в ре до ве те на Освободителната ар мия до 
сключ ва не то на Сан-Стефанския мир. За не го во то участие във 

10 НБКМ – БИА, II В 9285, л. 97.
11 НБКМ – БИА, II Д 1611.
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война та е награ ден от руско то пра ви тел ст во с ор ден за храброст с 
лен та Александровски кръст.12

След приключ ва не на Руско-тур ска та вой на и ос во бож да ва-
не то на България, бъл гар ски те мла де жи все по-ма со во се на соч-
ват към Русия за про дъл жа ва не на своето обра зо ва ние. На го ля ма 
част от тях руско то пра ви тел ст во от пуска сти пен дии. Между тях 
е и Атанас Шопов, кой то учи прав ни науки в Петербург. Атанас 
Шопов има не об хо ди мо то сред но обра зо ва ние, за да бъ де приет в 
уни вер си те та, ре зул тат на обу че нието му в Имперското воен но-
ме ди цин ско учи ли ще в Цариград, в което има 7 за вър ше ни го ди-
ни.

Не се знае ко га Атанас Шопов за ми на ва да след ва в Русия. 
За пър ви път той се обаж да от Петербург през сеп тем ври 1878 г. 
Тогава в. „Марица“, из ли защ в Пловдив, по мест ва не го ви до-
писки, в които го во ри за настъ пи ли те съ би тия в България след 
Освобождението.13 През ок том ври съ ща та го ди на в. „Марица“ 
публи ку ва но ви три до писки на Атанас Шопов, в две от които ко-
мен ти ра ре ше нията на Берлинския кон грес. Като се има пред вид, 
че учеб ни те за ня тия във вис ши те учеб ни за ве де ния в Русия за-
поч ват от 1 сеп тем ври, Атанас Шопов ве роят но присти га в 
Петербург най-къс но през ав густ 1878 г.

В го ди ни те на своето след ва не в Петербург Атанас Шопов 
пъ ту ва из Полша, Германия и дру ги евро пейски стра ни, по се ща ва 
не са мо Москва, но и ре ди ца гра до ве от вътреш ност та на Русия. 
Това уз на ва ме от до писки те, които из пра ща от раз лич ни те части 
на Европа и на Русия до вест ни ци те „Марица“, „Български глас“ 
и дру ги. В те зи до писки Атанас Шопов тре ти ра въпро си по уред-
ба та на но ва та бъл гар ска дър жа ва. Макар и да леч от България, 
той не преста ва да мисли за нея и чрез вест ни ци те и с от дел ни 
пис ма до свои прияте ли да ва съ ве ти за щаст ли во то из граж да не на 
ос во бо де но то Отечество. Не скри ва своите сим па тии към на ша та 
Освободителка и от кри то де мон стри ра пристрастията си към сла-
вян ст во то.

12 В. „Отечество“, г. I, бр. 52/8.IX.1884 г.
13 В. „Марица“, г. I, бр. 13/8. IХ.1878 г.
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Интересни са мне нието и съ ве ти те, които да ва по из бо ра на 
бъл гар ски княз. В пис мо от 1 яну ари 1879 г. от Петербург, из пра-
те но до Йоаким Груев в Пловдив, Атанас Шопов се обя вя ва про-
тив из бо ра за княз на ли це от евро пейски те ди настии и пре по ръч-
ва за бъл гар ски мо нарх граф Игнатиев, ге не рал Гурко или княз 
Дондуков-Корсаков. За граф Игнатиев пра ви об стой на ха рак те-
ристи ка – „В Русия не се на мер ва ли це, което да е тъй ве що, тъй 
опит но в въсточ ни те ра бо ти, как то ге не рал Игнатиев. Той в про-
дъл же ние на мно го го ди ни е имал слу чая да изу чи най-добре тур-
ци те, тех ни те нра ви, тех ни те на ме ре ния и тех ни те сла бости. Той 
мно го пъ ти е бил зри тел на тех ния фа на ти зъм и изу чил тех ния 
жи вот. Генерал Игнатиев е из бро дил дни те, го ди ни те, вре ме то на 
бъ де ще то съ щест ву ва ние на тур ци те в Европа, той в про дъл же-
ние на мно го вре ме, при пре би ва ва не то си ка то посла ник в Цари-
град, е дър жал по ли ти ка, която е би ла мно го често в състояние да 
вър ти ра бо ти те на ця ла та тур ска им пе рия, да во ди за но со ве те 
всич ки ми нистри на един сул тан. Той е изу чил най-добре бъл га-
ри те и тех ни те ин те ре си; той знае тех ни те не доста тъ ци, тех ни те 
спо соб ности и си ли. Той е бил го тов ви на ги да съх ра ни тях но то 
един ст во, не му бъл гар ския на род има да бла го да ри мно го, за жи-
во то участие, което той взе в ре ше нието на чер ков ния въпрос; 
бла го да ре ние на не го ва та опит ност, на не го во то изу ча ва не на 
Балканския по лу остров, Сан-Стефанския до го вор взе един та къв 
ши рок, а в съ що то вре ме и тъй спра вед лив раз мер. Генерал 
Игнатиев не е да не знае то же и по ли ти ка та на гър ци те на въсток, 
той поз на ва тях но то лу кав ст во и тех ни те бе зум ни и не пости жи ми 
идеи. Той е бил всег да в те че ние на все об ща та Европейска по ли-
ти ка, въ об ще и на въсточ на та част но. Неговите до се гаш ни де ла 
ни да ват пъл на на деж да, че той в ско ро вре ме ще съ умее да при-
съ еди ни в ед но всич ки стра ни на Отечеството ни, които се на мер-
ват днес в чуж ди ръ це и под чуж до ве дом ст во. В не го има 
достойн ст ва, от които мо жем да очак ва ме ско рош но из правле ние 
на бъл гар ски те гра ни ци. Решителността на ге не рал гра фа Игна-
тиева, ще посрещ не с удовлет во ре ност, с бла го да ре ние, из бо ра на 
бъл гар ския на род. Дали ще приеме зва нието бъл гар ски княз, или 
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по-добре да ли ще му се поз во ли туй от пра ви тел ст во то, на което 
той слу жи? Може би туй пра ви тел ст во да очак ва от не го по ве че, 
от кол ко то би напра вил той ка то бъл гар ски княз, мо же би не го ва-
та стойност, да е по-го ля ма за руския на род. Туй не вяр вам. 
Генерал граф Игнатиев, ка то бъл гар ски княз, мо же да при не се 
най-го ля ма пол за, как то на руския, тъй и на бъл гар ския на род. 
Той днес е член на им пе ра тор ския съ вет, не го ви те достойн ст ва и 
не го ва та опит ност са в състояние да от го ва рят и на най-го ле ми те 
наз на че ния. Освен туй на на ме ре нието на бъл гар ския на род да 
из бе ре за свой княз граф Игнатиева се ръ коплеска от мно го ве щи 
евро пейски публи цисти и от мно зи на опит ни ви со ко поста ве ни 
лич ности, же ла ющи добро то и напре дъ ка на бъл га ри те“.14

По-на та тък в своето пис мо Атанас Шопов да ва по зи тив ни 
ха рак те ристи ки и за дру ги те свои кан ди да ти за бъл гар ския 
престол – ге не рал Гурко и княз Дондуков-Корсаков.

В пис мо – до писка от 17 яну ари 1879 г. до Йоаким Груев, за 
по мест ва не във в. „Марица“, Атанас Шопов го во ри на ши ро ко, 
ана ли зи ра ду хо ве те в Европа по вре ме на Берлинския кон грес и 
взе ти те ре ше ния. „Очите на ця ла Европа, съ об ща ва ав то рът, днес 
са връз нас. Ние бъл га ри те сме глав ния пред мет на вни ма нието на 
Европейския по ли ти чески свят. Нашите де ла, на ши те же ла ния, 
на ши те стрем ле ния, до ри и на ши те стъп ки, се сле дят всъ де в 
Европа с го ля мо вни ма ние, и да ват място на мно го мисли и раз-
съж де ния, на мно го тай ни кроежи и пред ло же ния“. По-на та тък 
Атанас Шопов го во ри за по ло же нието в Англия, Франция и 
Германия, къ де то об щест ве но то мне ние е до вол но от „Биконс-
фил довата те ория“ по при съ да та над юж ни те сла вя ни“, които 
оста ват под роб ст во то на Турция. Само „ми лости вия“ и „чо ве ко-
лю бив“ ру син, про дъл жа ва Шопов, гле да дру гояче на настъ пи ли-
те съ би тия. Той е сму тен от „за гу ба та на всич ко онуй, което е 
спе че ле но със соб ст ве ни те не го ви жер т ви, със соб ст ве на та не го ва 
кръв, за жи во та и добру ва не то на бра та му“. Русинът стра да заед-
но с нас от на не се на та ни ра на от Берлинските ре ше ния и осо бе но 

14 НБИВ – Пловдив. Арх. ф. Йоаким и Георги Груеви, инв. № 671, а. е. 4829.
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се из мъч ва от до пус на та та неспра вед ли вост към бъл га ри те в 
Македония, които „ка тад нев но и непрестан но па дат под но жа на 
вар ва ри на, на не ми лости вия и без чо ве чен тур чин“, и „при зо ва ва 
хи ля ди пъ ти про ви де нието, ко га то слу ша за зло щастието на бра та 
си,… за ти ран ст ва та, без че ло ве чията и стро гости те, които пре-
тър пя ват ма ке дон ски те бъл га ри“. След то ва Атанас Шопов пре-
по ръч ва как во от но ше ние и по мощ бъл гар ският на род тряб ва да 
оказ ва на бъл га ри те от не ос во бо де ни те зе ми, за да се опа зи един-
ст во то на на ро да, как то и за послед ст вията от при ла га не то на 
Берлинския до го вор.15

Атанас Шопов за пър ви път се връ ща в България през юли 
1882 г., в края на учеб на та го ди на на уни вер си те та. Идва да съ би-
ра ма те риали за из гот вя не на ди сер та ция „Юридическите уч реж-
де ния у бъл га ри те до по ко ря ва не то на България от Турция“. За 
то ва съ об ща ва в. „Български глас“. В България Шопов из кар ва 
око ло два ме се ца и през сеп тем ври 1882 г. за ми на ва обрат но за 
Петербург.16

В. „Марица“ ин фор ми ра, че Атанас Шопов за вър ш ва прав ни 
науки в Петербург през 1883 г. През ав густ съ ща та го ди на той е 
все още в Петербург, а на 15 май при съст ва на це ре мо нията по 
ко ро на цията и ми ро по маз ва не то на руския им пе ра тор Александър 
III.17 До края на 1883 г. Атанас Шопов е в Швейцария и от там съ-
що из пра ща до писка до в. „Марица“.18

В са мия край на де кем ври 1883 г. или в пър ви те дни на яну-
ари 1884 г. ве че е в София и вед на га е наз на чен за апе ла ти вен съ-
дия в сто ли ца та, на място то на д-р Васил Радославов.19

Като апе ла ти вен съ дия Атанас Шопов ра бо ти са мо един ме-
сец и 11 дни.20 След то ва ста ва ре дак тор на в. „Отечество“21, от но-

15 НБИВ – Пловдив. Арх. ф. Георги и Йоаким Груеви, инв. № 671, а. е. 4830. 
Дописката не е по месте на във в. „Марица“.

