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І.              
БЪЛГАРСКИТ

Е  ЗЕМИ 
НА КАРТАТА  
НА ЕВРОПА 

8 
През Средновековието Бъл-  

гария е една от големите евро-  
пейски държави и се изгражда  
като третата империя редом с  
Византийската и Германската. В  
определени исторически момен-  
ти нейната територия се прости-  
ра от р. Днепър до р. Тиса, от Кар-  
патите до околностите на Солун  
и Адрианопол (Одрин), от Черно  
до Адриатическо море. Естест-  
веният ход на историческото ѝ  
развитие е прекъснат за близо  
пет века след завладяването от ос-  
манските турци в края на ХIV в.  
Интересът на Западна Европа  
към българските земи обаче се  
запазва и въпреки че загубва по-  
литическата си самостоятелност,  
България остава на картата на  
Европа. Представата на запад-  
ните картографи продължава  да 
е под влияние на антична-  та 
(Птолемеева) традиция и на  
средновековните извори за ня-  
когашната българска държава.  
По тази причина съществуваща-  
та картографска номенклатура  
се разполага върху старите гръ-  
ко-римски административно- 
географски области „Мизия“, 
„Тракия“ и „Македония“ с нас-  
лагване на средновековните по-  
литически понятия „България“  
и „Романия“ (Тракия = Визан-  
тия). 

С развитието на диплома-  
тическите и търговските отно-  
шения на Западна Европа с Ос-  
манската империя познанията  
за българските земи постепенно 

Карта на Европа, изобразена като  
императрица, от Себастиан Мюн-  
стер. Базел, Швейцария, ок. 1550 г. 

ЦДА, ф. 2115К, оп. 4, а.е. 12 

се увеличават. През Балканите  
преминават разузнавателни ми-  
сии, пътешественици, учени и  
художници, които публикуват  
пътни бележки и изображения,  
уточняват имена и местопо-  
ложения на селища, планини,  
реки, пътища. Така се форми-  
ра и европейската представа за  
етническата характеристика и  
бита на българското население. 
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Октоих (осмогласник) на среднобългарски език, полуустав с червенослов, със служби за всички дни от сед- 
мицата на последните 4 гласа (5–8), 1492 г. ДА – В. Търново, ф. 805К, оп. 1, а.е. 1 

Архиерейски служебник, написан от йеромонах Гервасий от Молдавския манастир Путна (влашка редакция на 
среднобългарски език), 25 март 1676 г. ДА – В. Търново, ф. 165К, оп. 2, а.е. 2 

Старобългарска  
литература 
и църковнославянска  
книжнина 

 

 

 
След падането на България под осман-  

ско владичество политическият и интелек-  
туален елит на страната е унищожен или  
принуден да избяга зад граница. Загасват  
най-известните книжовни огнища и кул-  
турни центрове. Книжовниците намират  
убежище в атонските манастири, Сър-  бия, 
Влашко, Молдова или Украйна. При  
тежките условия на чуждото владичество  
книжовният и просветният живот през  
XV–XVIII в. постепенно се съсредоточава в  
манастирите. В тях се запазват образци на  
старобългарската литература и църковно-  
славянската книжнина, поддържа се кали-  
графската традиция и се пази будно бъл-  
гарското национално самосъзнание. 
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ІІ.                 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  
НА БЪЛГАРСКАТА  

ДЪРЖАВА 

В условията на османско уп-  
равление през ХІХ в. българите  
започват борба за национално  
самоопределение. Едно от иска-  
нията е свързано със създаване  
на национална църква – да могат  
да избират сами свещениците  и 
владиците  си, които да са от  
българска народност и да служат  
на български език. През 1870 г.  
църковно-народното движение  
достига своя щастлив завършек.  
Точно в навечерието на 1000-го-  
дишнината от основаването на  
Българската православна църква  
султан Абдул Азис издава фер-  
ман за учредяването на самостоя-  
телна българска църковна йерар-  
хия под названието „Българска  
екзархия“ (27 февруари 1870 г.).  
Ферманът е изключително важен  
документ, тъй като възстановява  
изгубената още в началото на XV  
в. българска църковна независи-  
мост. Създаването на Българската  
екзархия е едно от най-значимите  
събития в новата българска исто-  
рия. В нейния диоцез са включе- 

Берат на султан Абдул Хамид ІІ за назначаването на първия български 
екзарх Йосиф І, за определяне на неговите правомощия и потвърждаване 

границите на Българската екзархия. Константинопол, 24 май 1877 г. 

