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ШКОЛОВАНзЕ БУГАРСКИХ ДЕВОЛАКА У BMIIIOJ
ЖЕНСКОЛ ШКОЛИ У БЕОГРАДУ

У периоду од 1844. до 1858. године, у току уставобранителске владе, толико се уходала сарадгаа измену српске владе и бугарских црквено-школских општина на школован>у бугарских
младиЬа у средкьим школама Кнежевине Ср&ще, да je то постала уобича^ена пракса у разви]ан>у културнсипросветних и политичких веза измену српског и бугарског народа.1 По неколико
младика из Свимтова, Шумена, Старе Загоре, Трнова и других
бугарских градова школовало се у српским школама, било у београдско] семинарией, београдскоз гимназией или на Лице]у. Они
су се по завршетку школовааа враКали у завича], док су на н>ихова места бугарске општине слале нове ^аке. За остваретье овог
цил>а српска влада je сваке године у буцету Попечителства про
свете и у буцету београдоке семинарид'е oдвajaлa спец^ална сред
ства за издржаванэе бугарских младиЬа.2 Ова пракса у разврату
културжнпросветних веза измену српског и бугарског народа се
продужила, исто тако, и за време владавине кнеза Милоша, а затим и Михаила ОбреновиЬа, само с том разликом што ce 6poj младиЬа на школовашу у Кнежевини Cpönjn стално повеНавао у се
минарией и гимназией и што су почели да ce yroioyjy на факул1 К. Цаяибазовски, Културно-политичке везе Бугара са Кнежевином
Србизом од почетка XIX века до Париског мира 1856. године, Посебна
издан>а Балканолошког института САНУ кн>. 13, Београд 1982, 215.
1 К. Цамбазовски, op. cit., 233; Idem, Културно-општествени врски на
Македонците со Cpöuja во текот на XIX век, Сксяце 1960, 33.
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тет Високе школе; почеле су да долазе и бугарске девоне, коje
су се уписивале у Вишу женску школу у Београду.3
Педесетих година XIX века меЬусобни односи српског и бугарског народа достигли су такав стелен развитка да су бугарске
црквежыпколске општине биле у сталном контакту са српском
владом и са великим интересован>ем пратиле развитак школског
система у Кнежевини Ср&ци, како би могле на време послати
младиКе и девочке да се упишу на нове образовне институци]е
Koje су се отварале у CpÖHjn. Када су чланови Ескизагорске, односно Староеaroреке, црквено-школске општине били крадем jyла 1863. године у посети српском дипломатском представнику у
Цариграду JoBaHy РистиКу ради интервенщце да се из аихове
општине приме три младиЬа на школован>е у Кнежевини Србщи,
обавестили су га да има]у податке да je у Београду отворена
Виша жеиока школа и иэраэили жел.у да се у Србиду пошал>е на
школованзе и неколико fleeojaKa. Ристай je после овог разговора
преузео од ерпске владе потребне кораке: "Као што се, у исто
време, дознало да се у нас оснива школа за изображение одраслих дeвojaкa учшьено ми je питание усмено, да ли би влада на
ша могла, такойе о свом трошку, примити у то Заведенное бар
две Бугарке кое би се имале за учителке проготвити".4
Када je ерпски дипломатски представник у Цариграду Joван Ристит! пренео cpncKoj влади усмени захтев Ескизагорске оп
штине о школован>у неколико бугарских дево1ака на Bmnoj женOKoj школи у Београду joui у току школКже 1863/1864. године, из
Кнежевине Cpönje je стигао одговор да такве могутшости joui не
nocTOje, зато што je Виша женска школа тек основана, веЬ да
треба да се сачека еледеНа школска година.5
Следehe године, join почетком jyHa 1864, поново су представници Ескизагорске општине били у посети српском дипло
матском представнику у Цариграду Josany РистиЬу у вези са
школоватьем неколико бугарских девооака на Branoj женско]
школи у Београду, само су овога пута били приттремили молбу Ес
кизагорске општине кнезу Михаилу ОбреновиЬу, од кога су захтевали да интервенира код ерпске владе, како би се ова №ихова жел?а реализовала: „Ув'Ьрены за Вашы-тЬ человеколюби
вы чуства и съетрадатето Вы къмъ еднородныя и сродныя Вы
народъ българы-лгЬ и пламенсто Вы желание да са въвежда
образоватпето и просв-Ьщете — то както въ Ваше — то м-всто
* К. Цамбазовски, Школова>ье бугарског народпог свештеничког ка
дра у Кнежевини Cp6uju, Balcánica II, Београд 1971, 187; Ъ. ИгоьатовиК
у склону овога прилета Школовате Бугара у Кнежевини Cpöuju (1830—1878),
Историйки гласник 2, Београд 1972. 43, изнео je податке и о школован>у
бугарских fleBojaKa у Кнежевини Срби]и. Ми омо овде покушали да Taj
проблем проширимо и допунимо новим подащима.
