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МОДЕРНАТА ТЪРГОВСКА И СЧЕТОВОДНА КУЛТУРА
В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МОДЕЛ НА БЪЛГАРСКОТО
ВЪЗРАЖДАНЕ – НАЧАЛНИ ПРОЯВИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Доц. д-р ист. н. Иван Русев
Въведение
Темата за модернизацията на българската образователна система, изключително актуална в наши дни, с оглед на последните предизвикателства на времето, главно на глобализацията и на еврочленството на страната ни, има вече
надвековна история. Ако човек се обърне с поглед назад към миналото, няма как
да не забележи, че тази тема почти непрестанно е вълнувала и занимавала българските управници, но много често тя е била подчинявана на политическите и идеологическите страсти на конкретната епоха, което неминуемо е водило до половинчати, дори до негативни последствия за самата образователна система. Тази
констатация, която лесно може да се докаже с факти, налага нуждата от сериозен
и задълбочен анализ на процеса, от запознаване с неговото историческо развитие,
за да се развиват в бъдеще само градивните традиции и да не се повтарят грешките на миналото. Подобен исторически анализ неминуемо трябва да започне с
времената, в които българинът за първи път се докосва до модерността, макар
тогава все още да няма собствена национална държава – Възраждането.
Обект на представяне в тази статия са началните прояви и форми за разпространението на модерната търговска и счетоводна култура в образователния модел на Българското възраждане. Темата не е нова в нашите изследвания1, но тук тя ще бъде доразвита, предвид следните изследователски задачи:
1

Русев, И. Раждането на модерното търговско и счетоводно образование – Европа, Балканите и
Българското възраждане. ОРКП „Мисъл” – С., 2008; Русев, И. Българските учебници по търговия
от епохата на Възраждането (30-те – 70-те години на XIX в.). Исторически преглед, 2003, № 5-6, с.
40-91; Русев, И. Българските търговски ръководства от епохата на Възраждането. В Сборник
„Историческата, юридическата и икономическата наука в полза на България”, т. 3, Университетско
издателство „Стопанство”, УНСС, С., 2004, с. 93-103; Русев, И. Европейски идеи и влияния в
българското търговско образование през Възраждането. Балканските измерения на фамилията
Мустакови. Сборник с материали от Международна научна конференция Габрово, 18-19 септември 2007 г., Университетско издателство – София, 2008, с. 60-79; Русев, И. Зараждането на счетоводните знания през епохата на Българското възраждане и европейските влияния – пътят на едно
изследване между известното и хипотезата. Годишник на Института на дипломираните експертсчетоводители. С., 2009, с. 107-134; Русев, И. Търговското и счетоводното образование в зората на
Новото време. Моделът на Българското възраждане. Счетоводна политика, 2007, № 7-8, с. 47-64;
Русев, И. Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Елитните училища
в Цариград и българите. Обобщителни щрихи. Счетоводна политика, 2007, № 9-10, с. 24-47.
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1) На базата на допълнително привлечен изворов материал ще бъде направен опит за обобщено и аналитично изложение на проблема с оглед:
• очертаването на изпитаните чужди влияния;
• на начините, по които тези влияния достигат до българина – възрожденец;
• на тяхното възприемане и доразвитие във времето;
• на специфичния български път в модерното европейско търговскообразователно пространство през XIX в.
2) Изнесената основна фактологична информация, представляваща само
част от много по-обемната база данни на едно цялостно проучване върху
темата за зараждането на модерната търговска и счетоводна култура
на българина (проучване, което оставяме на бъдещето!), тук ще бъде
изследвана въз основа на сравнителния анализ, на методите на индукция и дедукция, с цел да бъдат постигнати очертаните по-горе цели.
* * *
Българското възраждане (началото на XVIII в. – 1878 г.) е една от бляскавите епохи в нашата история, в която се полагат устоите на нацията – духовните,
стопанските, политическите2. В историческата памет на съвременния българин
тя е „запечатана” с образите на Раковски, Левски, Ботев, на плеядата поборници
и революционери. Това са големите имена в националния ни пантеон. На по-заден
план идва редът на духовните будители – Паисий, Софроний, Селимински, Славейков, а едва след тях и този на стопанските дейци, чиито имена (или поне на
някои от тях) все още отсъстват от учебниците по история и поради тази причина
остават непознати за младите хора – хаджи Христо Рачков, Димитраки Хаджитошев, братя Евлогий и Христо Георгиеви, Христо П. Тъпчилещов, братя Робеви,
Христо Ст. Арнаудов и много други. Заслугите към нацията и на трите групи
възрожденци, обаче, са еднакво значими, още повече, че забързаната динамика
на времето тогава често е налагала предприемачът да е едновременно и книжовник или вестникар (д-р Иван Богоров, например), а търговецът да се хване за
пушката (Цанко Дюстабанов и още много други от дейците на революцията).
Една от характерните особености на възрожденската епоха е процесът на
модернизацията, привлякъл по-осезаемо вниманието на нашата хуманитарна
наука едва в последно време3. В концепцията на Франсоа Волтер (1694-1778)
2