16 В. „Български глас“, г. III, бр. 71/15.IX.1882 г.
17 В. „Марица“, г. VI, бр. 518/26.VIII.1883 г.
18 В. „Марица“, г. VII, бр. 557/10.I.1884 г.
19 В. „Търновска кон сти ту ция“, г. I, бр. 9/01.II.1884 г. 
20 БАН. Арх. ф. Атанас Шопов. Сметка за прослу же но време.
21 В. „Марица“, г. VIII, бр. 585/15.III.1884 г.
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во за крат ко, и през сеп тем ври 1884 г. е в Цариград, на служ ба в 
бъл гар ска та Екзархия.22

Атанас Шопов е стар по мощ ник на бъл гар ска та Екзархия – и 
ка то уче ник в Имперското воен но ме ди цин ско учи ли ще в Цари-
град през 1871 – 1876 г., и ка то спе циален пра те ник на бъл гар ска-
та Екзархия из се ли ща та на IV ре во лю ционен окръг след Април-
ското въста ние 1876 г. За то ва не го во то наз на че ние в Екзар хията 
не е из не на да. По то ва вре ме бъл гар ска та Екзархия в Цариград се 
огла вя ва от ек зарх Йосиф I. Борбата за за паз ва не на Екзархията, 
която след Руско-тур ска та вой на поч ти е ли ше на от жи вот, в края 
на 1883 г. за вър ш ва с успех. Турското пра ви тел ст во и лич но сул-
тан Абдул Хамид II, бла го да ре ние на го ле ми те дипло ма ти чески 
спо соб ности на ек зарх Йосиф I, да ват съгла сие за нейно то оста ва-
не в Цариград и про дъл жа ва не на дейност та ѝ. Цели шест го ди ни, 
от обя вя ва не то на Руско-тур ска та ос во бо ди тел на вой на до 1883 
г., бъл гар ска та Екзархия е ли ше на от въз мож ност да из пъл ня ва 
своите за да чи в Македония и Одринско. За то ва мно го допри на ся 
и гръц ка та Патриаршия, която с кле ве ти и до но си пред тур ско то 
пра ви тел ст во пра ви и не въз мож но то да не до пус не съ щест ву ва-
не то на бъл гар ска та Екзархия в Цариград или да огра ни чи нейна-
та дейност до крайност. След ре ша ва не на въпро са за пре би ва ва-
не то на бъл гар ска та Екзархия в Цариград, предстои теж ка и от го-
вор на ра бо та, на пър во място за раз ши ря ва не на нейно то влияние 
вър ху бъл гар ско то чер ков но и учи лищ но де ло.

През 1884 г. ек зарх Йосиф I за бо ля ва. Наред с то ва бъл гар-
ска та Екзархия взе ма ре ше ние за из да ва не на свой вест ник, не об-
хо дим за нейна та дейност най-ве че в Македония и Одринско, и 
по лу ча ва раз ре ше ние от тур ско то пра ви тел ст во. Тези об стоятел-
ст ва на ла гат да се тър сят за по мощ хо ра с не об хо ди ми те спо соб-
ности. И бъл гар ска та Екзархия се спи ра на Атанас Шопов, кой то 
има ка чест ва да бъ де до бър по мощ ник на ек зар ха – юри ди ческо 
обра зо ва ние, как во то обра зо ва ние от Сорбоната в Париж има и 

22 БАН. Арх. ф. 41. Свидетелство за из слу же но време. От 1.Х.1884 г. до 
31.VIII.1897 г. Атанас Шопов е гла вен секре тар на бъл гар ска та Екзархия, а след 
то ва – до 31.III.1897 г. е гла вен ре дак тор на ек зар хийския вест ник „Новини“.
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ек зарх Йосиф I; от лич но вла деене на тур ски, руски, гръц ки и 
френ ски език, не об хо ди ми за хо ра та от Екзархията, която е в 
постоянен кон такт с тур ско то пра ви тел ст во и чуж дестран ни те 
дипло ма ти чески пред ста ви те ли в Цариград; жур на лист и ре дак-
тор на вест ник, ка къв то пред стои да из да ва и Екзархията. И най-
после, Атанас Шопов поз на ва от бли зо про ти во бъл гар ска та про-
па ган да на гър ци те и сър би те в Македония и мо же с успех да во-
ди бор ба та сре щу нея.

Българската Екзархия в Цариград има раз ви та струк ту ра, 
която оси гу ря ва дейност та ѝ. Определящи в нея са длъж ности те 
„ка пу ке хая“, посред ник меж ду ек зар ха и пра ви тел ст ве ни те ор га-
ни и чуж ди те по сол ст ва, „гла вен секре тар“ – най-бли зък съ вет ник 
на ек зар ха и на чал ник на Духовния от дел, под чиято юрис дик ция 
са бъл гар ски те чер к ви и ма насти ри в Македония и Одринско. 
Изключително важ ни са Училищният от дел, огла вя ван от на чал-
ник, кой то от го ва ря за всич ки бъл гар ски учи ли ща в Македония и 
Одринско – ос нов ни, клас ни, гим на зии, под дър жа ни от Екзар-
хията и бъл гар ски те ре ли гиоз ни об щи ни, и глав ният ре дак тор на 
ек зар хийския вест ник „Новини“, а после – вест ник „Вести“.

Атанас Шопов е наз на чен в бъл гар ска та Екзархия на длъж-
ност гла вен секре тар от 1 ок том ври 1884 г. За наз на че нието на 
Шопов в бъл гар ска та Екзархия и за ми на ва не то му за Цариград 
съ об ща ват ня кои от бъл гар ски те вест ни ци.23

Атанас Шопов не оста ва са мо ад ми нистра ти вен секре тар на 
Екзархията. Той пред приема пъ ту ва ния из Македония, за да про-
учи на място учи лищ ни те и ре ли гиоз ни нуж ди на бъл га ри те, 
състоянието на бъл гар ски те учи ли ща, чер к ви и ма насти ри. На-
всякъде взе ма бе леж ки за из ка за ни те от бъл га ри те же ла ния и по-
ла га уси лия да се из ди рят и наз на чат гра мот ни и под гот ве ни хо ра 
за учи те ли. С те легра ма, из пра те на от Солун до Марин Дринов в 
Харков, Атанас Шопов го мо ли да пре по ръ ча учи тел, спе циалист 
по естест ве ни науки, за Солунската гим на зия.24 На 20 юни 1888 

23 В. „Търновска кон сти ту ция“, г. I, бр. 67/25.VIII.1884 г., в. „Марица“, г. VII, 
бр. 650/18.IХ.1884 г.

24 НБКМ – БИА. Арх. ф. 111 – Марин Дринов, а. е. 346, л. 1–17.
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г., ве че от Цариград, Шопов иска от Дринов да на ме ри учи тел-
фи ло лог, пак за Солунската гим на зия.25

Голямо пъ ту ва не из Македония и Беломорието Атанас 
Шопов пра ви през 1891 г. Той по се ща ва зна чи тел на част от се ли-
ща та в Деде-Агачко, Гюмюрджинско, Кавалско, Драмско, Невро-
копско, Мелнишко, Солунско, Воденско, Кайлярско, Костурско, 
Битолско, Охридско и Прилепско, посрещ нат нав ся къ де с го ля ма 
ра дост от бъл га ри те. Интересува се от бъл гар ско то на се ле ние и 
от дру ги те на род ности, от бъл гар ски те учи ли ща, чер к ви и ма-
насти ри, от учи те ли те и све ще ни ци те, от за на яти те и кул тур ни те 
па мет ни ци, от всич ко свър за но с бъл гар щи на та.

Обиколката на Атанас Шопов про дъл жа ва два ме се ца и глав-
ният секре тар на бъл гар ска та Екзархия я пред ста вя простран но, в 
ху до жест вен стил, в пъ те пи са „Из жи во та и по ло же нието на бъл-
га ри те във ви лаети те“, из да ден през 1893 г. Пътеписът е публи ку-
ван и в под лист ник на в. „Новини“ през 1891 г.

Атанас Шопов присти га в Солун в то пъл ден и от бе ляз ва: 
„Тежко е да се жи вее и да се ди ша в тоя град ле те, но аз го оби-
чам, оби чам го, за що то от там са блес на ли две звез ди на сла вян-
ския свят, звез ди, как ви то са Кирил и Методий. Обичам го, за що-
то той е люл ка та на сла вян ска та пис ме ност. Обичам го, за що то в 
не го е от во ре на пър ва та бъл гар ска пе чат ни ца в но ви те вре ме на, 
за що то в не го е из ля зъл пър вият бъл гар ски бук вар, на пе ча тан не 
в стран ст во, а у до ма, в своя бъл гар ска ти погра фия. Обичам го, 
за що то Солун е про зо рец на Егейското мо ре“.26

Атанас Шопов е опиянен от кра со ти те на Воден, от не го ви те 
мно гоброй ни во до па ди, от си ни те во ди на Костурското езе ро. На 
път из Костурското езе ро той раз каз ва за Македония: „Македония 
е кра са ви ца, тя естест ве но е мно го по-кра си ва от всич ки оста на ли 
про вин ции в Балканския по лу остров. Тия езе ра, тия пла ни ни, тия 
пло до род ни по ле та, взе ти в ед но, бо жест ве но раз пре де ле ние, спо-

25 НБКМ – БИА. Арх. ф. 111 – Марин Дринов, а. е. 346, л. 1–17.
26 Атанас Шопов. Из жи во та и по ло же нието на бъл га ри те във вилаетите. 

Пловдив, 1893 г., с. 169.
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ред нуж да та на поч ва та и на се ле нията, са пре лести и пре иму-
щест ва, на които мно го про вин ции имат пра во да за виж дат“.27

Такива са не го ви те впе чат ле ния и от Охридското езе ро и не-
го ва та окол ност – „Редко се случ ва в естест во то кар ти на по-кра-
си ва и по-въз хи ти тел на от кар ти на та, която пред ставля ва Охрид-
ското езе ро с окол ност та си. Аз не съм виж дал дру га де по доб на 
ве ли чест ве на и оча ро ва тел на кар ти на. Всички евро пейски пъ те-
шест ве ни ци, които са спо хож да ли и пи са ли не щич ко за Охрид, са 
съглас ни, че па но ра ма та на Охридската кот ло ви на, с Охридското 
езе ро е ред кост в естест во то“.28

В своя зах лас Атанас Шопов со чи Македония ка то люл ка на 
бъл гар ско то Въз раж да не. Споменава име на та на въз рож ден ци те 
Кирил Пейчинович, ар хи ман д рит Теодосий, даскал Камче, 
Неофит Рилски, Паисий и бра тя та Димитър и Константин Мила-
динови, всич ки ро де ни в Македония, и пи ше: „Следователно, в 
тоя край е за поч на ло бъл гар ско то въз раж да не, въз прието и мно го 
по-бър же ус воено от оста на ла та част на бъл гар ския на род... 
Честта и сла ва та тряб ва да се от да дат де то и ко му то след ва. Това 
пре иму щест во е гор дост, която не тряб ва да се от не ма на заслу-
жив шия край“.29

Подробно и увле ка тел но Атанас Шопов го во ри за чер к ва та 
„Св. Климент“ в Охрид и за нейна та исто рия.

Главният секре тар на бъл гар ска та Екзархия пъ ту ва из 
Македония мно гократ но и по раз лич ни по во ди. С го лям ин те рес 
раз глеж да ста ри чер к ви и ма насти ри, про уч ва тях но то ми на ло, 
тър си ста ри кни ги, ръ ко пи си, ико ни и ре лик ви, ня кои от които 
взе ма със се бе си и пре да ва в Екзархията. По-къс но из пол з ва в 
своята кни жов на дейност важ ни и ред ки за бъл гар ска та исто рия 
кни ги и ръ ко пи си и за пръв път им да ва раз гла са.

