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4 Петър Иванов

Сълзите на Даскал Петър Иванов*

Прозрения от Българското възраждане до наши дни
Посвещавам на проф. Димитър Кенанов

В монографията си за големия старозагорски поет Кирил Хрис-
тов видният наш литературен историк и проникновен народовед 
Михаил Арнаудов с право отбелязва, че „едва ли има друг българ-
ски град като Стара Загора, който да е дал на Отечеството ни та-
къв голям брой талантливи дейци в полето на духовната култура“! 
Ала „немислимо е да се говори за литературната слава на Стара 
Загора, без да се отдаде по достойнство дължимото и на нейните 
революционери, един от които е първият старозагорски поет, въз-
рожденецът Петър Иванов“ – допълва сякаш индуктивно, през 70-
те години на XX век в списание „Пламък“ (бр. 3, 1976), размислите 
на академик Арнаудов и литературният изследвач-документалист 
Никола Ферманджиев…1 Но да разгледаме в обобщен идейно-съ-
поставителен, бихме казали по-скоро панорамен план (макар в 
някои отделни аспекти и фрагментарно) комплексната творческа 
личност на Даскал Петър Иванов (1847 – 1927)! Преди това е нуж-
но да отбележим, че подобен интегрален подход по отношение на 
Петър Иванов е ползван сполучливо още навремето – през 70-те 
и 80-те години на XX век, и от старозагорския литературен кри-
тик Стоян Стаев в някои от статиите му за първия старозагорски 
поет, отпечатани в регионалната периодика – основно във вестник 
„Септември“ и литературен алманах „Хоризонт“.

Едновременно със своята веща учителска и разнопосочна 
обществена дейност, роденият през 1847 година в Стара Загора 

* Вж. МАТЕВ, Иван. Старозагорският възрожденец Даскал Петър Иванов 
(1847 – 1927). Литературно-творчески житиепис. – В: Старобългарската кни-
га – съдба и мисия. Юбилеен научен сборник в памет на проф. Куйо М. Куев 
(1909 – 1991), по случай 100-годишнината от рождението му. Издават: Велико-
търновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Научноизследователски 
център „Търновска книжовна школа“, Университетско издателство „Св. св. Ки-
рил и Методий“, Велико Търново, 2012 г. (За Петър Иванов – вж. с. 317 – 335)
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Петър Иванов, който бил изключително ерудирана личност – ис-
тински български интелектуалец, завършил в 1864 година с отли-
чие гимназия в столицата на свободна Сърбия Белград и пълния 
6-годишен курс (1864 – 1870) на тамошната Духовна семинария, 
се налага още на младини и като твърде известен за времето си 
книжовник!2 Не е случайно, че първата негова публицистична 
статия – „Народний учител, неговото поведение и длъжност“, е 
публикувана в Цариград още през 1869 година в редактирания от 
Петко Р. Славейков реномиран национално-просветителски вест-
ник „Македония“ (бр. 21, 19 април).3 През следващото бурно десе-
тилетие до Освобождението, Петър Иванов сътрудничи постоян-
но със свои статии, социално-педагогически трактати, дописки, а 
и рецензии и най-вече стихотворения предимно в издаваните на 
български език в отоманската столица елитни тогава (цариград-
ски) списания и вестници: в. „Македония“ (1869, 1871), „Право“ 
(1871 – 1873), „Шутош“ (1874), „Напредък“ (1874 – 1877), „Зорница“ 
(1877); сп. „Читалище“ (1871, 1874, 1875), „Училище“ (1872, 1876), 
„Ден“ (1875).4

Все по онова време Петър Иванов е започнал вече и своята 
преводаческа дейност.5 Първата му преводна книга – „Ракийска 
чума“ от Хайнрих Чоке, излиза през 1873 година също в Цариград. 
През зимата на 1875 година в Цариград той превежда и разказа 
на Виктор Юго „Сиромах Клавдий“, появил се своевременно във 
вестник „Напредък“ (бр. 28 – 33, 8 февруари – 15 март)6, а по-сетне 
и „Гарибалди – чърти от живота му“ – творба, отпечатана едва 
след Освобождението.... Но от цариградския период на П. Иванов 
е и класическият му превод на извънредно оригиналния трактат 
от д-р Мирослав Йованович: „Хигиена на българския народ“7, из-
лязъл по-сетне (през 1881 г.) в Сливен. 

Разбира се, името на Петър Иванов става популярно преди 
всичко като име на поет! Първото му стихотворение – „Пролет 
доде“, е обнародвано на 14 април 1872 година именно в книжка 7-а 
на цариградското литературно-просветно списание „Училище“. 
След това той активно пише и печата в Цариград и други свои пое-
тични творби, които събира и включва в първата си стихосбирка –  
„Стихотворения от П. Иванов (Стара-Загора). I.“, съдържаща 141 
страници, издадена (закономерно) в Цариград през 1875 година от 
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известната българска Книгопечатница „Напредък“. А ръкописът 
на подготвения за печат втори поетичен сборник на Петър Иванов, 
чийто редактор в началото на 1876 година (според проучванията на 
историка от Старозагорския музей Нейчо Кънев) бил Христо Ботев, 
за жалост изгаря на 19 (31) юли 1877 година в ужасния пожар, с кой-
то Сюлейман паша садистично унищожава Стара Загора!

Обаче, длъжни сме да подчертаем, че първата си лирическа кни-
га („Стихотворения“) Петър Иванов носталгично посвещава през 
1875 година в Цариград тъкмо на своя съгражданин и най-близък 
духовен приятел – старозагорския учител и революционер, съра-
тника на Апостола Левски – Кольо Ганчев. Върху заглавната стра-
ница на стихосбирката си Петър Иванов е засвидетелствал знаме-
нателното откровение: „Посвещава се жаркому приятелю моему 
г-ну К. Ганчеву въ знакъ на най-искрената ни приятелска любовь. 
Съчинителътъ.“8… И Кольо Ганчев, и Петър Иванов обаче едва ли 
са предполагали, че наскоро след излизането на стихосбирката – 
всъщност след краха на Старозагорското въстание от 1875 година, 
в което те участват – и двамината ще бъдат хвърлени от турците в 
Старозагорския затвор! Ала докато поетът Петър Иванов, поради 
„недоказана вина“, след неколкомесечен кошмарен престой в зан-
даните на Стара Загора и Одрин, бил освободен, то ръководителят 
на Старозагорския революционен комитет Кольо Ганчев завършва 
живота си твърде мъченически – обесен е полусляп, след зверски 
инквизиции в конака, от турските власти (заедно с още двама ста-
розагорски революционери – Господин Михайловски и Сава Си-
лов) на 19 май 1876 година в родната Стара Загора...9

Забележителен и същевременно символичен е фактът, че за 
стихосбирката на старозагорския поет Петър Иванов на 3 август 
1875 година (в годината на нейното появяване в Цариград) в дале-
чен Букурещ е публикувано литературно-оценъчно съобщение (и 
то) лично от Христо Ботев – в един от авторските броеве (№ 24) 
на неговия революционно-обществен вестник „Знаме“10; а след ня-
колко месеца – на 10 януари 1876 година, вече се появява и вторият 
положителен отзив за Петър-Ивановия лирически дебют, но сега в 
цариградския вестник „Напредък“ (№ 76), вероятно от неговия ре-
дактор Иван Найденов, който фактически затваря на този етап ду-
ховно-географския кръг около 28-годишния старозагорски поет.
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Петър Иванов е поет песенник! Някои негови творби още от 
първата му лирическа книга „Стихотворения“ (1875) стават извън-
редно популярни именно като песни. Такъв е случаят например 
със стихотворението „Вдовица“, което той пише през 1873 година, 
докато е учител в Карнобат. Тъкмо като песен това произведение 
овладява цяло Българско, но се пренася и отвъд Дунава – запява 
се масово с прискърбие от българските хъшове в Румъния. Ето и 
фрагмент от този любим някога, печален текст:

<...> На край от село къщица мала.
Там майка дреме йощ не заспала;
Жалостно гледа свойте дечица.
С’ сълзи ги мие, горка горчица.
Гледа ги, гледа, па после плаче,
На гърди туря малко сираче,
Със думи жални, жални, печални.
Дума на деца, що лежат гладни:
„Спете спокойно, ангели мили,
Бог нек’ се над вас жалостни смили.
Ни хлебец имам, ни искра огън.
С’ що ще ви стопля, нахраня заран?
Един имах добър бащица,
От вас г’ отдели кръвна убийца;
Той се за вази бедните труди,
Кръвнишка ръка във гроб го гуди! <...> 

(Из „Вдовица“ – Карнобат, 1873)**

Наистина, интересна е съдбата на Петър-Ивановите стихове, 
значителна част от които (както е видно) се превръщат спонтанно, 
подобно на фолклора, в песни... Става така, че те донасят по-голя-
ма слава и радост на създателя си, отколкото редица не по-малко 
значими, но другожанрови негови творения. Бихме обобщили, че 
Петър Иванов добива национална известност и нашумява в лите-
ратурния практически процес на късното ни Възраждане предим-
но с „песните“ си! Затова с право, по повод смъртта му, Димитър 
Бабев пише: „Като поет той (Даскал Петър Иванов – б.м. И.М.) е 

** Вж. ИВАНОВ, Петър. Из „Вдовица“. – В: Въздишки и сълзи. Сборник стихо-
творения (от П. Иванов). Стара Загора, печ. Светлина, 1925, с. 45 – 46 (вж. с. 45).
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живял в сърцата на поколенията с няколко песни, от които дъха 
любов към родината и копнеж за свобода. Доскоро нашите бащи 
пееха неговата пълна с носталгия и дълбока любов към измъче-
ното ни Отечество песен „Ах, другари, чуйте мене…“ (или как-
то е авторовото ѝ заглавие „Затворник на заточение“ – б.м. И.М.). 
От своя страна би трябвало да посочим още, че както поетът сам 
свидетелства през 1884 година в мемоарните си бележки „Въспо-
минания от разбърканите времена“ (Книгопечатница „Напредък“, 
Пловдив), своята драматично-трагедийна балада („Затворник на 
заточение“) Петър Иванов създава в екстремалната обстановка 
като турски заключеник в Стара Загора, когато в края на 1875 го-
дина една част от старозагорските революционери са изпратени в 
Диарбекир, а той бива прехвърлен в Одринския зандан.