4 Архив Орбите, Министарство иностраних дела И. оделен,е ф. X.
116/1884. године.
» Архив Орбите, Министарство просвете ф. VIII. 2101/1868. године.
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тъй и въ нашего отечество, уземаме дъроость да юа помолимъ Ва
шему Сьятелству да благоволи и дозволи да се пглематъ отъ
«алия градъ три момчета и три момичета, и с иэдържате на
Чесното Србско Правителство да ica изучать въ бълградекитъ
учебны заведешя, конто като усъвършенствуватъ науки-тв аи
ад бждять задалжены да лостгнпътъ зъ учителмо звате въ гра
да ны и въ окружаето ны".в
Када je молба Ескизагорске отгштине стигла кнезу Михаилу
ОбреновиЬу у Београд, он je поступио по уобича]еном реду —
пренео jy je у надлежност председнику српске владе и мини
стру иностраних дела Или}и Гарашанину како би он у договору
са српским просветним властима припремио долазак бугарских
fleBojaica на школоваиье у Кнежевини Србщи.
Илиja Гарашанин je одмах ступио у контакт са Министарством просвете црквених дела и, да би допринео што cKopnjeM
решен>у проблема око школовааа бугарских дево}ака у Ср&щп
доставио препоруку Лована РистиЬа, заступника Кнежевине
Срби]е у Цариграду, где су били на следеЬи начин изнети цшьеви н>иховог образованоа: „Ползу]уНи се овим одговором обштина
je Ескизагорска послала и другу молбу, управл>ену на НЬегову
Светлост кн>аза. У Mcroj молби, Kojy имам част приложити вам
обштина би желела, да joj влада наша прими о свом трошку три
младиЬа и три fleBojnima у Београдска школска заведен^а, у
Kojrana би се ова млада Бугарчад имала спремити за учител>ска
званъа, и посветити васпитан>у омладине свог народа".7
Министарство просвете и црквених дела je обавестило председника владе и министра иностраних дела Илщу Гарашанина 7.
августа 1864. године „да ескизагорска бугарска општина може послати три младиЬа и три девоЗчице ради васпитан>а у Београд, а
правителство српско примиЬе их на CBoj трошак и док се не ус
танови заведение, где he они радити и квартир имати оместиЬе
ce у npMBaTHoj жуКи, где he под надзором власти бити и школу
посеЬивати".8
На почетку школске 1864/1865. године у Београд су стигле
три ÄeBojKe — Зумбула Иванова, Смараида Начева и Жел>ка Ива
нова из Ескизагоре у ByrapcKoj — и уписале се као редовне уче
нице на Branoj женсш^ школи у Београду. MehyraM, пошто при
Branoj женоко] школи у Београду кще nocrojao пансион, Мини
старство просвете и црквених дела се побринуло да све Бутарке буду смештене по приватним куЬама; о н>иховом CMeuiTajy и
снабдеван>у школским и животним потребама, као на пример оде* Архив CpÖMje, Министарство иностраних дела И. оделегье ф. X.
116/1864. године. Молба Еанизагороке црнвено-школоке општине кнезу Ми
хаилу ОбреновиЬу од 3. ]уна 1864. године, ради ори^ема три девоне да би
се школовале на Вишо] женское школи у Београду.
7 Архив Сроите, Министарство просвете ф. VIII. 2101/1868. године.
• Архив OpöJije, Министарство просвете ф. VIII. 2101/1868. године.