За ня кои от ма насти ри те в Македония Атанас Шопов из пра-
ща све де ния и на Марин Дринов в Харков, кой то по съ що то вре-

27 Атанас Шопов. Из жи во та и по ло же нието на бъл га ри те във вилаетите. 
Пловдив, 1893 г., с. 253.

28 Пак там, с. 269.
29 Пак там, с. 295.
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ме ра бо ти по ня кои въпро си на Македония и во ди бор ба сре щу 
сръб ска та про па ган да и пре тен ции. С пис мо от 15 яну ари 1890 г., 
от Цариград, до Марин Дринов, Шопов му пре доста вя све де ния 
за Кралимарковския ма настир, как то и за Лешечкия ма настир 
„Свети Атанасий“ край Тетово. Пише, че Кралимарковският ма-
настир за па да, а Лешечкият е в по-добро състояние.30

С по мощ та на мест ни хо ра Атанас Шопов на ми ра всич ки 
ори ги нал ни про то ко ли на Охридската ар хиеписко пия от XVII 
век, които из пра ща на проф. Иван Д. Шишманов за по мест ва не в 
ми нистер ски те сбор ни ци.31 Тези про то ко ли са от фун да мен тал но 
зна че ние за изяс ня ва не на ма ке дон ския въпрос в бор ба та сре щу 
гръц ка та и сръб ска про па ган да в Македония. През 1891 г. Атанас 
Шопов оси гу ря ва от Цариград на проф. Иван Д. Шишманов и 
част от пре во да на Климентовия ко декс.32

В ар хив ния фонд на Атанас Шопов в БАН се на ми рат пре пи-
си от сла вян ски тексто ве – от сла вян ски ръ ко пис, съх ра нен от 
све ще ник поп Георгия п. Китев от се ло Церово, Ресенска ка за, 
пре пи сан от Г. П. Бояджиев, от Ресен, през юни 1870 г.33 и от сла-
вян ски над пи си от Велешко, на ми ра щи се в чер к ва та „Св. Йоан 
Кръстител“ в се ло Ветърско, Велешко, пре пи са ни от но во от Г. П. 
Бояджиев.34

Атанас Шопов под дър жа ре дов на ко респон ден ция с Марин 
Дринов в Харков. На не го из пра ща пре пи си от ръ ко пи си, ста ри 
кни ги, све де ния за ма насти ри и дру ги ма те риали. През 1889 г. 
Шопов пре доста вя на Дринов пре пис от кни га та „Утешение греш-
ним“, пе ча та на в бъл гар ска та пе чат ни ца в Солун, при те жа ние на 
ар хи ман д рит Теодосий Синаитски. Като спо ме на ва ме та зи пе чат-
ни ца, която доско ро се смя та ше за пър ва та бъл гар ска пе чат ни ца, 
тряб ва да из не сем ед на дру га заслу га на Атанас Шопов. Той уста-
но вя ва съ щест ву ва не то на пе чат ни ца в се ло Ватоша (Ваташа), 

30 НБКМ – БИА. Арх. ф. № 111, а. е. 346, л. 1–17.
31 БАН. Арх. ф. № 41.
32 Пак там.
33 Пак там. Инв. № 274.
34 Пак там. Инв. № 275.
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Тиквешко, съз да де на през 1835 г. от даскал Камче. Това всъщ-
ност е пър ва та бъл гар ска пе чат ни ца, която по-къс но е пре не се на 
в Солун, и пър ва та пе чат ни ца, от кри та на Балканския по лу остров. 
А даскал Камче е пър вият бъл гар ски кни гоиз да тел през Възраж-
дането. Ватошани на ри чат пе чат ни ца та „Тип за ти пос ва не на 
кни ги“ и тя про съ щест ву ва в се ло то им око ло ед на го ди на. Щом 
науча ва за пе чат ни ца та, гръц кият вла ди ка из да ва за по вед да бъ де 
зат во ре на и даскал Камче да се сме ни с гръц ки учи тел.35

Печатницата има сла вян ски бук ви и в нея са пе ча та ни бъл-
гар ски кни ги, но и до се га не са от кри ти ек зем пля ри от тях. 
Пренесена в Солун, пе чат ни ца та про дъл жа ва своята ра бо та, ве че 
под гри жи те на ар хи ман д рит Теодосий Синаитски, до 1839 г., ко-
га то из га ря.

В Солунската пе чат ни ца са пе ча та ни ня кол ко кни ги, меж ду 
които Атанас Шопов от кри ва три но ви загла вия, не из вест ни до 
то ва вре ме. Най-зна чи мо то е на кни га та „Началное оуче ние“, из-
да де на през 1838 г. Според Атанас Шопов то ва е пър вият бъл гар-
ски бук вар, пе ча тан в бъл гар ска пе чат ни ца. Той съ об ща ва, че 
при те жа ва пет-шест кни ги от Теодосиевата пе чат ни ца, как то и 
ръ ко пис ни па мет ни ци, но в не го вия ар хив в БАН не се на ми ра 
ни що от тях.

След ре ше нието на тур ско то пра ви тел ст во от 1883 г. за оста-
ва не в Цариград на бъл гар ска та Екзархия, бор ба та на Патриар-
шията и на гър ци те сре щу нея, как то и сре щу бъл га ри те в Маке-
дония се раз га ря. Засилена е и сръб ска та про па ган да. Започната 
още от 1860 г. и в над пре ва ра с гръц ка та про па ган да, тя се явя ва 
мно го опа сен про тив ник за влиянието на бъл гар ска та Екзархия в 
Македония.

В бор ба та сре щу гръц ка та и сръб ска та про па ган да в Маке-
дония се включ ва с всич кия си жар и Атанас Шопов. Първият по-
мощ ник на ек зар ха во юва как то с пе ро, тъй и със сло во. Тази бит-
ка той про дъл жа ва и по-къс но в Солун, в ка чест во то си на бъл-

35 Атанас Шопов. Из жи во та и по ло же нието на бъл га ри те във вилаетите. 
Пловдив, 1893 г., с. 375–377.
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гар ски тър гов ски кон сул. Атанас Шопов по ле ми зи ра със сръб-
ски те на циона листи и тех ни те прияте ли, и ар гу мен ти ра но, с исто-
ри чески дан ни отри ча тех ни те шо ви нистич ни трак тов ки. В пис мо 
от 15 яну ари 1890 г. от Цариград до Марин Дринов в Харков, той 
съ об ща ва, че е из пра тил „дъ лъг от го вор на Ястребов36 и Топчевич 
във фран цуз ко то из да ние на „Ле ре вю де ориент“.37

За да бъ де си лен в своята бор ба сре щу сръб ска та про па ган-
да, Атанас Шопов изу ча ва диалек ти те на ма ке дон ски те бъл га ри и 
ар гу мен ти ра но се про ти во поста вя на сър би те по тех ни те пре тен-
ции в Македония. За та зи цел на пис ва и из да ва през 1889 г. кни га-
та „Народността и ези кът на ма ке дон ци те“. В не го вия ар хив в 
БАН се на ми ра реч ник на ма ке дон ски го во ри от 22 области на 
Македония.38

От 1 сеп тем ври 1890 г. Атанас Шопов поема глав но то ре дак-
тор ст во на ек зар хийския вест ник „Новини“ и ре дак ти ра из да-
нието до 31 март 1897 г.39 Със своя жур на листи чески дар Шопов 
уме ло за щи та ва по ли ти ка та на Екзархията, во ди непре къс на та 
бор ба сре щу Патриаршията и сре щу гръц ка та и сръб ска та про па-
ган да в Македония.

Атанас Шопов е един от най-добри те поз на ва чи на ма ке дон-
ския въпрос, на исто рията на Македония, и за то ва науч но от хвър-
ля шо ви нистич ни те те ории на гър ци и сър би за гръц ка и сръб ска 
Македония. В ли це то на Атанас Шопов, осо бе но сръб ска та про-
па ган да, сре ща в Македония опа сен про тив ник и за то ва сре щу 
не го и не го ви те публи ка ции сър би те во дят жесто ка и непре къс на-
та бор ба, как то всред на се ле нието, та ка и в своите вест ни ци. В 
пис мо, из пра те но от Цариград до Стефан С. Бобчев на 13 февру-
ари 1889 г., Шопов съ об ща ва меж ду дру го то, че вест ник 
„Сръбство“ по мест ва ве че 4–5 ста тии про тив не го ва та об на род ва-
на ко респон ден ция по ма ке дон ския въпрос.40

36 Ястребов – руски историк, приятел на сърбите.
37 НБКМ – БИА. Арх. ф. № 111, а. е. 346, л. 1–17.
38 БАН. Арх. ф. № 41.
39 БАН. Арх. ф. № 41. Свидетелство за из слу же но време.
40 НБКМ – БИА, II Д 11041.
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Във вест ник „Новини“ Атанас Шопов да ва ши ро ко място на 
опи са ния на бъл гар ски те се ли ща, на бъл гар ския еле мент, на се ля-
ващ раз лич ни те области на Македония, на мест ния фолклор – на-
род ни пес ни, посло ви ци, оби чаи, и на дру ги науч ни въпро си. 
Вестник „Новини“ за поз на ва чи та те ли те си и с не мал ко но ви ни 
от све та и от България. Разнообразният ма те риал, добре под бран, 
ре дак ти ран и под не сен на раз би раем език, поста вя вест ник 
„Новини“ в ре ди ца та на най-добре спис ва ни бъл гар ски вест ни ци 
по оно ва вре ме.

При из да ва не то на вест ни ка Атанас Шопов има го ле ми 
неприят ности и сре ща непре къс на то преч ки от тур ска та цен зу ра, 
която не поз во ля ва да се пи ше за Македония, в то ва число сре щу 
гръц ка та и сръб ската про па ган да. Оплаква се в пис мо до Марин 
Дринов, но и съ об ща ва, че Екзархията „напра ви ла мно го не що“ 
след из ли за не то на вест ник „Новини“.41

Като гла вен ре дак тор на вест ни ка, Атанас Шопов ряд ко из-
ли за с име то си. Затова на пи са но то от не го във вест ник „Новини“ 
в своята го ля ма част не мо же да се уста но ви. Разбира се, не го ви 
са увод ни те ста тии и пи са но то по „външ но то по ло же ние“, как то 
и ня кои от под лист ни ци те, науч ни ста тии, мно го пре во ди.

През март 1897 г. Атанас Шопов е наз на чен от бъл гар ско то 
пра ви тел ст во за тър гов ски пред ста ви тел в Солун и на 1 април съ-
ща та го ди на встъп ва в но ва та си длъж ност. Солун е вто рият по 
го ле ми на град на тур ска та им пе рия на Балканите, след Цариград, 
и най-го ля мо то приста ни ще на Егейско мо ре, об служ ва що и 
Маке дония. В то ва важ но тър гов ско де бу ше го ля ма част от евро-
пейски те дър жа ви дър жат свои тър гов ски пред ста ви те ли, на то ва-
ре ни и с дипло ма ти чески за да чи. В тър гов ско от но ше ние приста-
ни ще Солун об служ ва и България и наз на ча ва не то на бъл гар ски 
тър гов ски пред ста ви тел е осо бе но на ле жа що.