3

Огромна е научната литература за Българското възраждане, излязла изпод перото на поколения
наши изследователи. Някои от публикациите съдържат оригинални авторови идеи за изясняване
същността и характера на епохата: Шишманов, И. Паисий и неговата епоха. Мисли върху генезиса на новобългарското възраждане. Сборник БАН, 1914, с. 1-18; Шишманов, И. Увод в историята на Българското възраждане. В: Сборник „България 1 000 години”. С., 1930, с. 279-319;
Гандев, Хр. Проблеми на Българското възраждане. С., 1976; Генчев, Н. Българско възраждане.
Пето допълнено издание. С., 1995.
Вж. сборниците: Модерността вчера и днес. Изд. „Кралица Маб”, С., 2003; Балканите. Модернизация, идентичности, идеи. Сборник в чест на проф. Надя Данова. Институт за балканистика с
Център по тракология. С., 2011.
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„модерното” е „съвременното” („новото”), антитезата на „старото”, сиреч „средновековното”. За модел френският мислител посочва развитието на онези човешки общества, които от гледна точка на неговото съвремие са живи като
държавна структура, имат зад гърба си достатъчна, дори богата културна традиция, имат и безспорно бъдеще. Началните видими прояви на този процес са
промените, започнали в Западна Европа през последната четвърт на XVIII в. с
Индустриалната революция в Англия и с Великата френска революция (17891799). Но процесът не е нито само икономически, нито само политически детерминиран. Той има доста по-значими измерения. Това е количествена и качествена обществена промяна, която обхваща всички сфери на живота: преход от традиционното към индустриалното общество; еволюция и прогрес на знанието; секуларизация във всички сфери на културата и обществените отношения; налагане
на рационализма и развитие на науките; постигане на масова грамотност; осъществяване на технически прогрес и индустриализация; развитие на комуникациите,
на търговските контакти и урбанизацията; напредък на социалните взаимоотношения, на икономическите, политическите и културните институции4.
В историческото развитие на българското възрожденско общество модернизацията е процес, който веднага след като прави своите първи стъпки, се
превръща през втората и третата четвърт на XIX в. в ярко откроима тенденция.
В различна степен този процес обхваща всички области на обществения живот
– от бита и всекидневието до света на идеите, но сред най-силно белязаните от
него сфери са търговията и образованието: търговията, която именно през
възрожденската епоха се разделя с визията си на ориенталски алъш-вериш и се
превръща в занимание на добре подготвени и непознаващи граници предприемчиви търговци, и образованието, което излиза изпод лоното на църквата, за да
добие изцяло светски и научен облик.
Преодоляването на насаждания през Средновековието от църквата негативизъм към търговията и търговците е плод на бавна еволюция, започнала
през Ренесанса (XV – XVI в.) и продължила в следващите векове. В условията
на абсолютизма търговската дейност се налага като сигурно средство за натрупване на национално богатство. През XVII в. окончателно изкристализира
образът на „идеалния търговец” („le parfait négociant”), на търговеца, който знае
всичко и може всичко, представен в класическото съчинение на французина
Жак Савари (Jacques Savary)5. От идеите на Савари тръгва едно цяло течение
на ново възприемане на търговията и на нейната основополагаща обществена
мисия, което постепенно обхваща цяла Европа.
До Балканите и до българите този процес също достига, но по-късно във
времето. В началото на XIX в. сред всички балкански народи все още се разпространява съчинението, написано във формата на диалог под заглавие: „Рус4

