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Искрьо Мачев е из вестен не са мо ка то ви ден деец от 
Априлското въста ние, в под го тов ка та и про веж да не то на което 
взе ма най-жи во участие, но и ка то прос ве тен деец, с го ле ми 
заслу ги за раз ви тието и напре дъ ка на прос вет но то и учеб но то де-
ло в Панагюрище, къ де то учи тел ст ва 15 го ди ни.

Искрьо Мачев е ро ден на 22 февру ари 1844 г. в се мейст во то 
на ов чар. Баща му Цвятко Мачев, ма кар и негра мо тен, се ин те ре-
су ва от учи лищ ни те ра бо ти в Панагюрище и се от на ся с ува же ние 
към учи те ли те и по-обра зо ва ни те си съграж да ни. Той меч тае и 
не го вият син да ста не учен чо век и ко га то Искрьо на вър ш ва сед-
ма та си го ди на, той е из пра тен на учи ли ще, вместо в бал ка на при 
ов це те. Изглежда, че и ня кои па на гюр ци по ма гат за за пис ва не то 
на мал кия Искрьо в учи ли ще то, за що то виж дат в не го бу ден и 
спо со бен юно ша. Това се раз би ра от реч та, която Искрьо Мачев 
произ на ся ка то гла вен учи тел през 1868 г. В на ча ло то на сло во то 
си той се обръ ща към граж да ни те: „Не на ми рам ду ми, дра ги съ-
оте чест ве ни ци, с които да мо га да ви из ра зя го ля ма та ми бла го-
дар ност и приз на тел ност за ва ши те ста ра ния и лю бов, които сте 
по ка за ли към ме не още от крех ка та ми въз раст. Моето състояние, 
ако и да не ми е да ва ло въз мож ност да мо га да стъ па в учеб но то 
попри ще, но ва ша та оте ческа лю бов ме е кре пи ла ка то май ка ча-
до си.“1

Искрьо Мачев оправ да ва до ве рието на ба ща си и на съграж-
да ни те си. Той е от най-сил ни те уче ни ци в учи ли ще то, а в по-гор-

1 В. „Турция“, г. IV, бр. 34 от 7.V.1868 г. и бр. 35 от 14.V.1868 г.
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ни те кла со ве ве че е по мощ ник на своите учи те ли. Негов учи тел е 
Йордан Ненов, из вестен въз рож ден ски прос ве ти тел. При не го 
Искрьо учи от 1852 г. до 1856 г. През 1856–1858 г. той има за учи-
те ли Нешо Бончев и Марин Дринов, а през 1859 г. – Захарий 
Круша, Неофитов уче ник.

През 1859 г., послед на та учеб на го ди на за не го, в де ня на 
Кирил и Методий Искрьо Мачев дър жи реч за зна че нието на 
праз ни ка, ре дом с учи те ля си Захарий Круша.2

След ка то за вър ш ва учи ли ще то Искрьо Мачев ста ва учи тел в 
Панагюрище. В на ча ло то на не го во то учи тел ст ва не глав ни учи те-
ли са Найден п. Стоянов и Васил Чолаков (1860–1866 г.), след 
което той е опре де лен за гла вен учи тел и оста ва та къв до 1876 г., 
го ди на та на Априлското въста ние, с из клю че ние на учеб на та 
1869/1870 г., през която Мачев след ва се ми на рия в Пловдив. През 
ця ло то вре ме на своето учи тел ст ва не той пре по да ва са мо в клас-
но то учи ли ще. Искрьо Мачев учи и въз пи та ва уче ни ци те си в 
патриоти чен дух и за то ва има го лям дял в под го тов ка та на ця ла 
ге не ра ция свои съграж да ни, които през вре ме на Априлското 
въста ние храбро за щи та ват де сет д нев на та ре публи ка. Той е един 
от най-кул тур ни те хо ра в бор ческо Панагюрище през оне зи вре-
ме на и стои на че ло на по ве че то по чи ни за кул тур но то и прос вет-
но то из ди га не на своите съграж да ни. За не го ви те напред ни ча ви 
въз гле ди и ши ро ки поз на ния мо жем да съ дим по реч та, за която 
ста на ду ма по-го ре. Като го во ри за успе хи те на наука та във всич-
ки области, Искрьо Мачев отстоява: „Науката, каз вам, тая си ла 
про би ва и в най-непро хо ди ми те места и ка то ви хър раз пи ля ва и 
най-гъсти те чер ни от не ве жест во то обла ци и прости ра своята 
бляска ва свет ли на. Тая си ла е ве че от дав на укре пи ла тро на си в 
прос ве те на Европа и евро пейци те ве че се гор деят с ши ро ка обра-
зо ва ност и дъл бо ка уче ност. И как ви чу де сии не по каз ват все ки 
ден и час чрез наука та? Нашият въсток, ако и на ди ре оста нал от 
прос ве те на Европа, но усе ща ве че не об хо ди ма та нуж да от наука-
та и ве че бляска ви те ѝ за ри нач на ха по ле ка-ле ка да про би ват и 
под де бе ла та тъм на мъгла на не ве жест во то.“

