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Константин Стоилов е ро ден в град Пловдив в ле то Господне 
1853 от май ка Мария от Моровеновия род в Копривщица и от ба-
ща Хаджи Стоил Захаралията (ро дом от Стара-Загора). Той е бил 
из вън ред но при вър зан към своите ро ди те ли. В днев ни ка си той ги 
на ри ча „дра гият ми ба ща“ и „ми ла та ми май ка“. Баща му се по-
ми нал в Араповския мо настир още на 21 февру ари 1872 го ди на, а 
май ка му го пре жи вя.

Първото си обра зу ва ние той по лу чил в из вест на та в не го 
вре ме Пловдивска се ми на рия. В 1867 го ди на за ми на ва за Цари-
град, де то постъ пя да се учи в аме ри кан ско то учи ли ще Роберт-
Колеж. Едновременно с не го постъ пил в ко ле гията и пре ка рал 
там заед но с не го це ли че ти ри го ди ни в един и същ клас Стефан 

* К ни гоиз да тел ст во „Древна България“, 1930, Политическа библиотека, 
печатница „К Н И Г А“.
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Панаретов, дъл го го ди шен про фе сор в съ ща та ко ле гия и по-после 
бъл гар ски пъл но мо щен ми нистър в Вашингтон. Ето как той ха-
рак те ри зу ва от оно ва вре ме Стоилова в един свой спо мен (Мир, 
14.IV.1901 г.):

„Като уче ник Стоилов се от ли ча ва ше с при мер но по ве де ние 
и от лич но при ле жа ние. От пе ти ма та бъл га ри в на шия клас 
Стоилов бе ше пръв по успе хи. Той ня ма ше склон ност към обик-
но ве ни те уче ни чески игри, и ко га то ня кой път с мно го пре дум ва-
не го на кар вах ме да взе ме участие в ня коя игра на топ, той би ва-
ше тол ко ва несръ чен и не похва тен в те лод ви же нието си, че по-
вди га ше добро ду шен смях у всич ки, които го гле да ха. По при чи-
на на естест ве на та си свен ли вост и наклон ност към уеди не ние, 
той не оби ча ше да се съ би ра и во ди с раз ни мом че та, но по ве че 
пред по чи та ше да се за ни ма ва с уро ци те си или с про чи та не на 
раз ни по лез ни кни ги. Поведението му бе ше до тол ко ва при мер но 
и бе зу кор но, че той ни ко га не бе на каз ван за как ва то и да би ло 
простъп ка, и ни ко га през всич ки те че ти ри го ди ни на уче ни ческия 
си жи вот не по лу чи как ви да би ло бе леж ки по злон ра вие. В от но-
ше нията си спря мо своите съ уче ни ци той ви на ги бе ше ми ро лю-
бив, кро тък и не у яд лив. Доколкото мо га да си при пом ня, ня ма 
слу чай Стоилов да се е смра зя вал или сби вал или до ри се риоз но 
скар вал с ня ко го“.

Науките си в Роберт-Колеж Стоилов свър ши през 1871 го ди-
на. На след на та го ди на той за ми на ва да про дъл жи обра зо ва нието 
си в Хайделберг. Там през 1877 го ди на из дър жа ва юри ди ческия 
си изпит и по лу ча ва це ре мо ниял но сте пен та Д-р J. U. След то ва за 
мал ко вре ме за ми на ва за Париж, за да изу чи по-добре френ ски 
език и да слу ша лек ции по френ ско пра во. На връ ща не от Париж 
той се от би ва в Прага, де то заед но с Ст. Панаретов пре кар ва три 
ме се ца в близ ко поз нан ст во с д-р Константин Иречек. По тоя слу-
чай Иречек в пис мо до Дринова от 8.II.1878 го ди на (Вж. 
Годишник на Народната библиоте ка в София за 1923 г., стр. 175) 
пи ше:

„Много се за рад вах, ко га то ми на ла та сед ми ца дой де досто-
вер но из вестие, че ру си те искат да въз ста но вят ця ла България 



5Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 3/2021

спо ред гра ни ци те на бъл гар ска та на род ност. Още по-го ля ма ра-
дост изпи та ха от то ва док то рът по пра во то Стоилов от Пловдив и 
проф. Панаретов от Цариградския Роберт Колеж, които ка то бе-
жан ци пре кар ват зи ма та в Прага – два ма мла де жи, възпи та ни 
пре въз ход но в ан глийски дух. Желал бих на ва шия на род да има 
по доб ни на тях в то ва важ но вре ме с сто ти ци“.

След то ва за поз на ва не Стоилов и Иречек ста ват близ ки 
прия те ли. От ед но пис мо на послед ния до Дринова (7.VIII.1878 г.)1 
ста ва яв но, че Иречек е бил по ка нен от Стоилова по по ръ ка на 
Дринова да дой де в България. „На Стоилова, пи ше той в пис мо то 
си, вед на га от го во рих. Благодаря Ви, че има те та ко ва до ве рие в 
ме не и в моята спо соб ност – до ве рие по-го ля мо от кол ко то заслу-
жа вам. Обмислих ра бо та та от всич ки стра ни и в послед ни те три 
сед ми ци имах доста тъч но вре ме да я об съ дя зря ло и съ вър ше но. 
Приемам и ще дой да“. Скоро Иречек до хаж да в България, де то 
пре кар ва, как то е из вест но, це ли 6 го ди ни в най-близ ко дру гар ст-
во с Стоилова.

*

*       * 

След Сан-Стефанския мир Стоилов се завръ ща в България, 
де то вед на га за поч ва своята об щест ве на дейност. „Малцина мла-
де жи, каз ва Ст. Панаретов в своите спо ме ни (Мир, 14.IV.1901 г.), 
е има ло на то зи свят, които да са има ли та ка ва за вид на кар та, от-
кри та пред се бе си, как ва то се пред ста ви на Стоилова в 25-го диш-
на та му въз раст. Като си по мисля, как ви бя ха об стоятел ст ва та на 
на род ния ни жи вот, ко га то Стоилов за ми на за Хайделберг, и как 
се те из ме ни ха в раз стояние на шест го ди ни, ко га то той се за вър-
на в България, твър де по нят ни ми ста ват ду ми те на Шекспира: 
„Има ед но бо жест во, което да ва фор ми на на ши те це ли, как то 
щем да ги дя ла ме ние“.

1 Вж. Годишник на Народната библиоте ка в София за 1923 г., стр. 189.
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В оку пи ра ния от по бе до нос ни те руски войски гр. Пловдив 
се ос но ва ва осо бен ко ми тет от вид ни дей ци, кой то за поч ва да из-
да ва в. Марица. Стоилов взи ма жи во участие в вест ни ка. Едно-
временно (1.VIII.1878 г.) той би ва наз на чен от княз Дондуков 
Корсаков за член на Пловдивския гу бер н ски съд, на която служ ба 
той се от ли ча ва тъй мно го, че би ва награ ден от руския им пе ра тор 
с ор де на Св. Ана III сте пен. Подир мал ко (26.I.1879 г.) той би ва 
наз на чен за пред се да тел на Софийския гу бер н ски съд, и в ка чест-
во то си на та къв той участ ву ва в уч ре ди тел но то на род но събра-
ние в Търново за из ра бот ва не кон сти ту цията на Българското кня-
жест во от 10 февру ари 1879 г. до 10 април 1879 го ди на.

*

*       * 

Той би ва из бран за секре тар в събра нието и се проявя ва вед-
на га ка то блестящ ора тор. Когато в събра нието (на 27 февруари) 
се из би ра ко ми сия за от го вор на трон на та реч, ста ва ду ма и за 
съста вя не то на един ме моар, в кой то да се из ка жат же ла нията и 
бол ки те на бъл гар ския на род за ра ди не го во то разпо къс ва не. По 
тоя по вод Стоилов е дър жал пър ва та си реч, която произ веж да ме 
в съкра ще ние.

„Ние, каз ва Стоилов, тряб ва да из ка жем пре ди всич ко своята 
дъл бо ка приз на тел ност към своя Освободител. Но в тоя бла го да-
ри те лен ад рес тряб ва искрен но и яс но да из ка жем и бол ки те и 
опа се нията си.“

„Голямо въл ну ва не се за бе лез ва меж ду пред ста ви те ли те, 
събра ни ту ка. Всички виж дат, че че рен облак ви си на не боскло на 
на оте чест во то ни. Това безпо койст вие е след ст вие от безпо-
койст во то, което обла да ва це лия на род.“

„Нека поглед нем мал ко на око ло си, за да ви дим, как во е по-
ло же нието.“

„Най-напред Балкана, де то е гнез до то на ония, които от ран-
но вре ме пос ве ти ха жи во та си на на род на та идея, на на род на та 
сво бо да, е пре да ден на тур ски те гар ни зо ни – на ед ни еле мен ти, 
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на деж да та на които е гра беж и ра зо ре ние. А идем ли по-на да леч в 
тая крас на зе мя, вър ху жер т ви те на която се съз да де на ша та сво-
бо да, но на която се запре ща ва да но си име то „България“, на ши те 
стра хо ве се пот вър ж да ват още по ве че. Лю де то, които оби та ват 
тая зе мя са на ши бра тя. Те са би ли ве че сво бод ни и съ еди не ни с 
нас. Те не мо гат да бъ дат щаст ли ви, ако им се от не ме то ва, що са 
има ли. Ето за що кър ва ви сце ни са за поч на ли там, де то ос во бо ди-
тел ни те войски са се из тегли ли. Това, което се пра ви се га са мо в 
един край, утре ще се пра ви всъ де. Тези от це пе ни места ще бъ дат 
гнез да на трай ни въз ста ния.“

„Преминем ли от тук в Македония, зре ли ще то е не опи су емо. 
И там има ве че по бор ни ци и ге рои на на род но то един ст во; но там 
то же се пов та рят в по-го лям раз мер сце ни те на Батак и Перущица. 
Неволно си мислим, че сти хо ве те на без с мър т ния Данте над вхо-
да на ада са пи са ни за Македония:

„Чрез мен тук вляз ват в скръб ни град,
Чрез мен вляз ват в мъ ка веч на.
Чрез мен оти ват към род,
За ви на ги кой то е из гу бен.
Надежда вся ка ту ка оста ве те
Вий, що тук вляз ва те чрез мен“.
„Да, без на деж д на е съд ба та на ма ке дон ци те.“
„Това ста ва на юж ни те ни гра ни ци; що се вър ши на за пад ни-

те и на се ве роиз точ ни те, не ще да ви раз каз вам, за що то мисля, че 
и туй е доста.“

„И след ст вията от всич ко то ва ще теглим ние бъл га ри те от 
Княжеството. За да се за щи ща ва ме, ще тряб ва да дър жим мно го 
войски и постоян но ще сме на вод не ни от бе жен ци, на ши бра тя, 
които ще до хож дат да тър сят при нас при бе жи ще.“

„Може би на ши те бъ де щи по ли ти ци да постъп ват с бла го ра-
зу мие, с осто рож ност, с хлад нокръ вие и ще мислят, че рав но ду-
шието, стоическо то рав но ду шие спря мо стра да нията на своите 
бра тя е по ли ти ческа добро де тел. Но на ро дът, ние, които сме част 
от то зи на род, ни ко га ня ма да мо жем да бъ дем хлад нокръв ни, ни-
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ко га ня ма да преста нем да чув ст ву ва ме неправ да та, която е напра-
ве на на на ро да ни, ни ко га ня ма да преста нем да пи таем мисли те, 
из ка за ни в ме моара ни, по да ден до ве ли ки те си ли.“

„За то ва, ка то от пра вя ме на шия бла го да ри те лен ад рес на 
Царя-Освободителя, не ка му ка жем и тия на ши опа се ния. Та не 
са мо до на шия ос во бо ди тел, а и до дру ги те ве ли ки вла де те ли, 
чиито прос ве те ни дър жав ни мъ же в сто ли ца та на ед но ве ли ко 
цар ст во скроиха днеш но то ни по ло же ние, мо же да се от не сем с 
един ад рес. Нека ка жем и тям своите опа се ния.“2

*

*       * 

По-на та тък в уч ре ди тел но то събра ние Стоилов взи ма ду ма-
та, ко га то се раз глед вал въпро сът за ад ми нистра тив но то де ле ние 
на кня жест во то, и ко га то се от ва ря ду ма за по ло же нието, което 
тряб ва да заеме бъл гар ска та цър к ва. По пър вия въпрос Стоилов е 
из ка зал след но то мне ние за са мо управле нието на об щи ни те:

„Искам раз ви тието на са мо управле нието в тия об щи ни, или 
ад ми нистра тив ни еди ни ци, за що то то ще бъ де си ла та на на шия 
на род и здра ва ос но ва за не го во то бъ де ще раз ви тие. Трябва да 
оста вим на тия еди ни ци да вър шат са мостоятел но своите до маш-
ни ра бо ти, а не да ча кат всич ко от пра ви тел ст во то. Ние тряб ва да 
гле да ме да се раз вият у нас мно го цен тро ве на по ли ти чески и об-
щест вен жи вот. Нашето оте чест во тряб ва да съста вя ед но ця ло, 
но в съ що то вре ме да гле да ме да съста вим от дел ни цен тро ве, 
които в ми ниату рен вид да пред ставля ват ця ло то“.

По вто рия въпрос, за цър к ва та, Стоилов се е из ка зал, как то 
след ва:

„След па да не то на бъл гар ско то цар ст во цър к ва та е слу жи ла 
за за паз ва не един ст во то на на ро да ни и в послед но вре ме за въз-

2 На след но то за се да ние на Събранието се съ об ща ва от им пе ра тор ския руски 
комисар, че то не тряб ва да се за ни ма ва с по доб ни въпроси; и по-на та тък в 
събра нието не се от ва ря ду ма за мемоар, ка къв то е пред ла гал Стоилов да се от-
пра ви до руския цар и до дру ги те ве ли ки владетели.



9Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 3/2021

раж да не то ни по ли ти ческо. Като ор га ни зир ва ме Княжеството, 
тряб ва да ор га ни зир ва ме и цър к ва та си. Тая длъж ност ни се на ла-
га тол ко ва по ве че, за що то цър к ва та ни в по ли ти чески ра зе ди не-
но то ни оте чест во ще слу жи за един ст во меж ду от дел ни те части 
на на ро да. Чрез то ва един ст во ще се за па зи и нрав ст ве но то един-
ст во на на ро да. Ще има та ки ва места, де то на ду хов ни те ли ца ще 
гле дат ка то на уте ше ние. Уреждането на цър к ва та в Княжеството 
и за паз ва не то на един ст во то ни как не си про ти во ре чат. Ние же-
лаем да има ме ед на цър к ва и тук, и в Тракия, и в Македония. 
Нейното управле ние ще бъ де в ръ це те на вър хов на та власт, де то 
тя и да бъ де. Това не тряб ва ни как да за да ва страх ни ко му, за що то 
тия разпо реж да ния са ос но ва ни на един акт (Берлинския договор), 
кой то наисти на не е мил на бъл га ри те, за що то им е напра вил го-
ля мо зло, ала параграф 62 от тоя до го вор ут вър дя ва на род но то ни 
един ст во. Които са под пи са ли трак та та, са се за дъл жи ли да бдят 
стро го над не го во то изпъл не ние. Ако се появи от де то и да би ло 
преч ка за то ва, ние с пъл но пра во ще ка жем на си ли те: вие се по-
каз ва те стро ги блюсти те ли на трак та та, ко га то той ни на ла га не-
ща в на ша вре да, бъ де те та ки ва и в да де ни те ни от не го цър ков ни 
пра ва. Трябва да се приеме фор му ла та на св. Преславски в то ва 
уве ре ние, че на ше то ду хо вен ст во, което е во ди ло на ро да ни в 
най-мъч ни те вре ме на, ще ни во ди и се га по пъ тя на един ст во то“3.

*

*       * 

След из ра бот ва не то на кон сти ту цията и след из би ра не то на 
пър вия бъл гар ски княз Александър, Стоилов би ва из бран за 
член на де пу та цията, която би ла на то ва ре на от на род но то събра-

3 Симеон Преславски е пред ло жил след ня та формула: „Българското кня жест-
во от цър ков на страна, ка то съставля ва не де ли ма част от об ща та бъл гар ска 
църква, под чи ня ва се на Св. Български Синод, вър хов но то на чал ст во на бъл гар-
ска та църква, де то и да се намерва. Чрез то ва вър хов но на чал ст во Княжеството 
съх ра ня ва един ст во то си с Вселенската Възточна цър к ва в всичко, що се от на ся 
до дог ми те за вя ра та“.