ЦДА, ф. 989К, оп. 1, а.е. 2 

ни почти всички български земи  
от Мизия, Тракия и Македония. 

По силата на султанския  
ферман и екзархийския устав,  
изработен от свикания църковно-  
народен събор в Цариград през  
1871 г., Българската екзархия е  
призната за официален предста-  
вител на българската нация в гра-  
ниците на Османската империя. 

Делегатите на Първия църковно-народен събор в Цариград през 1871 г. 

ЦДА, ф. 3К, оп. 15, а.е. 78 
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ІІІ.            
МОНАРХИЧЕСКИ  

ДИНАСТИИ 

Княз Александър І Български 
(1857–1893) 

Съгласно Търновската  консти-  
туция, Българското княжество е  
конституционна монархия. За пър-  
ви български монарх Великото на-  
родно събрание  избира Алексан-  
дър Йозеф фон Батенберг – роден  
във Верона, Италия, син на герман-  
ския принц Александър фон Хесен-  
Дармщат от морганатичния му  
брак с полската графиня Юлия фон  
Хауке, руска придворна дама. По-  
лучава военно образование и служи  
в Лейбдрагунския хесенски полк на  
австро-унгарската армия. Участва  в 
Руско-турската война (1877–1878).  
Александър І полага клетва като  
княз на България на 26 юни 1879 г.  
в старопрестолния град Търново.  
През 1886 г., след опит за преврат  и 
натиск от страна на Русия, е при-  
нуден да абдикира. Впоследствие се  
жени за актрисата от Дармщатския  
театър Йохана Лойзингер и приема  
титлата граф Хартенау. 

Грамота, издадена по заповед  
на княз Александър І на Тодор 

Гълъбов за награждаване с бронзов  
медал в памет на Сръбско-бъл-  

гарската война 1885 г. София, 19 
февруари 1887 г. 

ЦДА, ф. 788К, оп. 1, а.е. 4 

Мавзолей-гробница 
на княз Александър I 

Предсмъртното желание на княз  
Александър І е да бъде погребан в  
България. След неговата смърт през  
1893 г. в Грац останките му са пре-  
несени в София в църквата „Свети  
Георги“. През 1895 г. в центъра на  
столицата започва строеж на гроб-  
ница по проект на швейцарския ар-  
хитект Херман Майер, декорирана  
от първия български художник-де-  
коратор Харалампи Тачев. В среда- 

та на мавзолея е поставен саркофаг 
от чист карарски мрамор, а зад него  
мраморен паметник, върху чиято  
лицева страна е изваян в барелеф  
образът на княза. Тленните останки  
на първия български монарх са по-  
ложени с почит в новопостроената  
гробница на 3 януари 1898 г. 

Мавзолеят на княз Александър І 
в София на бул. „Фердинанд“ (дн. 
„Васил Левски“) 

ЦДА, ф. 568К, оп. 2, а.е. 160 

Графиня фон Хартенау (Йохана  
Лойзингер) с децата си Крум-Асен  

и Вера-Цветана, ок. 1894 г. 

ЦДА, ф. 600К, оп. 3, а.е. 434 

Княз Александър I, 1886 г. 

ЦДА, ф. 600К, оп. 3, а.е. 433 
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След избирането на Алексан-  
дър І за княз на възстановената  
българска държава, на 5 юли 1879 г.  
е съставено и първото правител-  
ство. Уредени са официалните  
отношения с европейските държа-  
ви, като дотогавашните консули  
на великите сили получават нови  
назначения в София. Българско-  
то правителство първоначално  
изпраща представители само в  
съседните балкански страни, а  
след 1889 г. и в столиците на ве-  
ликите сили. Предвид васалното  
положение на Княжеството спря-  
мо Османската империя, те се ти-  
тулуват дипломатически агенти  и 
генерални консули. Получават  
ранг на извънредни пратеници  
и пълномощни министри  след  
признаването на Независимостта  
на България, която поставя стра-  
ната на равноправна основа с ос-  
таналите европейски държави. 

ІV.            
СЪТРУДНИЧЕСТВО  С 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ  
ДЪРЖАВИ 

 

ІV.1. 
Дипломация 

Скици на модели за униформи  
на българските дипломатически 

служители, изработени от фирмата 
„A. Uzel & Sohn“ във Виена, 1898 г. 

ЦДА, ф. 176К, оп. 21, а.е. 778 

Указ на цар Фердинанд І за повиша-  
ване ранга на българските дипло-  

матически агентства в легации и на  
дипломатическите агенти в извън-  
редни пратеници и пълномощни  
министри. София, 21 май 1909 г. 