След по ве че от 12 го ди ни в бъл гар ска та Екзархия в Цариград, 
за поз нат от бли зо с по ли ти ка та на тур ски те пра ви тел ст ва, с дей-
ност та на чуж ди те дипло ма ти чески ми сии в тур ска та сто ли ца, 

41 БАН. Арх. ф. № 41.
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един от най-добри те поз на ва чи на Македония и ма ке дон ския 
въпрос, юрист и чо век, с до ка за ни дипло ма ти чески ка чест ва, 
Атанас Шопов е сред най-под хо дя щи те за та зи длъж ност бъл га-
ри. На 1 яну ари 1909 г., по ре ше ние на бъл гар ско то пра ви тел ст во, 
тър гов ско то пред ста ви тел ст во в Солун пре раст ва в ге не рал но 
кон сул ст во. Като тър гов ски пред ста ви тел и ге не ра лен кон сул 
Шопов ра бо ти в Солун до 30 сеп тем ври 1913 г., или це ли 16 го ди-
ни и 10 ме се ца.42 През то зи пе риод в България на власт са ня кол ко 
пра ви тел ст ва и, въпре ки го ля мо то пар ти зан ст во и увол не ния, при 
ид ва не на но во пра ви тел ст во Атанас Шопов не е сме ня ван. Факт, 
кой то по каз ва кол ко по ле зен е ка то пред ста ви тел на България в 
Солун. Освобождаването му от поста ид ва след зло по луч ния край 
на Балканската и Междусъюзническата вой ни и закри ва не то на 
ге не рал но то кон сул ст во в Солун през 1913 г.

Със ста тут на бъл гар ски дипло мат в Солун, Атанас Шопов 
под дър жа ре дов ни връз ки с вис ши те пред ста ви те ли на тур ско то 
пра ви тел ст во, с во да чи те на ста ро тур ци те и на мла до тур ци те, с 
чуж ди те кон су ли. Той из по вя два по ли ти ка на раз би ра тел ст во с 
тур ци те и по добря ва не на от но ше нията меж ду България и 
Турция, в та зи на со ка убеж да ва и на ши те ми нистри на външ ни те 
ра бо ти. Такива докла ди из пра ща на Никола Генадиев, ми нистър 
на външ ни те ра бо ти, и на Иван Евстратиев Гешов, ми нистър-
пред се да тел и ми нистър на външ ни те ра бо ти. В докла да си до 
Гешов, ка то го во ри, че е в ин те рес на България да бъ де в най-
добри от но ше ния с Турция за из пол з ва не на нейни те па за ри и 
дру ги въз мож ности, пи ше: „Сведенията ми са, че как то мла до тур-
ци те, тъй и ста ро тур ци те, в настояще вре ме си ску бят ко си те и 
по сип ват гла ви те си с пе пел, за де то през ми на ли те го ди ни не се 
въз пол з ва ха от бла гоприят на та поч ва да раз ре шат въпро си и да се 
спо ра зу меят и сбли жат с България, и по та къв на чин да оси гу рят 
бъ де ще то на им пе рията“.43

Започнал бор ба та сре щу гръц ка та и сръб ска та про па ган да 
още от Цариград, ка то гла вен секре тар при бъл гар ска та Екзархия, 

42 БАН. Арх. ф. № 41. Свидетелство за из слу же но време.
43 БАН. Арх. ф. № 41. Инв. № 163.
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Атанас Шопов с още по-го ля ма енер гия про дъл жа ва та зи дейност 
в Солун. По то ва вре ме сръб ска та про па ган да е осо бе но за си ле на 
и за то ва той на соч ва своите уси лия глав но сре щу нея. За да бъ де 
про ти во поста вя не то по-ефи кас но, Атанас Шопов пра ви ет-
нограф ски про уч ва ния на ма ке дон ски те зе ми и на съста ва на на-
се ле нието в се ли ща та, из гот вя ет нограф ски кар ти.

В пис мо от 13 яну ари 1889 г. от Солун, от пра ве но до проф. 
Иван Д. Шишманов в София, Шопов съ об ща ва, че ра бо ти ет-
нограф ска кар та на Солунския ви лает, в която ще бъ дат на не се ни 
се ли ща та и на се ля ва щи те ги на ро ди, ве роиз по ве да ние и про чие.44 
В дру ги две пис ма от съ ща та го ди на, ад ре си ра ни от но во до проф. 
Шишманов, уве до мя ва, че ве че е из пра тил в Министерството на 
външ ни те ра бо ти и из по ве да нията ет нограф ски кар ти, ед на та от 
които е на Косовския ви лает, и го мо ли да оти де и ги прегле да.45 
Към не го вия ар хив в БАН има при ло жен спи сък на се ла та от 
Кукушка око лия, с броя на на се ле нието, на род ност и ре ли гиоз на 
при над леж ност.46 В съ щия ар хив се па зи и ста тисти ческа табли ца 
за на се ле нието, учи ли ща та и чер к ви те в Македония през 
1908/1909 г. В Македония има 1820 ек зар хийски се ла, 628 учи ли-
ща и 1073 чер к ви. Патриаршески се ла има са мо в Солунския, 
Битолския и Скопски ви лаети.47

Подобен спи сък е из ра бо тен и за бъл гар ско то на се ле ние в 
Европейска Турция през 1911/1912 г.

В бор ба та си сре щу гръц ка та и сръб ска та про па ган да Атанас 
Шопов из пол з ва и тру до ве те на чуж дестран ни уче ни, пъ те шест-
ве ни ци и дру ги из сле до ва те ли, в които се го во ри и за Македония. 
За да уста но ви исти на та по ня кои въпро си за вре ме то, ко га то тур-
ският пъ те шест ве ник Евлия Челеби ми на ва през Македония, той 
пи ше пис мо през април 1900 г. до Сърмаджиев, дипло ма ти чески 
агент на България във Виена, и го мо ли да му напра ви и из пра ти 
пре пис от пре пи са-ръ ко пис на Евлия Челеби, на ми ращ се в им пе-

44 БАН. Арх. ф. № 41.
45 БАН. Арх. ф. № 41. 
46 БАН. Арх. ф. № 41. Инв. № 222.
47 БАН. Арх. ф. № 41. Инв. № 298.
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ра тор ска та библиоте ка във Виена, спе циал но на пи са но то за 
Скопие и Прилеп. В пис мо то Шопов до ба вя, че то зи пре пис му е 
не об хо дим за про уч ва не по по вод на сръб ска та про па ган да в 
Македония, за що то смя та, че сър би те фал ши фи ци рат ръ ко пи са за 
Скопие и Прилеп.48 Евлия Челеби пъ ту ва из тур ски те зе ми, вклю-
чи тел но и те зи в Европейска Турция, це ли 40 го ди ни. Неговите 
впе чат ле ния и про уч ва ния са събра ни в 10 то ма, които са пре пис-
ва ни, как то у нас Паисиевата исто рия.49 Научен доклад за Евлия 
Челеби и не го ви те пъ ту ва ния из България и Македония Атанас 
Шопов из на ся пред Историческо-фи ло ло ги ческия клон при БАН 
на 26 февру ари 1901 г.50 До то га ва ста ра та тур ска книж ни на и ар-
хи ви, как то и пи са но то от пъ те шест ве ни ци и ле то пис ци, не е пол-
з ва но при из след ва не на бъл гар ска та исто рия. Наши исто ри ци и 
дру ги уче ни при бяг ват до тур ски из точ ни ци, ка то ги ци ти рат през 
чуж ди ав то ри.

Друг из точ ник за бъл гар ска та исто рия са „Мемоарите на 
Иван и Константин Музаки“, които Атанас Шопов пре веж да и 
пред ста вя в „Периодическо спи са ние“. Това са спо ме ни те на 
Иван и Константин, от се мейст во то Музаки, ня ко гаш ни вла де те-
ли на Епир. В тях се го во ри на мно го места за България и за бъл-
га ри те в Македония през XIV и XV век. Според тях Вукашин и 
Крали Марко се на ри ча ли бъл гар ски кра ле.51

Атанас Шопов пре веж да и из вад ки от „Сборник от раз ни 
пис ма на сул та ни те“, от Феридун бей, из да ден през 1848 г. със 
спе циал но раз ре ше ние на сул тан Абдул Меджид I. Сборникът е в 
два то ма и в тях са по месте ни раз ни ра пор ти, поз д ра ви тел ни пис-
ма и от го во ри до и от сул та ни те по слу чай прев зе ма не то на кре-
пости, гра до ве и области в Азия, а най-ве че на Балканския по лу-
остров – Сърбия, България и Европейска Турция. Под загла вие 
„Източник на бъл гар ска исто рия“, пре во дът на Шопов из ли за в 
„Периодическо спи са ние“ през 1902 г.

48 БАН. Арх. ф. № 41. Инв. № 76.
49 „Периодическо спи са ние“, бр. I–X/1901 г.
50 Пак там.
51 „Периодическо спи са ние“, г. ХV, кн. 64/1903 г., с. 124–142.
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С пис мо от 25 февру ари 1900 г. Атанас Шопов съ об ща ва на 
проф. Иван Д. Шишманов, че е на ме рил ед на ста ра тур ска исто-
ри ческа кни га, в която се опис ва прев зе ма не то на раз ни гра до ве в 
Южна България, и ръ ко пи сен пре вод от ла тин ски на сла вян ски от 
1646 г. на из вест но то съ чи не ние на Тома К. „С под ра же ние 
Христа“.52 (б. р.  В. Т. В. – Тома Кемпийски – „Подражание на 
Христа“)

В ар хи ва на Атанас Шопов при БАН се на ми рат фер ма ни, 
бе ра ти по чер ков ния въпрос, раз ни пре пи си, над пи си и дру ги 
цен ни из точ ни ци за бъл гар ска та исто рия.

С те зи из во ри за на ша та исто рия, не из пол з ва ни до то га ва, 
Атанас Шопов пра ви зна чи тел на услу га на бъл гар ска та ге ограф-
ско-исто ри ческа книж ни на. Тези из точ ни ци имат го ля мо зна че-
ние, спе циал но за исто рията на Македония, и са сред най-сил ни те 
до ка за тел ст ва в бор ба та сре щу гръц ка та и сръб ска та про па ган да.

Към ар хив ния фонд на Атанас Шопов при БАН се на ми ра и 
спе циален ар хив по ма ке дон ско то де ло, към 1400 стра ни ци. В не-
го са съх ра не ни пис ма и пре писки, во де ни от Атанас Шопов в ка-
чест во то му на ге не ра лен кон сул, с раз ни уч реж де ния и ли ца по 
ма ке дон ския въпрос и ре во лю цион на та ма ке дон ска ор га ни за ция 
през пе риода 1896–1912 г. Една част от пис ма та са в ори ги нал, 
дру ги са чер но ви, до ку мен ти те са ано та ции и дру ги под гот ве ни 
за из да ва не ма те риали.53

Атанас Шопов по ддър жа връз ки с Македонската ре во лю-
цион на ор га ни за ция, сре ща се с от го вор ни хо ра от струк ту ри те ѝ, 
но има и неприят ности. Някои от дейст вията на ор га ни за цията му 
при чи ня ват, ка то пред ста ви тел на България пред тур ска та власт, 
го ле ми пробле ми. Той не вся ко га се съгла ся ва с те ро ристич ни те 
дейст вия на ор га ни за цията, които вре дят на кауза та за ос во бож-
де ние на Македония. По та зи при чи на през из вест ни пе риоди е 
го нен и е под угро за та на хо ра на Македонската ре во лю цион на 
ор га ни за ция. През 1899 г. Атанас Шопов е заплаш ван със смърт. 
За то ва го пре дупреж да ва със спе циал но пис мо Христо Бракалов, 

52 БАН. Арх. ф. № 41.
53 Пак там.
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гла вен секре тар при външ но то ми нистер ст во. При Бракалов се 
явя ва до ве ре но ли це, което му съ об ща ва, че Маке донският ре во-
лю ционен ко ми тет има ре ше ние да бъ де убит Атанас Шопов.54

В за щи та на Македония и сре щу гръц ка та и сръб ска та про-
па ган да Атанас Шопов пи ше мно го ста тии, по месте ни в раз лич ни 
вест ни ци и спи са ния, как то и от дел ни кни ги. За да за поз нае и 
чуж ден ци те с исти на та по ма ке дон ския въпрос, Шопов, под псев-
до ним Офейков, из да ва на френ ски език око ло де се ти на кни ги, 
публи ку ва ста тии в чуж дестран ни вест ни ци и спи са ния.