10 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 3/2021

ние да под не се на пър вия бъл гар ски дър жа вен гла ва ак та за из би-
ра не то му. С дру га ри те си от ко ми сията Стоилов за ми на ва за 
Ливадия, де то по оно ва вре ме се на ми рал но воиз бра ният княз 
Александър на госте на руския цар. В Ливадия мла дият и ин те ли-
ген тен бъл га рин се тъй мно го пон ра вил на княз Александра, че 
той го за дър жа при се бе си от на ча ло ка то частен секре тар, а 
после и ка то на чал ник на по ли ти ческия му ка би нет.

В ка чест во то си на частен секре тар Стоилов прид ру жа ва 
княз Александра при по се ще нието на двор ци те в Берлин, Виена, 
Лондон, Рим, Париж и Цариград. И при до хож да не то на кня за в 
България, той бе ше най-близ кия сви де тел на на род но то въ оду-
шевле ние при не го во то посре ща не в Варна, Търново, Сливен, 
Плевен, Ловеч, Орхание и София.

*

*       * 

Първите дни за мла до то кня жест во са би ли из вън ред но мъч-
ни. Семето на пар ти зан ски те враж ди е би ло по ся то още в уч ре ди-
тел но то на род но събра ние. Демагогията, от която България и 
днес из не мог ва, се е ши ри ла бе зоглед но. Проповедите про тив 
вся ка къв ав то ри тет и вся как ва власт в стра на та още от то га ва во-
дят своето на ча ло. Стоилов таи в ду ша та си ед на меч та, ед но по-
же ла ние, да ви ди своя на род в пъ тя на истин ския напре дък. Той, 
как то пи ше в днев ни ка си (23 ноем ври 1897)4, ка ни вла ди ци те „да 
ста нат под по ри те на тро на, за що то те ня мат свет ски нагла си и 
мо гат да по ма гат на дър жав ния гла ва с ду ми и де ла; те поз на ват 
хо ра та и тряб ва да му каз ват как ви са“.

Но той раз би ра още от са мо то на ча ло, кол ко па кост но ще се 
отра зи вър ху управле нието на стра на та отро ва та, която се раз ли-
ва всред на ро да от без съ вест ни де ма го зи.

4 Тия и дру ги те по-ин те рес ни из вад ки от днев ни ка на по койния д-р Стоилов 
дъл жим на лю без ност та на не го ви те наследници.
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Ето как во бе ле жи той в днев ни ка си още на 5 ок том ври 
1879 г.:

„Срещането с на ро да и виж да не то на прекрас ни те му ка чест-
ва ми да де вя ра в не го во то бъ де ще и ме въ оду ше ви с въз хи ще ние 
и лю бов към не го. В съ що то вре ме, ко га то виж дах просто та та и 
наив ност та на то зи до бър на род, не мо жах да не скър бя и да же се 
от чайвах по ня ко га по ра ди без с мисле ни те дейст вия на тия, които 
раз вра ща ват на ро да с лъж ли ви те ории и ги бел ни мисли. От мно го 
се ла в ви дин ския окръг се по да до ха на кня за про ше ния, с които 
се оплак ват от ви со ки те запла ти на чи нов ни ци те, от да нъ ци те, де-
се тъ ци те, рубла та и пр. Тъй ка то не мо гат да пи шат, просто тията 
им по каз ва, че са науче ни от дру ги. Тъй за съ жа ле ние се раз вра-
ща ва на ро да и се под ко па ва ав то ри те та на вся ка власт“.

*

*       * 

При по доб на аги та ция са би ли произ ве де ни за ко но да тел ни те 
из бо ри за пър во то на род но събра ние. Те да ват ед но бол шин ст во 
про тив кон сер ва тив но то то га ваш но пра ви тел ст во. Това се уз на ва, 
ед ва след ка то се свик ва на род но то събра ние. Тогава пра ви тел ст-
во то си по да ва остав ка та. Събранието е настроено не са мо про тив 
пра ви тел ст во то, а и про тив са мия дър жа вен гла ва, кой то сим па-
ти зи ра на кон сер ва то ри те. Князът е сли сан. Той жи вее, как то бе-
ле жи Стоилов в своя днев ник (Българска ми съл, год. I, стр. 14) с 
ми съл та да аб ди ки ра, тъй ка то бил убе ден, че с та зи систе ма на 
анар хия и ласка ние страсти те на на ро да, послед ният мо же са мо 
да се де мо ра ли зи ра. Той пред по чи тал да аб ди ки ра, от кол ко то да 
гле да, как стра на та оти ва към про паст. От руска стра на има два ма 
пред ста ви те ли, Давидов от стра на на руско то пра ви тел ст во и 
Шепелев от стра на на руския цар. Първият съ вет ва да се раз ту ри 
събра нието, а вто рият е на мне ние, че раз ту ря не то на ка ма ра та ще 
хвър ли стра на та в не из вест ност. Представителите на дру ги ве ли-
ки дър жа ви под дър жат настроението на кня за сре щу бол шин ст-
во то, и той не до умя ва на как во да се ре ши.
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Стоилов дейст ву ва ка то по ми ри тел. По не гов съ вет и 
настоява не кня зът опит ва да съста ви сме се но ми нистер ст во то от 
ли бе ра ли и кон сер ва то ри. Кандидатите за ми нистри на кня за от 
стра на на кон сер ва то ри те са Греков и Начевич. Тях ли бе ра ли те 
не искат да приемат по ни кой на чин. Те оба че це нят ви со ко 
Стоилова, кой то съ що ми ну ва за кон сер ва тор и изпра щат до не го 
Цанков да го ка ни за ми нистър. Ето как пре да ва сам Стоилов в 
днев ни ка си (Българска ми съл I. 19) тая сре ща с Цанкова, която 
сви де тел ст ву ва за прести жа, с кой то се е пол зу вал Стоилов още 
то га ва, ко га то е бил на 25 го ди ни:

„За да по ка жат, че ня мат ни що про тив кон сер ва тив ния прин-
цип, те ми пред ла гат ми нистер ст во то на външ ни те ра бо ти и ме 
оста вят сво бо ден да за дър жа и се гаш на та си длъж ност; да ват ми 
чест на ду ма с под пис, че ще оста на до то га ва, до ко га то и те бъ дат 
ми нистри, че мой ко ле га ще бъ де Гешов и че, ако приема, мо же 
да ми да дат още ед но ми нистер ст во и да же пред се да тел ст во то на 
ми нистер ския съ вет, при то ва ми нистер ст во то, което аз бих по ка-
зал. Отговорих, че не мо га да на пуст на се гаш на та си длъж ност, и 
че не мо га да приема, за що то съм не об хо дим за длъж ност та, 
която заемам – то ва пред ло же ние ми из глеж да да е про тив прести-
жа на кня за; те напра ви ха всич ко, за да на ма лят пре ро га ти ва та 
му, а аз счи там за свой дълг да бдя, та зи пре ро га ти ва да оста не 
не по кът на та“.

По-после и Каравелов убеж да вал Стоилова да приеме ми-
нистер ст во то на външ ни те ра бо ти, ка то за дър жи длъж ност та си, 
ала и не му Стоилов за явил, че не мо же да се съгла си, и пред ло-
жил вместо Греков и Начевич, за които ли бе ра ли те не иска ли да 
чу ят, да се съгла сят да приемат в ка би не та Икономов, Гешов и 
Климент.

За да се ви ди как са мият княз е гле дал на Стоилова, пре да ва-
ме, как во той бе ле жи в днев ни ка си вед на га след гор ньо то за раз-
го во ра си по въпро са с кня за:

„Разправих на кня за то ва, което Цанков ми бе ше го во рил. 
Н. В. бе ше про тив. Каза ми, че гле да на ме не ка то на бъл гар ски 
Гамбета, че се га имам го ля мо влияние и пъл но то не го во до ве рие; 
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че за да мо же да ме взе ме в Петербург, не ми поз во ля ва да приема; 
че се на дя ва аз да играя го ля ма ро ля в оте чест во то си; че виж да в 
ме не бъ де ще то на България: за то ва не би тряб ва ло да приемам, а 
ед ва след ка то се сме нят ед но две пра ви тел ст ва, и се въ ве де но ва-
та кон сти ту ция, то га ва чак тряб ва да поема ра бо ти те, и то за да ги 
ръ ко во дя с всич ка та си си ла“.

*

*       * 

В 1881 го ди на княз Александър Батемберг до би от Свищов-
ското на род но събра ние пъл но мо щие за се дем го ди ни, да „из да ва 
ука зи, с които да се съз да ват но ви уч реж де ния, да се въ веж дат 
по добре ния в всич ки те кло но ве на вътреш но то управле ние и да 
се обезпе ча ва на пра ви тел ст во то ре дов но то из вър ш ва не на не го-
ва та служ ба“. По съ що то то ва пъл но мо щие княз Алексан дър до-
би ва ше „пра во пре ди из ти ча не то на се дем те го ди ни на пъл но мо-
щието да сви ка ве ли ко то на род но събра ние с един ст ве на та и на-
роч на цел да прегле да кон сти ту цията въз ос но ва на съз да де ни те 
уч реж де ния и добрия опит“. За да улес ни кня за в тая не го ва за да-
ча, Стоилов пра ви ед но под роб но из ло же ние до не го, пи са но на 
френ ски и за па зе но в ори ги нал в не го ва та ар хи ва.

В тоя ме моар, на по ле та та на кой то княз Александър е пра-
вил соб ст ве но ръч но своите бе леж ки, Стоилов да ва мне ние, как 
тряб ва да се уре дят всич ки отрасли на управле нието.

Интересна е в то ва из ло же ние ха рак те ристи ка та, която се да-
ва в уво да на на шия на род. Според Стоилова, на шият на род е „на-
да рен с из ряд ни ка чест ва, но чуж до то вла ди чест во над не го го е 
свик на ло да пре зи ра власт та, да я смя та ка то свой враг, ка то един 
вид наема тел; и тая власт, тъй мал ко сим па тич на, не е има ла ни-
как ва мо рал на опо ра в на ро да, ни ка къв иде ален ха рак тер; тя се е 
под дър жа ла чрез ма те риал на та си ла. Когато прин ци път на на род-
ности те ста ва по ли ти ческа систе ма в Европа, и осо бе но след 
война та на Русия на из ток, на ционал но то чув ст во на на шия на род 
се про буж да, и пър ва та не го ва ра бо та е да за поч не бор ба сре щу 
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исто ри ческия ав то ри тет на ца риград ския патриарх. Лицата на че-
ло на то ва дви же ние при бяг ват до всич ки сред ст ва, за да 
успеят. Скоро след то ва бор ба та се раз ши ря ва и пре на ся на по ли-
ти ческа поч ва... И в тая бор ба бор ци те не са би ли твър де скру-
пульоз ни в из бо ра на сред ст ва та... Поради то ва, по ли ти ческа та 
исто рия на въз раж да не то бъл гар ско пред ста вя дви же ние на раз-
ру ше ние и раз ви ва на на ро да отри ца тел ни тра ди ции. Това е до 
тол ко ва вяр но, че до ри Екзархията, която все ки бъл га рин е це нил 
и е тряб ва ло да под дър жа, след своето уч ре дя ва не за поч ва да упа-
да“.

Според Стоилова, всич ко то ва е тряб ва ло да се има пред вид 
при уч ре дя ва не то на бъл гар ска та дър жа ва, и да се взе мат мер ки, 
които „оста вяй ки по ле на добри те ка чест ва на на ро да, ще не утра-
ли зи рат отри ца тел ни те теж не ния и склон ности и по тоя на чин ще 
съз да дат со лид на ос но ва за по ли ти ческо то раз ви тие на на ро да“. 
Това, спо ред Стоилова, не ста на ло. „Вместо то ва съз да ва се ед но 
управле ние, което не е ни що дру го ос вен секре та рият на пар ла-
мен та, и един дър жа вен гла ва – ка то пред се да тел на тоя секре та-
рият, не що ка то по че тен пред се да тел на ед на ре публи ка“. По-на-
та тък все в уво да Стоилов по соч ва с фак ти, до как ви ло ши после-
ди ци се е дош ло при то ва управле ние и по соч ва, как во би тряб ва-
ло да ста не, за да се пре мах не зло то.

„Трябва, ка за той, да се скъ са с ста ри те тур ски тра ди ции, 
спо ред които в всич ко пра ви тел ст во то е кри во, и всич ко, което 
власт та вър ши, е сле до ва тел но неспра вед ли во, за що то иде от го-
ре“. Конституцията тряб ва да се из ме ни, тряб ва да се съз да дат уч-
реж де ния, не об хо ди ми и при год ни за нуж ди те на стра на та. Тряб-
ва да се съз да дат за ко ни за всич ки области от об щест ве ния и 
частен жи вот, съглас но с на род ни те оби чаи, които заслу жа ват да 
се за па зят, ка то се гле да в всич ко цен тър на те жест та да бъ де пра-
ви тел ст во то. И всич ко тряб ва да се из вър ши без за гу ба на вре ме. 
Работата тряб ва та ка да се ор га ни зу ва, че вся ка сед ми ца, все ки 
ме сец, вся ка го ди на да се от бе ляз ва един етап от ор га ни за ция и 
кон со ли ди ра не. В тър го вията, в ин дустрията, в пред приятията, в 
гра ни ци те на за кон ност та и ин те ре си те на дър жа ва та тряб ва да се 
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обла гоприятст ву ват бъл гар ски те по да ни ци. Това ще бъ де най-
добро то сред ст во, уч реж де нията, които ще се съз да дат, да хва нат 
ко рен, и да се въ ве де ред в стра на та.

По-на та тък в ме моара Стоилов пред ла га и конкрет ни мер ки:
Правителството тряб ва да бъ де хо мо ген но и со лид но. Трябва 

да се ту ри край на кла туш ка нията и ком про ми си те, и да се не дър-
жи смет ка за лич ности те. Още при своето съста вя не ед но пра ви-
тел ст во тряб ва да фор му ли ра на кни га своето гле ди ще и на чин на 
дейст вие по всич ки важ ни въпро си. Пътят му тряб ва яс но да бъ де 
на чер тан пред ва ри тел но. Само тъй пра ви тел ст во то мо же да 
дейст ву ва ка то един чо век. Принципите на все ки за ко нопроект и 
на все ки по-ва жен въпрос тряб ва да ми нат през ми нистер ския съ-
вет. Решенията на ми нистер ския съ вет тряб ва да бъ дат за дъл жи-
тел ни за все ки ми нистър. Назначението на ли ца за по-важ ни 
служ би, ка то окръж ни упра ви те ли, пред се да те ли те на съ ди ли ща, 
фи нан со ви те чи нов ни ци, учи лищ ни те ди рек то ри и ин спек то ри, 
дипло ма ти чески те аген ти и пр. тряб ва да се об съж да и ре ша ва от 
ми нистер ския съ вет. В изпъл ни тел на та власт тряб ва да има – сил-
на и ра зум на централизация. Държавният съ вет тряб ва да бъ де 
на пъл но со ли да рен с пра ви тел ст во то.

За да се постиг не цел та на Свищовското ве ли ко на род но 
събра ние от 1881 г., която е би ла да се съз да дат уч реж де ния и за-
ко ни, въз ос но ва на които да се пристъ пи към из ме не ние на кон-
сти ту цията, Стоилов пре по ръч ва да се из да де един указ вър ху 
кон сти ту цията, в кой то да се из броят ония чле но ве от кон сти ту-
цията, които оста ват в си ла. А за ма те рията, до която се от на сят 
оста на ли те чле но ве, да се из ра бо тят за ко ни и съз да дат уч реж де-
ния, които ще послу жат ка то ос но ва за из ме не нието на кон сти ту-
цията. Ето кои чле но ве от кон сти ту цията пре по ръч ва Стоилов да 
бъ дат из ме не ни: чл. 79 за пе ча та, чл. 82 и 83 за пра во то на събра-
ния и сдру же ния, чл. 85 за на род но то пред ста ви тел ст во, чл. 86 за 
съста ва на на род но то събра ние, чл. 106 за пра во то на на род но то 
събра ние да из би ра анкет ни ко ми сии, чл. 118 за не об хо ди мост та 
да се ут вър ж да ват гла су ва ни те за ко ни, още до ка то събра нието за-
се да ва, чл. 144 за съста ва на ве ли ко то на род но събра ние, чл. 148 
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за вър хов ни те уч реж де ния на пра ви тел ст во то, чл. 161 за число то 
на ми нистер ст ва та и чл. 6, 19 и 58, които фак ти чески би ли преста-
на ли да съ щест ву ват.