ЦДА, ф. 176К, оп. 18, а.е. 2341 

Сградата на Италианската лега-  
ция в София (дн. посолство на  
Австрия), проектирана от италиан-  
ския архитект Енрико Бовио, нач.  
на ХХ в. 

ЦДА, ф. 132К, оп. 3, а.е. 9 
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ІV. 2. 

Двустранни договори  
и връзки 

Ратификационна грамота от  
френския президент Жул Греви  

на Пощенската конвенция между  
Франция и европейски държави,  

подписана в Париж на 3 ноември  
1880 г. Париж, 20 март 1881 г. 

ЦДА, ф. 284К, оп. 2, а.е. 167 

Пощенски параход в Черно море, нач. на ХХ в. 

ЦДА, ф. 178К, оп. 4, а.е. 149 

Ратификационна грамота от дат-  
ския крал Кристиан Х на Договора  
за арбитраж и съдебно уреждане  
между България и Дания, под-  

писан в София на 7 декември 1935  
г. Кристиансборг, 7 май 1937 г. 

ЦДА, ф. 284К, оп. 2, а.е. 56 

Ратификационна грамота от цар Борис ІІІ на Конвенцията за уреждане  
на взаимна правна защита и съдебна помощ в областта на гражданското  
и търговското право между България и Словакия, подписана в София на   

11 декември 1942 г. София, 22 февруари 1943 г. 

ЦДА, ф. 284К, оп. 2, а.е. 123 
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ІV.3. 
Международни  

изложения 

Първото българско земедел-  
ско-промишлено изложение е ор-  
ганизирано през 1892 г. в Пловдив.  
Целта е да се стимулира стопан-  
ското развитие на България и да се  
създадат контакти с производители  
и търговци в чужбина. Макар и в  
един доста по-скромен вариант, на  
него са представени „модните тен-  
денции“ в тогавашна Европа. Пави-  
лионите са изградени в специално  
създадената Цар-Симеонова гради-  
на по проект на общинския гради-  
нар швейцареца Люсиен Шевалас.  
Главен архитект е швейцарецът  
Якоб Хайнрих Майер. Пловдивско-  
то изложение е открито на 15 ав-  
густ 1892 г. с голям военен парад в  
присъствието на княз Фердинанд І,  
представители на правителството  
и чужди дипломати. Участват 24  
български, германски, австрийски  
унгарски, чешки и други чужди  
производители и търговци. 

Плакат на Първото българско земе-  
делско-промишлено изложение в  

Пловдив, 1892 г. 

ДА – Пловдив, ф. 959К, оп. 1, а.е. 896 

Проект на италианския скулп-  
тор Арнолдо Дзоки за „Фонтана  

на Деметра“ на изложението 

ДА – Пловдив, ф. 29К, оп. 4, а.е. 33 

Павилионът на Карлово,  
проектиран от 
Якоб Хайнрих Майер 

ЦДА, ф. 3К, оп. 7, а.е. 327 

Австрийско-чешкият павилион ЦДА, ф. 3К, оп. 7, а.е. 327 
План на изложението в Пловдив,  

1892 г. 

ДА – Пловдив, ф. 1200К, оп. 1, а.е. 39 
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ЦДА, ф. 3К, оп. 7, а.е. 327 

 

Грамота на Константин Маранго-  
зов, собственик на печатница „Свет-  

лина“ в Ямбол, за награждаване с  
бронзов медал за показани про-  

мишлени изделия на изложението. 
Пловдив, 15 октомври 1892 г. 

ДА – Ямбол, ф. 1031, оп. 1, а.е. 73 

Първата Международна мост-  
рена изложба във Варна е открита  
на 24 юли 1932 г. Участват 101 фир-  
ми-изложители от цялата страна.  
Изложбата е разположена на трите  
етажа на Търговското училище. За  
кратко време добива известност и  
става член на Съюза на международ-  
ните панаири. Варненската търгов-  
ско-индустриална камара построява  
специални изложбени палати в  
Морската градина. На IX Варненска  
международна изложба през 1940 г.  
участват Румъния, Германия, Че-  
хословакия, Югославия, Гърция и  
СССР. 

 

Официалните лица при откри-  
ването на VIII международна  

мострена изложба във Варна, 1939 г. 