Но да съпреживеем емоционално и психологически и в лири-
ческата му пълнота драматичното душевно състояние на затвор-
ника Петър Иванов от бунтовно-скръбната старозагорска 1875 го-
дина, състояние, съхранено и днес в горестния му песенен вопъл 
„Ах, другари, чуйте мене…“:

Ах, другари, чуйте мене:
Може би за сетен път.
Другаря ви клетник стене,
Че оставя бащин кът.

Със надежда, че ще вида,
Скоро този белий свят.
Аз се крепих без да вехне,
Младостта ми като цвят,

Но надеждата изчезна,
Мойто сърце вехне веч.
Виждам, братя, че съдбата,
Ще ме прати на далеч.

Между хора непознати,
В’ непознат за мене край.
Сбогом, мила и другари,
Сбогом, земя, земен рай!
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Ах, дано е близък, братя,
Злочестия този час,
Да не гледам, да не слушам,
Да забравя всичко аз,

Да не гледам вече мъки,
Що домашните търпят,
Да не гледам, да не слушам,
Плач и сълзи как текат!

Аз желал бих да загина,
Между нашите деди,
Но съдбата е решила,
Да умра аз във беди.

Без да има на гроба ми,
Някой да заплаче с’ глас.
Сбогом, братя, спомняйте си,
И за мене в’ този час.

(„Затворник на заточение“ – Стара Загора, 1875)***

Задълбочената си книжовна дейност Петър Иванов продължа-
ва неотклонно и след Освобождението на България. До края на 
дните си, които приключва на 2 февруари 1927 година в родния си 
град, заобиколен с всеобщото внимание и почит на старозагорци, 
поетът сътрудничи на още множество старозагорски и национал-
ни вестници и списания11, каквито са: сп. „Наука“ (Пловдив), „Ис-
кра“ (Шумен), „Български преглед“, „Периодическо списание“; 
в. „Марица“, „Южна България“, „Илюстрация светлина“ и др. В 
този не по-малко интензивен, втори житейски и творчески пери-
од, Петър Иванов съумява да издаде през 1884 година в Пловдив 
своята оригинална, вълнуваща драма в три действия „Апостоли 
за свободата“ (рецензирана през 1890 година в кн. XV на „Перио-
дическо списание“ от проф. Иван Димитров Шишманов) – посве-
тена на Старозагорското въстание от 1875 година и последвалите 

*** Вж. ИВАНОВ, Петър. Затворник на заточение (Ах, другари, чуйте мене...). –  
В: Из цитир. сб. Въздишки и сълзи…, с. 47 – 48.
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драматични, фатални за Стара Загора събития – включително до 
лятото на 1877 година; а в същата 1884 година, също в Пловдив, 
Петър Иванов отпечатва в уважаващото го още от цариградския 
му период Книгоиздателство „Напредък“ и разгледаните вече ав-
тентично-документални мемоари „Въспоминания от разбъркани-
те времена“.

Освен че „Въспоминания“-та на Петър Иванов са първата ме-
моарна следосвобожденска книга на старозагорски автор, те съ-
бират във фокус таланта на твореца, като национално ангажиран 
писател и ревнив, съхранил безброй факти от българската съдба, 
публицист. И тази благодатна творческа симбиоза, която откри-
ваме и в пиесата му „Апостоли за Свободата“, закрепява морално, 
но и трасира идейно пред Петър Иванов пътя на достоверността и 
реалната, изстрадана истина за трагичните и героични, по същес- 
тво небивало скръбни, последни робски години от историята на 
Старозагорския край. 

От друга страна, следосвобожденската литературна дейност 
на Петър Иванов се проявява в качеството си и на своеобразен 
социално-творчески еталон, доказващ, че старозагорските авто-
ри като Атанас Иванов, Александър Козаров, Христо Ваклидов, 
Атанас Илиев, Стефан Киров, Димитър Наумов и т.н. – познати 
чрез печата още преди Освобождението, сега отново възстановя-
ват своето присъствие в местния, а и в общобългарския книжовен 
живот. Тезисно е представен този възходящ, но не и безболезнен 
преходен процес, от изследователката на Българското възражда-
не доц. Величка Койчева в документалната ѝ статия „Обновени 
книжовни традиции“ (Стара Загора, „Септември“, бр. 62, 1979), 
където личността на писателя Петър Иванов основателно се из-
тъква като символ на един от духовните лидери и на новото, все 
още пламтящо с огъня на Възраждането, време... Въпреки това, 
зловещият спомен за свирепото клане на българите християни и 
огненото погубване на Стара Загора от османците през лятото на 
1877 година, е завинаги жив в съзнанието на Петър Иванов, заг-
нездил се е като змийско кълбо в чувствителната душа на поета!

През юли – август 1877 година Сюлейман паша (зад чието 
привнесено турско име реално се крие злокобната персона на 
помохамеданчения френски евреин – професора по литерату-
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ра и „хуманитаристика“ от парижката Сорбона, Соломон Леви 
Авиш12) преднамерено и съзнателно подлага православна Стара 
Загора на тотално унищожение и планиран геноцид! За кърва-
вата огнена вакханалия, покосила богатия възрожденски и пре-
успяващ до това фатално лято търговско-занаятчийски град – 
признат още по онова време (и заради будната си интелигенция) 
за център на Горнотракийската низина, свидетелстват редица 
разкази и записки на спасили се по чудо очевидци. Такива са 
например документите, оставени от местния старозагорски учи-
тел – националреволюционер, поет и общественик Даскал Петър 
Иванов – участник в Старозагорското въстание от 1875 година, 
един от организаторите на Априлското въстание от 1876 година, 
бивш турски затворник в Стара Загора, както отбелязахме, „оби-
тател“ и на одринските тъмници (1875 – 1876), а по-сетне, след 
Освобождението – почетен член на Българската академия на на-
уките (тогава Българско книжовно дружество) с академичен акт 
от 6 август 1884 година.

Но, ако локализираме и някои от регионалните приноси на 
Петър Иванов в духовния и социалния живот на Стара Загора, 
ще припомним, че възрожденецът и негов съвременник Кольо 
Стоенчев, от своя страна, свидетелства как „<…> Даскал Петър 
Иванов основава към старозагорското читалище „Родина“ през 
1870 година първия предосвобожденски Любителски оркестър в 
Стара Загора със солист – първия старозагорски цигулар, всеоб-
що обичания от старозагорци учител Кольо Ганчев“. А оркестъ-
рът, ръководен от Петър Иванов, освен че свирел в Стара 3агора, 
посещавал и градовете Чирпан и Казанлък, и близките до Казан-
лък будни подбалкански села Шипка, Енина, Мъглиж, където по 
думите на К. Стоенчев „се даваха вечеринки и най-главното –  
подготвяха се людете за делото“13 – става въпрос за национал-
ноосвободителното движение и духовния кипеж около предсто-
ящото Старозагорско въстание през 1875 година.

Същевременно, в своите възпоменателни бележки от 20-те 
години на XX век, възрастният вече старозагорски учител Пе-
тър Иванов споменава между другото: „Непосредствено след 
Освобождението бях назначен от Временното руско гражданско 
управление за Председател на Административния съвет на Стара 
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Загора, а като се установи Румелийското автономно правител-
ство, изпратиха ме за Околийски началник в град Казанлък“. На 
посочената висока длъжност в Казанлък Петър Иванов остава от 
пролетта на 1879 до края на 1880 година.14 За този възлов период 
от строителството на новоосвободената през 1878 година българ-
ска държава, в който активно участва Петър Иванов, освен адми-
нистративните документи, емоционален спомен ни предоставя и 
един негов, запазил се от патината на времето, частен артефакт. 
Имаме предвид малко известния до днес художествен фотопорт-
рет на околийския управител на град Казанлък – старозагорецът 
Петър Иванов, който изпълвайки Христовата възраст, си е на-
правил знаменателна снимка в едно от тогавашните казанлъшки 
фотоателиета; изпращайки образа си в родната Стара 3агора със 
сърдечно ръкописно посвещение към своя съгражданин, близък 
приятел и духовен съратник – възрожденския интелектуалец 
д-р Тодор Стоянович. Фотодокументът, изложен понастоящем в 

Портрет на старозагорския възрожденски поет и революционер Петър 
Иванов от периода му като околийски управител на Казанлък (1879 –  
1880). С автограф и посвещение към неговия съгражданин, близък при-
ятел и духовен съратник д-р Тодор Стоянович. 
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експозицията на Музей „Литературна Стара Загора“ и датиран 
собственоръчно на 29 юни 1880 година от Петър Иванов, гласи:

Уважаему моему 
приятелю Г-ну Д-ру Т. Стояновичу 
въ знакъ на искреностъ.
                        П. Ивановъ (автограф)

Казанлъкъ 
29 Юний 1880.