Според Стоилова, на род но то събра ние не тряб ва да се състои 
от тол ко ва мно го де пу та ти. Достатъчно е да се из би ра един на ро-
ден пред ста ви тел на 30,000 жи те ли. В та къв слу чай по оно ва вре-
ме на род но то събра ние не е щя ло да бъ де по ве че от 70 ду ши на-
род ни пред ста ви те ли. Стоилов мисли, че истин ско на род но пред-
ста ви тел ст во за България ще се по лу чи по двойни те, а не пре ки 
из бо ри. На то ва мне ние са би ли и на ши те ос во бо ди те ли, които са 
на ре ди ли по то зи на чин да ста ват из бо ри те за окръж ни съ вет ни-
ци, окръж ни ков чеж ни ци и съ деб ни за се да те ли. Първите из би ра-
те ли (Urwälher), за които ще се изиск ва из вестен ценз, ще поз на-
ват мно го добре ли ца та, които из би рат. Това ще бъ дат ли ца, които 
имат из вест на ре пу та ция меж ду своите съграж да ни. Тъй из бра ни-
те под глас ни ци ще се съ бе рат в ед но цен трал но място и ще из бе-
рат на род ни те пред ста ви те ли, без да се влия ят от на тиска на де-
ма го гията и на власть та.

Стоилов пре по ръча да се взе мат осо бе ни гри жи за съз да ва-
не то на ед но здра во и не за ви си мо чи нов ни чест во по обра зе ца на 
гер ман ско то. Едно чест но, усър д но, дис ципли ни ра но чи нов ни-
чест во, про ник на то от дух на своето кор по ра тив но достойн ст во, 
той смя та, че би могло да упраж ня ва мно го по-си лен кон трол 
про тив произ во ли те от са мо то на род но събра ние. По-на та тък в 
докла да си Стоилов по соч ва и как би могло да се съз да де та ко ва 
чи нов ни чест во.

Като го во ри за раз ни те ми нистер ст ва, Стоилов ту ря на пър во 
място ми нистер ст во то на об щи те сгра ди. Постройката на шо се та 
и пъ ти ща ще се по чув ст ву ва мно го добре от на се ле нието. За об-
щест ве ни те уч реж де ния и до ри учи ли ща та в се ла та тряб ва да се 
при гот вят пла но ве. Но глав на та гри жа на то ва ми нистер ст во 
тряб ва да бъ де за постройка та на же лез ни ци. Берлинският до го-
вор за дъл жа ва България да построи же ле зо път на ли ния за Цари-
град. Обаче дър жа ва та тряб ва да се погри жи и за ед на ли ния 
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тран с вер сал на от София към Русе и Варна. Докато ли нията Цари-
брод-Вакарел, строена по за дъл же ние, ще има мал ко ико но ми-
ческо зна че ние и ще ту ри стра на та в за ви си мост из клю чи тел но от 
Австрия, ли нията от София към Русе и Варна ще бъ де чисто на-
род на и от го ля мо ико но ми ческо зна че ние. През нея ще ста ват 
глав ни те съ об ще ния и из но сът на България, чрез нея две те части 
на кня жест во то ще се съ еди нят, ка то ще се пре мах не ико но ми-
ческо то оса мо те ние на за пад на та част на кня жест во то, и ще се 
съз да де пря ка връз ка с Русия. Тая ли ния Стоилов пре по ръч а да се 
построи и поч не да се ек сплоати ра ед новре мен но с ав стрийска та 
(Цариброд-Вакарел). За тая цел тряб ва да се поиска от Русия суб-
вен ция. Стоилов пре по ръч ва още то га ва да се от ку пи Хиршо вата 
же лез ни ца.

Министерството на об щи те сгра ди то га ва се гри жи ло и за 
зем ле де лието, ин дустрията и тър го вията, и Стоилов пре по ръ ча 
мер ки и за тях.

Като го во ри за ми нистер ст во то на вътреш ни те ра бо ти и за 
ми нистер ст во то на фи нан си те Стоилов из тък ва, че сла ба та тях на 
стра на е в пер со на ла, в ка чест во то на слу же щи те, които заслу жа-
ва ли мал ко до ве рие, и пре по ръча мер ки за по добре ние на по ло-
же нието.

Стоилов от да ва в своя ме моар го ля мо зна че ние за оно ва вре-
ме на ми нистер ст во то на външ ни те ра бо ти и изоб що на от но ше-
нията на пра ви тел ст во то с чуж ди те дър жа ви. Княжеското пра ви-
тел ст во тряб ва да до ка же на пред ста ви те ли те на чуж ди те дър жа-
ви и на всич ки чуж дестран ци, с които до хаж да в съпри кос но ве-
ние, че България не е ориен тал ска дър жа ва, че тя е скъ са ла с ста-
ри те ориен тал ски тра ди ции. То тряб ва да съз да де за кня жест во то 
ед но по ло же ние, което ще се ува жа ва от дру ги те дър жа ви и ще се 
смя та за еле мент на ред и ста бил ност в Балканския по лу остров. 
Само по тоя на чин ще спе че ли до ве рието на Европа.

Като го во ри за от но ше нията с на ши те съ се ди, Стоилов пре-
по ръч а сбли же ние с Сърбия, ка то се раз ре шат на пър во вре ме 
въпро си те за по ло же нието на гра нич ни те на се ле ния. После той 
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пре по ръ ча ед но мит ниш ко съгла ше ние, ка то се съз да де по ло же-
ние, как во то съ щест ву ва меж ду България и Източна Румелия, 
един вид Zollverein (мит ни чески съюз). По-на та тък, ка то се има 
пред вид, че съ щест ву ват зе ми, вър ху които и две те дър жа ви по 
не об хо ди мост ще тряб ва да се раз ши рят, тряб ва да се опре де ли 
сфе ра та за дейст вие на вся ка от тях. С то ва ще се пре мах нат всич-
ки при чи ни за не до ра зу ме ние.

Като го во ри за Ромъния, Стоилов пре по ръ ча, кня жеско то 
пра ви тел ст во да има за свой дълг, да пов диг не там у бъл гар ски те 
ко ло нии дух на циона лен. В Добруджа тряб ва да под по ма га и 
покро ви тел ст ву ва учи ли ща та. Колониите ще бъ дат в на ши ръ це 
ка то сред ст во за въз дейст вие вър ху Ромъния.

По от но ше ние на Турция Стоилов пре по ръ ча сбли же ние и 
приятел ст во ка то най-добра та по ли ти ка. С бла госклон ност от 
стра на на Високата Порта, би ла тя до ри при вид на, ние ще успеем 
мно го по-лес но в на ша та на ционал на по ли ти ка. Делото ни ще се 
улес ни зна чи тел но с на ше то дър жа не спря мо мю сюл ма ни те в 
България. Това на се ле ние заслу жа ва осо бе но бла го разпо ло же ние. 
Трябвало би в ад ми нистра цията да се привле кат и тур ци. Добре 
би би ло да се от во ри в Шумен тур ска се ми на рия, да при гот вя 
учи те ли (ходжи) от мест ни тур ци, та на се ле нието да не ди ри та-
ки ва от Цариград, от де то ще по лу ча ват наставле ния и ще бъ дат 
фа на ти зи ра ни.

Министерството на външ ни те ра бо ти тряб ва да има точ ни и 
ре дов ни све де ния за оно ва, що ста ва в Румелия и Македония, ка-
то не про пу ща слу чая да ти ка напред на ционал на та по ли ти ка, и 
да да ва да се раз би ра, че цен тъ рът на те жест та на бъл гар ска та по-
ли ти ка се на ми ра в София, а не дру га де. Добре е в Румелия да се 
из дър жа един вест ник, кой то ще из ра зя ва мне нията на кня жеско-
то пра ви тел ст во, а в Цариград покрай ек зар хията и дипло ма ти-
ческо то аген тст во да се за си ли бъл гар ска та ко ло ния. Трябва да се 
вни ма ва в из бо ра на учи те ли те, които се изпра щат в Македония – 
те тряб ва да възпи та ват в на циона лен дух и в пре да ност към 
Негово Височество, кой то е един ст ве ният шеф на всич ки бъл га-
ри. Едно сбли же ние се пре по ръ ча и спря мо гър ци и ал бан ци.
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Няма съм не ние, каз ва Стоилов в ме моара си, че глав на та 
опо ра на бъл гар ска та по ли ти ка тряб ва да бъ де в Русия. Кня же-
ското пра ви тел ст во тряб ва ви на ги да се съ обра зя ва с въз гле ди те 
на своите ос во бо ди те ли. Добре е сно ше нията да се во дят не са мо 
чрез дипло ма ти ческо то и им пе ра тор ско то аген тст во, а и чрез соб-
ст вен пред ста ви тел в Русия, което ще напра ви пра ви тел ст во то 
по-не за ви си мо в не го ви те постъп ки и ще му бъ де по лез но в мно-
го от но ше ния.

В обя за ности те на външ но то ми нистер ст во тряб ва да бъ де да 
ръ ко во ди и ос вет ля ва об щест ве но то мне ние в стра на та чрез пе ча-
та. То мо же кос ве но да вдъх но вя ва един ор ган, кой то да под гот вя 
об щест ве но то мне ние за мер ки те на пра ви тел ст во то и да ги ос-
вет ля ва. Външното ми нистер ст во чрез свои ре дов ни ко респон-
ден ти и чрез връз ки с външ ния пе чат тряб ва да ос вет ля ва и чуж-
до то об щест ве но мне ние.

Правосъдието има нуж да из ця ло от ре фор ми. Трябва да се 
при гот вят за ко ни за граж дан ско и углав но съ допроиз вод ст во, 
тър гов ски за кон, на ка за те лен за кон, за кон за нед ви жи ми те имо ти, 
за ипо те ки те, за ано ним ни те дру жест ва и пр. Трябва да се уско ри 
пра во раз да ва не то, за що то мно го се го во ри и пи ше за злостор ст ва 
и зло употребле ния, а до се га ни кой не е на ка зан.

Като го во ри най-накрая в ме моара си за воен но то ми нистер-
ст во, Стоилов из тък ва, че в то ва ми нистер ст во има не що де ли кат-
но и твър де опас но, за що то не го ва та за да ча е не са мо да обу ча ва 
войни ци, а и да възпи та ва и да съз да ва тра ди ции. И че най-мал ка-
та греш ка мо же да има най-се риоз ни послед ст вия. Главният еле-
мент на дис ципли на та в войска та е мо рал на та си ла, мо рал ният 
ав то ри тет. Трябва да се обър не вни ма ние на мла ди те офи це ри-
бъл га ри. Тия офи це ри тряб ва да се про ник нат от ми съл та, че 
Негово Височество дър жав ният гла ва се гри жи за тях, и че те в 
не го во то ли це имат сил на опо ра. При из бо ра на руски офи це ри, 
които на оно ва вре ме има ха глав ни те служ би в ар мията, Стоилов 
пре по ръ ча да се взи мат ли ца, които са участ ву ва ли в война та и 
които поз на ват България още от вре ме на война та.
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В тоя ме моар не ка от бе ле жим, че Стоилов поста вя Българ-
ското кни жов но дру жест во, чиято дейност той и Иречек са взе ли 
гри жа та да бъ де въз ста но ве на след крат ко то му съ щест ву ва ние в 
Браила, ка то ва жен фак тор в кул тур но то раз ви тие на стра на та; в 
не го той виж да бъ де ща та бъл гар ска ака де мия на науки те и пре по-
ръ ча покрай не го да се ос но ве и на ро ден му зей, ка то се пред ви дят 
в бю дже та су ми за ар хе оло ги чески из след ва ния, които ще въз бу-
дят на род на гор дост и истин ски патриоти зъм. Все в тоя ред на 
мисли Стоилов пре по ръ ча съз да ва не то на му зей ми не ра ло ги-
чески, бо та ни чески и зо оло ги чески. Препоръча да се да ват награ-
ди за добри ори ги нал ни съ чи не ния или пре во ди.

Мемоарът свър ш ва с след ни те ду ми: „Евангелието каз ва, че 
мно го ще се прости на тия, които са мно го оби ча ли. В по ли ти ка та 
то ва мо же да се пре да де с из ра за, че мно го ще се дъл жи на ония, 
които мно го са ра бо ти ли“.

Ние пре да ва ме съв сем на крат ко глав ни те и ха рак тер ни 
мисли на ме моара. Той заслу жа ва да се про че те из ця ло, ко га то 
бъ де об на род ван. Ние се спрех ме в на шия кра тък очерк вър ху не-
го, кол ко то да по со чим, кол ко всестра нен дър жав ни чески ин те-
рес е имал Стоилов, още пре ди да е достиг нал три де сет го диш на 
въз раст, ка то на чал ник на по ли ти ческия ка би нет на княз Алек-
сандра.

*

*       * 

На 14 яну ари 1883 го ди на Стоилов би ва наз на чен за ми-
нистър на външ ни те ра бо ти и изпо ве да нията и гла вен упра ви тел 
на по щи те и те легра фи те в пол но мо щен ския ка би нет, кой то се е 
пред се да тел ст ву вал от руския ге не рал Соболев. На поста си той 
оста ва са мо до 3 март съ ща та го ди на. Но и в то ва къ со вре ме той 
е имал слу чай да се прояви с своя дър жав ни чески ум. В 
Берлинския до го вор е поста но ве но, че ед на ко ми сия от крайбреж-
ни те ду нав ски дър жа ви ще има да из ра бо ти пра вил ни ка за по ли-
цията и пла ва не то по Дунава. Въз ос но ва на то ва поста новле ние 
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България се е счи та ла в пра во то си да взи ма участие в всич ки съ-
ве ща ния по въпро са за Дунава. И наисти на при пър ви те опи ти, да 
се уре ди въпро са за сво бод но то пла ва не по Дунава, България е 
да ва ла своето мне ние, без да се постиг не окон ча тел но спо ра зу ме-
ние. Съвсем из не на дей но оба че ве ли ки те си ли свик ват кон фе рен-
ция по ду нав ския въпрос в Лондон, без България да бъ де уве до-
ме на за то ва. Нещо по ве че: ко га то България за явя ва, че и тя тряб-
ва да бъ де пред ста ве на в кон фе рен цията, ней се от го ва ря, че тя 
ня ма да се приеме в кон фе рен цията, но че ѝ се да ва пра во да 
пред ста ви своите ин те ре си посред ст вом тур ския посла ник. По 
тоя по вод се пра ви за пит ва не в на род но то събра ние, и м-р Стои-
лов об стой но обяс ня ва, как стои въпро сът, и из тък ва пра во то на 
България, да участ ву ва в всич ки съ ве ща ния по въпро си, които за-
ся гат Дунава в меж ду на род но от но ше ние. Между дру го то всред 
шум ни ръ коплеска ния той е напра вил след но то изявле ние, 
съглас но с което в послед ст вие на България се приз на пра во то:

„Как мо же, за явя ва той, България днес да се при ну ди да 
приеме ре ше ния на ед на кон фе рен ция, в които се ре ша ват ра бо ти, 
за се га щи нея, без ней но зна ние и съ дейст вие. Това мо же да се до-
пус не, са мо ко га то мал ки те дър жа ви се приз нае, че са па риас и че 
вър ху тех ни те съд би мо же да се ре ша ва, без да се пи тат... Щом 
оба че приз на ва ме на ча ла та на меж ду на род но то пра во, на ча ла та 
на бо жест ве на та прав да, на ро ди те са ми да управля ват своите съд-
би ни, то га ва бъл гар ско то пра ви тел ст во има пра во да иска да се 
чуе гла сът му, ко га то се ре ша ват съд би ни те на България... Ние 
съз на ва ме, как во има ме пра во да иска ме и да ча ка ме, и в то ва сме 
сил ни... И за на шия на род има в бъ де ще за па зе на ед на съд ба по-
цве ту ща и по-добра от се гаш на та... Ние ча ка ме и ще ча ка ме с тър-
пе ние, за що то на ше то тър пе ние се под дър жа от вя ра та в не из беж-
но то изпъл не ние на пред пи са нията на Провидението... И аз 
мисля, че все ки ще на ме ри съ вър ше но спра вед ли во на ше то иска-
не да не оста нем чуж ден ци в соб ст ве но то си оте чест во“.
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*

*       * 

Оттеглянето на Стоилова от пъл но мо щен ския ка би нет на 
руския ге не рал Соболев заед но с Начевича, Грекова и Теохарова 
е би ло ед на де мон стра ция сре щу руски те ге не ра ли-ми нистри, 
които са иска ли да ста нат пъл ни госпо да ри на стра на та. Как са 
гле да ли на кня жест во то то га ва руски те ге не ра ли, се виж да от 
след ни те изявле ния на ге не рал Соболев пред ед на де пу та ция, 
които на ми ра ме възпроиз ве де ни в в. Марица от 8 февру ари 
1883 г.