ДА – Варна, Ф. 733К, оп. 1, а.е. 19 

 
Сградата на Централната  

изложбена палата „Княз Симеон 
Търновски“ 

ДА – Варна, Ф. 733К, оп. 1, а.е. 19 
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Писмо от холандския министър на външните работи дьо Бофор до българ- 
ския министър-председател и министър на външните работи и на изпо-  
веданията Димитър Греков за участие на България в Първата хагска кон- 
ференция на мира. Хага, 24 април 1899 г. ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 1170 

ІV.4. 
В защита на мира и  
гражданските права 

В края на ХІХ и първата полови-  
на на ХХ в. България се включва във  
всички международни конферен- 
ции и инициативи, които се опит-  
ват да преодолеят политическото  
разединение и враждите между на-  
родите и да разрешат конфликтите  
по пътя на взаимното съгласие. След  
Първата световна война страната се   
присъединява към Обществото на  
народите само няколко месеца след  
неговото създаване. Изграждат се и  
редица обществени, правозащитни,  
феминистки, хуманитарни и профе-  
сионални организации, които функ-  
ционират в тясно сътрудничество и  
като част от Международния червен  
кръст, Международната федерация  
за правата на човека, Международна-  
та женска лига за мир и свобода и др. 

Български делегати на Конферен-  
цията в Генуа, 12 май 1922 г. 

ЦДА, ф. 1668К, оп. 1, а.е. 426 

Писмо от Между-  
народното бюро за  
мир, подписано от  
президента Анри  
Лафонтен, до мини-  
стъра на външните  
работи и на изпо-  
веданията Атанас  
Буров за организи-  
рането на Първата  
балканска конфе-  
ренция. Женева, 
30 април 1930 г. 

ЦДА, ф. 176К, оп. 5,  
а.е. 597 

План на сградата и на заседателната зала на Втората международна кон-  
ференция на мира в Хага с отбелязани местата на българските делегати, 
юни 1907 г. ЦДА, ф. 176К, оп. 1 а.е. 1945 
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V.   
ГРАДО- 

СТРОИТЕЛСТВО
.  

АРХИТЕКТУРНИ  
ВЛИЯНИЯ 

Обществената и жилищната  
архитектура и благоустройство  
от първите две десетилетия след  
Освобождението е дело пре-  
димно на чужденци – изявени  
творци, представители на евро-  
пейските държави. Липсата на  
подготвени български специа-  
листи налага да бъдат привле-  
чени австрийски, германски,  
полски, италиански и др. архи-  
текти, строители, декоратори  и 
паркостроители. Повечето от  
изградените от тях сгради днес  
са исторически, архитектурни  и 
художествени паметници на  
културата от национално значе-  
ние. 

Следва период на силно изя-  
вен стремеж към откриване на  
собствен път на българската ар-  
хитектура в контекста на модер-  
ните европейски стилови тече-  
ния. В края на ХІХ в. в страната  
се завръщат и първите българи,  
завършили елитни  политехни-  
ки в Европа (Виена, Грац, Па-  
риж и др.). Школувани в духа и  
традициите на модерната евро-  
пейска архитектура, те създават архитектурна школа на кръсто-  
вището между Изтока и Запада,  
следвайки моделите на европей-  
ското сградостроителство, съоб-  
разени с местните специфика и  
мащаби, с родния художествен  
вкус и естетическо наследство.  
Мащабното строителство внася  
специфичен дух и атмосфера в  
големите градове Пловдив, Русе,  
Варна, Бургас и особено в ново-  
избраната столица София. 

Народното събрание в София, ок. 1892 г. ЦДА, ф. 3K, оп. 7, а.е. 326 

Народното събрание е сред  
първите обществени сгради в Со-  
фия, построени след Освобожде- 
нието. Проектът е изработен от 
сръбския архитект от български  
произход Константин Йованович,  
който е поканен през 1879 г. да  
изработи план за възобновяване  
на София. Проектира сградите на  
Първа софийска мъжка гимназия  
(дн. Факултет по журналистика  
при Софийския университет „Св.  
Климент Охридски“) и на гимна-  
зията в Лом. През 1884 г. създа-  ва 
и първия и основен проект на  
сградата на Народното събрание. 

Строителството и обзавеждането  
продължават до 1886 г. под надзо-  
ра на главния архитект към Дирек-  
цията за обществено строителство  
австриеца Фридрих Грюнангер и  
неговия асистент чеха Йозеф (Йо-  
сиф) Прошек. Истински шедьовър  
е елегантният интериор на Народ-  
ното събрание, дело на австрий-  
ския скулптор Андреас Грайс. 

„Съединението прави сила-  
та“ е национален девиз (мото) на  
България. Изписан е на първите  
български монети след Освобож-  
дението, върху фасадата на сгра-  
дата на Народното събрание, а от  
1927 г. официално става част от  
държавния герб на Царство Бъл-  
гария. 