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Ки и обугш, бринула се наставница Персида ПинтеровиЬ. Првих
дана после н>иховог доласка висина стипендоце износила je 2 цесарска дуката, али je ускоро констатовано да та сума нще довол>на за издржаван>е бугарских дево^ака, те je у помоК приско
чило Министарство иностраних дела, Koje je CBaKoj fleBojun дода
ло join по 3 цесарска дуката, чиме je месечна стипенд^а повеНана на 5 цесарских дуката. У току школоваша бугарских fleBojaxa
на Bmuoj женско] школи у Београду требало je из ових средстава (5 цесарских дуката месечно) да се покричу сви расходи, било
када се радило о CMeuiTajy по приватним куКама, или школским и
животним потребама.
Ме^утим, да би издржавак>е бугарских fleeojaKa на Brauoj
жeнcкoj школи у Београду било стабилно и сигурно, Министар
ство просвете и црквених дела je у буцету за следеКу школску
годину резервисало 6.000 гроша, Koja he се сума одвадати оваке
године и служити исклучиво за мaтepиjaлнo обезбеЬеаье дево]ака из Бугарске за време ььиховог школован>а у Кнежевини
СрбЧци.11
3axBa^yjyhn ангажован>у, прво Министарства просвете и
црквених дела, а затим Министарства иностраних дела створени
су услови за редовно школован>е бугарских fleeojaKa у Кнежеви
ни CpöttjH, што je допринело да се оне врло брзо укльуче у редовну настану Више женске школе у Београду и join при првим
корацима постигну добар успех. HajBmne се истицала Зумбула
Иванова, коja je завршила Вишу женску школу joui у току
школске 1867/1868. године и требало да по договору са Ескизагорском општином одмах ornyTyje у CBoje родно место, како би постала учителэ на почетку школске 1868/1869. гадине. Мейутим,
догами ко]и су се одигравали у границама Бутароке у току ле
та 1868. године, посебно прелаз бугарских чета преко Дунава из
PyMyHHje под BoijcTBOM легендарних бораца Хаци Димитра и Сте
фана Караце,12 допринели су да се одложи путован.е Зумбуле
Иванове у н>ено родно место Ески-Загору (Стару Загору) чак за
децембар 1868. године. Тада je из Ески-загоре у Кнежевину Србиjy стигао Стеван ИвановиК, представник општине и учителе, задужен да обезбеди повратак Зумбуле Иванове из Београда у
шено родно место. „Наша отптина на] чуставителгоце oceha ве
лико благоде^анье Kojn нам Cpönja yKa3yje. — Она би се и сама
обратила благодарношНу, но због хр^авих околности, Kojn данас
влададу у Hauioj домовини, не je могла то учинити. Но HeheTe,
мислим, о н.ихово] благодарности посумььати".15
Годину дана KacHHje, у току школске 1868/1869. године,
образование на Bmnoj женско] школи у Београду завршиле су
• Ъ. ИпьатовиЬ, я. д. стр. 71.
" Архив CpÖHje, Министарство просвете
11 Архив Орбите, Министарство просвете
" Истори на Блгари, Наука и иокуство,
" Архив Cpönje, Министарство просвете
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Смараида Начева и Жел>ка Иванова, те je тако прва група бу
гарских AeBojaKa успешно завршила школован>е у Кнежевини
Србщи и у следеКо] nnowiCKoj години се ставила на располагайте
сводим општинама, како би допринела просвеЬиван>у бугарског
народа, посебно бугарских деводака.