„Чудно ми е, ка зал ге не ра лът, как ня кои от пър ви те хо ра 
забра вят за жер т ви те на Русия за България и смя тат, че ру си те, 
които са оста ве ни напред в България или изпро во де ни сет не, 
стоят с егоистич на цел. Вие не тряб ва да забра вя те, че Русия е 
осво бо ди ла България и че тя тряб ва да по мог не и на нейно то 
устроява не. Не тряб ва да забра вят ни то ли бе ра ли, ни то кон сер ва-
то ри, че Русия ня ма да гле да ни то ед ни те, ни то дру ги те, тя ще 
гле да са мо за добро то на бъл гар ския на род, ма кар во ди те ли те на 
ли бе ра ли те да каз ва ха ед но вре ме: не щем ти ни ме да, ни жи ло то, 
и ма кар во ди те ли те на кон сер ва то ри те да каз ват днес те зи 
Цанкови ду ми, са мо по дру ги на чин и в дру га фор ма“.

При та ко ва настроение руски те ге не ра ли-ми нистри до хаж-
дат в стъл к но ве ние не са мо с своите дру га ри ми нистри – кон сер-
ва то ри те, а и с са мия дър жа вен гла ва. Княз Александър на ми ра 
спа се ние в въз ста но вя ва не то на кон сти ту цията, при което ге не ра-
ли те на пу щат България. Съставя се но во ми нистер ст во под шеф-
ст во то на Драган Цанков, в което вли за (7 сеп тем ври 1883 г.) и 
Стоилов ка то ми нистър на пра во съ дието. Под на тиска на ли бе-
рал на та пар тия Цанков се при нуж да ва да взе ме в ка би не та си 
вместо кон сер ва то ри те – ли бе ра ли, и Стоилов на пу ща ми нистер-
ст во то на 1 яну ари 1884 г.



23Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 3/2021

*

*       * 

След из бо ри те за но во на род но събра ние ли бе рал на та пар-
тия се раз де ля и Цанков би ва за местен от Каравелова. Наскоро се 
обя вя ва съ еди не нието на Източна Румелия с Княжество България. 
Една пе чал на исти на е, че тоя акт не се удобри то га ва от вид ни 
пар тий ни хо ра в България по ра ди то ва, че бил из вър шен без пред-
ва ри тел но то съгла сие на Русия. Ала Стоилов при всич ко, че по 
възпи та ние и раз би ра ние не мо же ше да сим па ти зи ра на Караве-
лова и не го ви те прибли же ни, не са мо одобри из вър ше ния 
преврат, но и ка то офи цер в бъл гар ска та ар мия взе участие в 
сръб ско-бъл гар ска та вой на. Ето как во на ми ра ме за бе ля за но по 
тоя по вод в не го вия днев ник от 10.II.1886 г.

„Ако сме съ дейст ву ва ли, ако сме се при текли на по мощ, то 
не го сто рих ме, за да услу жим на пра ви тел ст во то, но са мо и из-
клю чи тел но, за що то оте чест во то изиск ва ше то ва, за що то бе ше в 
опас ност и все ки има ше въз мож ност да по мог не как то и кол ко то 
мо же ше. Аз лич но постъ пих в войска та, за що то то ва ми се ука за 
ка то най-скром ния, най-безпре тен циоз ния на чин да до ка жа свое-
то съ чув ст вие към идеята за съ еди не нието, и от дру га стра на ни-
кой не мо же да жер т ву ва за об що то де ло по ве че от жи во та си.“

*

*       * 

Както е из вест но, Русия не мо же ше да се про ти во поста ви на 
съ еди не нието. Но руският цар, след ка то княз Александър се раз-
де ли с руски те ге не ра ли, и се при съ еди ни към съ еди не нието, ма-
кар да бе дал ду ма, че ще се погри жи да от кло ни то зи акт, не 
иска ше да се по ми ри с кня за. Тъй се дой де до детро ни ра не то на 
послед ния по по чин и съ закля тие на ня кол ко бъл гар ски офи це ри, 
за да се уго ди на руския цар.

Макар и въз вър нат в България, княз Александър пред по че те 
да се от ка же от престо ла и на пуст на България, ка то наз на чи на 26 
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ав густ 1886 г. ре ген ст во и съста ви ми нистер ст во под шеф ст во то 
на Радославова, в което вли за ше и Стоилов ка то ми нистър на пра-
во съ дието. На 29 юни 1887 г., ко га то Радославов вле зе в стъл к но-
ве ние с ре ген ст во то и си да де остав ка та, Стоилов бе наз на чен за 
ми нистър пред се да тел, ка то за паз ва ше и ми нистер ст во то на пра-
во съ дието и ста на управля ващ на ми нистер ст во то на фи нан си те.

По то ва вре ме Стоилов заед но с Д. Греков и К. Калчев оби-
ко ли евро пейски те дво ро ве, за да очер та ят по ло же нието в Бълга-
рия, да из ра зят же ла нията на на ро да и да мо лят заед но бър зо раз-
ре ше ние на кри за та чрез из би ра не то на нов княз. Както се знае, 
де пу та цията най-накрая свър ши с то ва, че оси гу ри за бъл гар ския 
престол кан ди да ту ра та на ко бур г ския княз Фердинанд.

*

*       * 

Тъкмо ту ка е място то да по со чим, как Стоилов, ка то до бър 
бъл га рин и дъл бок дър жав ник, е гле дал на от но ше нията, които 
България тряб ва да под дър жа спря мо Русия. Още на 18.ХII.1883 г. 
Стоилов пи ше в своя днев ник:

„Гаранцията на на ша та не за ви си мост е ба лан си ра не то меж-
ду Русия, Австрия и Турция“.

На 22 ноем ври 1885 г. (след война та с сърбите) той пи ше пак 
в днев ни ка си:

„Слух се пус на, че руския цар е из дал ма ни фест в пол за на 
бъл га ри те. Ако то ва е ед но retour de la politique russe (обрат в 
руска та политика), княз Батемберг тряб ва да се възпол зу ва; не 
мо же до без крайност да про во ки ра ме Русия“.

На 27 ноем ври съ ща та го ди на той пи ше в днев ни ка си:
„Съветувам, че тряб ва да се ра бо ти за прибли же нието с 

Русия; обръ щам оба че вни ма ние на то ва, че мо же да се из гу би по-
дър ж ка та на Англия, която е трай на и твър де важ на; за то ва тряб-
ва да се пре дупре ди Англия“.

На 6 де кем ври съ ща та го ди на той пи ше в днев ни ка си:
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„Изказах мне ние, че Н. В. (княз Александър) тряб ва да се 
поста рае лич но да се спо ра зу мее и да дър жи с Русия, тъй ка то 
днеш ни те хо ра имат за един ст ве на цел, да се дър жат на власт. Те 
ка то виж дат, че опас ност та им иде от Русия, ще при гър нат слу чая 
да се прибли жат с ру си те и ще ста нат оръ дие на руско то аген тст-
во зад гър ба на Негово Височество“.

На 12 де кем ври съ ща та го ди на той пи ше в днев ни ка си:
„Князът (Батемберг) ми за бе ле жи, че за България най-добро-

то ще бъ де, ако той не бъ де добре с Русия, за що то ру си те ще 
искат са мо от ми нистри те, що им тряб ва. Това мне ние е из каз вал 
и друг път. Не ми се виж да за ос но ва тел но, за що то кня зът тряб ва 
да ръ ко во ди и пред ставля ва бъл гар ска та по ли ти ка“.

На 10 февру ари 1886 го ди на той пи ше в днев ни ка си:
„Ние иска ме со ли дар ност с Русия, за що то на ши те ин те ре си 

вър вят па ра лел но с нейни те. Неприятелството на Русия е опас но 
за нас. Тя има на Балканския по лу остров съ щест ве ни, жиз не ни 
ин те ре си, ос ве те ни от ед на по ли ти ка на сто ле тия. Който се 
препреч ва на пъ тя на тия ин те ре си, на тия съ щест ве ни усло вия на 
жи во та на Русия, той ще бъ де сма зан. Ако ние пра вим то ва, оте-
чест во то ни е в опас ност. Ако Русия си не на ме ри път по ми рен и 
ле га лен на чин, тя ще го сто ри със си ла“.

Ала Стоилов, ка то дър жал тъй мно го за со ли дар ност с Русия, 
ви на ги е бил рев нив да па зи не за ви си мост та на България. В съ-
щия днев ник той ето как во пи ше:

„Ние вди га ме зна ме то – България за бъл га ри те – за що то то е 
един ст ве на та га ран ция на трайни те и чест ни връз ки меж ду Русия 
и България. Програмата, която днес Цанков про по вяд ва, т.е. 
руска та оку па ция, е най-го ля ма та услу га, която мо же да се ока же 
на вра го ве те на Русия. Тя ще да е най-си гур но то сред ст во, да се 
все ли не из це ри ма враж да меж ду Русия и България, за що то руска-
та оку па ция зна чи да се уни що жи на род но то са мо съз на ние, на-
род на та исто рия и на род ни те тра ди ции; кой то от не ма от един на-
род те зи не ща, той от не ма жи во та му... За да мо же да съ щест ву ва 
со ли дар ност меж ду Русия и България, тряб ва да се опре де лят от-
но ше нията им, да знае вся ка гра ни ци те си, да знае пра ва та и 
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длъж ности те си и тъй да се от мах нат вед наж за вся ко га при чи ни-
те на не до ра зу ме нията“.

*

*       * 

След до хож да не то на княз Фердинанда в България съста ви 
се но во ми нистер ст во под пред се да тел ст во то на Стамболова. В 
то ва ми нистер ст во (на 20 ав густ 1887 г.) вле зе и Стоилов ка то ми-
нистър на пра во съ дието и оста на на тоя пост до 17 де кем ври 
1888 г.

Като ми нистър в ка би не та на Стамболов Стоилов съз да де 
най-ли бе рал ния от всич ки за ко ни за пе ча та в България – за ко на 
от 1887 г. С тоя за кон се пре мах на пред ва ри тел на та цен зу ра, на 
която бя ха под ло же ни вест ни ци те след аб ди ка цията на княз 
Александра.

„Имаме пра во, ка за Стоилов в реч та си при раз глеж да не то на 
за ко на в Народното събра ние (12.ХII.1887 г.), да ту рим ви сок 
обра зу ва те лен ценз за един чо век, кой то би поискал да бъ де из да-
тел и ре дак тор на вест ник или спи са ние. Това мо же би ще ше да е 
и по лез но. Ала ние не го сто рих ме, са мо за да не би има ло ни то 
сянка от огра ни че ние сво бо да та на пе ча та. Ние не ту рих ме ни ка-
къв ценз, а оста вих ме все ки пъл но ле тен бъл га рин, кой то се рад ва 
на граж дан ски и по ли ти чески пра ва, да мо же да из да де и пи ше 
вест ник. По-ши рок въз глед не мо же да съ щест ву ва... Наказания 
се пред виж дат са мо за престъп ни деяния, как ви то се пред виж дат 
и в кон сти ту цията.“

Останаха исто ри чески и са се из тък ва ли не един път от на ши 
по ли ти ци и след ни те ду ми на Стоилова за пе ча та, ка за ни в съ ща-
та реч:

„Всичката бор ба, която е ста ва ла в Европа за сво бо да та на 
пе ча та, се е ръ ко во ди ла от тая бла го род на ми съл, че там, де то се 
сбъл ск ват иде ите, или де то се щра кат тия идеи, там из кок ва исти-
на та. И на ше то же ла ние, же ла нието на тия, които са пра ви ли кон-
сти ту цията, е би ло в България да има по ве че сво бо да на сбъл ск-
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ва не на иде ите, на кри ти ки те, на ос вет ле нията в исти на та и на тая 
сво бо да ни как ви гра ни ци не се на ла гат с тоя за кон. Но тряб ва да 
приз наем, г-да пред ста ви те ли, то ва що е вър ше но до се га у нас. 
От ос во бож де нието на България до се га, пи там съ вест но, кол ко 
въпро си има, които пе ча тът мо же да се гор дее, че е ос вет лил, че е 
съз дал; кол ко въпро си ни е из во юва ла та зи сво бо да на пе ча та, за 
кол ко въпро си има да ка жем, че бла го да ре ние сво бо да та на пе ча-
та мо жах ме да се ос вет лим в тях? Печатът е бил са мо сред ст во да 
се хвър ля кал в ли це то на хо ра та“.

*

*       * 

Стоиловата ду ша се е про ти ви ла на вся как во на си лие. И той 
не мо гъл дъл го вре ме да оста не в ка би не та на Стамболова, кой то 
мал ко по-мал ко поч ва да при бяг ва до на сил ст ве ни мер ки. И 
Стоилов е ди рил слу чай и по вод да се от тегли от ми нистер ския 
пост. Такъв слу чай му се уда ва при ра зиск ва нията, ста на ли в 
Народното събра ние на 7 де кем ври 1888 г. по вне се ния от не го 
на ка за те лен за кон. Когато е бил доклад ван чл. 157, кой то гла сял, 
че „кой то хва ли или оправ да ва престъпле ние или то го ва, кой то и 
за де то е из вър шил то ва престъпле ние, на каз ва се с лек тъм ни чен 
зат вор до ед на го ди на“, ня кол ко ду ши на род ни пред ста ви те ли се 
про ти во поста ви ли на тоя член. Стоилов взи ма ду ма та ка то ми-
нистър на два пъ ти, за да от го во ри на кри ти ки те. Вторият път 
Стоилов мал ко нер в но за явя ва:

„При при гот вя не на за ко нопроек та срав ня вал съм го с дру ги-
те за ко ни и мо га да ви ка жа, че той е най-ле кият и най-сво бо до-
лю би вият, кой то съ щест ву ва в ци ви ли зо ва ни те дър жа ви – в те зи 
дър жа ви, де то се за щи ща ва сво бо да та не са мо в Народното събра-
ние, а и в част ния жи вот. Следователно тоя упрек, че за ко нът бил 
строг, не ме до ка ча ни как. И въ об ще, г-да пред ста ви те ли, аз искам 
да ви ка жа, че за приема не то на то зи за кон аз ня мам ни ка къв ин-
те рес. Ако ще те, приеме те го. Против моята во ля се на ми рам на 
ми нистер ския стол. Това, вяр вам мно зи на пред ста ви те ли го зна-
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ят; но на ме рил съм се вед наж, тряб ва да напра вя то ва, което съм 
мислил, че е най-добро за България. Ако ще те, приеме те го, ако 
ще те, от хвър ле те го! Аз ще бъ да до во лен, ако го от хвър ли те, за-
що то ще ми бъ де дра го да из ля за да се пол зу вам от сво бо да та на 
един сво бо ден граж да нин. Не приемам да се пра ви упрек на ед на 
ра бо та, в която са ра бо ти ли 10–12 ду ши от най-добри те на ши съ-
дии. Не приемам та ка ва ед на ра бо та да се по до зи ра в пар ти зан ски 
съ обра же ния. Членът, кой то се ра зиск ва, ос вен в за ко на за пе ча та, 
кой то е приет от вас, г-да пред ста ви те ли, съ щест ву ва и в всич ки 
дру ги за ко но да тел ст ва. Действително мо же то зи член кри во да се 
приспо со бя ва, ала то ва е ра бо та на съ ди ли ща та. Не са мо у нас, но 
и в най-съ вър ше ни те дър жа ви по ня кой път за ко ни те кри во се 
приспо со бя ват, ала за то ва ми нистъ рът не мо же да бъ де от го во-
рен“.

Подложен на гла су ва не, бол шин ст во то гла су ва про тив тоя 
член. Тогава Стоилов ста ва и за явя ва, че счи та за по лез но, да от-
тегли за ко на. След ня кол ко де на той си да ва остав ка та заед но с 
Начевича, от което мо же да се заклю чи, че бол шин ст во то на 
Стамболов по свое же ла ние или по вну ше ние е же ла ло да се отър-
ве от уме ре ни те еле мен ти в ка би не та. Княз Фердинанд, ка то 
приема остав ки те, е смет нал за добре да от пра ви до два ма та ми-
нистри спе циал ни пис ма, об на род ва ни в дър жа вен вест ник от 17 
де кем ври 1888 г. В пис мо то си до Стоилова той каз ва: „Като съ-
жа ля вам, че се раз де лям с Вас, из ра зя вам Ви Моята сър деч на бла-
го дар ност и приз на тел ност за осем на де сет ме сеч на та Ви пло до-
твор на деятел ност ка то ми нистър-пред се да тел през вре ме до хож-
да не то ми и ми нистър на пра во съ дието“.