Откриване на сесия на Народното  
събрание, 1909 г. 

ЦДА, ф. 1303К, оп. 1, а.е. 128 
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Дворецът „Евксиноград“ се на-  
мира на брега на Черно море в бли-  
зост до Варна. Построен е за лятна  
резиденция на княз Александър І и  е 
наречен на негово име Сандрово  
(през 1893 г. името е променено на 
Евксиноград (Гостоприемен град).  
Първоначалният проект за главна-  та 
сграда е изготвен от австрийския  
архитект Виктор Румпелмайер във  
френски шато-стил „Луи XIII“. По-  
стройката е довършена от швейцар-  
ския архитект Херман Майер с учас-  
тието на Никола Лазаров през 1890 г.  
и се възприема като един от най-из-  
ящните примери на архитектурата в  
България след Освобождението. Под  
главната тераса е вграден централни-  
ят фронтон от френския замък Сент  
Клу (XVIII в.), пренесен през 1891 г.,  
когато сградата край Париж е разру-  
шена. Близо до главната алея е уни-  
калният слънчев часовник, подарък  
от британската кралица Виктория в  
знак на благодарност за спасяването  
на английски кораби във Варнен-  
ския залив. Мебелировката е изра-  
ботена от махагон и орехово дърво,  а 
огромният и тежък полилей е дар  от 
Бурбоните. Комплексът включ-  ва 
оранжерии с над 310 вида расте-  ния, 
френска и английска градина.  За 
оформянето на парка още през  1884 
г. е поканен германският пар-  
костроител Карл Едуард Петцолд,  
парков директор на принца на Ни-  
дерландия. През 1888 г. цар Ферди-  
нанд І привлича френските парко-  
строители Едуард Андре и Анри  
Мартине. В периода 1890–1892 г.  е 
извършено трасирането на партер-  
ната част и моделирането на тера-  
сите с растителност, внесена от Ца-  
риград, Унгария, Франция, Италия.  
За консултант пристига френският  
дендролог Макс Ноймайер от Горс- 

Дворецът „Евксиноград“, 1922 г. 

ЦДА, ф. 3К, оп. 14, а.е. 218 

Декоративното езеро в парка на двореца, 1922 г. ЦДА, ф. 3К, оп. 14, а.е. 218 

ката академия в Тарант, Германия.  
Тук работят редица други чужди  
паркостроители – французинът Жан  
Ман Мориезе, чехите Антон Краус и  
Йозеф Крежан и др. През 1929 г. гра-  
динарят-алпинист Йосиф Цолико-  
фер изгражда алпинеум на стръмния  
бряг на река Кестричка бара. 

Акварелен пейзаж на двореца,  
рисуван от княгиня Евдокия 

ДА  – Варна, ЧП 277 
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Центърът на Варна с изглед към  
катедралния храм „Св. Успение  
Богордично“, Офицерския клуб  
и паметника на Съединението,  

1902 г. 

ДА – Варна, ф. 711К, оп. 1, а.е. 13 

 
Храм-паметникът „Св. Успе-  

ние Богородично“ е един  от  
символите на Варна, катедра-  ла 
на Варненската и Великопрес-  
лавска епархия на Българската  
православна църква. Основният  
камък е положен от княз Алек-  
сандър І на 22 август 1880 г., като  
първата копка е извършена със  
специално изработени за целта  
сребърни кирка и лопата. Осно-  
вите са издигнати по първона-  
чалния проект на Василий Маас  
по модел на храма „Св. св. Петър  
и Павел“ в Петерхоф. По-късно е  
доизградена по плана на общин-  
ския архитект чеха П. Купка.  
Строежът на храма е завършен  
през 1885 г. 

 
 

Варненската девическа гимназия 

„Мария Луиза“ (дн. Варненски  
археологически музей), построена  

по проект на Петко Момчилов 

ДА – Варна, ф. 99К, оп. 2, а.е. 6 

Строежът на Варненския  
градски театър по проект на  

архитект Никола Лазаров 

ДА – Варна, Ф. 711к, оп. 1, а.е. 32 
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Сградата на Морската зоологическа  
станция с Аквариум, 1914 г. 

ДА – Варна, ф. 711К, оп. 1, а.е. 29 

Изглед от Морската градина във Варна, 
30-те години на ХХ в. 