Като ге не ра лен кон сул в Солун, Атанас Шопов е в по мощ и 
на бъл гар ска та Екзархия при иска не на бе ра ти за наз на ча ва не на 
но ви вла ди ци в Македония и при дру ги слу чаи.

Проявява го ле ми гри жи за бъл гар ски те учи ли ща, чер к ви и 
ма насти ри, осо бе но за учи ли ща та в Солун. В сто ли ца та на Маке-
дония съ дейст ва за от ку пу ва не на зда нието на де ви ческа та бъл-
гар ска гим на зия и на дру ги учи лищ ни сгра ди, ка то на ми ра и бла-
го де те ли за оси гу ря ва не на сред ст ва. За та зи дейност на Атанас 
Шопов и за не го ви те заслу ги към учеб но то де ло в Солун го во ри с 
въз торг Царевна Миладинова-Алексиева в нейна та кни га „Епоха, 
зе мя и хо ра“ – „През ця ло то вре ме Атанас Шопов бе офи циален 
пред ста ви тел на България в Солун и не е мо гъл да не съ дейст ва за 
ку пу ва не то зда нието на по койния от ли чен об щест ве ник Михаил 
Сарафов. Нещо по ве че, Атанас Шопов мал ко по-къс но убе ди то-
зи път дру ги го ле ми да ри те ли, ос вен Евлоги Геор гиев, да от пус-
нат щед ри су ми, за да бъ дат от ку пе ни зда нието за образ цо во пър-
во на чал но учи ли ще, заед но с дру го ед но учи ли ще в Македонската 
сто ли ца Солун“. И про дъл жа ва: „Покупката на всич ки те зи учи-
лищ ни зда ния ста на не са мо с пъл но то съ дейст вие на по койния 
Михаил Сарафов, но и с от лич ни те гри жи на по койния Атанас 
Шопов, кой то бе из вестен об щест ве ник, а след де вет де сет те го ди-
ни на ми на лия век, ве че и дипло ма ти чески агент в Солун“.55

Атанас Шопов е и деен съ би рач на на род ни умот во ре ния. 
Своята дейност ка то фолкло рист за поч ва от Цариград, ка то гла-

54 БАН. Арх. ф. № 41. Инв. № 73.
55 Царевна Миладинова. Епоха, зе мя и хора. София, 1939 г.
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вен секре тар на бъл гар ска та Екзархия, а след то ва ка то гла вен ре-
дак тор на вест ник „Новини“. По-къс но про дъл жа ва те зи свои за-
ни ма ния в Солун, ве че в ка чест во то си на бъл гар ски тър гов ски 
пред ста ви тел и ге не ра лен кон сул.

При своите пъ ту ва ния из Македония, как то и чрез от дел ни 
ли ца, пре дим но учи те ли, Атанас Шопов съ би ра и за пис ва на род-
ни пес ни, при каз ки, оби чаи. Етнографският ма те риал, пре дим но 
на род ни пес ни, из пол з ва в бор ба та си сре щу сръб ска та про па ган-
да.

Атанас Шопов е поч ти не из вестен ка то ет нограф, но по ко-
ли чест во на събра ни те ет нограф ски ма те риали е един от най-го-
ле ми те из сле до ва те ли на на род ния жи вот. През 1889 г. под гот вя 
за из да ва не сбор ник с на род ни пес ни, кой то из пра ща в Екзархията. 
По фи нан со ви съ обра же ния Екзархията ба ви от пе чат ва не то на 
сбор ни ка. Атанас Шопов при бяг ва до по мощ та на Марин Дринов. 
В пис мо от 30 юли 1889 г. той пи ше на Дринов – „За сбор ни кът от 
ма ке дон ски пес ни аз се ка нех да ви се опла ча, г. Дринов и да ви 
поискам съ дейст вието. Екзархията, от глед на точ ка ико но ми-
ческа, все от ла га на пе чат ва не то на сбор ни ка. Не мо га да им до ка-
жа, да ги убе да, че та зи точ ка е мно го не състоятел на, че ико но-
мията в по доб ни на род ни въпро си е ги бел на. Сборникът е го тов, 
но как во да пра вя, не знам“. И мо ли Марин Дринов да пи ше пис-
мо на ек зар ха, в което да из тък не важ ност та на та къв един сбор-
ник и да настои за не го во то из да ва не.56

Дали Марин Дринов хо да тайст ва пред ек зар ха за из да ва не то 
на сбор ни ка, не е из вест но, но събра ни те от Атанас Шопов на род-
ни пес ни не са из да де ни ни то то га ва, ни то по-къс но.

През 1890 г. на род ни те пес ни дости гат 2000 броя. За то ва 
Атанас Шопов съ об ща ва на проф. Иван Д. Шишманов – че събра-
ни те от не го 2000 ма ке дон ски на род ни пес ни ча кат „бла го во ле-
ние“ за из да ва не. В пис мо то си спо де ля, че ги пред ла га на Мини-
стерството на прос ве ще нието „сре щу ни щож но въз награж де-
ние“.57

56 НБКМ – БИА. Арх. ф. № 111, а. е. 346, л. 1–17.
57 БАН. Арх. ф. № 41. 
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С дру го пис мо от 22 ноем ври 1896 г. Атанас Шопов из пра ща 
на проф. Иван Д. Шишманов па кет с на род ни пес ни от Воденско, 
за по мест ва не в ми нистер ски те сбор ни ци.58 Към не го вия ар хив 
при БАН има и се га фолклор ни ма те риали – посло ви ци и по го-
вор ки от Велешко, на род ни пес ни от Прилеп, съ би ра ни от 
Александър Конев, пес ни от Скопие, Дебърско и Кратово, га-
танки, из пра те ни от Иван Ничинов, ба яния, за пи са ни от Йордан 
Митрев, оби чаи от ар хиерей Кесари, 40 на род ни пес ни, из пра те-
ни от Лев А. Попвасилев, пес ни от Щип и др.59

Атанас Шопов по мест ва на род ни пес ни и дру ги фолклор ни 
ма те риали във вест ник „Новини“, ко га то е гла вен ре дак тор на из-
да нието на Екзархията. На дру го място, вклю чи тел но и в ми-
нистер ски те сбор ни ци, събран от не го фолкло рен ма те риал не се 
появя ва. Не са в на лич ност и из пра те ни те от Атанас Шопов на-
род ни пес ни в ар хив ния фонд на проф. Иван Д. Шишманов, съх-
ра ня ван при БАН. Не са от кри ти фолклор ни ма те риали и в дру ги 
ар хив ни фон до ве.

Атанас Шопов за пис ва трай но своето име ка то кни жов ник. 
Още пре ди Освобождението за поч ва с пре во ди, по-къс но пи ше 
науч ни ста тии, раз ка зи, сти хо ве, пъ те пи си, ка то публи цист има 
ак тив но участие в бъл гар ския пе риоди чен пе чат. Първата му кни-
жов на ра бо та е пре во дът от гръц ки на тра ге дията „Смъртта на 
княз Потемкин“. Тогава Атанас Шопов е на 17 го ди ни. Трагедията, 
из да де на през 1872 г. в Цариград без да ми на ва през цен зу ра та, е 
игра на на мно го места и с го лям успех из по ро бе на България. Тя 
бу ди патриотич ни те чув ст ва на бъл га ри те и тур ска та власт не 
гле да с добро око на нея. Преводът е добре посрещ нат меж ду 
бъл га ри те в Цариград и име то на Атанас Шопов за поч ва да се 
спо ме на ва меж ду ин те ли ген цията.

За то зи пре вод, през 1921 г. при чест ва не то на 50-го диш ни-
на та на публи цистич на та и кни жов на дейност на Стефан С. Боб-
чев, Атанас Шопов пи ше, че ка то уче ник в Царското ме ди цин ско 

58 БАН. Арх. ф. № 41.
59 Пак там. Инв. № 54, 55–61.
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учи ли ще по се ща ва често ба ба си Анастасия Джени, ми ло сър д на 
сестра в Цариград, и един ден я за вар ва да че те на гръц ки език 
тра ге дията „Смъртта на княз Потемкин“. „В тая книж ка, раз каз ва 
в спо ме ни те си Шопов, княз Потемкин се да ва ше за обра зец на 
патриоти зъм. Той бе ше ум рял за на род ност та си. Тая книж ка 
мно го ми се пон ра ви. Намислих да я пре ве да на бъл гар ски. 
Ученическия пре вод ми попра ви Тодор Икономов, кой то в то ва 
вре ме бе ше в Цариград, а за пе ча та не то от пус на па ри добра та ба-
ба Анастасия.“60

Според руския из сле до ва тел П. Н. Берков, кой то не поз на ва 
спо ме ни те на Атанас Шопов, публи ку ва ни в България, имен но 
Атанас Шопов е ав тор на тра ге дията. Отбелязването на Шопов за 
пре во дач, спо ред не го, е за да мо же тра ге дията да бъ де поз во ле на 
от тур ска та власт и игра на на бъл гар ска сце на. Берков из ли за с 
то ва заклю че ние след го ле ми про уч ва ния за из дир ва не на тра ге-
дията и на нейния ав тор в ста ра та руска книж ни на. Такава тра ге-
дия или загла вие Берков не успя ва да на ме ри.61

Независимо от приз на нието на Атанас Шопов за пре во да на 
тра ге дията „Смъртта на княз Потемкин“ от гръц ки език, ве че раз-
по ла га ме със си гур ни дан ни, че Шопов не е ав тор на тра ге дията, а 
са мо пре во дач. С по мощ та на на ша та ле га ция в Атина успях ме да 
се снаб дим с 9 фо то ко пия от ко ри ца та, пред го во ра и на ча ло то на 
тра ге дията. От те зи фо то ко пия се уста но вя ва, че тра ге дията има 
загла вие „Смъртта на смо лен ския принц Потемкин“, в три дейст-
вия, и е пре ве де на от руски на гръц ки език от пол ков ник Теодорос 
Валианос. В на ча ло то на гръц кия пред го вор на тра ге дията 
Валианос от бе ляз ва, че тя се появя ва на руски език ка то пре вод от 
нем ски и че той пол з ва при пре во да си руско то из да ние. В гръц-
ко то из да ние не е отра зен ав то рът на тра ге дията, която из ли за от 
пе чат в Атина през 1850 г., но от то ва из да ние Атанас Шопов пра-
ви своя пре вод през 1872 г. Явно е, че ори ги на лът на тра ге дията 

60 Атанас Шопов. Страница из съ уче ни чест во то ми със С. С. Бобчев. Юби-
лейна кни га в чест на Стефана С. Бобчев. София, 1921 г.