5

Данова, Н. По трудния път на модернизацията: бележки върху цензурата на Балканите през
ХVІІІ – ХІХ в. Историческо бъдеще, ХІV, 2010, № 1-2, с. 81-105.
Savary, J. Le parfait négociant ou instruction générale pour ce qui regarde le commerce de toute sorte de
marchandises tant de France que des pays étrangers. Paris, 1675.
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нак – англичанин – французин”, представящо в отрицателна светлина търговеца. Подобна е позицията и на най-видния представител на Ранното българско
възраждане – Паисий Хилендарски, съдържаща се в неговата „История славянобългарска” (1762 г.), подсилена с негативни краски по адрес на „другия”: българите са „прости орачи, копачи, овчари и занаятчии”, но не са злобливи, а гърците
са мъдри, културни и с добри обноски, но горделиви, хитри и непочтени; за разлика от българите, гърците се занимават с търговия, те са „хитри и отракани
търговци”, твърди Паисий6.
Пак в началото на XIX в., обаче, просветните балкански дейци вече имат
възможност за непосредствено съприкосновение с идеите на Жак Савари. Посланията на Савари, както и тези на неговите синове, продължили семейната традиция с редактирания от тях в началото на XVIII в. търговски речник7, широко
разпространен из Европа, „идват” в региона и най-напред стават известни на
гръцките просветни умове, а чрез гръцките преводни издания с тях се запознават
и българските читатели и книжовници. Тези послания залягат в основата на найпопулярната на Балканите търговска енциклопедия през първата половина на XIX
в., тази на гръка Николас Пападопулос. Книгата му, озаглавена „Печелившият
Хермес или търговска енциклопедия...”, е замислена в седем тома, но от тях през
1815-1817 г., един смутен и труден за гръцката нация период, са издадени само
първите четири, които се оказват достатъчни, за да „обиколят” много бързо целите Балкани и да обучат поколения гърци, сърби, румънци и българи, жадни за
модерни търговски знания8. Третият и четвъртият том на „Печелившият Хермес
или търговска енциклопедия...” съдържат географски търговски речник и са редактирани по излезлия в края на XVIII в. и придобил широка популярност в Западна Европа труд на французина Жак Пьоше (Jacques Peuchet)9.
За поколенията български възрожденци през XIX в. отношението към търговията и търговеца вече е съществено променено в положителна насока. Нещо
повече, търговията се представя като едно от висшите „художества” (Неофит
Бозвели, 1835 г.), а търговското дружество – като спасителния път, който ще
изведе човечеството от мизерията. Тази теза е широко пропагандирана и защитена в публикациите на Константин Г. Фотинов, Георги Ст. Раковски, Христо Г.
6

7

8

9

Данова, Н. Представата за „други” на Балканите: образът на гърка в българската книжнина през
ХV – средата на ХIХ в. Исторически преглед, 1993, № 6, с. 18-19.
Dictionnaire universel de commerce, d’histoire naturelle et des arts et métiers par J. Savary des
Bruslons. V. 1-2, 1723; supplément 1 V., 1730. (Сигнатура на това първо издание в Bibliothèque
nationale de Paris: V. 5719-5721).
Σκλαβενιτης, Τ. Ε. Τα εμπορικα εγχειριδια της Βενετοκρατιας και Τουρκοκρατιας και η εμπορικη
εγκυκλοπαιδεια του Νικολαου Παπαδοπουλου. Αθήνα, 1991 (1990), у. 55-74; Sklavenitis, T. E. Les
manuels de commerce parus pendant l’occupation vénitienne et l’occupation turque. In: Actes du IIe
colloque international d’histoire. Économies méditerranéennes: équilibres et intercommunications XIIIe
– XIXe siècles. T. III. Athènes, 1986, p. 174-175.
Σκλαβενιτης, Τ. Ε. Τα εμπορικα εγχειριδια της Βενετοκρατιας και Τουρκοκρατιας..., σ. 55-74; Sklavenitis,
T. E. Op. cit., p. 174-175. Съчинението на Пьоше е озаглавено: Dictionnaire de la géographie
commerçante. Par J. Peuchet, auteur du Dictionnaire de Police de l’Encyclopédie méthodique, etc. A
Paris. An VII (1798).