Успешно завршено школоваше првих три] у бугарских девоjaKa из Ески-загорске општине на Bninoj женско] школи у Београду подстакло je и остале бугарке црквено-школске општине
да интервенишу код српске владе, како би се створиле Moryhности да и н>ихови кандидата буду примл>ени у Вишу женску
школу у Београду ради оапособл>авакьа за васпитан>е и образо
вание младих бугарских fleßojaKa. Mei>y првима се Кнежевини
Србщи, односно cpncKoj влади обратила, игуматца женског ма
настира Рождества Христовог у близиии Калофера Евгений а, коja je искористала Beh nocrojehy везу оа београдским митрополи
том Михаилом, ради слан>а у Cp6njy flBejy монахин>a, Koje би
се школовале на Вишо] жeнcкoj школи у Београду. Oeaj предузета корак и интервенцэда игумашце Евгеюце ниje био (yiynajaH,
веЬ je значио продужетак веза измену женског манастира Рож
дества Христовог и Кнежевине Срби]е, успоставл>ених у пролеЬе
1864. године, када су у Cpoiijy стигле монахжье Никифора и
Евдок^а и, 3axBa^.yjyhn предусретлживости српске владе, добиле
дозволу да по Србщи npHKymbajy милостин>у ради обнавл>ан>а
нлховог старот манастира, ко}и je нарочито страдао од поплава.11
KpajeM jyjía. 1868. године игуман^а Евгешца je обновила старе
везе са београдским митрополитом Михаилом, 3axTeBajyhn да интервенише код српске владе — како би обезбедила средства за
школован>е монахшьа Тводоеме и Евгенике на Branoj женско]
школи у Београду.15 Како до Kpaja августа 1868. године roije стизао одговор београдског митрополита Михаила, игумашца Евге
ника се одлучила да му се поново обрати, како би монахтье Теодооца и Евгеюца стигле у Cpönjy на почетку школоке 1868/1869.
године. Иако нисмо пронашли докуменат Kojn би нам потврдио да
je из Cpönje стигао одговор да кандидаткшье за Вишу женску
школу крену на пут, ипак претпоставл>амо да je такав одговор
стигао, зато што je KpajeM септембра 1868. године игумагоца
Евгедаца, уз пратн*у стари]е монахшье Евдогаце, Koja je веЬ била
у Срби^и у току 1864. године, истратила монахшье Теодооцу и
Евгешцу на школованье у Кнежевини Cp6njH.16
KpajeM следеКе, 1869. године, за школоваше бугарских деBojaxa на Вишо] женско} школи у Београду пр^авила се и Свиштовска црквено-школска општина, Koja je желела да искористи
традиционалне везе са Кнежевином Срби]ом, join из 1833. године,
14 Архив CpÔMje, Београдска митропол^а Е. 6р. 380/1864. године.
11 Архив Србиз'е, Београдска митрополита Е. бр. 1433/1868. године.
Архив Орбите, Београдска митрополита Е. бр. 1433/1868. године.
http://www.balcanica.rs

202

Климент Цамбаэовски

кад je била одштампана Аритметика Христаки^а Хрисанта Пав
ловича.17 „Сърб1я вынжти е, мыслимы, съчуствовала на събратаята си Бьлгаре, — и Българите не сж преставали да върватъ, че
Сърб1я тръбва да е т-Ьхна най-иокрена сестра, конто, като сжща
сестра, всегда най-много милъе за брагпата си, и е найчготова да
спомогне, по сдобытата си сила, на нуждата на тъзи си братка. Съ
туй убъждете Свищовската Българока общна и с л обрща съ настояще — то ои прошеше къмъ Высокославното Сърбско Мини
стерство на Просвъщетето и го моли да npieMe на свой счетъ,
съ братолюбивата си готовность четыри дъвойки отъ нашиотъ
градъ въ отвореный — тъ дъвическш пансюнъ въ Бълградъ, които, като свършжтъ учешето си въ ръченный — тъ пансюнъ, да
могжтъ отподиръ да послужжтъ съ своего энаше на отечеството си
България".18 Будуки да je молба Свиштовске црквено-школске
општине стигла врло касно, пред Kpaj 1869. године, када су буцетска средства Министарства просвете и црквених дела за младиhe и дево]ке из Бугарске веЬ била распоре!)ена, ]авл>ено je да не
nocToje могуИности да нлхова молба буде прихваЬена.
Ипак je српска влада примила на Вишу женску школу у
Београду у школско} 1870/1871. години две бугарске ррво]ке —
Параскеву Атанасову из Свиштова и Mapnjy Велеву из Казанлука, гадима je обезбедила потребна средства за редовно школован>е. Тако су у току школске 1870/1871. године на школован>у на
Bmnoj женско] школи биле четири бугарске дeвojкe као редовне ученице.
Ме^утим, школован>е бутарских дево^ака на Bmnoj женCKoj школи у Београду ™je текло без проблема. Вероватно je
промена средине и услова живота допринела да настану извесни проблеми и компликащце аиховог здравл>а. Прво су се разболеле монахитье Теодос^а и Eeremija, тако да су се у току ле
та 1870. године вратиле у CBOj манастир на опоравак. Ипак, повратак монахшъа TeoflOCHje и Евгенике у манастир ради опоравка здравл>а mije значио и прекид са школован>ем на Bpnnoj
жeнcкoj Школи у Београду. На почетку школске 1870/1871. годи
не оне су се вратиле у Кнежевину Cpönjy и продужиле образо
вание.