*

*       * 

Излязъл да се пол зу ва от сво бо да та на един честен граж да-
нин, как то е за явил в на род но то събра ние, Стоилов не е мо гъл да 
се пол зу ва в същ ност от тая сво бо да; за що то то га ваш но то 
управле ние взе всич ки мер ки, за да се за ду ши вся ка опо зи ция 
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сре щу не го по ле га лен път. И наста на вре ме, ко га то вся как ва пар-
тий на дейност, на со че на про тив пра ви тел ст во то, зам ря. И всич ки 
бъл гар ски по ли ти ци, не съглас ни с съз да де но то по ло же ние, тряб-
ва ше да па су ват – ед ни ка то емигран ти, дру ги ли ше ни от сво бо да 
за дейст вие вътре в стра на та. Едва в края на 1893 го ди на се поч на 
аги та ция сре щу ре жи ма чрез в. Свободно сло во. В кръ жо ка око ло 
тоя вест ник бе ше и Стоилов, без да взи ма осо бе но ак тив но 
участие. В то ва вре ме през м. февру ари 1894 г. той се яви в ка са-
цион ния съд в София да за щи ща ва митро по лит Климент, кой то 
бе осъ ден в тър нов ски окръ жен съд на веч но за то че ние и в апе ла-
цията на 3-го ди шен тъм ни чен зат вор. Неговата за щит на реч е би-
ла блестя ща, но за съ жа ле ние тя не е за па зе на, за що то не е би ла 
възпроиз ве де на ни то из ця ло ни от част в то га ваш ния опо зи-
ционен вест ник Свободно сло во, а не се на ми ра и в ар хи ва та на 
Стоилова, кой то ви на ги е го во рил по бе леж ки, без да си пи ше ре-
чи те. От след на та из вад ка оба че от ед но пис мо, от пра ве но от 
Стоилов на 15/27 февру ари 1894 г. до не го вия шу рей в Лондон, г. 
Петко Тъпчи лещов, се виж да мно го яс но, как Стоилов е гле дал на 
де ло то, за ве де но сре щу митро по лит Климент:

„Въпросът ти, за що съм поел да за щи та вам митр. Климент 
ми се ви дя стра нен. Отговорът ми е: 1. За що то три ма от че ти ри те 
си но дал ни митро по ли ти ме мо ли ха да сто ря то ва; 2. за що то е ед-
но пра во де ло; 3. за що то ка то че ло век и ад во кат счи там за своя 
длъж ност да за щи тя един граж да нин, онеправ дан и зло употре бен 
по един най-възмутителен на чин, и 4. за що то моето ми на ло ми 
на ла га за длъж ност, да за щи тя до ка че на та ни пра вослав на цър к ва 
и опо зо ре ния сан на един ки риарх на та зи цър к ва. Ако В. Пр. Кли-
мент е из вър шил ня кое престъпле ние в ми на ли вре ме на, за що не 
го съ ди ха то га ва, ами се га за ед на християн ска про по вед, дър жа-
на в цър к ва го по зо рят и скан да ли зи рат! Що се ка сае за де ло то: 
про ку ро рът да де заклю че ние, че тряб ва да се ка си ра, за що то има 
съ щест ве ни на ру ше ния. Съдът се от тегли на съ ве ща ние и оста на 
съгла сен да го ка си ра, ка то от ло жи ре зо лю цията (про чи та не то на 
резолюцията) за сутрин та. Научава се пра ви тел ст во то, стя га ги и 
на дру гия ден из не се съв сем про ти во по лож на ре зо лю ция. Всички 
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са въз му те ни. Това по каз ва кол ко до лу е пад на ло оте чест во то ни 
нрав ст ве но. Защитата, как то ти пи сах и по-пре ди, изпъл ни за да-
ча та си по един блестящ на чин!“

А в своя днев ник на 9 февру ари 1894 г. Стоилов пи ше:
„Прочете се ре зо лю цията, с която се оста вя без послед ст вие 

ка са цион на та жал ба на Митр. Климента“.
„Знаях без ха рак тер ност та и под лост та на на ши те съ дии, но 

че те са пад на ли тол ко ва низ ко, не пред по ла гах! Позор за пра во-
съ дието!“.

След про чи та не то на ре зо лю цията д-р Стоилов се е из ка зал 
твър де зле за Кас. Съд. Той счи тал за не достой но да се явя ва да 
пле ди ра пред то зи съд, и до края на жи во та си не се яви вто ри път 
пред не го.

*

*       * 

Когато се на ло жи от тегля не то на Стамболова от власт та на 
14 май 1894 г. след осем го диш но су ра во управле ние, през което 
граж дан ска та сво бо да в стра на та бе ше сце пен ди ра на, дър жав ният 
гла ва из бра Стоилов да заста не на че ло на дър жа ва та при все об-
що одобре ние на граж дан ст во то. Държавният гла ва бе ше поз д ра-
вен за тоя из бор с 12 хи ля ди те легра ми вътре в стра на та и 110 те-
легра ми на уче щи се в чуж би на бъл га ри. Една 50-член на де пу та-
ция от со фийски граж да ни, из хож да щи из всич ки по ли ти чески 
сре ди и до то га ваш ни пар тии, без Стамболовата, се яви пред дър-
жав ния гла ва, та му бла го да ри, за де то е сва лил до то га ваш ния 
шеф на пра ви тел ст во то и му из ка за до ве рието, което граж дан ст-
во то има към не го вия за мест ник. И наисти на са мо Стоилов с своя 
благ и чисто сър де чен ха рак тер, с своя го рещ и постоян но бу ден 
патриоти зъм, прос ве те но схва ща не ин те ре си те на оте чест во то, 
при мер но тър пе ние при преслед ва не го ни ма та цел, пъл но от-
сътст вие на страсти, тъй ги бел ни при слу же не на оте чест во то, и 
стро га спра вед ли вост – мо же ше в оно ва вре ме да за па зи дър жав-
ния ко раб от бу ри и сътре се ния, които не са би ли ред ки в исто-
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рията след сгро мо ляс ва не то на един по тис ни чески дъл готраен ре-
жим, ка къв то бе ше Стамболовият. Стамболов бе успял да си съз-
да де мно жест во ожесто че ни вра го ве меж ду всич ки сре ди, жад ни 
за от мъ ще ние. И са мо Стоилов с своя по ли ти чески такт и съ обра-
зи тел ност мо жа да за па зи ре да, и да въз ста но ви нор мал ния кон-
сти ту ционен жи вот без сътре се ния.

*

*       * 

Първата не го ва гри жа бе ше да съз да де но ва об щест ве на си-
ла. Той не се свър за с ни ед на от до то га ва съ щест ву ва щи те пар-
тии, а се опи та да съста ви но ва пар тия. На 3 юни 1894 г. око ло 
300 ду ши со фийски граж да ни, при над ле жа щи на раз ни пар тии, се 
съ би рат да об съ дят въпро са за сли ва не то на ста ри те пар тии в но-
ва. Новата пар тия се на ри ча на род на. И в. Свободно сло во пи са 
на съ щия ден:

„Днес се из вър ши ед но ве ли ко съ би тие, добро вол но и чисто-
сър деч но сли ва не на до се гаш ни те и не от дав на враж деб ни ед на на 
дру га кон сер ва тив на, Цанкова, Каравелова и Радославова пар-
тии“. Стоилов изпол зу ва то ва тър жест ве но ре ше ние. То от го ва ря-
ше и на съста ва на ми нистер ст во то, в което Стоилов бе ше взел за 
дру га ри Г. Д. Начович от кон сер ва тив на та пар тия, Ив. Ев. Гешов 
от съ еди нисти ческа та ру ме лийска пар тия, д-р В. Радославов от 
ли бе рал на та пар тия и Д. Тончев от ру ме лийска та ка зион на пар-
тия.

Стоилов не е мо гъл да пред по ла га, че сли ва не то на всич ки, 
спо ме на ти в ре ше нието на со фиян ци, пар тии в ед на пар тия ще 
бъ де трай но, ала той е бил уве рен, че то ва ре ше ние все пак ще му 
да де въз мож ност да съз да де по-на та тък ед на но ва об щест ве на си-
ла. Решението на Софийските граж да ни внесло в стра на та успо-
коение и не да ло въз мож ност, в вре ме на из бо ри те за бъ де ще то 
за ко но да тел но събра ние да се прояват дреб ни те пар ти зан ски съ-
рев но ва ния.
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В тия из бо ри Стоилов си поста вя за за да ча, да дой де в съпри-
кос но ве ние с всич ки влиятел ни ли ца в стра на та в раз ни гра до ве и 
до ри се ла, и да из бе ре из меж ду тях мест ни те стъл по ве на но ва та 
пар тия, не за ви си мо от то ва, към коя пар тия те са при над ле жа ли 
до то га ва. Партийното обез ли ча ва не, което Стамболовият ре жим 
бе ше успял да на ло жи в ця ла та стра на, да ва ше въз мож ност на 
всич ки, ако же ла ят, да се при ютят без стес не ние, че из ме ня ват на 
своите по ли ти чески убеж де ния, в но ва та пар тия.

И наисти на Стоилов успя да при вър же към се бе си вид ни те 
хо ра поч ти от всич ки пар тии. Той се поста ви с тях в пре ки лич ни 
връз ки в оби кол ки те си през вре ме на из бо ри те и ги за дър жа ка то 
пре дан ни при вър же ни ци до края на жи во та си. Важното, което 
тряб ва да се от бе ле жи в слу чая, е, че той не ди ре ше връз ки с раз-
ни служ бо гон ци, а си спе че ли сим па тиите и под дръж ка та на хо ра 
са мостой ни, които не лам тя ха за служ ба, но които има ха сил но 
влияние в сре да та, де то жи вееха.

Още в пър ва та се сия на Народното събра ние от Стоилов се 
от де ли ха Радославов и Тончев с прияте ли те си, ала Стоилов има-
ше ве че зад се бе си ед на сил на пар тия, която го под кре пи да 
управля ва с го лям успех от 19 май 1894 г. до 18 яну ари 1899 г. В 
тая пар тия вля зо ха всич ки бив ши кон сер ва то ри, всич ки бив ши 
съ еди нисти от Източна Румелия, по ве че то от при вър же ни ци те на 
Цанкова, и доста го лям брой от при вър же ни ци те на Стамболова и 
ония на Радославова. Въпреки всич ки твър де ния, че то ва би ло 
„сбир щи на“, която ско ро ще се разпад не, на род на та пар тия и до-
се га заима вид но място в стра на та.

*

*       * 

Как е схва щал Стоилов за да чи те на вътреш но то управле ние 
в стра на та, се виж да от след но то не го во окръж но, из да де но след 
поима не то на власт та:

„Съставеното на 19 май т. г. пра ви тел ст во при изпъл не ние 
въз ло же на та не му от Негово Царско Величество ми сия, ще се 
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при дър жа най-стро го о за ко ни те на стра на та и на пър во място о 
кон сти ту цията. И та ко ва при дър жа не то иска и от под ве дом ст ве-
ни те си чи нов ни ци. Правителството изиск ва от тях точ но, чест но 
и добро съ вест но изпъл не ние длъж ности те, които им се въз ла гат 
от за ко на, безпристрастие към всич ки граж да ни и спра вед ли вост 
в всич ки ме роприятия. То настоява за стро го преслед ва не на 
всич ки ли ца, които са напра ви ли свой за на ят раз мир ни чест во то, а 
та ка съ що и на шайки те, които са съста ве ни за го не не на граж да-
ни те и огра ни че нието на тях на та сво бо да. Окръжните упра ви те ли 
тряб ва да вну шат на своите под ве дом ст ве ни по ли цейски и ад ми-
нистра тив ни ор га ни и да им да дат да раз бе рат, че те са слу жи те ли 
на ед на сво бод на дър жа ва, и че тях на та за да ча е, да изпъл ня ват 
за ко ни те, да па зят ре да и ти ши на та и да бъ дат по лез ни на на се ле-
нието“.

И при из бо ра на кан ди да ти за ад ми нистра цията Стоилов е 
вни ма вал да по ве ри управле нието на ли ца, които са да ва ли га ран-
ция, че ня ма да се увле кат в преслед ва не на отявле ни те при вър-
же ни ци на Стамболова. Той до ри оста вил на служ ба ня кои от 
окръж ни те упра ви те ли на Стамболова, ка то Георги Тишев, ко го-
то от Пловдив пре мест ва в София. А меж ду но во наз на че ни те ли-
чат вис ши ма гистра ти и вис ши об щест ве ни ци ка то А. Каназирски, 
ко го то наз на ча ва за окръ жен упра ви тел в Русе, Венедикт Попов, 
ко го то наз на ча ва за окръ жен упра ви тел в Варна, Иван Герджиков, 
Божил Райнов, Тодор Пеев, Теофан Райнов, Константин Дога нов, 
Георги Минчев, Димитър Загоров и дру ги.

*

*       * 

Създал мощ на об щест ве на си ла, на която спо кой но мо гъл да 
се обля га, пър ва та гри жа на Стоилов е би ла да взе ме мер ки, 
България да из ле зе из не нор мал но то меж ду на род но по ло же ние, в 
което тя се на ми ра ла през Стамболовото управле ние. Главната 
преч ка за то ва бе ше Русия. Тя смя та ше из бо ра на княз Фердинанд 
за княз на България за не за ко нен, та не иска ше да го приз нае, и 
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пре къс на сно ше нията си с България. Другите дър жа ви, ма кар да 
има ха свои пред ста ви те ли в България и да се сно ша ва ха с пра ви-
тел ст во то, съ що се въз дър жа ха да приз на ят кня за. На то ва по ло-
же ние Стоилов поиска да ту ри край.

Преди да напра ви оба че как ви то и да би ло опи ти в тая по со-
ка, Стоилов счи та за нуж но да обяс ни усло вията, при които той 
ще дейст ву ва с ед на своя реч в Народното събра ние. В трон но то 
сло во, с което се от во ри ло но воиз бра но то след па да не то на 
Стамболова на род но събра ние в ме сец ок том ври 1894 го ди на, не 
се спо ме ну ва ло ни що за външ на та по ли ти ка на България. Това се 
за бе ля за ло в ко ми сията за от го во ра на трон но то сло во и се из ка-
за ли по же ла ния да се да де ед но ра зяс не ние вър ху от но ше нията на 
България с външ ния свят. Стоилов се възпол зу ва от бе леж ки те, 
напра ве ни в ко ми сията, и щом се доклад вал в Събранието от го во-
рът на трон но то сло во, той взи ма ду ма та и дър жи ед на об стой на 
реч, в която из тък ва, как ва изоб що външ на по ли ти ка България 
тряб ва да во ди.

„Една дър жа ва с по ли ти ческо то зна че ние на България, каз ва 
той, с нейна та те ри то рия и гра ни ци, с нейно то меж ду на род но по-
ло же ние не тряб ва да се са мо обла ща ва, че мо же да играе ро ля, че 
тя е клю чът на външ на та по ли ти ка на ве ли ки те дър жа ви. Малките 
дър жа ви тряб ва да съз на ят, че тях на та си ла се състои не в тях на та 
външ на по ли ти ка, а в тях на та вътреш на по ли ти ка. Те са сил ни с 
своите сво бо до лю би ви уч реж де ния, с ре да, кой то вла дее в тях; те 
са сил ни, ко га то са цен тър на прогрес, цен тър на граж дан ски 
прав ди ни и на сво бо да. Ето за що пре ди да ви го во ря за външ на та 
по ли ти ка, аз исках да се съгла ся с вас вър ху тая ак сиома: има ме 
ли добра вътреш на по ли ти ка, външ ни те от но ше ния ще дойдат от 
са мо се бе си. И по пи та ме ли се бе си, ми леем ли за на ше то оте-
чест во, хо ра та ще ни по чи тат и ува жа ват“.

По-на та тък Стоилов, след ка то пре дупреж да ва по гор ния на-
чин, че не тряб ва да се са мо обла ща ва ме и да се пер чим, и след 
ка то каз ва, че „кой то же лае да ви ди оте чест во то ця ло и за па зе но, 
той тряб ва да има пред вид, че за да се постиг не тая цел, тряб ва да 
се из ле зе из анор мал но то по ло же ние, в което се на ми ра България 
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(ка то се по ми рим с русите), бър за да за яви, че то ва мо же да ста не 
са мо „ка то се за па зи не за ви си мост та на България не са мо те ри то-
риал но, но и по ли ти чески“. Тия ду ми той из ри ча в от го вор на пи-
са но то в вест ни ци те на ру со фо би те, че „Русия, за да се по ми ри с 
България, щя ла да поиска да ѝ се отстъ пи Бургаз и Варна, да се 
приемат в ар мията руски офи це ри и до ри да се мах не кня за от 
България“ – „Аз, г-да пред ста ви те ли, про вик ва се Стоилов, не 
вяр вам, че ед на са мостоятел на, ед на не за ви си ма България е не-
съв мести ма с нор мал ни те от но ше ния с всич ки ве ли ки дър жа ви, 
вклю чи тел но и Русия“. – „Ония, които го во рят, про дъл жа ва 
Стоилов, че за да постиг нем своята цел, сме ще ли да жер т ву ва ме 
своята не за ви си мост, сме ще ли да отстъ пим места на чуж ден ци в 
на ши те граж дан ски, ад ми нистра тив ни или воен ни управле ния, 
кле ве тят. Ние, които сме пър ви те да бла го го веем пред лаври те на 
на ша та ар мия, ние ли ще бъ дем тия, които ще жер т ву ва ме на ше то 
са мо ува же ние, на ша та по бе до нос на ар мия, за да до бием вре ме-
нен по ли ти чески ре зул тат? И вие, въ оду ше ве ни от съ щи те чув ст-
ва, ще дър жи те и бра ни те на ша та не за ви си мост, ще па зи те то ва, 
което в ми на ли вре ме на е при до би то за нас“.