Статии

69

Данов, Йоаким Груев, Димитър Душанов, д-р Иван Богоров10. Полето на идеите е подплатено от житейския опит, тъй като в българското възрожденско общество търговията се превръща в професия, която осигурява независимост и
авторитет пред турските власти. Тези, които я практикуват, не само натрупват
добро материално състояние, но и се издигат и влизат в обществения елит на
своето време – те са неизменна част от училищните и църковните настоятелства, от общинските управи. Това е причината много българи да ориентират
синовете си именно към търговията11. С добър обществен статус се ползват
счетоводно-компетентните и счетоводно-практикуващите хора през епохата. В
повечето случаи те са младежи, тепърва наемани на работа, а доходите им са
съпоставими с добре платените през възрожденската епоха професии, като тази
на учителите.
Още през 1835 г., тогава, когато модерното българско образование тепърва прохожда, големият просветен и политически деец на епохата Неофит Бозвели формулира ясно концепцията за обучението на търговеца на Новото време. Според Бозвели, търговецът трябва да има добри познания по „числителна
наука” (аритметика), по чужди езици (в това число гръцки, турски, но също и
български), по география, по двойно счетоводство12. Бозвели представя различните групи търговци, според практикуваната от тях дейност: сарафи, комисионери, банкери13.
Основен ресурс, осигуряващ модерното търговско и счетоводно образование през Възраждането, е книжнината. Това са ръкописи и печатни издания,
даващи знания, с оглед специфичната дейност на модерния търговец: учебници
и ръководства по география (съвременно странознание – страни, градове, пазари, стоки и пр.), аритметика (с уроци по търговско смятане: „именовани”
числа и действията с тях; задачи за търговски и финансови операции; тройното
кръстно правило и неговите производни („съдружественото правило”); задачи
за лихва (проста и сложна), за менителници (полици) и боравенето с тях, за
видовете плащания, за новите метрични единици и пр.), история (съвременна
история), търговски писмовници (като самостоятелни съчинения или като
раздели от общи писмовници), речници, разговорници, учебници по чужди
езици и особено търговски ръководства. Наше проучване показва, че общият брой на тези учебници и ръководства, съставени и издавани през епохата,

10

По-подробно по този в ъпрос в: Русев, И. Концепциите за търговското дружество и за модерното счетоводство в публикациите на българските възрожденци просветители. Счетоводна политика, 2009, № 1-2, с. 48-63.
11
Глушков, Хр. Евлоги и Христо Георгиеви. Живот и дейност. С., 1982, с. 17.
12
Славеноболгарское детеводство за малки деца... изданно от Неофита архимандрита Хилендарца
(Неофит Хилендарски Бозвели),... Чяст третатя содержащая и обучающая известия славеноболгарской граматики, кратко художественословие и кратко баснословие на древните елини. В
Крагуевце, у Княжеско-Сербской типографии, 1835, с. 53-54.
13
Славеноболгарский предручний послателник... Чяст шестая (на „Славеноболгарское детеводство”), с. 48-49.
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надхвърля 23014. Цифрата е показателна за размера на разпространение на
търговските знания в българското възрожденско общество чрез учебникарската литература. По години тяхното разпределение е неравномерно, като безспорно най-висока е цифрата на издадените учебници и пособия през 60-те години на XIX в. – общо 96. Следват 70-те години с 55 издания15 и 50-те години на
века – с 33. Именно през тези 3 десетилетия, последните преди Освобождението (1878), се наблюдава най-големият разцвет на българското възрожденско
книгоиздаване, в това число и на учебникарството. Този разцвет съвпада, или
по-точно е част от подема в развитието на българското образование през епохата, както и на българската търговия.
В общоевропейски план, българската литература (учебна, справочна, периодиката), предлагаща търговски знания, се появява сравнително късно, едва
през втората и третата четвърт на XIX в., но затова пък нейното разпространение много бързо набира скорост. До този момент липсата й са запълвали гръцки
издания и писани на ръка ръководства, преписвани и допълвани във времето16.
При появата й доминира гръцкото влияние, още повече, че търговската просвета се разпространява посредством училището и учебниците, а и в просветната
сфера на българите чак до средата на XIX в. гръцкият модел дава своя осезаем отпечатък – директно, чрез посещаване на гръцки училища и индиректно,
чрез използването на гръцки учебни пособия и гръцки образователен опит.
Има и още една предпоставка гръцкият търговско-просветен модел да е
изначален за българите – гръцкият е най-практикуваният език по онова време
на Балканите; за да се постигне високо обществено положение трябва да се
владее гръцки; това е езикът на търговията в региона, без него търговецът е
обречен, ако не на невежество, то със сигурност на посредственост и на оскъдни печалби17.
Модерната търговска просвета, обаче, не е уникално гръцко явление. Началните й постиженията отвеждат на запад – при италианци, холандци, францу14