Благодаря за
поздравленията.15 

(Вж. Музей ЛСЗ – ОФ „П. Иванов“, № 2545)

Тук би трябвало да отбележим, че поводът за поздравления-
та на старозагореца д-р Тодор Стоянович, отправени към Петър 
Иванов, засега не е фактологически изяснен! Но той едва ли може 
да бъде пряко свързан (и) с 33-тия рожден ден на Даскал Петър 
Иванов… Защото П. Иванов е роден през октомври 1847 година16, 
както той собственоръчно пише през 1921 година в своето „Био-
графическо изложение“ – отговор до Българската академия на на-
уките в София. А датираният от самия него ръкописен автограф 
върху гърба на портретната му снимка, изпратена от Казанлък в 
Стара Загора, сочи, че е поздравен от д-р Т. Стоянович преди края 
на месец „Юний 1880“. И ще подкрепим безусловно позицията си, 
цитирайки началото на запазения в Музей „Литературна Стара 
Загора“ (Вж. Музей „Литературна Стара Загора“, ОФ „П. Иванов“, 
№ 1430)17 автентичен ръкопис от черновата на писмото – от девет 
страници, което през есента на 1921 година Петър Иванов изпра-
ща до БАН:

До Българската Академия на Науките 
В София

Съгласно писмото от 8.VII. т. г. (1921 година – б.м. И.М.) 
от Българската Академия на Науките, имам чест да Ви съобщя 
следните биографически черти от живота ми.
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Родил съм се в гр. Стара Загора в 1847 год. през м-ц октомврий. 
Първоначалното си образование съм придобил във току-що 
устроеното взаимно училище при църквата ,,Св. Димитър“. 
След свършването на първоначалното си учение във взаим-
ното училище в 1861 год., продължих учението си в класното 
„Св. Николско“ у-ще. Тук, след свършването на предоготови-
телния и първи, и втори кл., Ст. Загорската религиозна об-
щина в 1864 г., за доброто ми учение и добро поведение, ме 
изпрати, заедно с двама другари, да продължиме учението си 
в Бялград – Сърбия.“ (и т.н.) (Музей ЛСЗ, ОФ, № 1430).

И на целия този пространен, но и респектиращ национален, 
политически и социално-административен фон, обграждал и съ-

Факсимиле от черновата на ръкописното писмо на Петър Иванов от 
1921 година до Българската академия на науките в София (Музей ЛСЗ, 
ОФ „П. Иванов“, № 1430. Обнародва се за първи път).
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щевременно обгрижвал достойното личностно съзиждане на невъ-
образимо честния и пословично строг към себе си български въз-
рожденец Петър Иванов – феномен, който половина столетие след 
Старозагорските и Априлските революционни събития през 70-те 
години на XIX век, той несъзнателно сам ще докаже в собствената 
си автобиография, изпратена от него на 5 септември 1921 година 
до Секретариата на Българската академия на науките в София, с 
още по-голяма сила и смразяваща достоверност звучат спомените 
му за апокалиптичния ефект от Сюлеймановия погром над Стара 
Загора. Съхранени предимно в мемоарната му книга „Въспомина-
ния от разбърканите времена“, издадена (да припомним) през 1884 
година от Книгоиздателство „Напредък“ в Пловдив, те са особено 
показателни и за самата човешка същност на все още младия – 
едва 37-годишен автор, който пише своите драматични спомени 
не само с мастило, а и с кръв от сърцето си...

Когато през 1878 година Петър Иванов се завръща в повторно 
освободената (на 13 януари с.г.) от русите Стара Загора, той виж-
да града като една огромна развалина – мъртвило, което сякаш 
„нивга не може да се въздигне“ след унищожителните пожарища 
и свирепата сеч на турците: 

<…> По улиците – само кости и черепи, на изкланите христия-
ни от ордите на Сюлейман паша – изплаква с вопъл перото на Дас-
кал Петър Иванов. – Нищо не виждаше човек – освен кости и чере-
пи, а сам-там и женски коси, окапали от изгнилите женски глави… 
Едно басносоловно множество кучета, които се бяха настървили 
от яденето на човешко месо, придаваха още по-голям страх със 
своите диви и необикновени виения... 

<…> Обиколих баира, наречен „Аязмото“ – продължава мрач-
ния си разказ Петър Иванов. – Тук се натъкнах на най-безчеловечни 
свирепости. На едно дърво видях да виси голям човешки скелет; 
обесений нещастник се беше сплул на дървото, без да има кой да го 
снеме. Току в края на града видях жертвеници, дето живи хора – 
българи, са били горени. А на клона на едно дърво – изсушена кожа. 
Повзрях се в нея и за голямо изумление видях, че това бе человеческа 
кожа, от което заключих, че нещастникът е бил дран жив. Тази 
(человеческа) кожа после се тури в спирт и, когато един английски 
кореспонден мина през града ни (Стара Загора – б.м. И.М.), дадохме 
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му я да я занесе подарък на Биконсфилда... (Става въпрос за лорд 
Биконсфилд с юдейско име Бенеамин Дизраели: 1801 – 1881, оглавя-
вал британското консервативно правителство след 1868 година: 
закрилял Отоманската империя, прикривайки турските зверства 
спрямо българите по време на Априлското въстание през 1876 г. 
и Руско-турската Освободителна война от 1877 – 1878 г.; обявил 
се срещу прилагането на обективния Санстефански договор от 19 
февруари (3 март) 1878 г.; известен и като един от инициаторите 
за разпокъсването на България на зловещия Берлински конгрес от 1 
юли 1878 година. – б.м. И.М.). 

<…> От разказа на някои стари жени – продължава спомени-
те си Петър Иванов, които случайно останали живи и които били 
свидетели на турските свирепства (в Стара Загора), научих, че 
младите жени и девойки, които имали злощастието да попад-
нат в ръцете на зверовете – турци, били предмет на най-позорни 
изтезания. Едно множество голи млади жени са били принужда-
вани да играят хоро, а след като мъчителите им наситили скот-
ските си страсти, изклали ги до една…

Ти, читателю, трепериш от тия ужаси. Имай присъствие на 
духа!...“18 – заключава с болестна горест Даскал Петър Иванов.****

Но потресаващ в случая е и корпусът от 21 свитъка със спо-
мени на участници в Руско-турската освободителна война и сви-
детели на кланетата и разоряването на Стара Загора от Сюлейман 

**** За Сюлеймановия геноцид над християнското население в Стара Загора –  
вж. също: 1. МАНОВ, Георги. Даскал Петър Иванов. – В: Антени, бр. 49 – 881 
от 9.ХII.1987 г., София, с. 15.; 2. ХАДЖИХРИCTОB, Иван, Иван МИРЧЕВ. 
Предговор. – В: ИВАНОВ, Петър. Въздишки и сълзи. Стихотворения. Печат-
ница Светлина, Стара Загора, 1925, 51 с., вж. с. 3 – 6. – Също там: Петър 
Иванов. Библиография, с. 49 – 50.; 3. ДИМИТРОВ, Георги. Страданията на 
българите и Освобождението на България през 1877 – 78 год. София, 1899 г. 
(Виж. и Второ издание: Църковно настоятелство при храма „Св. Троица“ – 
гр. Стара Загора. Печат: Дъга +, Стара Загора, 2007, 368 с., вж. с. 142 – 216);  
4. ИЛКОВЪ, Димитъръ. Приносъ къмъ историята на градъ Стара-Загора. Из-
дава: Старо-Загорското Градско Общинско Управление, Търговска печатни-
ца, Пловдивъ, 1908 г. (Вж. също: ИЛКОВ, Д. Принос към..., Фототипно изда-
ние. Печатница Шибилев, Стара Загора, 2004, 256 с., вж. с. 194 – 248).
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паша през юли 1877 година – оригинални документи, които днес 
се съхраняват във фондовете на Музей „Литературна Стара За-
гора“ (ОФ № 2518: а – х). Ръкописните свитъци са плод на свое-
образна историко-документална анкета, осъществена спасително 
от ученици в IV клас на Старозагорската мъжка гимназия „Иван 
Минчов Вазов“ през учебната 1895 – 1896 година. Тук първият 
старозагорски поет – Даскал Петър Иванов, в качеството си на 
училищен инспектор, отново става инициатор на едно необикно-
вено, високо патриотично и твърде актуално за времето си (а и за 
днешния ден) начинание, задавайки тъкмо такава тема – „Споме-
ни от разорението на Стара Загора през лятото на 1877 год.“, на 
своите възпитаници! Все пак, да изведем като автентично исто-
рическо доказателство имената на старозагорските младежи, про-
вели преди 127 години скръбната старозагорска мартирологична 
анкета: Атанас Жеков, Николай Димитров, Давид Ааронов, Васил 
Иванов, Руси Тодоров, Нейчу Желев, Иван Василев, Васил Йов-
чев, Д. Йовчев, Стефан Танев, Марко Жечев, Въсю Колев, Ст. Руев, 
Тодор Марков, Димитър Атанасов, Димо Грозев, В. Маринов, Сте-
фан Димитров, Наню Динев, Йосиф Стоилов.