Тук Стоилов се е възпол зу вал от слу чая да из ка же и след ни-
те ду ми, които и днес не гу бят своето зна че ние:

„Трябва да преста нат външ ни те въпро си да бъ дат раз ли чи-
тел но зна ме за на ши те по ли ти чески пар тии. Те тряб ва да преста-
нат да се де лят на ру со фи ли и ру со фо би, за що то то ва не що е про-
тив но на здра вия ра зум. Тая пар тия, която взи ма за свое зна ме 
прин ци пи те на иностран на та по ли ти ка, мо же да бъ де уве ре на, че 
един ден ще за гу би рав но ве сието и ще пре ми не гра ни ци те на по-
зво ле но то. Ще дой де ден, ко га то во лею не во лею тая пар тия ще 
бъ де при ну де на да преско чи гра ни ци те на оте чест ве ни те ин те ре-
си, и са мо обла ща вай ки се, че за щи та ва ня кои прин ци пи и пра ва, 
да достиг не до там, де то на ка за тел ният за кон ту ря своята ръ ка, 
т.е. до пре да тел ст во. И за то ва мо ля не са мо на род ни те пред ста ви-
те ли, на които го во ря ту ка, но и всич ки мои съ оте чест ве ни ци да 
имат пред вид то ва не що и да не пра вят от въпро си меж ду на род ни 
раз ли ка в зна ме то на ед на пар тия от дру га... Опитите на на ша та 
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най-но ва исто рия са ни да ли доста тъч но уро ци, за да се взрем в 
то ва от но ше ние и да не пра вим ве че външ ни те въпро си раз ли чи-
тел на чер та на по ли ти чески те ни пар тии... Ако се впус нем по пъ-
тя, да се сгру пи ра ме по меж ду на род ни те въпро си, то ва ще ни до-
ка ра до ед на наклон на плоскост, която ще ни до ве де до без въз-
врат на ка тастро фа“.

С па да не то на Стамболова се напра ви пър ва та крач ка за 
сбли же ние с Русия.

Наскоро след па да не то на Стамболова се спо ми на и руският 
им пе ра тор Александър III, кой то бе се ан га жи рал твър де мно го 
про тив из бо ра на княз Фердинанда за княз на България. Това 
улес ни още по ве че за да ча та на Стоилова. По вну ше ние на Стои-
лова княз Фердинанд от пра ви съ бо лез но ва тел на те легра ма през 
ме сец ноем ври 1894 г. до им пе ра тор Николая по слу чай смър т та 
на ба ща му. Телеграмата се удостоява с от го вор, и тъй се ту ря на-
ча ло то на сно ше нията с руския двор.

На след на та го ди на през ме сец юли, Стоилов на реж да да се 
изпра ти в Петроград ед на де пу та ция на че ло с митро по лит Кли-
мента и пред се да те ля на Народното събра ние, за да по ло жи ве нец 
от стра на на Народното събра ние, на гро ба на по койния им пе ра-
тор, и по тоя слу чай да вле зе в връз ка с руския цар и руско то пра-
ви тел ст во. Депутацията, която би ла приета как то от ми нистри те, 
тъй и от са мия им пе ра тор, ко му то митро пи лит Климент ка зал, че 
са не ос но ва тел ни стра хо ве те за ня как ва си ка то лиш ка про па ган да 
в България, под дър жа на от цар Фердинанда. Обещано би ло на де-
пу та цията, че мол ба та за изпра ща не то на руски пред ста ви тел в 
София ще се об съ ди и ѝ би ло да де но да раз бе ре, че приоб ще нието 
на престо ло наслед ни ка княз Борис към из точ но пра вослав на та 
цър к ва ще бъ де прият но на им пе ра то ра. След ня кол ко ме сеч ни 
пре го во ри руският им пе ра тор се съгла ся ва да ста не кръст ник на 
княз Бориса, и той пре ми на в ло но то на пра вослав на та цър к ва на 
2 февру арий 1896 г. На обре да руският им пе ра тор в ка чест во то си 
на кръст ник се пред ставля ва ше от граф Голе нищев-Кутузов. Тъй 
бла го по луч но се въз ста но ви ха от но ше нията с Русия.
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Едновременно с то ва раз ре ши се и въпро сът за емигран ти те 
бъл гар ски офи це ри на руска служ ба. Решено бе тям, с из клю че-
ние на ония, които бя ха взе ли пря ко участие в детро ни ра не то на 
княз Батемберга, да бъ дат да де ни съ от вет ни те места в бъл гар ска-
та ар мия.

*

*       * 

По-на та тък гри жа та на Стоилова бе ше да уста но ви най-
добри от но ше ния с Турция, на ча ло за как ви то от но ше ния бе ше 
чести то по ло же но от Стамболова. Как е гле дал Стоилов на от но-
ше нията, които тряб ва да има България спря мо Турция, се виж да 
от след ния па саж от не го ва та реч, произ не се на в Народното 
събра ние на 24 ок том ври 1894 г.:

„Една здра ва, ед на бла го ра зум на, ед на истин ска бъл гар ска 
по ли ти ка тряб ва да из хож да от убеж де нието, че тя тряб ва да вър-
ви в хар мо ния с въз гле ди те на су ве рен ния двор. Едно бъл гар ско 
пра ви тел ст во, което се са мо обла ща ва да во ди по ли ти ка и без да 
се рад ва на до ве рието на Високата Порта, без да вдъхва до ве рие 
на Н. И. В. Султана, то ва пра ви тел ст во во ди към крив път, за що то 
по всич ки въпро си, които се от на сят до на ше то меж ду на род но 
по ло же ние Цариград е клю чът на мне нието – от Цариград се по-
лу ча ва то нът“.

Още пре ди да ста не приз на ва не то на кня за, Стоилов обър на 
своето вни ма ние в тая по со ка. Падането на Стамболов се послед-
ва с ед но за си ля не на дви же нието в Македония. Стоилов по бър-
зал да за яви на Високата пор та, че ще по дър жа най-добри от но-
ше ния с Турция, въпре ки въл не нията в Македония. По тоя слу чай 
сул та нът пред пис ва на ве ли кия ве зир след но то: „Да се съ об щи на 
мосьо Стоилов, че тур ска та дър жа ва це ни изявле нията на бъл гар-
ско то пра ви тел ст во, как во то ще след ва по ли ти ката на вяр ност и 
лоял ност, която бе възприел г. Стамболов (31 май ст. стил 
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1894 г.).5 И мно го ско ро Стоилов успя ва да спе че ли до ве рието на 
тур ци те. От Илдъза (сул та но вия дворец) до ве ли ко то ве зир ст во 
на 22 март 1895 г. се съ об ща ва: „Да се взе мат под се риоз но вни-
ма ние иска нията на днеш но то бъл гар ско пра ви тел ст во, за паз ва-
не то на което се на ла га от ин те ре си те на дър жа ва та“.

Чети в Македония са пре ми на ва ли и то га ва, ала Стоилов не е 
мо гъл да се ан га жи ра с мер ки про тив тях. Как той е обяс ня вал по-
ве де нието на бъл гар ско то пра ви тел ст во в свръз ка с тия че ти, се 
виж да от след ния доклад на сул та на от 28 юний 1896 г. от тур-
ския ми нистер ски съ вет: „Българското пра ви тел ст во не е изпра-
ти ло до се га войски на гра ни ца та да пре чат на пре ми на ва не то на 
че ти, ед но, за да се из бег нат въз ра же нията, дру го, за да не се да де 
вид, че се пра вят воен ни при го товле ния; то би изпра ти ло един 
полк от хи ля да ду ши да па зят гра ни ца та, ако тур ско то пра ви тел-
ст во се съгла си... да ва се съгла сие“.

Все по съ щия въпрос за че ти те ве ли кият ве зир доклад ва на 6 
юний 1896 г. след но то: „По въпро са за ми на ва не на че ти... тряб ва 
мно го да се вни ма ва, за що то пра ви тел ст во то на мосьо Стоилов се 
на ми ра в труд но по ло же ние, то се ста рае от ед на стра на да не по-
з во ля ва ми на ва не то на раз бойни ци, а от дру га не иска да от сла би 
по ло же нието си пред опо зи цията... Така че не е умест но да се 
тър сят пояс не ния, или да се пра вят постъп ки в София.“

С своето дър жа не спря мо Турция Стоилов до тол ко ва спе че-
ли нейно то до ве рие и под ърж ка, че на 4 март 1896 г. сул та нът от 
своя дво рец Илдъза пред пис ва след но то на Великото ве зир ст во: 
„Да се яви на по сол ст во то в Виена и Берлин да приемат добре 
мосьо Стоилов, кой то за ми на ва за Виена да съгла си ав стрийско то 
пра ви тел ст во да приеме съз да де ния от кня жест во България ак циз 
и да пре мах не сту де ни на та меж ду кня жест во то и ав стрийско то 
пра ви тел ст во“.

5 За то ва съ об ще ние из тур ска та архива, как то и за другите, що да ва ме по-
нататък, сме за дъл же ни на г. Панчо Дорев, кой то на после дък има възможност, 
да над ник не в тур ски те архиви, и да пре пи ше го лям брой документи.
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Спечелено по тоя на чин до ве рието на тур ци те, Стоилов се 
опит ва по-на та тък да иска фер ма ни за пет бъл гар ски вла ди ци, 
как то се съ об ща ва от сул та на на Великото ве зир ст во на 15 февру-
арий 1897 г., и на тър гов ски аген ти, как то се съ об ща ва от спе-
циал ния съ вет при Високата пор та до Султана на 9 април 1897 г. 
И две те иска ния на Стоилов се удовлет во ря ват. Не са мо то ва, но с 
го ля ма го тов ност Султанът се съгла ся ва на 7 април 1897 г. да се 
по мил ват бъл га ри те, зат во ре ни в остров Родос, и на 30 яну арий 
1898 г. да бъ дат по мил ва ни 400 ду ши се ля ни, тегле ни под съд по 
ви ниш ка та афе ра.

След ка то руският им пе ра тор се по ми ри с княз Фердинанда 
и го приз на за княз на България, той вед на га бе приз нат на пър во 
място от Турция, а след то ва и от всич ки ве ли ки си ли, които, как-
то ка зах ме и по-напред, се сно ша ва ха не офи циал но с бъл гар ско то 
пра ви тел ст во. След приз на ва не то си княз Фердинанд поч ти вед-
на га оти де в Цариград, да се пред ста ви на Султана, прид ру жен от 
Стоилова. Това по се ще ние бе ше ед на бъл гар ска ма ни феста ция в 
сто ли ца та на сул та ни те. Състоя се тър жест ве на сре ща, ос вен 
меж ду кня за и сул та на, още и меж ду кня за и ек зар ха и се от слу жи 
в при сътст вие на бъл гар ския вла де тел тър жест ве на служ ба в бъл-
гар ска та чер к ва на Фенер. По тоя по вод Стоилов бе ле жи в днев-
ни ка си:

„17 март 1896 го ди на. Неделя, Връбница. Посещение в бъл-
гар ска та цър к ва в Фенер. Най-тър жест ве ният мо мент на но ва та 
бъл гар ска исто рия. Миналото и бъ де ще то свър за ни. Слава Богу, 
че ме удостои да участ ву вам на то ва тър жест во. В та зи цър к ва на 
юно шески го ди ни съм чер пал при ме ри от патриоти зъм. Тука се 
раз ви лю бов та ми за оте чест во то.“

*

*       * 

Съгласно с чл. 8 от Берлинския до го вор всич ки тър гов ски и 
мо репла ва тел ни до го во ри и всич ки кон вен ции и на ред би, склю-
че ни меж ду чуж дестран ни те си ли и Портата, се на ла га ха и на 
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кня жест во България и оста ва ха в си ла до то га ва, до ка то тия си ли 
не да дат съгла сието си да се из ме нят. Великите си ли са под дър-
жа ли, че как ви то из ме не ния и да ста нат, тряб ва да ста нат чрез 
Турция, за що то България се на ми ра под нейн су ве ре ни тет. Както 
е из вест но, те не до пу ща ха до ри България, след ка то по бе ди 
Сърбия в 1885 го ди на, да склю чи мир с нея напра во, а тряб ва ше в 
Букурещ при пре го во ри те за мир да се яви един тур ски ко ми сар 
Маджид бей, та той да склю чи до го во ра за мир.

Стоилов е дър жал мно го да се ту ри край на то ва опе кун ст во, 
да се из во юва пра во то на България, да си сключ ва напра во, са ма, 
спо ред своите раз би ра ния, до го во ри с всич ки чуж ди дър жа ви. И 
то ва той в съ дейст вие с своя ко ле га – ми нистър на фи нан си те Ив. 
Ев. Гешов, спо лу чи да до бие през 1897 г. На 25 февру арий нея го-
ди на се вна ся в Народното събра ние пър вият тър гов ски до го вор, 
склю чен с Австро-Унгария и се приема.

С тоя до го вор не за ви си мо от фискал ни те и ико но ми чески те 
пол зи, които до би ва ше България, ка то по ви ши зна чи тел но ми то-
то вър ху вна ся ни те от вън сто ки, тя спе че ли го ля ма по ли ти ческа 
по бе да, до би вай ки пра во то да сключ ва до го во ри ка то на пъл но 
не за ви си ма дър жа ва. С то ва тя до би пра во то, да обла га с кос ве ни 
да нъ ци (акцизи) ня кои пред ме ти, ко га то до то га ва не ѝ се поз во-
ля ва ше да на ла га да нък до ри вър ху спир та; тя до би още пра во то 
да обла га с да нък ка то вся ка са мостоятел на дър жа ва чуж ди те по-
дан ни ци, които жи веят в България; тя до би съ що пра во то да се 
ос во бо ди посте пен но от ка пи ту ла циите, ка то се пред виж да ше в 
чл. 1 от до го во ра, че пред бъл гар ски те съ ди ли ща и пред бъл гар-
ски те власти ня ма да се пра ви раз ли ка меж ду бъл гар ски те и ав-
стрийски те по дан ни ци – което бе рав но сил но с ед но от каз ва не на 
Австро-Унгария от при ви ле гиите, които ѝ да ва ха ка пи ту ла циите, 
прехвър ле ни по Берлинския до го вор от Турция и вър ху България. 
Отстъпката на Австро-Унгария се послед ва по-после вол но или 
не вол но и от дру ги те дър жа ви.
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*

*       * 

Суверенитета на бъл гар ска та дър жа ва Стоилов се гри жил да 
за па зи и от раз ни не от го вор ни фак то ри. Когато се е раз гле дал в 
Народното събра ние на 11 яну арий 1896 г. чл. 165 от за ко нопроек-
та за на ка за те лен за кон (ста нал чл. 180 от закона), кой то гла си, че 
се на каз ва със строг тъм ни чен зат вор все ки, кой то без поз во ле ние 
от за ко на или от власт та съ би ра, въ оръ жа ва, упраж ня ва или снаб-
дя ва с войниш ки потреб ности че ти и кой то взе ма място на гла ва-
тар или пред во ди тел на та ки ва че ти, на ме ри ли се де пу та ти, които 
под мет на ли, че с тоя член „ние ще око вем на шия патриоти зъм и 
ще погре бем на ши те иде али“. Стоилов взи ма ду ма та и за явя ва 
твър до:

„Щом има ме бъл гар ска дър жа ва и пра ви тел ст во, аз не до пу-
щам да се ръ ко во дят бъл гар ски те ра бо ти от хо ра, които са вън от 
пра ви тел ст во то и пред ста ви тел ст во то. Разбирам, да се съ бе рат 
бъл гар ски патриоти, които ми леят за съд ба та на на ша та тат ко ви-
на, да пред ло жат мяр ка, да ка жат то ва и то ва тряб ва да се напра-
ви, и да оста вят да го напра вят от го вор ни те фак то ри. Нека не 
забра вя ме, че пред ста ви те ли на бъл гар ска та дър жа ва са на род но-
то пред ста ви тел ст во и бъл гар ско то пра ви тел ст во, как то каз ва 
кон сти ту цията“.