В по-раннен етап на изследването бяхме посочили като общ брой на учебните пособия, осигуряващи търговски знания във възрожденското училище – 209 (Русев, И. Българските учебници по
търговия от епохата на Възраждането (30-те – 70-те години на XIX в.). Исторически преглед,
2003, № 5-6, с. 40-91). В настоящия разширен вариант на изследването тази бройка е допълнена
с ръкописните варианти на учебници и учебни пособия, съхранени в архивните фондове и главно
във фонда на Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Български исторически архив
(НБКМ, БИА). По-подробно в: Русев, И. Търговската модерност на Българското възраждане.
Дисертация за придобиване на научната степен „доктор на историческите науки”. Варна – София, 2012, с. 42-95.
15
Нека не забравяме, че Източната криза (1875-1878), Априлското въстание (1876) и Руско-турската война (1877-1878), както и катаклизмите, свързани с тези събития „скъсяват” продължителността на това десетилетие и затрудняват културните и стопанските процеси в българското
общество.
16
Русев, И. Балканските модели на търговските, търговско-правните и счетоводните знания на
българина-възрожденец. Гръцкото влияние. Счетоводна политика, 2006, № 9-10, с. 45-62.
17
Stoianovich, Tr. The Conquering Balkan Orthodox Merchant. The Journal of Economic History. Vol.
XX, 1960, p. 310.
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зи, англичани. Самите гръцки издания съдържащи търговски знания и разпространявани на Балканите, в течение на векове се издават във Венеция, Триест,
Виена18. Ето защо гръцкото влияние сред българите има всъщност посреднически функции – до средата на XIX в. то е основната и единствена трансмисия
на „европейското” на българска (балканска) почва. След този момент влиянието започва да идва директно от Европа под формата на образователни идеи и
главно на литература, оригинална и преводна. Най-силно в тази сфера е френското влияние, следват немското, австрийското, руското и др.
Първите български търговски и счетоводни ръководства също се появяват под силното гръцко влияние: „Писмовник общополезен”, издаден от Христаки Павлович през 1835 г.19, „Диплография” на братя Караминкови (1850 г.)20;
„Тръговско ръководство за тръгувание, промишленост, мореплавание и за тръговски делания…” на Анастас Гранитски (1858 г.). Така например, „Ръководството” на Гранитски, екземпляр от което се съхранява като най-старата книга във
фонда на Библиотеката на Икономически университет – Варна21, е превод от
труда на гръцкия автор К. Мелас, издаден в оригинал десет години по-рано
(през 1848 г.).22 Дори фактът, че самото понятие „диплография” (двойно счетоводство), което е гръцко, придобива най-широка употреба в книгоиздателската,
образователната и търговската практика на българите през Възраждането е
сам по себе си показателен за това силно гръцко влияние. Но тъй като гръцките
издания, ползвани от българите през епохата, са редактирани по френски образци, то може да се допусне, че и тук френското влияние е изначално. А негов
безспорен връх е преведеният и издаден от Стоян Веженов на български език
труд на французина Едмонд Дьогранж23 – едно от най-ползваните ръководства
в Европа и света през първата половина на XIX в., реформиращо и улесняващо
18