61 П. Н. Берков. Трагедията на Атанас Шопов „Смъртта на княз Потемкин“. 
Сборник в чест на акад. Никола В. Михов. София, 1959 г.
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тряб ва да се тър си в ста ра та нем ска книж ни на от пър ва та по ло ви-
на на XIX век, от къ де то мо гат да се научат по ве че под роб ности 
за нея, a мо же би и за нейния ав тор.

Показателна за раз би ра нията на Атанас Шопов е ста тията му 
„Днешний бъл гар ски глас“ във вест ник „Право“.62 В на ча ло то ав-
то рът го во ри за тру да, рев ност та и постоян ст во то ка то глав ни 
фак то ри за успе ха на вся ка ра бо та. След то ва се спи ра на пла чев-
но то ми на ло на бъл гар ския на род, кой то в послед но вре ме вди га 
гла ва да за щи ти пра ва та си. Но в та зи на со ка на ро дът ни има нуж-
да от по мощ та на своите си но ве. Затова Атанас Шопов се обръ ща 
към на род ни те дей ци с апел да бъ дат на стра на та на своя на род, 
да му по ма гат чест но, да ра бо тят за не го вия напре дък. „Българ-
ският глас – пи ше Шопов, на ко нец тър си истин ски деяте ли за 
добро то му напред ва не, хо ра вер ни и прос ве те ни в по ле то на на-
род на та пол за, хо ра със здрав ра зум и ви со ки мисли, с ед на реч, 
той тър си хо ра, които да мо гат да дър жат здра во пре по ре цът на 
на род на та на деж да и на бъл гар ския напре дък“.

Атанас Шопов най-напред се обръ ща към „ду хов ни те пасти-
ри“, от които бъл гар ският на род очак ва най-го ля ма по мощ, да се 
„опъл чат“ про тив не го во то не ве жест во, и да дат „тлъста па ша“ на 
во де но то от тях „ста до“.

След то ва поглеж да към на род ни те учи те ли, на ри чай ки ги 
„пред во ди те ли“ и „съ вет ни ци“ на на ро да, които по пъ тя на обра-
зо ва нието, са спо соб ни да вдъх нат си ла на бъл га ри на да се про ти-
во поста ви на не ве жест во то.

Накрая Атанас Шопов го во ри и на бъл гар ския на род – „О, ти 
през ре ни от са ми те си си но ве, на ро де, бу ло то, с което бе ше 
покрит от мно го го ди ни, нач на да се отстра ня ва и да да ва място 
на слън че ви те лъ чи. Събуди се про чие и поеми бре ме то, което ти 
е отре де но; поч ни сам да дейст ваш, поч ни сам да раз съж да ваш и 
не оста вай ра бо ти те в ръ це те на не достойни те. Време да оста виш 
в през ре ние не достойно то за те бе оно ва ми на ло, в което си тъ жил 
до се га, вре ме е каз вам, да оста виш оне зи де ла, които сля по та се 

62 В. „Право“, г. VII, бр. 17/3.VII.1872 г.
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за ни ма ва ли до се га. Почни да след ваш попри ще то на свя та та ра-
бо та, която ти е опре де ле на от съз да те ля, поч ни най-после и ти да 
раз ли ча ваш добро то от зло то“.

С та зи ряд ко патриотич на ста тия Атанас Шопов още в мла-
да та си въз раст, в на ча ло то на своята кни жов на и публи цистич на 
дейност взе ма стра на та на на ро да, на реж да се сред обик но ве ни те 
хо ра и за поч ва бор ба та за из ди га не и добру ва не на бъл га ри те.

В пре дос во бож ден ския пе чат се по мест ват ста тии за обра зо-
ва нието и въз пи та нието на же на та. Един от пър ви те въз рож ден-
ци, кой то поста вя на раз глеж да не „жен ския въпрос“, е Петко 
Р. Славейков. Такива ста тии той пи ше в из да ва ни те от не го вест-
ни ци „Гайда“ и „Македония“. Отношението на Славейков към 
обра зо ва нието и въз пи та нието на же на та, на бъл гар ка та, е край но 
де мокра тич но.

Към фа лан га та от ав то ри, които поемат при зи ва на Дядо 
Славейков по „жен ския въпрос“, е и Атанас Шопов. Тогава той е 
на 18 го ди ни.

„Образованието на жен ския пол, пи ше Атанас Шопов, е пър-
ва и от най-не из беж ни те нуж ди на ця ло то че ло ве чест во. С обра-
зо ва нието на ед на де вой ка, ние да ва ме добро въз пи та ние на ед но 
ця ло до ма ча дие, а с обра зо ва нието на це лият жен ски пол, ние да-
ва ме добро въз пи та ние на це лият на род, на ця ло то че ло ве чест во. 
Когато напро тив, не ве жест во то на жен ския пол, е не ве жест во въ-
об ще на че ло ве чест во то. Сега да има ме напре дъ ка на на ро да си, 
ще ка же, че тряб ва да обра зо ва ме дъ ще ри те си, а кой то не обра зо-
ва дъ ще ря си, пре чи на на род но то прос ве ще ние, и ще е проклет 
от ця ло то по том ст во“.63

В ста тията си „Състоянието на бъл гар ска та се лянка“ Шопов 
из на ся теж ко то по ло же ние на же на та на се ло, която из вър ш ва 
най-теж ки те ра бо ти в до ма и на по ле то, по ра ди което бър зо заста-
ря ва. От ра бо та за не ма ря ва де ца та си и хи гиена та вкъ щи. При 
мъж ти ра нин, се лянка та е обър на та на то вар но жи вот но, ня къ де 
впря га на заед но с во ло ве те при оран. Накрая Шопов да ва пре по-

63 В. „Право“, г. VIII, бр. 37/26.XI.1873 г.
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ръ ка да се от кри ват учи ли ща в се ла та за оси гу ря ва не на обра зо ва-
ние на сел ска та де вой ка.64

За го ля мо то зна че ние, което Атанас Шопов от да ва на то зи 
въпрос, мо же да се съ ди и от фак та, че пре веж да кни ги, пос ве те ни 
на „жен ския въпрос“, как ви то са тру до ве те на Фенелон65 и на Е. 
Мартен66. А глав на та ге роиня в не го ва та по вест „Десетдневно ца-
ру ва не“ – Олга, ка то го во ри за по ло жи тел ни те ка чест ва на бъл-
гар ка та, да ва след на та ха рак те ристи ка за нея: „Българката е спо-
соб на да взе ме зна чи тел но участие при из ди га не то на своя на род, 
тя ще ста не, ще съ бу ди своите си но ве, тя е спо соб на да им пре да-
де оно ва, с което тя се от ли ча ва... Аз се на дя вам, че ще я ви дя 
един ден съ бу де на, прос ве те на, в състояние да раж да достой ни 
си но ве, хра бър, ро до лю бив и са мо от вер жен на род“. И по-на та тък 
Олга се про вик ва: „Българката е чистокръв на евро пей ка, спо соб-
на за вис ша кул ту ра, за ви со ки наз на че ния, пло до вит и по ле зен 
жи вот и ве ли ки добро де те ли.“

На бъл гар ка та, за нейно то прос ве ще ние, Атанас Шопов пос-
ве ща ва и сти хот во ре нието си „Глас към бъл гар ка та“:

„Българко дра га, бъл гар ко ми ла,
Отвори очи и веч проглед ни,
Доста е тъм ност, сти га си спа ла,
Настаха свет ли и за теб дни.

Нежно съ щест во, сти га си спа ло,
В па зу хи те на днеш ний век,
Българска май ко, ста ни веч сме ло,
„Напред ще вър вя“ из дай ти ек.

Напред ще вър вя в прос ве ще ние,
Напред ще вър вя в уче ние,
Туй ме не учи на род ний глас,
Туй цар ми каз ва на все ки час!“67

64 Сп. „Читалище“, г. IV, бр. 20/1874 г., с. 582.
65 Фенелон. По въз пи та нието на девойките. Цариград, 1874 г.
66 Е. Мартен. Образованието на че ло ве ческия род. Цариград, 1875 г.
67 Сп. „Читалище“, г. IV, бр. 16/15.VIII.1874 г., с. 463.
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Стихотворението е сла бо от към ху до жест ве ни ка чест ва, но 
не го вият при зив, от пра вен към бъл гар ка та, е по ве че от патриоти-
чен.

Тези де мокра тич ни и прогре сив ни схва ща ния на Атанас 
Шопов по обра зо ва нието и въз пи та нието на же на та и поста вя не-
то ѝ на рав но с мъ жа в об щест во то не са из на ся ни до се га. В она зи 
тъм на епо ха през вре ме то на роб ст во то, ко га то же на та е тре ти ра-
на ка то ро би ня, да се из ли за с по доб ни ста тии и мне ния в пе ча та 
изиск ва го ля ма сме лост.

Радостта от Освобождението трае крат ко. От ре ше нията на 
Берлинския кон грес е сму тен и Атанас Шопов. В до писки, из пра-
те ни от Петербург и по месте ни във вест ник „Марица“, из ли защ в 
Пловдив, той ко мен ти ра жесто ки те ре ше ния на Берлинския кон-
грес. Определя по ве ли те ка то неспра вед ли ви и не от го ва ря щи на 
ин те ре си те на България и на бъл гар ския на род, из ця ло „във вре да 
на на род на та ни це лост“. И Атанас Шопов апе ли ра да се по ка жем 
не по ко ле би ми про тив те зи ре ше ния и да иска ме тях но то пре ра-
бот ва не и из ме не ния – „Въпросът се ка сае за жи вот и ни кой ня ма 
пра во да ни запре ща ва да жи веем. Никой не мо же да ни за по вя да, 
ко га то се ка сае за на шия соб ст вен жи вот“.68

Но гла сът на Атанас Шопов, про тести те на бъл гар ския на-
род оста ват „глас в пусти ня“. Двете бъл гар ски дър жа ви – Кня-
жество България и Източна Румелия за жи вя ват по от дел но, заети 
с гри жи те за своето из граж да не и раз ви тие. Българите от Маке-
дония оста ват в им пе рията на сул та на. Вражеските си ли, които 
раз къс ват Санстефанска България и на ла гат бер лин ски те ре ше-
ния, за поч ват кам па ния сре щу бъл гар ския на род и не го ви те дър-
жа ви, ярост но на па дат и на ша та ос во бо ди тел ка Русия. В своите 
вест ни ци по мест ват ста тии про тив бъл гар ския на род, твър дят, че 
не е спо со бен да се управля ва и за то ва ня ма пра во на са мостояте-
лен дър жа вен жи вот, че не заслу жа ва сво бо да та си, че Русия во-
юва, за да раз ши ри своите гра ни ци и влияние.