При тре то то че те не (за се да ние на 15 яну арий 1896 г.) по тоя 
член Стоилов взи ма от но во ду ма та и пра ви след ни те още по-из-
рич ни изявле ния:

„Ако при съ щест ву ва не то на бъл гар ска та дър жа ва и бъл гар-
ско пра ви тел ст во има нуж да да се ос во бож да ват не ос во бо де ни те 
бъл га ри, мен ми се стру ва, че чест та, досто ле пието, и ка ва лер ст-
во то на ла гат на бъл гар ско то пра ви тел ст во да тръг не с своята 
двеста хи ля ди войска да ги ос во бо ди. А съ би ра не то на тия че ти ци 
от по 50, 200, 500, или ако ще те 1000 ду ши, е игра не на оре хи. То 
е не досто леп но, то е не достой но за ед но пра ви тел ст во и за един 
на род... Ако се поста вим на поч ва та, че бъл гар ска та дър жа ва 
тряб ва да е аре на, място, де то да се съста вят че ти, да се обу ча ват 
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и да оти ват да вся ват ме теж и раз дор в чуж да дър жа ва, ние ще 
раз ру шим ос но ва та на на ше то меж ду на род но съ щест ву ва ние; за-
що то, щом сме дър жа ва и иска ме да се пол зу ва ме ка то са мостоя-
тел на дър жа ва от пра ва та, които произ ти чат от меж ду на род ни те 
до го во ри, пър во то не що е, че и ние тряб ва да по чи та ме за дъл же-
нията, които ни се на ла гат не по до го во ри, но в си ла та на то ва, че 
сме ед на дър жа ва. Това, което не искаш да ти пра вят, не тряб ва да 
го пра виш дру ги му – то ва е вър хов но пра ви ло в меж ду на род но то 
пра во. Ако иска ме да до пус нем у нас да се съста вят бан ди, които 
на ши те съ се ди на ри чат раз бойни чески бан ди, не тряб ва и ние да 
се сър дим, ако с съ щия ар шин се пре ме ри и нам“.

*

*       * 

Eдин очерк за Стоилова ще бъ де не пъ лен, ако не се из тък нат 
и не го ви те от но ше ния спря мо дър жав ния гла ва. Ето как ха рак те-
ри зу ва на шият стар дър жав ник г. Михаил Маджаров, кой то е бил 
ми нистър в ка би не та на Стоилов, не го ви те схва ща ния за тия от-
но ше ния в своята бро шу ра: „Последните го ди ни от жи во та на 
Стоилова“, стр. 66:

„Както на власт, тъй и в опо зи ция Стоилов под дър жа ше кон-
сти ту цион на та те ория, че дър жав ният гла ва е ед но ра зум но съ-
щест во, на да ре но със сво бод на во ля, спо соб но да напра ви добро 
или зло на дър жа ва та си и под ле жа ще на ед на исто ри ческа от го-
вор ност за своите дейст вия. През вре ме на своето ми нистер ст ву-
ва не той ни ко га не от ка за пра во то на кня за, да упраж ня ва вър хо-
вен кон трол над изпъл ни тел на та власт, но на ла га ше во ля та си 
чрез ар гу мен ти, чрез со че не на род на та во ля и чрез го тов ност та си 
да на пус не ми нистер ския пост в слу чай, че кня зът не се от ка же от 
своето настоява не. Той се па зе ше твър де мно го да не на кър ни 
атри бу ти те на ко ро на та, но съ щевре мен но па зе ше стро го ми-
нистер ско то достойн ст во... Стоилов не мо же да тър пи двойст ве-
ност. Той иска ше от кня за пъл на лоял ност и ко рек т ност, как ва то 
проявя ва ше той към не го във всич ки слу чаи. Той иска ше ко ро на-



43Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 3/2021

та да не бъ де кукла в ръ це те на ми нистри те, но не до пу ща ше, че 
ми нистри те ще ста нат сле пи оръ дия на не го ва та аб со лют на воля“.

Два при ме ра, еди ният от на ча ло то на Стоиловото управле-
ние, а дру гият от края, ще по ка жат най-наглед но, как Стоилов се 
е дър жал спря мо дър жав ния гла ва. В ед на ста тия, об на род ва на в 
в. Свобода, бр. 1449 от 4 ав густ 1894 го ди на, ед ва два ме се ца и 
по ло ви на след ка то Стоилов поима власт та след па да не то на 
Стам болова, под загла вие „Госпожата и но вият руски кан ди дат“ 
се под мя та ло, че руският кан ди дат за бъл гар ския престол бил 
бра тът на Александър Батемберг, княз Иосиф, и че Стоилов сим-
па ти зи рал на тоя кан ди дат. Княз Фердинанд взел за се риоз но то ва 
под мя та не и изпра ща тоя брой от в. Свобода на Стоилов с обид на 
бе леж ка вър ху не го. По тоя по вод Стоилов от пра вя ед но пис мо на 
дър жав ния гла ва (от 5 ав густ 1894 г.), чер нов ка от което се на ми-
ра в не го ва та ар хи ва. С то ва пис мо, пи са но на френ ски, той по да-
ва остав ка та на ка би не та, ка то бе ле жи меж ду дру го то:

„Ваше Царско Височество сте изпит ва ли твър де мно го влия-
нието на пред шест ву ва щия ре жим, та не мо же те да оце ни те 
безпристраст но се гаш но то по ло же ние на стра на та и да тегли те 
послед ст вията от не го. При въз тор га на цял на род, ко га то през 
сър д ца та на всич ки пре ми на ва елек три чески ток, кой то сбли жа ва 
днеш на та епо ха с най-свет ли те да ти от на ша та най-но ва исто рия, 
ко га то всич ко чест но, ин те ли гент но и бла го род но в България се е 
спло ти ло око ло Вашия Трон, Ваше Царско Височество, кой то би 
тряб ва ло да стои на че ло на то ва ум ст ве но дви же ние, на тоя по лет 
към прогрес, ми го во ри те за „Malaise“ (мъч но положение)?! Вме-
сто да се за мог не те с но ви си ли и енер гия в тоя на циона лен по дем 
и да чер пи те от не го под кре па и енер гия, Вие си раз ва ля те 
настроението чрез в. „Свобода“, чрез Стамболова и не го ви те кле-
ве ти, и чрез заин те ре су ва ни вест ни ци на чуж дия пе чат.

Всичко то ва по каз ва, Monseigneur, че съ щест ву ват дъл бо ки 
раз ли чия в въз гле ди те по меж ду ни вър ху ра бо ти те на България, 
вър ху це ли те, които тряб ва да се преслед ват и вър ху сред ст ва та, 
които тряб ва да се употре бят. Като имам то ва пред вид, вяр вам, че 
е по-ум но да не се оти ва по-на та тък и да не се ан га жи ра ме в ед на 
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кам па ния, де то най-го ле ми преч ки ще се пра вят от соб ст ве ния ни 
ге не ра лен щаб“.

Това пис мо из глеж да е по дейст ву ва ло твър де отрез ви тел но 
вър ху княз Фердинанда, и той се из ви нил на Стоилова, ка то 
изпра тил и воен ния ми нистър Рачо Петров да мо ли Стоилова да 
си от тегли остав ка та. И Стоилов пи ше на френ ски след но то пис-
мо от ав густ 1894 г., чер нов ка от което е съ що за па зе на в ар хи ва-
та:

„Monseigneur!
Верен на прин ци па да бъ да все ця ло и на пъл но искрен в 

своите от но ше ния и гле дай ки на служ ба та, която заемам по до ве-
рието на Ваше Царско Височество, просто ка то изпъл не ние на 
един дълг, аз смет нах, че бе моя длъж ност да Ви от пра вя послед-
но то си пис мо.

Бележката, която Ваше Царско Височество сте ми напра ви-
ли чест да изпра ти те, и свиж да не то, което имах с пол ков ник 
Петров, ме ос вет ли ха вър ху зна че нието на из вест ни фак ти, които 
пре диз ви ка ха послед но то ми пис мо. Поради то ва от теглям остав-
ка та, която Ви под не сох с послед но то пис мо.

Съжалявам, че съм при чи нил неприят ност на Ваше Царско 
Височество, но аз поста вям длъж ност та, която ми на ла гат моите 
прин ци пи, по-ви со ко от всич ки дру ги съ обра же ния“.

Другият при мер ще пре да дем тъй, как то го е пре дал М. Ма-
джаров в бро шу ра та, за която спо ме нах ме ве че.

„На 2 яну арий (1899 г.) в дво ре ца се да де тра ди цион на та ве-
чер за но ва та го ди на, на която при сътст ву ва ха чуж ди те пред ста-
ви те ли, ми нистри те и ня кои от вис ши те чи нов ни ци... Бяха се из-
ми на ли ве че 10 ми ну ти от опре де ле но то за ве че ря вре ме. Най-
после се появи ха в са ло на, де то бя ха на ре де ни от ед на стра на 
чуж ди те пред ста ви те ли, а от дру га ми нистри те, Техни Царски 
Висо чества. Князът поз д ра ви гор до с ки ма не на гла ва най-напред 
на ля во, а после на дяс но. Същото напра ви и кня ги ня та. След то ва 
се прибли жи до доайе на на чуж ди те пред ста ви те ли, да де му ръ ка, 
раз ме ни ня кол ко при ветст ве ни ду ми и про дъл жа ва ше да да ва ръ-
ка на оста на ли те. Като из ре ди дипло ма ти те, обър на се към своите 
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ми нистри, които бя ха на ре де ни по ре да на кон сти ту цията. Вдигна 
си ви со ко гла ва та, после хвър ли един небре жен поглед и се 
прибли жи до ми нистър-пред се да те ля, ко му то по да де ръ ка с при-
сто ре на лю без ност и раз ме ни ня кол ко ду ми. Като свър ши раз го-
во ра си с Стоилова, той из гле да дру ги те ми нистри и без да се 
спре при тях и се ръ ку ва, как то дру ги път, за ми на към са ло на, де-
то бе ше тра пе за та.

Всички при сътст ву ва щи тръг на ха, за да заемат места та си. 
Когато дой де вре ме за тосто ве те, Н. Ц. В. ста на и на ху бав френ-
ски език произ не се тост за здра ве то на дър жав ни те гла ви, които 
бя ха пред ста ве ни на тра пе за та. Доайенът на дипло ма ти ческо то 
тя ло от го во ри с тост за здра ве то на кня за, на кня ги ня та, кня-
жеския дом и бъл гар ския на род. Други път на то зи кня жески тост 
от го ва ря ше ми нистър-пред се да те лят, но за очуд ва не на всич ки 
Стоилов стоеше мъл ча ли во на тра пе за та и гле да ше на ве ден. Ди-
пло матите, които бя ха стояли ня кол ко го ди ни в София и знаеха 
уста но ве ния в тоя слу чай ред, поглед на ха към Стоилова, ала той 
не да ва ше ни ка къв знак, че има на ме ре ние да от го ва ря. По ед но 
вре ме по ка за не тър пе ние и сам княз Фердинанд, и из гле да Стои-
лова нам ръ ще но, но той си на ми ра ше ра бо та с пло до ве те. Като се 
из ми на доста вре ме и ка то раз бра, че Стоилов е раз сър ден, кня зът 
да де знак за ста ва не от тра пе за та, и всич ки послед ва ха при ме ра 
му.

Князът вед на га по ди ри Стоилова, и го от ве де на са ме в зим-
на та гра ди на. Разговорът им се про дъл жи бли зу 20 ми ну ти, и тия, 
които наблю да ва ха от да ле че, поз на ха, че не що неприят но ста ва 
меж ду два ма та. Когато Стоилов се вър на при своите ко ле ги, ли-
це то му бе ше раз въл ну ва но. Той раз ка за, че раз го во рът се от на-
сял до не изпъл не нието от Стоилова на тра ди цион ния оби чай.

– Вие Стоилов, ре къл кня зът, тър си те слу чай да ми при чи ня-
ва те не удо вол ст вие, и то ва го пра ви те не от нез на ние, а на роч но. 
Вие знаете оби чаите на дво ре ца и дъл го го диш на та прак ти ка на 
Вашия княз.

– Вие знаете, от вър нал Стоилов, по-добре от мен ети ке-
циите, ала не ги изпъл ня ва те. Всеки бла го възпи тан чо век, ко га то 
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ка ни госте в къ ща та си, дъл жен е да ги поз д ра ви, а вие не постъ-
пих те тъй с ми нистри те си тая ве чер! Вие ги за ми нах те, ка то че са 
ва ши слу ги.

– Но аз не исках да ги оскър бя. Вие са ми ви дях те, че опре де-
ле ният за ве че ря та час бе ше пре ми нал и аз ня мах въз мож ност да 
се ба вя по ве че. Уверен съм, че ва ше то по ве де ние ня ма да се 
одобри и от дипло ма ти те, които оста на ха за чу де ни, де то вие се 
от не сох те тъй пре небре жи тел но към тоста на своя княз.

– Не зная, ре къл Стоилов, как во е тях но то мне ние за моето 
по ве де ние, но аз ви дях тях но то за чуд ва не, ко га то вие приема те 
ва ши те ми нистри, без да им по да де те ръ ка.

*

*       * 

Дванадесет де на след тая случ ка Стоилов по да де остав ка та 
на ка би не та и на пус на власт та. Оставката на своя ка би нет оба че 
Стоилов бе ше ре шил да по да де по-ра но.

Решението на Народното събра ние да построи ед на же ле зо-
път на ли ния, която ще поста ви же ле зо път на та мре жа на България 
в не за ви си мост от из точ ни те же лез ни ци (от Сарамбей до грани-
цата) в Южна България, които се на ми ра ха в чуж ди ръ це, до ве де 
в кон ф ликт бъл гар ско то пра ви тел ст во с чуж да та ком па ния, соб-
ст ве ни ца на тия же лез ни ци, и покрай нея с го ле ми те фи нан со ви 
уч реж де ния в Австро-Унгария и Германия, които бя ха и кре ди то-
ри на България по заема, от пуст нат от Лендербанк в 1892 г. Тоя 
заем бе уго во ре но да се от пу ща по из бор (опции) от банка та. И тя, 
за да осу ети постройка та на ли нията, която ще ше да конку ри ра на 
из точ ни те же лез ни ци, се от ка за да от пуст не по-на та тъш ни те оп-
ции от заема. Това поста вя Стоилов, кой то от на ча ло не е бил за 
постройка та на но ва та ли ния Сарамбей – Ямбол, в често лю бие, и 
той по ве де ре ши тел на бор ба сре щу ориен тал ска та ком па ния и 
кре ди то ри те на България, които от ка за ха да от пуст нат послед на-
та част от заема от 1892 г. от уго да към ком па нията. В края на 
краища та бъл гар ско то пра ви тел ст во въз тър жест ву ва и над ком па-
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нията, и над кре ди то ри те, и ком па нията се при ну ди да про да де 
своите же лез ни ци на бъл гар ска те ри то рия, а кре ди то ри те уго во-
ри ха нов заем с България.

Тогавашната опо зи ция, оба че, диг на го лям шум око ло до го-
во ра за от ку пу ва не то на из точ ни те же лез ни ци, ка то устрои и ми-
тин ги на мно го места. Част от при вър же ни ци те на са мия Стоилов 
се раз ко ле ба ха и обя ви ха про тив от ку пу ва не то на тия же лез ни ци, 
и един от не го ви те ми нистри, Константин Величков, си по да де 
остав ка та. Сам дър жав ният гла ва бе дал да се раз бе ре, че не 
одобря ва сдел ка та. Ала Народното събра ние одобри склю че ни те 
до го во ри, как то за от ку пу ва не то на же лез ни ци те, тъй и за но вия 
заем. Стоилов оба че смя та ше, че по един та къв въпрос, ко га то се 
ка сае бъл гар ският на род да над де лее в ед на бор ба с чуж ден ци, 
всич ки и пра ви тел ст во, и опо зи ция, и на род но събра ние, и дър жа-
вен гла ва тряб ва да бъ дат еди но душ ни. Щом лип с ва ше то ва еди-
но ду шие, той ре ша ва да по да де остав ка та на ка би не та ня кол ко 
де на, пре ди да вля зат в си ла до го во ри те, за да да де въз мож ност на 
ед но но во пра ви тел ст во, съста ве но от опо зи цията, да от хвър ли 
склю че ни те до го во ри, ако дейст ви тел но ги на ми ра ло ши за стра-
на та.

Новото пра ви тел ст во, след аги та циите на пар тиите, от които 
то из хож да ше, про тив до го во ра не се ре ши да при ло жи тия до го-
во ри. То се от ка за от тях, и те пад на ха. Ориенталската ли ния се 
от ку пу ва ше по до го во ра на Стоиловото пра ви тел ст во за 24 ми-
лиона ле ва. След де сет го ди ни тя се от ку пи за 44 ми лиона ле ва, от 
което ста ва яв но, кол ко не ос но ва тел на е би ла аги та цията про тив 
до го во ри те на Стоиловото пра ви тел ст во.