Характерно е, че собственоръчно описаното от учениците 
в анкетите съвпада напълно с историческите факти, покрива се 
плътно с достоверността на официалните руски и западни свиде-
телства за клането и опожаряването на Стара Загора през юли –  
август 1877 година, както и с фактологията, изложена в уникална-
та книга на историка Георги Димитров – „Страданията на бълга-
рите и Освобождението на България през 1877 – 78 год.“ (София, 
1899), което е абсолютен белег за автентичността на изворите, за 
реалността на грозните садистични събития при погрома на Стара 
Загора.19 Повтаряме – документиран геноцид, „отнел живота на 
близо петнадесет хиляди православни българи, невинни гражда-
ни на Стара Загора и околността“20 – зловещо военно престъпле-
ние, довело през следващото столетие и половина до демографски 
срив в тази част на Горнотракийската низина…

Многозначително е, че четири десетилетия след появата в 
Пловдив на разтърсващите старозагорски „Въспоминания от 
разбърканите времена“ на П. Иванов (1884), двама потомствени 
старозагорци – видните поети символисти Иван Хаджихристов и 
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Иван Мирчев, по своя инициатива и в знак на особената си почит 
към своя достоен по-възрастен съгражданин и обичан учител Дас-
кал Петър Иванов, подбират и издават през 1925 година в извест-
ната старозагорска Книгопечатница „Светлина“ – под заглавието 
„Въздишки и сълзи“, 26 негови стихотворения, преобладаващата 
част от които са сътворени в годините след Освобождението. Но и 
тук новото свободно поколение българи ще преоткрие художест-
вено и ще съпреживее исторически класическите за поетичния 
дух на Петър Иванов творби – „Вдовица“ и „Затворник на заточе-
ние“! Особено впечатляващ в това издание обаче е предговорът на 
съставителите. Високият интелект, универсалното светоусещане, 
но и възрожденски будната гражданска съвест на модерните вече 
поети Иван Хаджихристов и Иван Мирчев им дават естествената 
възможност – обръщайки се експресивно към творческата личност 
на своя духовен събрат Петър Иванов, да осъществят фактически 
едно евристично-синтезирано, но безкрайно дълбоко и проникно-
вено, овладяващо навлизане в подмолите на трагичния български 
дух. За да съзрем обективно, но и с обяснима тъга гузната истина 
за разкъсаната и кървяща от столетия национална съдба на Бъл-
гария... Нека съпреживеем и ние въпросните встъпителни, непод-
властни на времето, редове на съставителите: 

„А беше време, когато под камъка на петвековното ни 
робство, като че ли изчезна ваянието на миналото и като че ли 
залезе видението на нашето бъдеще“ – почти мистично простен-
ват гласовете на двамата поети! За да продължат без милост, 
но сякаш самоубийствено, мрачната си национално-психологиче-
ска вивисекция: „Духът ни помина и сърцето ни се затвори за 
онова, което се нарича свобода, език, род, родно училище, своя 
църква, своя вяра дори. Изоставени, двойното иго над българи-
те вършеше своето опустошение! Трагическа съдба ни хвърли в 
безизходно отчаяние и в продължение на пет столетия не ни се 
позволи да осъществим нито една гранка от многостранния чо-
вешки копнеж. Всички устои на живота ни бяха разхлабени – и 
пропадаха. Не ни бе възможно да осветим нито една тайна. Бъл-
гарската душа бе откъсната от света и нещата. – Твоят дом не 
беше сигурен. Ятаганът беше по-силен от теб. В твоята църква 
ти отиваше да се молиш, но свещениците бяха комисионери на 
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Фенера, ти не ги разбираше, ти нямаше църква! Бог беше забра-
вил да сложи ръка за благословия. И майчиният писък се носеше 
из полето, отваряше път през пшеницата и питаше за своя син. 
Страдание след страдание, но едно страдание, което заживя у 
теб. То застана в съзнанието ти като ядка. Ти се отсеби и в 
бездната на твоето поругание, страданието стана лаборатория 
за възкресение на твоята нова душа – по-велика от другите, за-
щото бе минала през огън и разпятие. Тази нова душа бе вик за 
свобода.“21 (Посоч. съч., с. 3).

Едва ли би могло да се открие в новата българска литература –  
през целия XX век, по-концентрирано, по-философски осмисле-
но, но и по-лирически, а и словесно обобщено съждение за съдба-
та на българския народ, обречен пряко волята му да бъде роб на 
едно иноверно, чуждо, варварско, пришълско племе – и то през 
петте най-активни и решаващи за цивилизационното култивира-
не на Европа столетия... Православната скръб, плачът на сърцето 
у поетите Иван Хаджихристов и Иван Мирчев тук са очевидни! 
Историческата и нравствена драма на българския дух явно е раз-
къртила символичния порив и на техните души, но все пак не ги 
е смазала. Старозагорското им гордо потекло, преодоляло в съ-
сирека на времето кървавото кръщение от юли 1877 година, им 
помага да съберат отломъците, да прогледнат и във вътрешния 
духовен свят, в абстракцията, наречена съдба на нацията. Защо-
то и най-дребният работник в националния живот, търсещ това 
вътрешно наше, забравено, но безценно българско богатство, е 
свещенослужител за възкресение на българската душа, „че негли 
това е епоха – средоточие, около която се формира днес нашата 
съдбовна действителност…“22 (Пак там, из „Предговор“).

Все пак, да не пропущаме, че особено значимо и приносно 
в поетичния сборник „Въздишки и сълзи“ е приложението към 
творческия портрет на Даскал Петър Иванов – „Библиография-
та“23 (с. 49 – 50) като финал, с който съставителите са обогатили, 
но буквално и литературно извисили фигурата на големия старо-
загорски възрожденец. Изключително важен в случая е фактът, че 
Иван Хаджихристов и Иван Мирчев са включили в раздела „Пре-
води“ заглавието и на преведения от Петър Иванов и отпечатан 
през 1880 година в Пловдив основополагащ труд на руския щабен 
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офицер и пръв военен комендант на новоосвободената Стара Загора 
полковник Фьодор Депрерадович: „Боят при Стара Загора“24 – загла-
вие, идентично с възловото военно-историческо събитие, отразило 
се фатално на родния град на поета, но и на всички тогавашни (и 
по-сетнешни) поколения старозагорци, на всички българи... Защото 
действително боят при Стара Загора на 19 (31) юли 1877 година е 
възлов за целия следващ ход на Руско-турската война, той се очер-
тава като военностратегически особен момент, като времева де-
маркационна линия, трасирала пътя на освободителите чак до Сан 
Стефано в сюблимния 3 март 1878 година! Разбира се, въпросът за 
определения със заповед на генерал Гурко на 12 (24) юли 1877 го-
дина – при първото влизане на русите в Стара Загора, пръв военен 
комендант на току-що освободения град полковник Фьодор Деп- 
рерадович, е достатъчно добре осветлен и в наши дни – например 
в подчертано ценната за старозагорската летопис енциклопедич-
на книга от 2004 година на изследователското трио: Иван Аяров, 
Нейчо Кънев, Невена Ганева – „Възрожденска „Акарджа“ и Стара 
Загора“25 (вж. с. 28), което индиректно, но фактически категорич-
но допълва мнението, че навремето творческият подход на Даскал 
Петър Иванов към труда на руския офицер Фьодор Депрерадович 
не е бил случаен. В избора си възрожденският старозагорски поет, 
преводач и общественик Петър Иванов се е ръководил преди всич-
ко от своето дълбоко вътрешно убеждение, от душевните си пра-
вославни пòплаци и зова на славянската кръв... Представяйки на 
български език, едва три години след събитието, военния трактат 
на Депрерадович за кървавия Старозагорски бой от 19 (31) юли 
1877 година, Петър Иванов всъщност директно изтръгва от спо-
мена за онова знойно лято непреходни, душеспасителни поуки за 
бъдещето, но съумява интуитивно, а и реално да обобщи в пълна 
мяра и собственото си съдбовно предчувствие!

Завърнал се непосредствено след Освобождението, след дълго 
и опасно митарство от Цариград – през Гърция, Италия, Хърватия, 
Сърбия и Румъния, в опожарената Стара Загора, Петър Иванов за-
варва дома си по чудо непокътнат – и възприема това явление с 
всичката дълбочина на православното си изживяване като „Божия 
поличба“, заради която дългът му към родния град и народа, като 
при духовен обет, вътрешно се умножава... Именно, още през ля-
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тото и есента на 1878 година, в Стара Загора Петър Иванов вдъх- 
новено създава няколко военни марша и възторжено-благодар-
ствени песни и химни, посветени на руските освободители и на 
храбрите български опълченци, сред които творби е и оригинал-
ната му драматична поема, възвеличаваща епичните августовски 
боеве на старопланинския връх Шипка. Написана „експромтно“, 
тази лирическа ода в памет на знайните и незнайно погинали за 
свободата на България шипченски герои*****, за съжаление, не до-
бива нужната популярност в своето време, което е вътрешнопси-
хологическата причина авторът да отпечата произведението си в 
цялост едва след няколко години. Но ако днес внимателно вник-
нем в лирическите редове на поемата „Шипка“ на Даскал Петър 
Иванов, взорът ни с изумление ще открие множество автентични 
поетически, метафорично-образни, символни, предметно-съдър-
жателни, идейни, а и чисто стилистично-графически фрагменти, 
които по-късно спонтанно, но и съзнателно ще повтори народният 
поет Иван Вазов в „Опълченците на Шипка“. В този смисъл, да 
си припомним част от строфите на старозагореца Петър Иванов в 
поемата му за кървавата тридневна бран от 9, 10 и 11 (21, 22, 23 – н. 
ст.) август 1877 година при Шипка (върха Св. Никола):

Три дни вече не сме ели, 
не остана ни патрон...
Капка вода не видели, 
но удряте като гром...