Атанас Шопов, кой то е сту дент в Петербург, с въз му ще ние 
посре ща те зи обид ни пи са ния на чуж дестран ния пе чат сре щу 

68 В. „Марица“, г. I, бр. 24 и бр. 27 от 1878 г.
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бъл гар ския на род и Русия и остро ре аги ра. Особено се въз му ща ва 
от об ви не нията про тив Русия. „Руско-тур ска та вой на бе пре диз-
ви ка на от тур ски те звер ст ва, из вър ше ни над бъл гар ския на род, 
които въз му ти ха ця ла Европа“, пи ше Шопов в до писка до вест-
ник „Марица“.69 И ут вър ж да ва, че руският на род ни ко га не е 
преслед вал за воева тел ни це ли, ос вен ос во бож де нието на своя 
брат, и за то ва бъл га ри те ни ко га ня ма да забра вят жер т ви те, които 
е пра ви ла и пра ви Русия за тях. И с пра во Атанас Шопов поста вя 
на чуж дестран ни те пи са чи въпро са: „А що е напра ви ла за пад на 
Европа за нас?“ И от го ва ря: „Да, дейст ви тел но тя е напра ви ла 
мно го и мно го не що. Тя ни оста ви не ми лости во да ни из ко лят и 
из го рят тур ци те, тя раз д ро би на ня кол ко части оте чест во то и на-
ро дът ни, тя и днес с най-го ля мо хлад но кър вие, с без че ло веч но 
рав но ду шие от да леч гле да що се вър ши в Македония, а меж ду 
туй иска да се от вър нем от Русия, и про тег нем ръ це към нея!“

В публи ка цията си Шопов пи ше още: „Не, бъл гар ския на род 
пом ни, и ни ко га ня ма да забра ви, че ко га то сул та но ви те па ши и 
Европейските посла ни ци поз во ля ва ха, и с го ля мо удо вол ст вие 
гле да ха как ко лят бъл гар ски те де ца и же ни, то га ва, имен но то га ва 
руския на род ви ка ше до Бога да му се поз во ли да се при те че на 
по мощ на бра та си. Тогава, и имен но то га ва руският на род, със 
съл зи на очи те си ко ле ни че ше пред про зор ци те и вра ти те на 
госпо да ря и ми нистри те и ви ка ше: „Царю, поз во ли ми да оти дем, 
да из ба вим бра та си! Царю, в на ши те жи ли те че съ ща та кръв“! 
Възможно ли е да забра ви всич ко туй бъл гар ския на род?“70

Въпреки, че е да леч от България, Атанас Шопов ре дов но 
сле ди жи во та в ро ди на та си и чрез до писки, из пра ща ни от 
Петербург и Москва, да ва съ ве ти как да се уре ди въз ро де на та 
дър жа ва. На пър во място, пре по ръч ва да се ра бо ти чест но и с рев-
ност, да не се вър шат зло употребле ния. След то ва се спи ра на 
учеб но то де ло, на уред ба та на учеб ни те за ве де ния, иска от кри ва-
не на воен но учи ли ще, а по-къс но и на уни вер си тет. В та зи на со-
ка пре по ръч ва да се из пра тят в чуж би на бъл гар ски мла де жи на 

69 В. „Марица“, г. II, бр. 61/27.II.1879 г.
70 Пак там.
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уче ние, под по ма га ни от спе циал ни ка си, а да не се ча ка са мо от 
пра ви тел ст во то.71

По-къс но в ста тия „Де е на ше то бо гатст во?“, Атанас Шопов 
на но во пов ди га въпро са за бъл гар ски те учи ли ща. „Училищата 
тряб ва да бъ дат пър ва на ша гри жа“, пи ше той. След то ва, ка то го-
во ри, че учи ли ща та са бла го състоянието и бо гатст во то на на ро-
ди те, пре по ръч ва обра зо ва нието да ста не достояние на всич ки, на 
це лия на род, а не са мо на бо га ти те и на за мож ни те. И още в оне зи 
вре ме на, ко га то се во ди спор за на ча ла та вър ху които тряб ва да 
лег не обра зо ва нието у нас, Шопов из ди га идеята за за дъл жи тел но 
пър во на чал но обра зо ва ние, което да об хва не как то се ля ни на, та-
ка и ра бот ни ка, и да бъ де без плат но за оне зи, които ня мат сред ст-
ва. Според Атанас Шопов, пър во на чал но то обра зо ва ние на де ца-
та не би ва да оста не гри жа са мо на ро ди те ли те, а на ця ла та об-
щест ве ност, за що то „раз ви тието на ум ст ве ни те си ли“ е в об щест-
вен ин те рес.72

В дру га до писка при зо ва ва да се ра бо ти за „съ буж да не то“ и 
из ди га не на на ро да ни. В то зи апел не забра вя и се ля ни те, които 
са ос нов на та ма са в България. На края на до писка та Атанас 
Шопов настоява да се па зят го ри те и да се на саж дат но ви го ри.73

След Освобождението руският на род завла дя ва сър ца та на 
бъл га ри те. На стра на та на на ша та ве ли ка Освободителка заста ва 
и Атанас Шопов. Той е един от най-го ре щи те и чест ни про па ган-
да то ри на руско-бъл гар ско то братст во. Шопов оти ва и по-на та-
тък, ка то под дър жа идеята за сла вян ско един ст во. По то ва вре ме 
вра го ве те на Русия и на сла вян ски те на ро ди го во рят на ши ро ко, 
че по ли ти ка та на Русия е да по гъл не мал ки те сла вян ски на ро ди. 
И та зи про па ган да оказ ва влияние. Но Атанас Шопов отри ча 
Русия да има та ка ва по ли ти ка и до каз ва ар гу мен ти ра но, че кой то 
мисли та ка, той не поз на ва Русия. И за то ва, в ин те рес на сла вян-
ст во то, апе ли ра за раз би ра тел ст во – „Стига ве че, вре ме е да се 
срещ нат, да се поз на ят и искре но да се спо ра зу меят заблу де ни те 

71 В. „Марица“, г. II, бр. 91/15.VII.1879 г.
72 В. „Български глас“, г. II, бр. 94/18.XI.1881 г. 
73 В. „Марица“, г. II, бр. 95/29.VII.1879 г.
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бра тя, вре ме е ве че взаим но да ра бо тят… Нито Англия, ни то 
Франция мо же да ни да де и спе че ли онуй, което ний сла вя ни те 
мо жем да спе че лим, да си доста вим, ако сме в сго вор, зад руж но, в 
спо ра зу ме ние…“

Според Шопов, ру си те го во рят и ра бо тят за та ко ва един ст во, 
в име то на об щия сла вян ски ин те рес, и ни ко га не са мисли ли да 
завла дя ват сла вян ски на ро ди. Доказателство за то ва са из да де ни-
те мно го кни ги в Русия за ми на ло то на сла вян ски те на ро ди. Ако 
Русия е с аси ми ла тор ски на ме ре ния, ни ко га ня ма да се ро ви в то-
ва ми на ло, а ще вър ви по пъ тя на гръц ки те фа на риоти, които не 
се спи рат пред ни що и не под би рат сред ст ва да на ка рат бъл гар-
ския на род да забра ви своята на род ност. В Русия има мно го дру-
ги на ро ди от ве ко ве, но ни то един от тях не е пред на ме ре но пре-
то пен и за паз ва всич ко свое – „вя ра, на род ност, пра ва, оби чаи“.

Специално за България Атанас Шопов из на ся, че ру си те най-
напред раз ра бот ват на ша та исто рия – за произ хо да на на ше то име 
и на бъл гар ския език, че те пър ви из на сят пред све та съ щест ву ва-
не то на бъл гар ски на род и най-напред за поз на ват чуж ди те уче ни 
с на ша та исто рия и произ ход. Ако ру си те искат да ни пре то пят, 
про дъл жа ва Шопов, те ня ма ше да се за ни ма ват с на ше то ми на ло 
и исто рия. Те про ли ват кръв та си за нас, „на ре ди ха ни, научи ха 
ни и да до ха ни всич ко, което бе ше не об хо ди мо, и ни оста ви ха да 
се са мо управля ва ме“.74

В дру га до писка, ка то съ об ща ва раз ни но ви ни от Русия, 
Атанас Шопов пи ше: „Русия е би ла и за вся ко га ще оста не пак 
Русия – искре на, бла го де тел на, ве ли ко душ на из ба ви тел ка, ве ли ка 
покро ви тел ка.“75

По вре ме то, ко га то Атанас Шопов учи в Русия, в уни вер си-
те ти те в Петербург и Москва след ват и дру ги бъл гар ски мла де жи, 
сти пен диан ти на руско то пра ви тел ст во.

След за вър ш ва не на уче нието си те се връ щат в България, 
заемат ви со ки служ би и се включ ват в из граж да не то на но ва та 

74 В. „Български глас“, г. I, бр. 72/31.VIII.1880 г.
75 В. „Български глас“, г. III, бр. 3/13.I.1882 г.
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дър жа ва. Ако Русия иска да пол з ва бъл га ри те, обра зо ва ни в 
Русия, пи ше Шопов, тя ще ше да ги напра ви свои аген ти за на саж-
да не на своята по ли ти ка за пре то пя ва не на бъл га ри те. Русия не 
са мо че не пра ви то ва, но от пуска го ле ми па рич ни су ми за пов ди-
га не на обра зо ва нието в България, за от кри ва не на но ви учи ли ща.

Атанас Шопов ста ва поклон ник и из ра зи тел на го ля ма та 
меч та на сла вя но фи ли те – обра зу ва не на все об ща сла вян ска фе де-
ра ция, със „свои ца ре и упра ви те ли, свое вътреш но управле ние, с 
ед на външ на по ли ти ка, с ед на сла вян ска войска, с един военен 
ми нистър“.76

В България, сред пар тийни те во да чи, на би ра си ли и по ли ти-
ка та на край но отри ца ние на Русия и на нейно то влияние, на не-
об хо ди мост та от трай но об вър з ва не с Австро-Унгария и Гер-
мания.

Големият приятел на Русия и на сла вян ст во то Атанас Шопов 
заста ва от кри то и ре ши тел но про тив ру со фоб ска та по ли ти ка на 
„ли бе ра ли те“.

През ав густ 1882 г. Шопов е в София. По то ва вре ме бъл гар-
ски те ра де те ли за об вър з ва не със Запада още по ве че за сил ват, 
глав но в пе ча та, бор ба та си сре щу Русия. Според тях Русия е ви-
нов на за всич ки зли ни, спо ле те ли България, и от кри то искат да се 
от ка жем от нея. И Атанас Шопов из ли за със ста тия във вест ник 
„Български глас“ в за щи та на на ша та Освободителка. Статията е 
озагла ве на „Писмо до един бъл га рин“. Тя е без под пис, но из ло-
же нието и дру ги те по доб ни загла вия, из би ра ни от Шопов, на соч-
ват към не го во ав тор ст во.

В ста тията, ка то го во ри за па губ на та за България про ти во-
руска по ли ти ка, Шопов се про вик ва: „Можем ли, спо соб ни ли 
сме ний да напра вим не що без Русия? Възможно ли е съ щест ву-
ва не то на България без Русия? Как е въз мож но да забра вим тъй 
ско ро, тъй лес но оно ва, което напра ви и про дъл жа ва да пра ви 
Русия за нас? Към ко го тряб ва да гле да ме, и да прости ра ме ръ це, 
от ко го тряб ва да очак ва ме, и да иска ме съ ве ти и съ дейст вие, ако 

76 В. „Български глас“, г. III, бр. 3/13.I.1882 г.



49Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 2/2020

не от Русия, от бла го де тел на та и ве ли ка тая покро ви тел ни ца на 
сла вя ни те? От коя евро пейска дър жа ва сме ви дя ли добро, за да 
оста вим Русия, и да при бег нем до нея?“

И про дъл жа ва: „Русия, то ва за нас е свя то име, което ний, 
при та зи чер на небла го дар ност, не сме достой ни и да произ на ся-
ме. Пролятата кръв още не е за съх на ла, по ле та та на България още 
са покри ти с без брой ни жер т ви за на ше то ос во бож де ние, а ние, 
вче раш ни те тур ски ро би, вче раш ни те жер т ви на евро пейско то 
хлад нокръ вие и на мю сюл ман ския фа на ти зъм, си поз во ля ва ме 
публич но, до ри офи циал но, да из каз ва ме за Русия мне ния и ра бо-
ти, които пра вят че ло ве ка, да се чер ви, да го по би ват тръп ки“.77

Такива ста тии, в за щи та на Русия и про тив ру со фоб ст во то в 
България, Атанас Шопов публи ку ва и по-къс но в ре дак ти ра ния 
от не го вест ник „Отечество“.78

Отстояването на по ли ти ка та за най-близ ко приятел ст во с 
Русия Шопов не изоста вя до края на жи во та си и си спе чел ва не-
на вист та на спод виж ни ци те на Стефан Стамболов и д-р Васил 
Радославов.