*

*       * 

Две го ди ни след от тегля не то си от власт та Стоилов по чи на 
на 47 го диш на въз раст. През те зи две го ди ни той стоя с гор дост 
на че ло на съз да де на та от не го пар тия ка то нейн шеф и да де при-
мер, как тряб ва да се во ди опо зи ция. Него го та че ха всич ки опо-
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зи цион ни ше фо ве, смя тай ки го за първ по меж ду си. С ка къв го-
лям престиж се е пол зу вал Стоилов ка то дър жав ник и след от-
тегля не то си от власт та, сви де тел ству ват след ни те два фак та.

Стоиловият ка би нет би ва за местен с един ка би нет Греков 
(ка то пред ста ви тел на на ро до-ли бе ра ли те – стамболовистите) и 
Радославов (ка то пред ста ви тел на ли бе ра ли те – радославистите). 
Греков ста ва пръв ми нистър. Но пре ди да се из ми не и ед на го ди-
на, Греков раз би ра, че не ще мо же да ра бо ти с Радославова, и ре-
ша ва да се раз де ли с не го. За да се постиг не то ва, той се обръ ща 
към Стоилова и му поиск ва под кре па та, ка то му за явил, че „на-
род на та пар тия, ма кар да би ла на пус на ла власт та са мо пре ди де-
вет ме се ца, би ла до ка за ла в из бо ри те и в пе ча та, че е за па зи ла на-
пъл но си ли те си и по пу ляр ност та меж ду на се ле нието“6. Стоилов 
се съгла сил, в слу чай, че дър жав ният гла ва въз ло жи на Грекова 
да съста ви но вия ка би нет, да да де два ма ду ши от своите при вър-
же ни ци за ми нистри – А. Каназирски, бивш упра ви тел в Русе, за 
ми нистър на вътреш ни те ра бо ти, и Д. Марков, бивш дипло ма ти-
чески агент в Цариград, за ми нистър на пра во съ дието. Тая ком би-
на ция дър жав ният гла ва не одобря ва, и вместо Радославов да на-
пуст не власт та на пуска я Греков.

Новото пра ви тел ст во, съста ве но от Тодор Иванчов, не мо жа 
и то да трае по ве че от го ди на. Народното събра ние се раз ту ри, и 
Рачо Петров, ка то ми нистър-пред се да тел, заед но с три ма дру га ри 
ми нистри безпар тий ни в оно ва вре ме (П. Данчов, Ив. Пеев, и 
Паприков), произ ве де из бо ри те, които да до ха ед но ша ре но на-
род но събра ние, как во то ще се по лу ча ва в България ви на ги, ко га-
то из бо ри те се про веж дат не от ед на пар тия, а от хо ра не утрал ни. 
Не мо же ше при ша ре ния състав на на род но то събра ние да се 
съста ви хо мо ген но пра ви тел ст во – са мо от ед на пар тия, то ва би 
зна чи ло да се раз ту ри на но во събра нието и да се произ ве дат но ви 
из бо ри. Стоиловите при вър же ни ци, из бра ни за де пу та ти в събра-
нието, бя ха тол ко ва, че без тях на под кре па не мо же ше да се съста-

6 Последните го ди ни от жи во та на К. Стоилов, от М. Ив. Маджаров, стр. 82.
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ви но во коали цион но пра ви тел ст во, за що то за то ва не се съгла ся-
ва ше дър жав ният гла ва. На Стоилов се пра ве ха пред ло же ния оба-
че и от ля во и от дяс но да да де под кре па та си. Той се на ла га ше с 
прести жа си на всич ки. За да не се разпус не Народното събра ние, 
още пре ди да е за поч на ло да за се да ва, Стоилов да де своята под-
кре па, да се съста ви ед но пра ви тел ст во от Каравелова и Данева, 
без да взи мат участие в ка би не та не го ви при вър же ни ци, са мо сре-
щу то ва удовлет во ре ние на на род на та пар тия, че из бра ха за пред-
се да тел на на род но то събра ние Иван Ев. Гешов. Само след ня кол-
ко ме се ца от то ва съ би тие Стоилов по чи на.

*

*       * 

Заслужава да се от бе ле жи през тия две опо зи цион ни го ди ни, 
с как во усър дие Стоилов се е гри жил за своята пар тия и за 
нейният пе ча тен ор ган в. „Мир“. В ар хи ва та на пар тията от ония 
вре ме на има ед на вхо дя ща кни га, в която е би ло впис ва но накрат-
ко от де ло во ди те ля на пар тията съ дър жа нието на всич ки пис ма, 
би ло от пар тийни те бю ра, би ло от част ни при вър же ни ци на пар-
тията, и то ва е би ло доклад ва но ре дов но на Стоилова. В от дел на 
рубри ка той е разпо реж дал с ре зо лю ция, как во тряб ва да се пра ви 
в слу чая. Днес ше фо ве те на пар тиите, ко га то ги поз д ра вят тех ни-
те при вър же ни ци по ня ка къв слу чай, бла го да рят за то ва с ня кол-
ко ре да в пар тийния вест ник, а Стоилов е смя тал за своя длъж-
ност да от го во ри все ки му лич но – на по да де ни те те легра ми с те-
легра ми, а на поз д ра ви ли те го с пис мо или кар тич ка – с кар тич ка. 
И до се га не го ви те легра ми и кар тич ки се па зят от не го ви те при-
вър же ни ци в ця ла България ка то све ти ня. Когато ра досла во во то 
пра ви тел ст во изпъл ни зат во ри те с се ля ни, бун ту ва щи се про тив 
де се тъ ка, Стоилов бе на ме рил въз мож ност да им изпра ти в зат во-
ра своята леп та и своето на сър д че ние, за да не уни ват. И то ва 
напра ви от тях по-после най-без за вет ни не го ви при вър же ни ци.

А как ви гри жи е по ла гал той за вест ник „Мир“, ос но ван от 
не го в 1894 г., ще се ви ди от след ни те ду ми на глав ния то га ва ре-
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дак тор на вест ни ка г. М. Маджаров в бро шу ра та му: „Последните 
дни от жи во та на Стоилов“ (стр. 63 и нататък):

„Всеки два де на Стоилов до хож да ше у до ма на раз го вор за 
вест ни ка... Посочваше ми, как во е за бе ле жил в пра ви тел ст ве ни те 
вест ни ци и как во мисли той, че тряб ва да им се от го во ри. Много 
ста тии съм на пи сал в в. „Мир“ след та ки ва раз го во ри с Стоилов... 
Неговата при вър за ност към ос но ва ния от не го в. „Мир“ ста на 
тол ко ва го ля ма, че той се явя ва ше в клу ба в ония дни (в. „Мир“ 
то га ва е из ли зал три пъ ти в седмицата) и по оно ва вре ме, ко га то 
вест ни кът из ли за ше от пе чат, за да по лу чи пред при сътст ву ва щи-
те пър вия ек зем пляр от но во пе ча та ния брой. Сякаш из вър ш ва ше 
се ед на обред ност. Вечерта му се изпра ща ха у до ма и дру ги ек-
зем пля ри, но ся каш тоя бе ше при ви ле ге ру ван. Стоилов пра ве ше 
то ва, за да по ка же на всич ки, че той одобря ва по ли ти ка та на вест-
ни ка, че се со ли да ри зи ра с не го во то съ дър жа ние и че до ри участ-
ву ва в не го во ре дак ти ра не“.

*

*       * 

Загубата на Стоилов (не го ва та смърт) при чи ни все на род на 
скръб. Ето как во пи са ха за тая за гу ба бъл гар ски и чуж ди вест ни-
ци.

Вестник Мир, ор ган на на род на та пар тия:
„Всички, и по ли ти чески прияте ли, и по ли ти чески про тив ни-

ци са при ну де ни да от да дат спра вед ли вост на не го ва та мъд рост, 
да уреж да ви со ка та по ли ти ка на оте чест во то ни. Неотстъпно в 
про дъл же ние на 23 го ди ни от ос во бож де нието на България той 
взи ма ше участие в раз ви тието на исто ри чески те съд би ни в оте-
чест во то. Неговото мне ние бе ше скъ по и ко га то бе ше на власт, и 
ко га то бе ше в опо зи ция; то бе ше мне ние на бъл га рин, про ник нат 
от истин ски патриоти чески чув ст ва, непристъп ни на ни как ви 
дру ги съ обра же ния, ос вен на ви со ки те оте чест ве ни ин те ре си. И 
тия ин те ре си той ох ра ня ва ше, без да до кар ва до сблъск ва не на-
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шен ско с чуж би на... Държавният мъж у не го бе ше под пла тен с 
де бе ла та бро ня на ви со ко мо рал ния чо век... Правдивостта и чест-
ност та му оти ва ха до там, че той риску ва ше не вед наж ви со ки по-
ло же ния, за да бъ дат те за па зе ни. Ако и опор тю нист в по ли ти ка та 
до го ля ма сте пен, ако и с ви сок по ми ри те лен ха рак тер, той не до-
пуска ше отстъп чи вост та му да преско чи гра ни ци те на дъл жи мо-
то. Мек, лю бе зен, джен т ле мен ка то ми нистър или част но ли це, 
той не да ва ше ни ко му да за сег не ни то не го вия чист патриоти зъм, 
ни то длъж ност та му към оте чест во то и престо ла, в иде ал но слу-
же не на които той пос ве ти це лия си жи вот. Той ни ко га не се по-
да де на низ ки по ли ти чески страсти, ни ко га не се под х лъз на, за да 
удовлет во ри свои или чуж ди при щяв ки... Той по чи та ше своите 
по ли ти чески про тив ни ци, които поста вя ха на идей на ос но ва 
своята дейност. С та ки ва той бе ше ви на ги го тов да се срещ не, да 
се раз го во ри, да се раз бе ре. У не го има ше оно ва ви со ко и мъд ро 
по ли ти ческо съ зер ца ние, което не виж да ше дре бу лиите, ос вен за 
да ха рак те ри зу ва те че нието... Той за ги на на поста си ка то войник 
на служ ба та си“.

Вестник Бъл г ари я , ор ган на прогре сив но-ли бе рал на та 
партия:

„Покойният при те жа ва ше ви со ки лич ни ка чест ва ка то дър-
жав ник. В лич ни те си от но ше ния Стоилов е бил вся ко га твър де 
ко рек тен и нез ло бив. Поради те зи свои ка чест ва, той не е имал 
ни ко га лич ни неприяте ли. Смъртта на Стоилов при чи ни го ля ма 
скръб на всич ки, които са го поз на ва ли. България из губ ва в не го-
во то ли це един спо со бен и пре дан син. Неговото погре бе ние ще 
оста не ед но от най-ряд ки те. Всички слоеве на со фийско то об-
щест во се бя ха стекли да от да дат сим па тии и ува же ние на по-
койни ка, ко го то зла та урис ни ца от не се тъй ра но в сту де ния гроб. 
Страстите отих на ха и оста ви ха място на все об ща та скръб, в която 
бя ха по то пе ни всич ки граж да ни на София“.
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Вестник Пряпорец , ор ган на де мокра ти ческа та пар тия:
„Ранната смърт на Д-р К. Стоилов е чув ст ви тел на за гу ба за 

на шия на род, ко му то мал ци на добри и раз бра ни дър жав ни мъ же 
са в услу га. Ние се при съ еди ня ва ме към всич ки ония, които в та-
зи ран на смърт оплак ват един до бър чо век и един заслу жил на 
оте чест во то си дър жа вен мъж“.

Вестник Свободна  ду  ма , ор ган на мла до-ли бе ра ли те:
„Нашите чи та те ли с скръб ще научат, че но щес в 10 ча са се е 

по ми нал бив шият ми нистър-пред се да тел д-р Константин Стои-
лов. Неговата ран на смърт не мо же да не въз бу ди скръб у все ки-
го. Той се от де ли от све та тък мо то га ва, ко га то мо же ше от не го да 
се очак ва най-мно го. Той е играл важ на ро ля в на ши те об щест ве-
ни и по ли ти чески бор би още от са мо то ни ос во бож де ние. Исто-
рията без спор но ще му опре де ли вид но място в своите стра ни ци“.

Вестник Земледелска  за  щи  та , ор ган на зем ле дел ска та 
пар тия:

„С смър т та на д-р Стоилов България гу би един от най-вид-
ни те си мъ же, а на род на та пар тия един свой честен и доблестен 
деец. Стоилов ум ря, оба че не го ви те де ла, так тич на та му по ли ти-
ческа дейност за бла го то на на ро да оста ват не за ли чи ми в исто-
рията и не забра ви ми от бъл гар ския на род“.

Списание Юридически  преглед :
„Д-р К. Стоилов бе ше един от оне зи ви со ко по лез ни об щест-

ве ни дей ци, които се раж дат твър де ряд ко в ед на стра на. И ка то 
чо век, на да рен от Бога с благ и джен т ле мен ски ха рак тер, и ка то 
граж да нин, кой то це ни тол ко ва своите пра ва и длъж ности, кол ко-
то и тия на съграж да ни те си, и ка то че ляд ник, кой то тур га ше 
строг християн ски мо рал в ос но ва та на до маш но то си би тие, той 
бе ше при ме рен. Той бе ше образ цов дър жа вен мъж, об щест вен ра-
бот ник и ад во кат. В как ва то дър жав на служ ба да се обла ча ше, 
той поста вя ше по-ви со ко от всич ко достойн ст во то на длъж ност та 
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си и тре пе ре ше над слу жеб на та чест тол ко ва, кол ко то и над 
своята лич на. С тая си об носка той съ умя да спе че ли ува же нието 
не са мо на прияте ли те си, а и на про тив ни ци, не са мо на свои, а и 
на чуж ди“.

Петроградският в. Свят :
„Смъртта на Стоилова е ве ли ко не щастие за тол ко ва мла да 

дър жа ва ка то България, която не е успя ла още да си из ра бо ти ни-
то пра ви тел ст ве ни тра ди ции, ни то шко ла за дър жав ни мъ же. В 22 
го ди ни от своето съ щест ву ва не България пре ка ра мно го кри зи си 
и потре се ния, и бла го да ре ние са мо на здра вия сми съл у бъл гар-
ския на род тя не по ги на при тол ко ва изпит ни. Ни у един от бъл-
гар ски те дър жав ни мъ же тая ха рак тер на чер та на на ро да не се е 
из ра зи ла тъй яр ко, как то у Стоилова. Той не бе ше сух ме то ди чен 
деец, кой то преслед ва тяс на и най-близ ка пе чал ба. Той бе ше чо-
век с сър д це и в дейст вията му ви на ги има ше нрав ст ве на ос но ва. 
Той бе ше вся ко га вдъх но вен от ед на дъл бо ка идея... Неговата по-
ли ти ческа програ ма ни ко га ня ма ше пред вид да хвър ли прах в 
очи те на ма си те, а са мо да при не се пол за на оте чест во то... С такт 
и из куст во той съ умя да при ве де в нор мал ни усло вия и вънкаш-
ния, и вътреш ния жи вот в България“.

Парижкият в. Correspondance Politique:
„Изчезването на тоя дър жа вен мъж съста вя тол ко ва по-го ля-

ма за гу ба, че Стоилов пре ди всич ко бе един патриот, кой то се 
пол зу ва ше с осо бе но до ве рие в раз ни те евро пейски кан це ла рии, 
които твър де мно го це ня ха не го вия такт и не го ва та твър да дипло-
ма ти ческа уме ре ност. Ще при ба вим още, че по койният бе ше го-
лям приятел на ци ви ли за цията и на френ ския ге ний. Стоилов се 
рад ва ше в Париж на жи ви сим па тии, които ще оста нат и след 
гроба“.
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Будапещенският в. Пестр  Лоид
„България из губ ва с смър т та на Стоилова един от най-вид-

ни те си по ли ти ци. По обра зо ва ние той бе ше евро пеец, по мъд-
рост и по ум той бе ше опор тю нист... Той до ка ра покръст ва не то 
на престо ло наслед ни ка с всич ки те му по ли ти чески послед ст вия. 
Въпреки то ва Стоилов съ умя да по дър жа нор мал ни от но ше ния и 
с дру ги те си ли, осо бе но с Турция, и да до бие успех по ма ке дон-
ска та по ли ти ка. Свободен от вся как ви по ли ти чески фан тас ма го-
рии, той не бе ше про ти вен за уста но вя ва не то на приятел ски от но-
ше ния с дру ги те бал кан ски дър жа ви ци. България гу би твър де 
мно го, за що то тък мо се га, в епо ха та на фи нан сиал ни и ико но ми-
чески мъч но тии и при от сътст вието на по ли ти ци с дър жав ни-
чески спо соб ности, тя се нуж даеше от съ ве ти ка то не го ви те“.
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