Sklavénitis, Tr. E. Les manuels de commerce..., p. 173-176 ; Σκλαβενιτης, Τ. Ε. Τα εμπορικα εγχειριδια...
19
Писмовник общополезен на секиго единороднаго ми болгарина от кой и да е чин и возраст.
Сочинен според днешнийа писмосписателен способ от Христаки П. Дупничанина (Христаки
Павлович), учителя в Славено-елинското в Свищов училище, който сега перво на свят издава го.
Престоявал и изправял шура негов Яков Илиевич С (=свиштовничанин). В Белграде у Княжеско-Сербской типографии, 1835.
20
Диплография или как ся дрьжат търговскы книгы от Стояна и Христа Д. Караминковы. Цариград, 1850.
21
Университетака библиотека. Икономически университет – Варна: http://www.ue-varna.bg/Library
– 1.06.2012 г.
22
Εμπορικον εγχειριδιον περι εμποριας, βιομηχανιας, ναυτιλιας και των εμπορικων πραξεων κατ ιδιαν.
Περι της εμπορικης υλης … υπο Κωνσταντινου Μελα. εν Αθηναις, 1848. Много бързо книгата
претърпява още две издания, отново в Атина (1864 и 1880).
23
Degrange, E. La tenue des livres rendue facile, ou nouvelle méthode d’enseignement à l’usage des
personnes destinées au commerce… 4-ème édition, revue, corrigée et considérablement augmentée.
Paris, Hocquart ; Bordeaux, l’Auteur, Chappui & Filiatre, An X (1801). Първoто издание на книгата
е от 1795 г., а към датата на българската й версия тя вече е претърпяла повече от 27 издания на
френски език и е преведена на още няколко езика: Ръководство за дръжание тръговски книги
(тевтери) от Едмонд де Гранж. Превел С. Д. Веженов. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов и сие
в Пловдив, Русчук, Велес. (Във Вена у печатница Л. Сомер и др.). 1873, с. VI.
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приложението на двойното счетоводство в годините на Индустриалната революция и веднага след нея24 – т.е. закъснението, с което идват новостите до
българите не е голямо, поне не спрямо темповете на епохата25. Не липсват и
други влияния и заемки – немското (чрез книгата на К. Янцулас, 1849 г.26) и
руското (Д. Душанов, 1882 г.27), като последното е резултат по-скоро на политическите страсти и нагласи, отколкото следствие на търговските отношения
между османския (българския) и руския пазари, които тогава са незначителни.
Има едно безспорно достойнство на първите български търговски
и счетоводни ръководства, което трябва дебело да се подчертае – нито
едно от тях не е буквален превод от съответния оригинал, а адаптиран спрямо
нуждите на българския търговец вариант, „онагледен” с примери от местната
търговска практика. За по-силното въздействие на описаните в ръководствата
счетоводни операции се използват имена на български градове, на добре познати „тежки” търговци от онова време, разчита се на „живия” пример. Всичко
това свидетелства за творчески подход на българските съставители и автори
на тези издания, които са, както представители на търговското съсловие, така и
такива, които не се занимават пряко с търговия (учители и книжовници), т.е.
хора с широки за времето интереси и енциклопедични познания, с просветно
отношение към търговията.
Фактите сочат, че в търговско-образователната сфера постиженията на
българското възрожденско общество са сериозни. От средата на XIX в. в програмите на възрожденското училище, редом с математиката (аритметиката), историята, географията и чуждите езици, все по-осезаемо навлизат
дисциплини, осигуряващи на ученика подготовка за бъдеща търговска професия: диплография (двойно счетоводство), търговско право, кореспонденция, „наука за стоките” (стокознание). С основание може да се предполага, че найнапред у нас счетоводството започва да се преподава в елино-българското
училище в Свищов, известно още като „Петропавловското”, където от 1831 г.
до смъртта си през 1848 г. работи Христаки Павлович. През 1835 г. в Белград
излиза от печат учебник ръководство на Павлович, озаглавен „Писмовник общополезен...”, където за първи път на български език се предлагат някои основни познания по счетоводство и по търговско-правна материя.
24