ДА – Варна, ф. 1К, оп. 1, а.е. 118 

През 1881 г. общината във Вар-  
на обособява 26 дка за създаване  
на приморски парк. Поканен е  
чешкият паркостроител Антон  
Новак, който се заема с плана на  
инж. Анри Мартине за създаване  
на парк край морето. Мястото е  
почистено, картографирано, раз-  
работен е план за озеленяването  и 
оформянето на цветните алеи,  
засадени са първите редки расте-  
ния, като дървесна растителност  
се набавя и от чужди държави. От  
Цариград и Средиземноморието  
са донесени с каруци ценни дър-  
весни и цветни видове. Доставки  с 
кораби се извършват дори от  
Азия. През 1908 г. е решено да се  
създаде алея на възрожденците и  
са издигнати паметници на видни  
българи. 

Новопостроените морски бани във Варна, 1926–1930 г. 

ДА – Варна, ф. 810К, оп. 1, а.е. 64 

 

През 1921 г. Варна е обявен за  
курортен град и започва изграж- 
дането на нови морски бани. По- 

ръчката е възложена на чешката  
фирма „Пител Браузеветер“. Ос-  
новният камък е положен през  
1925 г., а на 12 юли 1926 г. баните  
са тържествено открити. Масивна-  
та постройка е изградена във фор-  
мата на буквата „Ш“ и има два  
етажа с около 1000 кабини. 

Стълбището пред новите морски  
бани и Морската градина във Варна 

ДА – Варна, ЧП 277 
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VІ. 
КЪМ МОДЕРНО  
СТОПАНСТВО 

Ратификационна грамота от 
френския президент Феликс Фор 

на Конвенцията за търговия между 
България и Франция, подписана в 
София на 23 май (4 юни н.с.) 1897 г. 

Париж, 5 декември 1897 г. 

ЦДА, ф. 284К, оп. 2, а.е. 168 

Ратификационна грамота от германския император Вилхелм ІІ на  
Договора за търговия, митници и навигация между Германия и България,  

подписан в Берлин на 1 август 1905 г. Берлин, 6 януари 1906 г. 

ЦДА, 284К, оп. 2, а.е. 17 

Създаването на самостоятелна  
държава създава условия България  
да постигне забележителни резул-  
тати във всички сфери на общест-  
вено-политическия и стопанския  
живот. Държавата провежда поли-  
тика на протекционизъм в защита  
на младата индустрия, ангажира  се 
с изграждането на единна транс-  
портна и съобщителна система, по-  
лага основите на банковото и кре-  
дитното дело. Основани са редица  
промишлени предприятия с чужди  
инвестиции. Външната търговия се  
преориентира към модерния евро-  
пейски пазар, сключени са и първи-  
те търговски спогодби, регламенти-  
ращи отношенията с европейските  
държави. В продължение на три  
десетилетия икономиката набира  
сили и изживява буен подем, опре-  
делян в Европа като „българското  
стопанско чудо“, прекъснат от вой-  
ните през 1912–1918 г. 
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Константин Иречек (1854–1918)  
е чешки историк, добре познат като  
автор на „История на българите“,  
той е поканен да организира учеб-  
ното дело в страната. Пристига в  
България още през 1879 г. и е назна-  
чен за главен секретар в Министер-  
ството на народното просвещение. 

Д-р Константин Иречек, 1874 г. 

ЦДА, ф. 600К, оп. 1, а.е. 1852 

Карел Шкорпил (1859–1944) е  
учител по математика, естествоз-  
нание, технически науки и ри-  
суване в Пловдив, Сливен, Вар-  
на, Русе и Велико Търново. Ди-  
ректор е на Варненския архео-  
логически музей, преподава в  
Морското машинно училище и  
Търговското училище във Варна. 

Членовете на археологическото  
дружество във Варна, между които  

и Карел Шкорпил, 1936 г. 

ДА – В. Търново, ф. 959К, оп. 2, а.е. 47 

Пред гроба и паметната плоча на  
Херман Шкорпил в местността  

Джанавара до Аспарухово, Варна 

ДА – Варна, ф. 711К, оп. 1, а.е. 55 

В периода 1881–1882 г. е министър  
на народното просвещение, а след  
това председател на Учебния съвет  
и директор на Народната библио-  
тека в София. Значими са негови-  
те заслуги за създаване на редица  
културни институти и за опазва-  
нето на българските старини. 

Вацлав Херменгилд (Хер- 
ман) Шкорпил (1858–1923) е 
учител в Пловдив, Сливен,  
София, Русе и Варна. Извършва  
редица археологически проуч-  
вания, уредник на Варненския  
археологически музей и пред-  
седател на Варненското архео-  
логическо дружество. Подготвя  
първата геологическа карта на  
България, прави сбирка от ми-  
нерали и растения от страната. 