Със камъне и дървета 
кръв юнашка докат ври 
българската слава вета 
нека в нас да се яви…

***** В манастирския храм „Св. Рождество Христово“ – гр. Шипка, въздигнат 
за увековечаване на военната епопея „Шипка – Шейново“ (август – декември 
1877), върху вътрешните църковни стени са вградени 34 мемориални пло-
чи с имената на загиналите руски и български войни; а в криптата – в 17 
масивни мраморни саркофази (с описани върху им имена, войнски звания и 
части), се съхраняват и оцелелите мощи на героите... По повод освещаването 
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И както отбелязва в съвремието ни още през 1987 година 
старозагорският букинист Иван Генов (Бонев), докоснал се про-
никновено до въпросния случай в литературно-документалното 
си съобщение „Днеска Загра, утре Шипка“, оповестено в казан-
лъшкия вестник „Искра“ (бр. 32, 7 август): „<…> ето ги редовете, 
които ще ни напомнят Вазовите „камъне и дърве изчезнаха там“26. 
Но да допълним впечатлението си и с още един (показателен за 
конкретните ни разсъждения) стих от поемата „Шипка“ на Даскал 
Петър Иванов: 

Българете сдружени 
с Орловския полк герои:
Като лви са разлютени, 
бият, колят – кръв порой...

Все пак, в това почти военновременно, песенно-героическо 
произведение, възникнало в самата година на Освобождението, 
наблюдаваме твърде неустановен правопис, турцизми и русизми, 
но изглежда по друг начин не е могъл да се изрази в онова бурли-
во време екзалтираният възрожденец, буреносно развълнуваният 
старозагорски поет Даскал Петър Иванов! Вероятно това ще да е 
причината неговата малка героична поема да остане незабелязана, 
даже и от по-късните специалисти и ценители – литератори, а и 
историци... Но категорични сме в убеждението, а и в професио-
налната си позиция, че тази експресивна ода всъщност е първата 
българска поетична творба, посветена на Шипченската епопея! 
Тя изригва вулканично изпод перото на Петър Иванов непосред-
ствено, дори успоредно със събитията – регистрирана е още на 5 
септември 1878 година в Стара Загора, докато знаменитите Вазо-
ви „Опълченци“ са драматично, но (както посочихме) промислено 
написани в Пловдив едва през 1882 година.

на храм-паметника, извършено на 15 септември 1902 година от първия Ста-
розагорски канонически Митрополит Методий Кусев (1838 – 1922) и за нуж-
дите на църковните възпоменателни служби, православната руско-българска 
Шипченска обител „Св. Рождество Христово“ е дарена от императорския 
двор на Русия със 17 бронзови камбани, най-голямата от които тежи 12 тона! 
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За емоционално-гражданската същност, определяща твор-
чеството, но и самия човешки характер на поета Петър Иванов, 
говори и драматично осъзнатата му грижа за моралния облик на 
сънародниците му, изграждащи консолидиращата се, новоосвобо-
дена българска нация. Идеята на старозагорския възрожденец за 
взаимно социално-хуманно общуване в „любов и съгласие“ между 
българите, като единствена, извираща от историята гаранция за 
възхода на родината и в новото време, е своего рода духовно ядро 
в дълбокото лирическо изживяване, в повседневното мислене на 
народния аед. И плод на тази философска, но и житейски изстра-
дана от него доктрина, се явява дидактическият му, изпълнен с 
обич и „молитвена просба“ към съвременниците, поетичен химн 
„Ах, да мога...“.

В просторечното, но затрогващо с искреността си лирическо 
послание, напомнящо с християнската си отдаденост твърде много 
за нравствено-каноническия „Архиерейски завет“ на съвременни-
ка му – Старозагорския митрополит Методий Куеев (1838, Прилеп –  
1922, Стара Загора), Даскал Петър Иванов е душевно пределно от-
крит, но и екзистенциално откровен в предупреждението си:

Времето е кратко – 
гробът приближава, 
любете се сладко: 
тако подобава.

За съжаление, въпросният, отличителен за творческото ам-
плоа на Петър Иванов, поетичен химн „Ах, да мога...“ не е вклю-
чен през 1925 година от съставителите – Иван Хаджихристов и 
Иван Мирчев, в последната му стихосбирка „Въздишки и сълзи“. 
Но по-късно композиторът Пламен Михнев превъплъщава музи-
кално словата на поета в нотирана песен, чиято партитура, както 
и текстовият ѝ първообраз, са отложени във фондовата съкровищ-
ница на Музей „Литературна Стара Загора“. Въпреки всичко, да 
съпреживеем изреченото, по-скоро изпятото национално посла-
ние на Даскал Петър Иванов.
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Музикална партитура към поетичния химн на Даскал Петър Иванов 
„Ах, да мога!“. Композитор: Пламен Михнев. От фонда на Музей „Ли-
тературна Стара Загора“.



25

Ах, да мога...

Ах, да мога ази 
силно да затрубя.
Мили мои братя, 
вази да разбудя.

Да ви кажа просто – 
просто, но разбрано: 
стига сте се толкос 
мрази непрестанно.

Времето е кратко – 
гробът приближава, 
любете се сладко: 
тако подобава.

Любов и съгласие 
домовете дигат, 
а чрез разногласие 
до чернила стигат.

Любов и съгласие 
ангелски са думи;
Бог ги заповядва, 
нека да ги чуем!

В своята синтетична, философски осмислена и по същество 
позиционно-откривателска студия – „Възрожденският поет Петър 
Иванов“, отпечатана през 1987 година в Литературния алманах на 
Стара Загора „Хоризонт“ (Г. XIV, бр. 1), скрупульозният и дал-
новиден литературовед Йордан Каменов обобщава класически по 
повод 140-годишнината от рождението на старозагорския поет и 
национален поборник: „Възраждането – векът на българското про-
свещение и национално освобождение, идва да увенчае и осмисли 
кръвта на хиляди бунтовници, мъката на безименните преписвачи 
и хранители на словото, стенанията на един народ. Потъпканото 
слово и знание надигна глава и от довчерашното национално не-



26 Петър Иванов

вежество се родиха велики и енциклопедични личности. И сред 
тях – един старозагорски даскал документира участието си във 
възрожденската устременост“ (с. 95), със своите искрени стихове 
и родолюбиво отдадени борби. 

Петър Иванов в никакъв случай не е непознато име в бъл-
гарския литературно-духовен и социален живот – и в късното 
ни Възраждане, и в първите петдесет следосвобожденски годи-
ни! Обсегът на неговата литературно-обществена, революцион-
но-възродителна и поетическа дейност най-ярко и точно се от-
кроява през последната четвърт на XIX и първата четвърт на XX 
век. През своите неизмеримо активни и неуморни шест творчески 
десетилетия – от появата на първата му публикация в Цариград 
през 1869-а, та до самата му кончина в родната Стара Загора през 
1927 година, Петър Иванов е извоювал изключителен социален 
авторитет, лично достойнство и благороден хуманитарен респект 
сред обществото. А да не забравяме, че Петър Иванов е работил 
неуморно и в гражданското уреждане на новоосвободеното ни 
Отечество – бил е окръжен управител в Стара Загора, Хасково, 
Бургас; околийски управител в Казанлък; областен управител на 
Кюстендил, Видин, Шумен; председател на Административния 
съвет на Стара Загора и окръжен училищен инспектор в родния 
си град; княжески търговски консул в Серес, действителен член 
на Българската академия на науките, а в предосвобожденско вре-
ме – участник и в легендарната Втора българска легия в Белград. 
Петър Иванов е човек, общувал идейно, но и практически във ве-
личавата трагедийно-сюблимна епоха на националните и духовни 
борби за Освобождението на България лично с Апостола Васил 
Левски и поета революционер Христо Ботев, а в Цариград и Стара 
Загора и с народния трибун и учител Петко Славейков… Поетът 
Петър Иванов е един от най-достолепните старозагорци, един от 
най-видните и мастити българи на своето време! Той е един от 
могъщите духовни строители на нова България, чието духовно за-
вещание, все още недоизпълнено, съграждаме и ние...27
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Държавникът и творецът Петър Иванов, 
съхранен в документалната памет  

на Стара Загора

Свързвайки естествено името на писателя и държавника Пе-
тър Иванов с родия му град Стара Загора и с явлението „Литера-
турна Стара Загора“, категорично сме длъжни да упоменем, че в 
неговия експозиционен кът в едноименния старозагорски литера-
турен музей са представени голям брой оригинални и неизвест-
ни за широката публика артефакти – творчески ръкописи, редки 
авторски и чужди книжни издания, държавни отличия, монар- 
шески награди, документи и фотографии, свидетелстващи не 
само за приносите на видния възрожденец към България, но и за 
бурния, за метежния живот на този пръв новобългарски поет на 
Стара Загора. Така, между подбраните експонати, изхождащи от 
делата и прозренията на Петър Иванов, се открояват:

Пълните събрани съчинения на Александър Сергеевич Пуш-
кин (1799 – 1837) и конкретно: Том I. „Лирически стихотворения“ 
под редакцията на Г. Н. Геннади – оригинално руско издание на Я. 
А. Исаков в Санкт Петербург от 1870 година, закупено от Петър 
Иванов във Видин през 1888 година (НСФ, № 793); Том II. „Пое-
ми, приказки и песни на западните славяни“ – също оригинално 
издание на Исаков в Санкт Петербург от 1869 година, закупено от 
Петър Иванов във Видин през същата 1888 година (НСФ, № 790).