2 В. „България“, г. I, бр. 14 от 27.VI.1859 г.
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Искрьо Мачев е сред съз да те ли те на чи та ли ще „Виделина“, 
ос но ва но през 1865 г. Той по ла га го ле ми гри жи и за укреп ва не то 
му. Читалището ми на ва през раз лич ни пе ри пе тии, а има и го ди-
ни, в които жи во тът му е пред угас ва не. В та ка ва опас ност чи та-
ли ще то из па да през 1868 г. Тогава Мачев зо ве па на гюр ци да 
„закре пят то ва не оце ни мо за ве де ние“. В своята реч на учи лищ ния 
акт през 1868 г. го во ри за чи та ли ще то: „Със сър деч на жа лост из-
по вяд вам, че от ед но вре ме на сам по при чи на, че го не по се ща ват 
чле но ве те му, твър де е зад ре ма ло и ка то че за го лям срам е дош ло 
до из ди ха ние. Това не хайст во ни при нуж да ва да се обър нем към 
съ въз раст ни те ми уче но лю би ви мла де жи: Братя! Напрегнете си 
си ли те да закре пи те то ва не оце ни мо за ве де ние. Ако дру ги те на-
ро ди имат без брой ни раз ни учеб ни за ве де ния, а ний сме ли ше ни 
от вся ко не що, което мо же да да де чо веш ки поз на ния, ед но сред-
ст во има ме пред очи те си, ста рай те се да го закре пим и усъ вър-
шен ст ву ва ме, по не же то ще ни въ ве де в пъ тя на ци ви ли за цията. 
Това, което не сте стояли до вре ме в учи ли ще то да го спе че ли те, 
тук ще го при до биете.“

Речта, произ не се на от Искрьо Мачев през 1868 г., го ха рак-
те ри зи ра не са мо ка то ви со ко на че тен и кул ту рен деец, но още и 
ка то до бър ора тор. По-ста ри те па на гюр ци, които го пом нят и се-
га, още го на ри чат „слад ко ду ме ца Искрьо“.

Голямото ро до лю бие на Искрьо Мачев го поста вя меж ду 
най-ак тив ни те граж да ни на Панагюрище. Той взе ма най-жи во 
участие във всич ки по чи ни на бор ба та за ос во бож де ние. Когато 
през 1871 г. Васил Левски присти га в Панагюрище и ос но ва ва ре-
во лю ционен ко ми тет, един от пър ви те не го ви чле но ве ста ва 
Искрьо Мачев.3

Връзките на Искрьо Мачев с Васил Левски и чле ну ва не то му 
в ре во лю цион ния ко ми тет го под гот вят за по-на та тъш на та му 
дейност по Априлското въста ние. През 1876 г. при присти га не то 
си в Панагюрище Георги Бенковски е посрещ нат от три ма вер ни 
хо ра. Между тях е и ста рият ре во лю ционер от вре ме то на Васил 

3 Черновежд, Кратко опи са ние на Панагюрското въстание, 1893, с. 9.
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Левски Искрьо Мачев. Той е и от пър ви те чле но ве на ос но ва ния 
от Георги Бенковски ре во лю ционен ко ми тет и със своя не оспо-
рим ав то ри тет допри на ся мно го за приоб ща ва не на ця ло то па на-
гюр ско на се ле ние към де ло то на въста нието.