Като публи цист Атанас Шопов пи ше и по въпро си от ико но-
ми чески ха рак тер, за сто пан ско то пов ди га не на България. През 
1892 г. све тов на та ико но ми ческа кри за сил но за ся га и на ша та 
стра на. Кризата осо бе но теж ко се отра зя ва на за на яти те в бъл гар-
ски те гра до ве. По то зи по вод той из ли за със ста тия във вест ник 
„Новини“. Като опис ва ико но ми ческа та кри за в България и упа-
дъ ка на за на яти те, Атанас Шопов пре по ръч ва ко опе ри ра не то, 
съз да ва не на за на ят чийски ко опе ра ции, ко опе ри ра не на зе ме дел-
ци те и ско то въд ци те, обра зу ва не на потре би тел ни и произ во ди-
тел ни ко опе ра тив ни дру жест ва по ти па на съз да де ни те в Англия. 
Накрая да ва упът ва ния за уч ре дя ва не то на та ки ва ко опе ра ти ви.79

Атанас Шопов е ре дак тор на вест ни ци те „Отечество“, из да-
ван в София, „Новини“, ор ган на бъл гар ска та Екзархия в 
Цариград, „Български глас“ и „Български сго вор“, пе ча та ни в 

77 В. „Български глас“, г. III, бр. 68/4.IХ.1882 г.
78 В. „Отечество“, г. I, бр. 3/17.III.1884 г., бр. 14/28.IV.1884 г.
79 В. „Новини“, г. III, бр. 1/22.IX.1892 г., бр. 7/8.X.1892 г., бр. 8/16.X.1892 г.
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София. Редовно сътруд ни чи на вест ник „Марица“, Пловдив, на 
спи са нията „Ден“ и „Читалище“, Цариград, „Периодическо спи-
са ние“ на Българското кни жов но дру жест во, на вест ник „Ревю 
д’Ориент“ и дру ги.

Атанас Шопов пра ви опи ти и на по ле то на ху до жест ве но то 
твор чест во. Автор е на ня кол ко по вести, на раз ка зи и сти хо ве и 
на ед на тра ге дия. Но на то ва попри ще не оста вя сле да. Про заич-
ните му ра бо ти са сла би, в не го ви те сти хо ве лип с ват поети чески 
достойн ст ва. Затова Шопов не е из вестен ка то пи са тел и поет. 
Записва име то си в дру га кни жов на област, с тру до ве те си в 
област та на исто рията. Издига се ка то учен исто рик, обо га тя ва 
на ша та исто ри ческа наука с из след ва ния, които го во дят и до 
член ст во в Българското кни жов но дру жест во.

Най-го ле ми пости же ния Атанас Шопов има в из след ва не то 
на Македония – ге огра фия, исто рия, ет ногра фия и фолклор, от де-
ля мно го уси лия за про уч ва не ми на ло то, би та, ези ка, книж ни на та 
и кул ту ра та на ма ке дон ски те бъл га ри. Навсякъде в Македония 
при своите пъ ту ва ния или чрез дру ги ли ца, в чер к ви и ма насти ри 
и дру ги места, из дир ва но ви и не поз на ти на бъл гар ска та исто-
риогра фия и на наука та въ об ще исто ри чески из во ри. От дру га 
стра на тър си и про уч ва пи са но то от раз ни уче ни и пъ те шест ве ни-
ци за Македония. Атанас Шопов има из клю чи тел ни заслу ги за 
про уч ва не, за паз ва не и публи ку ва не на ре ди ца ста ри бъл гар ски 
па мет ни ци, ръ ко пи си и све де ния. И в та зи си дейност е не из мен-
но обек ти вен, добро съ вестен и кри ти чен.

Атанас Шопов из да ва по ве че от 35 науч ни тру да, от които 
по ло ви на та са пос ве те ни на ми на ло то на Македония и на ма ке-
дон ски те бъл га ри, ед на част – на френ ски език. Десетина от из-
след ва нията са за на ша та Освободителка Русия и за от но ше нията 
меж ду два та брат ски на ро да.

В „Материали за бъл гар ско то въз раж да не в Македония“ 
Атанас Шопов го во ри за дви же нието на сла вя ни те на Балканския 
по лу остров през V–VII век. В своите из след ва ния пол з ва тру до-
ве те на нем ския учен Фаллмерайер80, пос ве те ни на Византийската 

80 „Периодическо спи са ние“, г. IV, кн. XVIII/1885 г.
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им пе рия и на ро ди те, които оби та ват нейни те пре де ли, глав но зе-
ми те в Европа. Тогава сла вя ни на се ля ват ця ла Македония, със 
Солун, Епир и Тесалия с ця ла Елада. В под кре па на своите из-
след ва ния вър ху сла вян ско то на се ле ние на Македония в ми на ло-
то, вклю чи тел но Солун и Солунско, Атанас Шопов по соч ва и 
тру да на уче ния А. Т. Риттих „Славянския мир“, из да ден през 
1885 г., в кой то съ що се под дър жа, че Солун е на се ля ван от сла вя-
ни.81 На съ що то мне ние е и Константин Иречек.82

През вто ра та по ло ви на на XVII век френ ският учен Е. М. 
Кузинери е френ ски кон сул в Солун. Той про пъ ту ва го ля ма част 
от Македония, глав но нейна та крайбреж на област, и про уч ва 
Македония в ге ограф ско, исто ри ческо и ар хе оло ги ческо от но ше-
ние по ве че от 30 го ди ни. Неговите из след ва ния из ли зат от пе чат 
в два то ма през 1828 г. под загла вие „Пътуване по Македония“.83 
В то зи си труд френ ският учен го во ри за пър ви те на ро ди, които 
на се ля ват Македония. Между по-къс ни те на ро ди в Македония, 
християн ско то на се ле ние е по ве че бъл гар ско.

Този труд на Е. М. Кузинери Атанас Шопов за пър ви път из-
пол з ва и му да ва глас ност чрез на шия пе риоди чен пе чат.

В отстоява не на бъл гар ския ха рак тер на на се ле нието на 
Македония Атанас Шопов раз глеж да ин фор ма цията, съх ра не на 
от по-ста ри из сле до ва те ли, и публи ку ва „Евлия Челеби“ (1901 г.), 
„Мемоарите на Иван и Константин Музаки“ (1903 г.), „Източник 
на бъл гар ска исто рия“ и дру ги.

Едно от ос нов ни те му произ ве де ния е „Д-р Стоян Чомаков – 
жи вот, дейност и ар хив“ (1919 г.). В не го пред ста вя простран но 
жи во та и дейност та на то зи ви ден бъл га рин, пре ди и след 
Освобождението, раз каз ва за бор ба та му про тив гръц ка та 
Патриар шия и фа на риотст во то, за съз да ва не на са мостоятел на 
бъл гар ска цър к ва и за всич ко, което пра ви сре щу чуж да та ре ли-
гиоз на про па ган да. Атанас Шопов по мест ва и ця ла та во де на от 
д-р Стоян Чомаков ко респон ден ция, която за ся га об щест ве ни 

81 „Периодическо спи са ние“, г. IV, кн. XVIII/1885 г.
82 Пак там. 
83 „Периодическо спи са ние“, г. XVIII, кн. LXVII/1906–1907 г., с. 773–794.
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въпро си и е за па зе на в не го вия обе мист ар хив, съх ра ня ван от дъ-
ще ря му Чомакова-Петрова. В то ва свое из след ва не Атанас 
Шопов ни за поз на ва в под роб ности и с дже ле пи те, беглик чиите и 
ес наф ст во то в Копривщица и Панагюрище и с тех ния при нос за 
от кри ва не на учи ли ща и дру га та им прос вет на дейност.

Атанас Шопов оста вя и бо гат ар хив от до ку мен ти, свър за ни 
с Македония и съх ра ня ва ни в Българската ака де мия на науки те. В 
не го са и не из да де ни те му тру до ве „Сръбско-бъл гар ски до го вор“, 
„Цар Георгиево еван ге лие от 1332 го ди на“, „Солунският сан-
джак“ (на френ ски език), „Материали за из да ва не сбор ник за 
Македония“, „Речник с ма ке дон ски ду ми“, в кой то е отра зе но 
сло вес но то бо гатст во на Велес, Воден, Дебър, Джумайско, Дой-
ранско (Полянско), Егри Паланка, Кратовско, Кукушко, Кума-
новско, Леринско, Неврокопско, Охридско, Петричко, Ресенско, 
Скопско, Солунско, Серско и Щипско.

Трудовете на Атанас Шопов на френ ски език из ли зат с псев-
до ним Офейков. За свои ко респон ден ции във вест ник „Марица“ 
из пол з ва друг псев до ним – Дреновина.

Атанас Шопов е приет за член на Българското кни жов но 
дру жест во, пре име ну ва но по-къс но на Българска ака де мия на 
науки те, на 10 ав густ 1884 г., за което е уве до мен с на роч но пис-
мо от Васил Д. Стоянов.84

Той е ре до вен член в Историко-фи ло ло ги ческия клон на дру-
жест во то, в кой то чле ну ват Марин Дринов, Иван Вазов, Кон-
стантин Величков, Константин Иречек, Трайко Китанчев, митро-
по лит Климент (Васил Друмев), Стефан Стамболов и дру ги. В 
послед ни те го ди ни на жи во та си е пред се да тел на Книжовния ко-
ми тет при Славянското дру жест во в България, ос но ва но през 
1915 г., и съ щевре мен но ре дак ти ра до края на 1920 г. „Известия 
на Български Червен кръст“.

Атанас Шопов уми ра на 7 април 1922 г., на 67-го диш на въз-
раст, и е погре бан в Софийските гро би ща.

84 Архив БАН, ф. 1к, оп. 2, инв. № 1097.



53Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 2/2020

По по вод на кон чи на та му спи са ние „Славянски глас“ по-
мест ва ста тия за не го вия жи вот, кни жов на и об щест ве на дейност. 
„Шопов – пи ше ав то рът на публи ка цията, ра бо ти с ре дов но усър-
дие, с ви со ко съз на ние за слу жеб ния си и об щест вен дълг и с без-
ко рист на пре да ност“, и под чер та ва, че е допри не съл мно го за 
про уч ва не то на Македония и за ос вет ле нието на ма ке дон ския 
въпрос.

Накрая ста тията за вър ш ва с ду ми те: „Атанас Шопов бе ше 
кол ко то усър ден и не умо рим, тол ко ва и скро мен об щест ве ник и 
пи са тел. И той, един от послед ни те мо хи ка ни от дейци те на пъл-
но то ни въз раж да не, се по ми на поч ти забра вен от съвре мен ни ци-
те, осо бе но от по-мла ди те. По ха рак тер той бе ше въз пи та на 
добро та и се от ли ча ва ше с тър пи мост в мне нията и с ви со ко бла-
го род ст во в от но ше нията и об носки те с дру ги те“.85

85 Сп. „Славянски глас“, г. XVI, 1922 г., кн. 2, с. 32–34.