Пълните събрани съчинения на Михаил Юриевич Лермонтов 
(1814 – 1841) и конкретно, показаният том II под редакцията на ли-
тературния историк П. А. Ефремов – оригинално руско издание на 
А. И. Глазунов в Санкт Петербург от 1873 година, закупено от Пе-
тър Иванов във Видин през посочената 1888 година. (НСФ, № 854);  
Факсимиле от „Началото на „Приказки за деца“ от Михаил Лер-
монтов с почерка и подписа на автора от 1841 година (четири ме-
сеца преди поетът да бъде трагично убит на дуел – на 15 юли с.г. 
в Кавказ) – печатно копие от литография, създадена от гравьора 
Пазовский през 1873 година в Санкт Петербург, закупено от Петър 
Иванов във Видин, отново през 1888 година.

Многотомното издание „Съчинения“ на Любен Каравелов, 
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осъществено от съпругата му Н. Л. Каравелова – под редакцията 
на Захарий Стоянов, отпечатано в Русе през 1887 година. Закупено 
от Петър Иванов във Видин през вече споменатата 1888 година, 
като в музейно експонираните том I и III са събрани „Повести и 
разкази“ на бележития български революционер и писател (Вр. 
инв., № 124).

Прави впечатление, че разгледаните български и чуждестран-
ни книги, сред които има и старопечатни, от личната колекция на 
Петър Иванов са придобити от него във Видин през 1888 година. В 
случая ще обясним, че попълнението на „видинския дял“ от своя-
та библиотека Петър Иванов извършва в периода, когато е облас-
тен управител на древния дунавски град. А Видин, по времето на 
престоя му там – от средата на 80-те до началото на 90-те години 
на XIX век, е бил (както и Русчук) значим административно-духо-
вен център в тази част на Балканите. И културният живот в това 
почти европейско селище е съсредоточавал в него още от предос-
вобожденската епоха, като при възловите отворени пристанища 
pòrto frànco, не само множество икономически новости, но и раз-
нообразие от нравствено-етнически, литературни, естетически, а 
и политико-социални влияния и „моди“ от почти цялото Подуна-
вие. Като се започне от Германия, Австрия, Унгария и Словакия –  
та до Сърбия, Румъния и България, та чак до Русия...

Та там – във Видин, освен държавно-управленческите си за-
дължения, Петър Иванов развива и завидна литературно-творче-
ска, преводаческа, а и издателска дейност. Нека отбележим само 
неговия блестящ превод от сръбски език и издаването във Видин –  
също с негов проникновен литературно-оценъчен, психологиче-
ски задълбочен предговор, през 1891 година (Печатница: „Т. X. 
Тошев“) на забележителния историко-лирически труд „Горский 
венец“ от Черногорския княз и църковен митрополит, но и въз-
вишен национален поет Петър Петрович Негоша (1813 – 1851) – 
възкресил в легендарно-епичната си творба кървавите борби на 
черногорския народ в края на ХVII век за оцеляване от агресията 
на исляма (ОФ, № 1411).

Измежду фотографиите в Музей „Литературна Стара Загора“, 
извън анализирания вече казанлъшки портрет на Петър Иванов 
(ОФ, № 2545), заслужава да изтъкнем и друго негово мастито до-
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поясно изображение, където персонажът е в респектираща зряла 
възраст с достолепна класическа осанка на мъж, надхвърлил 60-те 
години, обкичен с ордени и медали върху гръдта и ревера на своя 
смокинг. Снимката, направена в първото десетилетие на XX век, 
е особено въздействаща като художествена творба, в която личи 
дори могъщият характер на Петър Иванов. Още повече, че фото-
портретът е изработен върху специален илюстративен картон в 
елитното софийско студио на придворния фотограф Иван Карас-
тоянов! (ОФ, № 1417).

Разбира се, своите непреходни прозрения от Българското въз-
раждане, дошли спасително и до наши дни, Петър Иванов пре-
дано ни завещава, гарантирайки съдбовната истина в тях и чрез 
националната почит и отличията, които Третата българска дър-
жава спонтанно и основателно, още приживе, му отрежда. В този 
смисъл, би било духовно ощетяващо за неговата историческа и 
гражданска същност, ако не спрем вниманието си и на уникална-
та, заслужена по достойнство сбирка от ордени, медали и юбилей-
ни паметни знаци, с които ревностният труженик на българското 
общество – Даскал Петър Иванов, справедливо се появява в пано-
рамата на Музей „Литературна Стара Загора“.

И тъй, в средищната част на принадлежащата му експози-
ционна зона, внушително се откроява Статутът на ордена „Св. 
Александър“, учреден от Княз Александър Батемберг през 1885 
година, с какъвто орден на 8 март 1888 година е удостоен старо-
загорецът Петър Иванов по повод 10-годишнината от Освобожде-
нието на България (ОФ, № 1404-а). Вдясно съзираме друг орден 
на Петър Иванов: „Св. Александър“ III степен – Първа княжеска 
емисия. Той представлява равнораменен кръст, покрит двустран-
но с бял емайл, увенчан с кръстна царска корона и червена лента. 
В централното лицево поле, върху кръг от червен емайл, е грави-
рано с издължени (стилизирани) златисти букви името на патрона 
на ордена – „Св. Александър“, а върху външния бял пръстен се 
чете девиза „Съ нами Богъ“. Лавров полувенец поддържа осно-
вите на цялостната идейно-художествена разработка, като върху 
доминиращата част на кръста изпъква заветната Санстефанска 
дата на българското Освобождение: „19 Февруарий 1878 год.“ (ОФ,  
№ 1408).
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В лявата половина на същата експозиционна площ е симетрич-
но поставен и изключително почитаният от българското общество 
орден „За граждански заслуги“, в случая III степен – Княжеска 
емисия до 1908 г. Връчен е на Петър Иванов на 9 август 1891 годи-
на. Представлява бял емайлиран кръст с червен, също емайлиран 
кръг в средата, върху който е изправен разярен лъв, обграден със 
златни дъбови клонки. Кръстът е православен, увенчан с ажуре-
на златна корона, положена върху хоризонтален бордюр от скъпо-
ценни камъни и по-малък кръст над нея. Композицията е идейно 
обвързана с принадлежаща трикольорна лента, а в подножието на 
българския монаршески герб върху капака е изписан спасителният 
ни национален лозунг: „Съединението прави силата“ (ОФ, № 1413).

В най-долната част на витрината откриваме твърде редкия ме-
дал „За възшествието на Княз Фердинанд I“ I степен. Присъден 
е на Петър Иванов като областен управител на Видин – по повод 
стъпването на Фердинанд на българския бряг (при град Видин) на 
30 юли 1887 година. Медалът е художествено решен във форма-
та на войнишки месингов кръст с раздвоени изострени рамене, с 
вграден по средата кръг от червен и зелен емайл и коронен символ 
над стилизирана буква „Ф“ (Фердинанд), около който е изписа-
но сакралното съчетание: „Божия и народна воля“. А върху зелен 
емайлиран пръстен, открояващ се фрапиращо в централното поле 
на гърба на медала, е обозначено: „25 юли – 2 август, 1887 г.“ – да-
тите на решението и персоналното интронизиране от Народното 
събрание във Велико Търново на Фердинанд I за монарх на Бълга-
рия (ОФ, № 1406).

Сред наградите и отличията на възрожденеца Петър Иванов, 
показани в Музей „Литературна Стара Загора“, внезапно ни рес-
пектира и една учудващо голяма по размери „Юбилейна значка“ с 
пластично изобразените образи на Светите равноапостолни братя 
Кирил и Методий. Значката е извънредно оригинална, красива и 
ценна като идейно-историческа и нумизматична даденост! Връ-
чена е на поета и държавника Петър Иванов на Международния 
всеславянски събор в София през 1910 година. Основният ѝ кор-
пус е от позлатен месинг, има капковидна форма и е апликиран с 
червен, тъмносин, зелен и бял емайл. В централното кръгло поле, 
върху белия емайл, обрамчен с лаврови клонки, е изписано със 
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старобългарски шрифт името на съвременната българска столи-
ца – „София“, а околовръст четем историческото откровение: „Въ 
сговора е силата на славяните – 1910 г.“. Изработката на значката е 
осъществена в Прага през месец юли 1910 г. в ателието на извест-
ния чешки скулптор P. Svobda (ОФ, № 1410). 