Българското образование след  
Освобождението запазва своя висок  
обществен престиж и светски ха-  
рактер. Основава се на добрите тра-  
диции от периода на Възраждането,  
като се взаимстват и модерни евро-  
пейски модели и програми. Пора-  
ди липсата на подготвени учители  
са привлечени чужденци – най-ве- 
че чехи, словаци и хървати. Сред  
тях на първо място е приносът на  
чехите братя Шкорпил, основате-  
ли на българската археологическа  
наука и музейно дело. Чуждeнците  
преподават предимно специалните  
дисциплини – класически езици,  
естествознание, физика и др., под-  
готвят учебни помагала. Дело  на  
Ян Брожка са учебници и речници  
по латински, на Франтишек Спли- 
тек – по немски език, дескриптивна  
геометрия и математика, на Лудвиг 
Лукаш – по химия, физика, геоме-  
трия и рисуване, а на Антонин Шо-  
урек – по геометрия и краснопис.  
Под европейско влияние започват  
да се изучават и нови  предмети.  
Въвежда се системата на Август  
Абрахамсон за трудово обучение,  
привличат се швейцарски учите-  
ли за преподаватели по физическо  
възпитание и се създават вечерни  и 
неделни училища по скандинав-  
ския образец. 

VІІ.  
ПРОСВЕТНИ  
ИЗМЕРЕНИЯ 
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„Сент Андре“ във Варна е издържан  
от католическия орден „Асомпсион“  
(„Успение Богородично“), ръководен  
от френската Конгрегация на сестри-  
те облатки-успенки. В училището се  
преподава на френски език. Първо-  
начално се помещава в къща, при-  
надлежаща на Италианското консул-  
ство. През 1897 г. монахинята Мария  
Андре изгражда двуетажно начално  
училище, което по-късно прераства в  
прогимназия. През 1902 и 1909 г. по  
проект на Мариано Пернигони е по-  
строена сграда на колежа. През 1922 г.  
училището се премества в първона-  
чалната си сграда, която е надстрое-  
на и в нея през 1940 г. се настанява и  
Немското училище. През 1933 г. ко-  
лежът е признат за реална гимназия. 

Ученички от пансиона 
„Сент Андре“ – Варна 

ДА – Добрич, ф. 293К, оп. 2, а.е. 75 

Ученички от колежа с преподава-  
теля им архимандрит Инокентий  
(Илия Петров Софийски), 1937 г. 

ДА – Варна, ф. 744К, оп. 1, а.е. 10 

Френският колеж „Сен Ми-  
шел“ („Св. Михаил“) във Варна  е 
мъжко католическо училище.  
Основано е като клон на Пловдив-  
ския колеж през 1899 г. от монаси  
от Конгрегацията на успенците. 
Сградата на училището е построе-  
на през 1905 г. по проект на Мари-  
ано Пернигони. В двора е изграден  
и параклисът „Св. Архангел Миха-  
ил“. Преподаването е на френски  
и по френски учебници, а на бъл-  
гарски се изучават български език,  
история и география. Към колежа  
са организирани хор и фанфарна  
музика, отбори по футбол, баскет-  
бол и волейбол. Колежът е закрит  
през 1934 г., а сградата съборена. 

Ученички от колежа пред сградата на училището, 30-те години на ХХ в. 

ДА – Варна, ф. 744К, оп. 1, а.е. 8 

Възпитаници на колежа с преподавателя им архимандрит Инокентий  
(Илия Петров Софийски ), 1932–1933 г. ДА – Варна, ф. 744К, оп. 1, а.е. 8 
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VІІІ.  
КУЛТУРНИ  
ПАРАЛЕЛИ 

обработки за нуждите на първите  
инструментални състави –  стил,  
който се запазва при духовите ор-  
кестри и през ХХ в. Капелмайстори  
са още немци, унгарци, руснаци,  
гърци. Чуждите музиканти стават  
учители по музика, създават воен-  
ни и цивилни оркестри, свирят по  
престижни заведения, озвучават  
неми филми, композират, поставят  
основите на симфоничното и опер-  
ното дело. 

Чешките капелмайстори Йозеф  
Хохола, Карл Йермарж и др.,  

кр. на ХІХ в. 

ДВИА, ЧП 306 

Йозеф Хохола (1845–1918) завършва специалност контрабас в Пражката 
военномузикална школа на Павлис. Пристига в България през 1879 г. и ос- 
новава в Търново първия български военен духов оркестър. Капелмайстор  
на духовия оркестър към 1-ва пехотна софийска дивизия, сформиран само  
от чешки музиканти. През 1892 г. основава Гвардейския оркестър и е негов  
диригент до 1904 г. Музикален педагог и композитор. През 1885 г. по вре-  
ме на Сръбско-българската война написва оркестровата творба „Боят при  
Гургулят“. 