Благодарение на прояве на та от не го ак тив на дейност по под-
го тов ка на въста нието и до ка за на на де ло вяр ност към ос во бо ди-
тел но то дви же ние Искрьо Мачев е из бран за пър ви пред ста ви тел 
на Панагюрище в Оборищенското събра ние, на което е вклю чен в 
12-член на та ко ми сия по из ра бот ва не то на под ро бен план за 
въста нието и за опре де ля не на не го ва та да та. В та зи ко ми сия 
Искрьо Мачев е от най-обра зо ва ни те и под гот ве ни чле но ве, по ра-
ди което има съ щест вен при нос за из ра бот ва не то на програ ма та 
на въста нието и на из вест ния про то кол с въпро си и от го во ри.

След обя вя ва не то на въста нието Искрьо Мачев е член на 
Военния съ вет и на Привременното пра ви тел ст во и под по ма га 
Павел Бобеков по ор га ни зи ра не от бра на та на ре во лю цион на та 
сто ли ца. След раз гро ма на въста нието Искрьо Мачев не успя ва да 
на пус не гра да и е пре да ден на тур ци те. Овързан с въ же та, с дру ги 
въста ни ци е от ка ран в Пазарджик и Пловдив, де то е под ло жен на 
жесто ки мъ че ния. Държи се достой но пред след ст ве на та ко ми сия 
и тур ския съд и със своите от го во ри и за щи та смай ва тур ски те съ-
дии. Искрьо Мачев знае добре тур ски език и то ва му по ма га да 
от би ва уме ло от пра ве ни те му об ви не ния. Въпреки то ва съ дът го 
осъж да на до жи во тен зат вор. След три ме се чен престой в зат во ра 
Искрьо Мачев е ос во бо ден на 31 юли 1876 г. въз ос но ва на да де-
на та об ща ам нистия.4

След Освобождението Искрьо Мачев заста ва от но во на че ло 
на об щест ве ни те и кул тур ни по чи ни в Панагюрище и допри на ся 
мно го за ад ми нистра тив но то уреж да не на гра да и око лията. 
Назначен е за пред се да тел на Съвета на ста рейши ни те в 
Панагюрище и в не го ра бо ти с Найден Дринов и Захарий Койчев.5

4 НБКМ. БИА. II-В-6423/76.
5 Пак там. Архив Марин Дринов № 369, л. 78.
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През 1880 г. Искрьо Мачев е око лийски съд ник (съдия) в 
Пазарджик6, а в края на съ ща та го ди на с при каз № 241/1880 г. е 
наз на чен за съд ник в Панагюрище.7 След ка то на пуска съ дийст-
во то, той упраж ня ва ад во катст во в Панагюрище до смър т та си.

Искрьо Мачев е ру со фил и ре ши те лен про тив ник на ти ра-
нич ния ре жим на Стефан Стамболов. По та зи при чи на често е 
преслед ван от стам бо ло висти те, до ри в шум но то де ло по убийст-
во то на ми нистъ ра Христо Белчев и опи та за по ку ше ние сре щу 
пре миер-ми нистъ ра Стефан Стамболов е съ ден, но по лип са на 
до ка за тел ст ва е оправ дан.

Искрьо Мачев е от мал ко то па на гюр ци, участ ни ци в Април-
ското въста ние, които по лу ча ват пен сия – 73,05 лв., ме сеч но.

Умира през 1904 г., на 60-го диш на въз раст. Цяло Пана-
гюрище из пра ща останки те на вид ния по бор ник до веч но то му 
жи ли ще.

6 В. „Марица“, г. III, бр. 235 от 14.XI.1880 г.
7 Пак там, бр. 237 от 31.XII.1880 г.