И отново погледът ни се спира върху нов орден „Св. Алек-
сандър“ III степен. Но за разлика от коментирания по-преди „Св. 
Александър“ – Първа княжеска емисия, този орден, макар също III 
степен, е вече „С мечове отгоре“ – Батембергова емисия. Разбира 
се, идейно-художествената и стилистично-символна визия, както 
и словесните послания и на двата съпоставими ордена „Св. Алек-
сандър“ са идентични! Осмисляйки идейно, социално, а и истори-
чески, поредния орден „Св. Александър“, сме длъжни да посочим, 
че Петър Иванов е удостоен с него в качеството му на областен уп-
равител на град Видин – в памет на героичната отбрана на Видин-
ската крепост под командването на майор Атанас Узунов по време 
на Сръбско-българската война през 1885 година (ОФ, № 1408).

Възходящата серия от ордени „Св. Александър“ на писателя 
и държавника Петър Иванов е увенчана от „Св. Александър“ II 
степен комплект с „Осмолъчна звезда“ – Фердинандова емисия 
до 1918 година. Счита се, че с това най-високо държавно отличие 
са награждавани само правителствени лица и дипломати, както и 
хора от най-близкото обкръжение на българския монарх Ферди-
нанд Сакс Кобург-Гота. А старозагорецът Даскал Петър Иванов се 
явява сред тях, получавайки подобна привилегия по историческо 
право и гражданско достойнство!

Но да преценим и от художествена, а и от ритуално-протокол-
на гледна точка този особен двоен орден.

Самият равнораменен кръстовиден орден „Св. Александър“, 
който се носил като огърлие върху гърдите, с преметната през ши-
ята лента, притежава всички стандартни параметри, включително 
с белия емайл и метално кантираните си ръбове, на едноименни-
те му степени и емисии. Отличителен в случая е носачът, пред-
ставляващ внушителна монаршеска корона, богато украсена със 
скъпоценни камъни и лилиеви цветове, увенчана на върха със за-
дължителния кръстен знак (ОФ, № 2509-а). А специфично съпът-
стващата го „Осмолъчна (метална, оксидирана) значка“, която се 
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закачала върху лявото надгърдие, е апликирана по средата с чер-
вено емайлирано кръгло поле и пръстен от бял емайл около него. 
Върху пръстена, над лаврови клонки, господства и тук девизът на 
вярващите християни: „Съ нами Богъ“ (ОФ, № 2509-б).

В експозиционния сектор, посветен на Даскал Петър Иванов в 
Музей „Литературна Стара Загора“, са намерили място и два твърде 
оригинални и сложни по художествен замисъл и стилистика него-
ви медала, свързани с националното ни освобождение и консоли-
дацията на младата, вече независима българска държава. Техният 
кавалер окичва гърдите си със знаменателните отличия в първото 
десетилетие на XX век. Ала да разкажем документално и за тях…

Медалът на Петър Иванов „Кръст за независимостта на Бълга-
рия 1908 г.“ (Вариант за мъже), представлява равнораменен брон-
зов кръст, като всеки от срещуположните му краища завършва 
също с умален кръст. А върху лицевата страна на четирите крайни 
кръста е релефно изобразена царска корона! И четирите корони 
са увенчани атрибутивно с допълнителен кръстен знак, докато в 
централното кръгло поле на медала е пластично представена със 
стилизирани лилиеви цветове кирилската главна буква „Ф“ – от-
ново контаминация с името на новия български цар Фердинанд 
I. Датата и мястото на неговото провъзгласяване за пълноправен 
монарх на българите са изписани околовръст с кратко, докумен-
тиращо събитието изречение: „Търново 22 Септемврий 1908“. На 
обратната страна на медала, върху противостоящото централно 
кръгло поле, е профилно изобразен разярен коронован лъв – из-
правен на задните си лапи, понесъл боен щит и обграден мистич-
но с формулата на възстановената ни от историческото небитие 
държава: „Българско царство“. В този контекст не е случайно, че 
и носачът на медала е във вид на триъгълна трикольорна лента... 
Явно, идеята за теократична и абсолютна християнска монархия, 
по пътя към която България да следва византийския исторически 
модел – болезнено отстояван в бъдещото царуване на Фердинанд, 
тук е символично, но и базисно показана (ОФ, № 1415).

Докато Юбилейният медал „25 години Априлско въстание 
1876 г.“, връчен през 1902 година на поборниците за Национално-
то освобождение на България, сред които е и поетът революцио-
нер Петър Иванов, притежава героично-сантиментална, а и явна 
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лирическа същност. Така старозагорският учител, поет и народен 
поборник Даскал Петър Иванов, участвал три десетилетия по-пре-
ди в подготовката на Старозагорското и Априлското въстание от 
70-те години на XIX век, и преминал преизподните на турските 
зандани в Ески Загра (Стара Загора) и Едирне (Одрин), получава 
през пролетта на 1902 година паметен медал, който съзнателно 
бихме описали с идейно-съдържателните му и естетически харак-
теристики.

Медалът има кръгла форма с диаметър 3,5 см, отлят е от бронз 
и е окачен на носач от триъгълна, национално ангажирана (като 
внушение) трикольорна лента. Върху лицевата част е пластично 
изобразен разярен коронован лъв – един от основните символи 
на българската държава още от най-ранните ѝ векове. Изправен 
на задните си крака, лъвът изпълва визуално с напрегнатата си 
фигура почти цялото централно поле, охранявайки като митичен 
страж имената на селищата герои от Априлската епопея. Издълба-
ни върху паметни табели, каквато е ритуалната практика, дошла 
още от древноримски времена, те са подредени в синхрон с астро-
номическата, но и с историческата перспектива, припомнящи на 
зрителя, че Копривщица, Панагюрище, Перущица, Клисура и Ба-
так са не само емблеми на трагично-героичния български дух, но 
и алегория, олицетворяваща бъдещия възход (изкупен с вековни 
страдания и кръв) на свободна България. Като духовен фундамент 
на цялостното драматично възприятие, в полукръг, под нозете на 
лъва, четем фаталния, но и свещен девиз на априлските въстани-
ци: „Свобода или смъртъ“, споен с неизличимата в съзнанието ни 
дата на бунта за Свобода: „20 Априлий 1876 г.“.

Лирическото внушение на медала е съсредоточено изцяло в 
обратната му страна. Та там, на гърба, в централното изобрази-
телно поле е гравиран във вертикална колона безсмъртният стих 
на пределния български поет Христо Ботев, посветен на геройски 
загиналия през лятото на 1868 година под връх Бузлуджа воевода 
Хаджи Димитър:

Тозъ, който падне 
въ бой за свобода, 
той не умира...
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Универсалните, пророчески и епохално непреходни слова на 
също погиналия осем години по-късно за „свобода народна“ поет 
и воевода Ботев, са художествено подплатени от автора на медала 
със стилизирана, но и натежала от родитба лаврова клонка, чии-
то невехнещи, като спомена за героичната смърт, листа уравно-
весяват не само духовно-сценичната даденост, но и емоционално 
обостреното ни възприятие. По този начин абстракцията на по-
етическия символ се изяснява логично, свързвайки се и със съ-
битийността на конкретно-историческата българска саможертва 
през април – май 1876 година. Но за това безспорно помага и ла-
пидарният пояснителен текст, изпълнил изцяло широкия бордюр 
около външната част на кръглото, монетоподобно поле: „Ферди-
нанд I-й Князъ Българский. На поборниците. 20 Априлий 1901 г.“ 
(ОФ, № 1409).

Видно е, че документално изложените свидетелства в експо-
зицията на Музей „Литературна Стара Загора“ изграждат не само 
в творческото съзнание на специалистите, но и в представите на 
обикновените ценители на литературното и социално-историчес- 
кото ни минало образа на възрожденеца Петър Иванов по особен 
и категорично нестандартен в типологично отношение начин. За-
щото автентичната реалност и духовната сила на свързаните с ли-
тературната и житейската му орис факти са нерушимото градиво, 
построило неосквернения при никакви обстоятелства храм на не-
говата вяра в България.
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Приложение

СРЕЩА С ПОЕТА ПЕТЪР ИВАНОВ

Спомен от Иван Мирчев

Бяха години на силни младежки вълнения. Едновременно с мои-
те приятели и другари, вълнувах се и аз. Пишехме стихове, статии, 
бяхме дори напечатели по нещо в някои столични вестници и спи-
сания... И един ден приятелят ми Георги Стоянович, който пишеше 
хубави статии по музикални въпроси, ми каза: 

– Бях при дядо Петра Иванов. Той е стар приятел на семейството 
ни и на мене. Говорихме днес много и за поезия, и за музика. Както 
знаеш той е голям свирач на флейта. Изпитвам удоволствие, когато 
го слушам да свири. Прочел твои стихотворения и ме помоли да те 
заведа при него, за да те види. Спомнял си нещо за баща ти и иска 
да ти го разкаже.

За дядо Петра бях чувал от баща си похвали, макар че политиче-
ските им убеждения тогава бяха различни. Сам аз бях виждал често 
дядо Петра да държи патриотични речи на площада пред окръжния 
затвор по случай празника на българската писменост 11 май или при 
друг тържествен случай. Той имаше такова патетично слово, така 
спонтанно и пламенно говореше, че просълзяваше своите слушатели.