Служебна книжка на Хенрих Визнер, издадена от Държавното музикално 
училище в София, 12 декември 1920 г. ДА – София, ф. 1001К, оп. 2, а.е. 72 

Хенрих Визнер (1864–1951)  
завършва специалност пиано в  
консерваторията в Прага, учи  
хармония, композиция и ди-  
рижиране. Пристига в София  
през 1887 г. и започва  работа  
като капелмайстор. Клавирен 
педагог и пианист, дълги годи-  
ни той е единствен корепети-  
тор на концертиращите чужди  
и български инструменталисти  
и певци. Един от основателите  
на Частното музикално учили-  
ще, по-късно преподавател в  
Държавното музикално учили-  
ще и професор в новооткрита-  
та през 1921 г. Музикална ака-  
демия. 

След политическото освобож-  
дение на България през 1878 г. се  
изгражда институционалната сис-  
тема на културата, поставя се нача-  
лото на българския театър и опера.  
Държавата стимулира литература-  
та, изящните изкуства, музиката и  
театъра, съдейства за популяризи-  
рането им в чужбина на междуна-  
родни изложения, художествени и  
етнографски изложби. Български  
изпълнители и творци, танцови и  
песенни фолклорни ансамбли три-  
умфират на международната сцена  
и пренасят постиженията на евро-  
пейската култура в страната. Кул-  
турното развитие е силно повли-  
яно от специфичната българската  
душевност и светоусещане, но и  от 
постоянния стремеж за синхрон  с 
европейските тенденции. 

След 1878 г. и в областта на кул-  
турата особено силно е присъствие-  
то на чужденците. Поради липсата  
на подготвени кадри за военните  
духови оркестри е сключен дого-  
вор за ангажиране на музиканти и  
духови инструменти от частната  
военномузикална школа на Пав-  
лис в Прага. Пристигналите чехи  са 
зачислени като капелмайстори в  
армията. Те използват българския  
фолклор и създават музикални 



Б
ъ

л
га

р
и

я
 и

 Е
в

р
о

п
а 

130 

В края на Х1Х в. българи, въз-  
питаници на западноевропейски  
учебни заведения, стават радете-  
ли на идеята за въвеждане на фи-  
зическо възпитание в училищата  
и в обществения живот. По пока-  
на на министъра на народното  
просвещение Георги Живков в  
България пристигат 10 швейцар-  
ски учители по гимнастика, кои-  
то поставят основите на спортно-  
то образование в страната. През  
учебната 1894/1895 г. те са назна-  
чени в различни градове: Дани-  
ел Бланшу в Кюстендил, Алоиз  
Бюнтер   –  Търново,  Жак  Фардел 
–Казанлък, Шарл Шампо – Со-  
фия, Луи Айер – Лом, Август Ве-  
кер –Пловдив, Жорж  де Режибюс 
–Варна, Виктор Роберти – Си-  
листра, Емил Кюпфер – Габрово  
и Шарл Дюванел – Русе. 

Швейцарските учители по гимнастика, 1894 г. ДА – Русе, ф. 636К, оп. 1, а.е. 19 

Луи Айер като доброволец  
в Балканската война, 1914 г. 

ДА – Русе, ф. 636К, оп. 1, а.е. 25 

Най-популярен от швейцарс-  ките 
учители е Луи-Емил Айер  (1865–
1916). Преподава физическо  
възпитание в Лом, Силистра и Русе.  
Участва  активно  в дейността  на съюз 
„Юнак“ и е главен треньор на юнаш-  
ките   дружества  в  страната. Въвежда 
спортовете лека атлетика, вдигане  на 
тежести, борба, бокс и донася в  
България първите боксови ръкави-  
ци. Участва като доброволец в Бал-  
канските войни, инициатор е за съз-  
даването на Юнашкия легион. След  
войните издава на френски книгата 
„Pro Bulgaria“ („За България“), в коя-  
то защитава българските позиции и  
дарява всички приходи на ветераните  
от войните. Заминава на фронта през  
Първата световна война и загива при  
отбраната на Дойран през 1916 г. 

Даниел Бланшу 

ДА – Кюстендил, ЧП 286 

Швейцарските учители по гимнастика, 1894 г. ДА – Силистра, ЧП 423 

ІХ.   
CITIUS,  
ALTIUS,  
FORTIUS 