Съвременните изследователи окачествяват Ед. Дьогранж като вдъхновителя на „френския преход” от „италианското” към модерното счетоводство, осъществен в европейски аспект на границата между XVIII и XIX в., като „неволния тълкувател на видоизменящия се италиански метод”:
Stevelinck, E. La comptabilité á travers les âges, Introduction par le Prof. Raymond de Roover.
Bruxelles, 1970, p. 158.
25
Русев, И. Първото докосване на българина до голямата счетоводна теория на XIX в. „Улесненото счетоводство или нов метод на обучение ...” на Едмонд Дьогранж. Счетоводна политика, 2006,
№ 3-4, с. 32-45.
26
Χειραγωγία της εμπορικής διπλογραφίας δια σχολεία και ιδίαν μελέτην εκ του γερμανικού υπό του
καισαροβασιλικού μεσίτου Κ. Ιαντσούλη, εκ Κοζάνης της Μακεδονίας. Βιέννη, 1849.
27
Душанов, Д. Т. Учебник за счетоводство, за държание на търговски книги. Пловдив, Изд. „Хр.
Г. Данов”, 1882.
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От публикувани в българския възрожденски периодичен печат учебни програми, както и по спомени на възрожденски просветни дейци се вижда, че диплографията се изучава в последните горни класове и то на по-главните мъжки класни
училища у нас през периода 50-те – 70-те години на XIX в. Дисциплината напълно
отсъства от учебните програми на девическите училища, където се преподават
други приложни и професионални дисциплини, свързани главно с домакинството и
бита. Разполагаме с повече от десетина добре документирани примера за
преподаване на диплографията в следните български селища и училища: Шумен (1851 г.), Сливен (1867, 1872 г.), Казанлък (1867, 1871 г.), Габрово (1868-1869),
Щип (1869 г.), с. Градец, Котленско (1869 г.), Силистра (60-те години), Варна (18701871 г.), Свищов (1871 г.), Българското мъжко училище „Св. св. Кирил и Методий”
в Цариград (1871-1872 г.), Калофер (1872-1873 г.), Тулча (70-те години), Шуменското четирикласно мъжко училище (70-те години). Дисциплината диплография
присъства и в два мащабни за времето учебни проекта – на Константин Г. Фотинов
за „Средоточно” училище (1844 г.) и на Иван Добровски за учредяване на българска гимназия в Букурещ (септември 1868 г.). Редом с диплографията, добрата търговска и счетоводна подготовка на учениците се постига и в часовете по математика
(най-често представяна като: „числителница”, аритметика, алгебра), а това е наука, широко застъпена в учебните програми през периода. Възрожденското търговско образование придобива своя завършен вид с дисциплините търговско право и
„наука за стоките”, преподавани в Пловдив през 1870 г., търговия („извлечения от
най-новите ръководства”) и политическа икономия (Русе, началото на 70-те години), с изучаваната в българското мъжко училище „Св. св. Кирил и Методий” в
Цариград през учебната 1871-1872 г. „кратка политическа икономия” и др.28
През 1870 г. в българската гимназия в Пловдив (така известната „Пловдивска семинария”) е обособен „специален” търговски клас, който е в последната шеста година на обучението. Своеобразна кулминация в развитието на
търговската просвета през епохата е появата на първото специализирано търговско училище в Свищов, създадено от Димитър Шишманов, което, макар и да
просъществува само една учебна година (1873-1874), е изградено по атрактивен за сферата европейски (австрийски) модел29. През 60-те и 70-те години на
XIX в. български младежи посещават и завършват елитните цариградски училища Роберт колеж и Галатасарайския лицей, в чиито програми също са добре
представени счетоводните и търговско-правните дисциплини30.
Тези безспорни постижения, обаче, не трябва да подвеждат, защото те не
могат да компенсират българското изоставане – не само спрямо Западна Европа, където пътят на модерното търговско образование е извървян в
дългия преход от класическото към професионалното и отново към
класическото (хуманитарно) училище (XVI – XIX в.), а и спрямо съседни28