Mapnja Велева из Казанлука je, исто тако, имала извеаних
тешкопа у току школован>а на Bmnoj женско} школи у Београ
ду. Прво, Mapnja Велева je у Кнежевину Cponjy стигла Kpaj ем
новембра 1869. године, тако да mije могла бити примл>ена као редовна ученица на Bmnoj женсод школи у Београду, Beh je примлена као ванредна. „По Вашем президи]алу од 24. новембра пр.
год. Mapnja Велева из Казанлука, примл>ена je у 1. разред Више
женске школе као ванредна ученица".1' СледеЬа тешкоКа Мари17 Клиент Цамбазовски, Културно-политичке везе Бугара са Кнеже вином CpöujOM од почетна XIX века до Паризског мира, 77.
18 Архив Cpönje, Министерство просвете ф. IX. 2125/1869. године.
" Архив Cpönje, Министерство просвете ф. IV. 789/1870. године.
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je Велеве у току Нзеног школован>а на Bmiioj женско] школи у
Београду било je иьено здравствено стан>е, Koje се нарочито погоршало у току школске 1871/1872. године. Претпоставл>а се да je
била болесна од падавице, коja je довела у пита'ье н>ено школован>е у Кнежевини CpönjH.20 Ипак je на Kpajy пребродила и ту
препреку и продужила образование на Вишо] жeнcкoj школи у
Београду.
Прве оу школованье на Bumioj жeнcкoj школи у Београду у
току школске 1871/1872. године завршиле монахшье Теодоси^а и
EßreHnja и вратиле ce у CBoj манастир, што може да се утврди из
писма београдског митрополита Михаила Министарству про
свете и црквенмх дела од 14. августа 1872. године, кодим захтева
да им се пошал>у юьиге у Бугарску: „По OBoj листи наредите шта
има у Типографии да ее да и н»има гратие пошле школске шьиге
за ученице више женске школе калу^ерица Евдокима и EBrennja
Kojn прексутра полазе натраг у Бугарску. Учините то, да се Бугари србском гаьижевношЬу користе у просвети CBojoj."11
Параскева Атанасова, родам из Свиштова, на време je, исто
тако, завршила школован>е на Вишо] женско] школи у Београду
у току школске 1873/1874. године. „Препонизна подписана родом
из Свиштова свршила ове године институт као правителствена
питомица молим HajnoHH3HMje за путни трошак и то ако je моryhe, ja би молила одма да ми се изда, jep због важног узрока мо
рам сутра одпутовати. Том приликом и изражаваЗуЬи CBoje Hajусрдюце захвалности препоручу} ем се Baiiroj благожелателности " . 99
Као што смо нагласили, наj више тешкоКа у току школован>а на Вшио] женско} школи у Београду имала je Mapnja Велева
из Казанлука: прво, зато што je у I разред била уписана тек
KpajeM 1869. године, као приватна ученица, а затим због честог
поболзеваньа, тако да je школоватье завршила тек у току 1874/
/1875. школске године.**
Школоваае бутароких дево}ака на Branoj женско} школи у
Београду од 1864. до 1875. године било je у склотгу дугогодишн>их културно-просветних веза и сарадше спрског и бугарског на
рода, чзци je основни цшь био да помотну бугарском народу да се
ослободи од културжипросветне заосталости и крене путем самосталног политичког и националног развитка. Сва документа
Koja смо употребили у нашем прилоту то noTBpi>yjy, а посебно
молбе Еокизагорске и Свиштовске црквено-школске општине,
упуйене било кнезу Михаилу ОбреновиЪу било Министарству
просвете.
*• Архив
" Архив
м Архив
м Архив
XVIII/875.

Орбите,
Cp6nje,
Cpönje,
CpÖHje,

Министарство
Министарство
Министарство
Министарство

просвете ф. IX. 198/1871. године.
просвете ф. VIII. 13/1874. године.
просвете ф. IX. 156/1874. године.
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