Русев, И. Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Моделът на
Българското възраждане..., с. 47-64.
29
Пак там.
30
Русев, И. Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Елитните училища в Цариград и българите. Обобщителни щрихи..., с. 24-47.
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те балкански народи – гърци, сърби, румънци. Наистина, началните български
опити на образователното поприще са тясно свързани с гръцките търговски
училища и главно с това на о. Халки, в което още от момента на създаването му
българската следа е осезаема (представена през 1831 г. от първия директор на
школото – сливенеца Андон Хаджикринчев и от 24-мата български младежи,
учили в него в периода 1840-1875 г.). Но това съвсем не е достатъчно, за да
бъде приобщена българската нация към най-търговските в региона. Търговското училище в Свищов, въпреки неимоверните усилия на своя създател Димитър Емануилов Шишманов, самият той австрийски възпитаник, просъществува само една учебна година (1873-1874). До 1878 г. едва 63-ма българи учат в
специализирани средни търговски училища в Османската империя и зад граница, от тях 16 ги завършват, а повечето – 47, не успяват да се дипломират31.
Най-сериозната причина за изоставането трябва да се търси в липсата на
държавността, на собствена държавна политика и институции, с каквито другите съседни народи по онова време вече са се сдобили. Без изключение, мотивите за получаване на специализирана търговска подготовка, за нейното развитие
като обществен феномен са изцяло лични и плод на добра воля. Търговското
образование се превръща в задължително главно за децата от семействата на
крупните търговци по онова време (Никола, Стоян и Петко Хр. Тъпчилещови,
Бенчо Т. Бракалов, Никола и Иван Н. Бракалови, Георги и Иван Шопови, Владислав Золотович, Гъчо Хр. Комсиев, Иван Ев. Гешов, Сава Д. Ничов, Теодор
Хр. Пулиев, Тодор Лефтеров и др.), но повечето от тях също не успяват да
завършат елитните европейски училища във Франция, Швейцария, Англия, в
които ги изпращат техните родители, принудени от обстоятелствата да съчетават паралелно обучението с търговската практика.
Трудностите на епохата, обаче, предлагат и нещо поучително. Липсата на груба политическа намеса в образователната сфера, на задкулисни интереси и сметки,
позволява тя да бъде по-податлива на чисто пазарните механизми, на модерните културни влияния на епохата, които без съмнение имат градивно
въздействие. Поне това сочат примерите, свързани с търговско-просветния модел
на Българското възраждане. Той се оказва силно повлиян от европейските и съседните балкански народи: гърците (до средата на XIX в.), французите, австрийците,
германците, руснаците и пр. За модернизацията в търговско-образователната област помагат още и създадените през 60-те години на века в Цариград Роберт
колеж и Галатасарайския лицей, също способстващи за западното (американско,
английско, френско) влияние сред българите. В тях се усвояват счетоводни и търговско-правни знания, а още от началото в тези училища учат немалко българи. Процеси на обмен се наблюдават и с османския образователен модел от втората половина на XIX в., изграждан под въздействието на френския опит.
31
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Заключение
Разглеждана под този ъгъл, търговската просвета се превръща във важен
фактор, модернизиращ и европеизиращ българското възрожденско общество.
Представеното изследване е историческо и няма за цел да натрапва паралели със съвременността, но ако все пак се доверим на великата мисъл на
Марк Тулий Цицерон „Historia magistra vitae est” („Историята е учител на живота”), то можем да изведем следните поуки от миналото за настоящето:
1) Модернизацията в специализирното търговско и счетоводно образование е процес, който бележи още самото му начало на българска почва –
втората и третата четвърт на XIX в. Примерът на българските възрожденци е поучителен – чуждият опит и модерното знание трябва да се
усвояват, но задължително след като бъдат адаптирани и съобразени с
местните условия, с националния манталитет. Така процесът е по-ефективен.
2) В този процес водещи трябва да бъдат потребностите, наложени от
пазара. Държавната намеса е важна, но само за неговото подпомагане
и стимулиране.
3) И може би най-важният извод, извлечен от наблюденията върху историята на европейското (и по-конкретно, на българското) специализирано образование – търговско, счетоводно, въобще икономическо, е, че
неговото развитие от Ренесанса до днес налага нуждата професионалното обучение да се развива на базата на класическото хуманитарно
знание. Изолирането и самозатварянето на специализираните дисциплини от един по-широк фундамент е пагубно за модерното икономическо образование. Показва го опитът на възрожденците, в още по-голяма
степен го показва моделът на съвременното универитетско образование, на водещите университети в света.
Създадените през Българското възраждане традиции имат своето естествено продължение в годините след Освобождението (1878), когато с ентусиазирани „по възрожденски” дейци и отново с привнесен от Европа опит се доразвива средното и се поставя началото на висшето търговско (икономическо)
образование у нас.
THE MODERN COMMERCIAL AND ACCOUNTING CULTURE
IN THE EDUCATIONAL MODEL OF BULGARIAN
NATIONAL REVIVAL – INITIAL MANIFESTATIONS AND DISSEMINATION
Assoc. Prof. Dr Ec. Sc. Ivan Rоussev
Abstract
The object of presentation in the article are the initial manifestations and forms of
dissemination of the modern commercial and accounting culture in the educational model of
Bulgarian National Revival (the beginning of the XVIIIth c. – 1878). Various aspects of the
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theme have already been the object of scientific interest. Here, on the basis of additionally
drawn source material there is made an attempt at a generalized and analytical exposition of the
issue with a view to outline the experienced foreign influences; the ways in which these
influences reached Bulgarians who lived during the Bulgarian national revival; their adoption
and further development in time; the peculiar Bulgarian way in the modern commercial and
educational area of the XIXth century.
СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА КОММЕРЦИИ
И БУХГАЛТЕРИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ БОЛГАРСКОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ – НАЧАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Доц. д-р ист. н. Иван Русев
Резюме
Объектом представления в настоящей статье являются начальные проявления и
формы распространения современной культуры коммерции и бухгалтерского учета в
образовательной модели Болгарского возрождения (начало XVIII в. – 1878 г.). Различные
аспекты темы уже становились объектом научного интереса.
На базе дополнительно привлеченного материала здесь предпринята попытка обобщенного и аналитического изложения проблемы с учетом определения зарубежного
влияния; способов, по которым это влияние достигает до болгарина эпохи Возрождения;
их восприятия и развития во времени; специфического болгарского пути в современном
коммерческом и связанном с ним образовательном пространстве в XIX веке.