Един неделен ден почукахме на неговата врата на улица „Ире-
чек“. Посрещна ни съпругата му с приветлива гостоприемност. 
Дядо Петър, който знаеше за посещението ни, ни срещна с гръмкия 
си глас: 

– Добре дошли, ха добре дошли! Ха седнете! Демек, срещнах-
ме се най-подире младото и старото поколение. Аз тъй думам на 
Джоджа Стояновича: много ми е добре, когато беседвам с млади и 
учени хора, защото узнавам каква мода царува днес и колко тежи 
акълът на сегашните млади. И се радвам, като разбера, че младите 
надхитряват в някои работи нас, старите... Чуйте сега да ви посвиря 
най-напред на флау-то (флейта) една българска песня, за да ни стане 
весело, че после ще пием кафе и ще разговаряме.

Той засвири най-напред песента за юнака Митьо Дишлиев, чия-
то чета се е срещнала с башибозушка конница и е паднал убит заед-
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но със своите другари; после възрожденската „Млад юнак си кон из-
вежда“. Поетът свиреше, свиреше и след завършването на строфата 
я запяваше с пълен глас, а после отново засвирваше на флейтата. 
Той свиреше и пееше извънредно свободно и се потапяше с цялата 
си душа в потока на своето вълнение. Това вълнение ми бе непозна-
то, бях много млад, за да разбера, че и възрастните хора могат да 
се вълнуват. Опиянението се предаде и на нас и ние също запяхме. 
Влезе и съпругата на поета, която малко се смути, но той с един 
кратък жест я покани да седне и каза: 

– И ти пей! Който пее, зло не мисли.
А върхът на моето учудване дойде, когато Стоянович подсети 

поета да изсвири на флейта „оная серенада“. Дядо Петър гаврътна 
наведнъж отдавна донесеното кафе и каза: 

– Сега слушай, Иванчо, какво се казва серенада!
И засвири нещо, което дотогава ми бе непознато, но Стоянович 

пошепна на ухото ми: 
– Моцарт!
Дядо Петър свиреше, свиреше, а заедно с горещите звуци на 

флейтата се ронеха и неговите големи бавни сълзи, които обляха 
флейтата. Преобразен от чувствата, които изпитваше този самоби-
тен певец на простите песни, остави флейтата на масата, стана от 
мястото си и започна да ни прегръща и целува – жена си, Стоянови-
ча и мене. 

– Стойте, стойте, къде бързате! Тъкмо се разприказвахме и вие 
бързате да си отивате! Искам да поприказваме още. Сега няма да ви 
чета стихотворения, защото може да ви омръзна, но като дойдете 
някой друг ден, ще прочетем кой каквото има. И вие ще ми прочете-
те нещо ваше... Слушайте, на изпроводяк ще ви кажа една старешка 
приказка; обичайте нашето отечество, защото без отечество човек е 
нищо. Без отечество човек е дърво без корен!

На двора дядо Петър ни прегърна още веднъж, пак ни целуна и 
ни изпрати до пътната врата.

Споменът на поета Иван Мирчев е публикуван по повод 140-ата годишина от рожде-
нието на даскал Петър Иванов (1847 – 1927). – В: Петър Иванов. Юбилейна брошура. 
Издават Дом-музей „Литературна Стара Загора“ и Окръжна библиотека „Захарий Кня-
жески“ – Стара Загора. Стара Загора, ДП Митьо Станев, 1987. (Вж. бел. 27)
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Октомври 1847 г., № 446, с. 79). – Също: ИВАНОВ, Петър (1847 –  
1927). Творческо-биографична справка и библиография на него-
ви авторски и преводни трудове, с художествен фотопортрет на 
старозагорския възрожденец – поет и революционер П. Иванов. – 
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В: ЛЕТОПИСЪ на Българската Академия на Науките, Кн. X, 
1926/27, София, Печ. П. Глушковъ, 1929, с. 65 – 67.

ПОЯСНЕНИЕ
В повечето досегашни публикации за Петър Иванов авторите споменават 
единствено рожденната му година – 1847-а, но не и датата, и месеца, когато 
се е появил „на бял свят“ старозагорският възрожденец. Това подминаване 
винаги е будило у мен недоумение, а и обяснимо историческо недоволство. 
Работейки върху статията си за Петър Иванов, реших да изясня и библи-
ографски този, немаловажен за личността на първия старозагорски ново-
български поет и националреволюционер, въпрос. Ето защо, в съдружие 
с отдел Краезнание при старозагорската Регионална библиотека „Захарий 
Княжески“, предлагаме подробно описание на някои строго научни библи-
ографско-изворови податки за Даскал Петър Иванов.

(Иван Матев)
17. Петър ИВАНОВ. Ръкописно-автобиографично изложение (с 

придружаваща писмена позиция на П. Иванов) до Българската 
академия на науките в София, датирано: „Стара Загора, 5 сеп-
тември 1921 год.“ – В: Музей „Литературна Стара Загора“, Фонд 
П. Иванов – ОФ, № 1430.

18. Петър ИВАНОВ. Въспоминания от разбърканите времена (Ме-
моарни бележки – б.м. И.М.). Книгопеч. Напредък, Пловдив, 
1884, 47 с. – По въпроса вж. също: КОЙЧЕВА, Величка. Обно-
вени книжовни традиции. – В: СЕПТЕМВРИ, Окръжен вестник, 
Стара Загора, Г. XXXV, бр. 62 (4026) от 24 май 1979 г. (четвър-
тък), с. 2.

19. Анкета: 21 броя автентични ръкописни свитъка на ученици от 
IV клас на Старозагорската мъжка гимназия „Иван Минчов Ва-
зов“ през учебната 1895 – 1896 година. По поръка на тогавашния 
Окръжен училищен инспектор Петър Иванов! Съдържат: Опи-
сания на оцелели свидетели и очевидци, и пострадали от огне-
ния погром и геноцида в Стара Загора, извършени от армията на 
Сюлейман паша на 19 (31) юли 1877 г. – В: Музей „Литературна 
Стара Загора“, Инв. кн. II, с. 176; ОФ, № 2518: а – х, 21 лични 
ръкописа.

20. Вж. фундаменталния (документален) труд на Георги ДИМИ-
ТРОВ: Страданията на българите и Освобождението на Бълга-
рия през 1877 – 78 год. София, 1899. (За погрома и опожаряване-
то на Стара Загора от армията на Сюлейман паша на 19 – 21 юли 
1877 г., вж. с. 142 – 215).
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21. Петър ИВАНОВ. Въздишки и сълзи. Сборник стихотворения. 
Съставителство и редакция Иван ХАДЖИХРИСТОВ, Иван 
МИРЧЕВ. Печ. СВЕТЛИНА, Стара Загора, 1925, 51 с. – Вж. там: 
Иван Хаджихристов, Иван Мирчев. Предговор, с. 3 – 6. 

22. Пак там. (Вж. Иван Хаджихристов, Иван Мирчев. Предговор.)
23. Пак там. (Вж. Библиография на П. Иванов, с. 49 – 50.)
24. Фьодоръ ДЕПРЕРАДОВИЧЪ. Боятъ при Стара-Загора (на 19 юли 

1877 г. – б.м. И.М.). Превелъ отъ руски езикъ Петъръ ИВАНОВЪ. 
Издава Книжарница Д. В. Манчовъ, Пловдивъ, 1880, 47 с.

25. Иван АЯРОВ, Нейчо КЪНЕВ, Невена ГАНЕВА. Възрожденска 
„Акарджа“ и Стара Загора. Документална културно-историческа 
енциклопедия. Издава Литера принт АД, Стара Загора, 2004, 280 
с. (вж. с. 28); Вж. също: Архимандрит проф. д-р Павел Стефа-
нов. Един град, един квартал, едно читалище (град Стара Загора, 
квартал „Акарджа“, читалище „Св. Климент Охридски“ – б.м. 
И.М.). – В: сп. ЧИТАЛИЩЕ, София, кн. 11 – 12, 2005, с. 36.

26. Иван ГЕНОВ (БОНЕВ). Днеска Загра, утре Шипка. – В: ИСКРА, 
Общински вестник, Казанлък, Г. 64, № 32 (2380) от 07 август 
1987 г. (петък), с. 8.

27. Иван МАТЕВ. Сълзите на Даскал Петъв Иванов (1847 – 1927). –  
В: КУЛА, Списание за култура, Казанлък, Г. XXII, бр. 2, 2009, с. 
79 – 91. – Също: Иван МИРЧЕВ. Среща с поета Петър Иванов 
(Спомен). – В: Петър Иванов (1847 – 1927). Юбилейна брошура 
в памет на 140-годишнината от рождението на старозагорския 
поет и революционер Даскал Петър Иванов. Съставители Стоян 
Стаев и Невена Ганева, художествена корица Димитър Чехларов. 
Издават Дом-музей „Литературна Стара Загора“ и Окръжна биб-
лиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора. Стара Загора, ДП 
Митьо Станев, 1987, вж. с. 10 – 12. (Автор на спомена за Петър 
Иванов е неговият съгражданин – поетът Иван Мирчев, който 
описва емоционалната си среща с вече остарелия старозагорски 
възрожденец значително по-късно. – б.м. И.М.)

Иван Матев
Главен уредник на Музей „Литературна Стара Загора“

юни 2022 г.
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Старозагорският възрожде-
нец Петър Иванов (1847 –  
1927). Допоясен фотопорт-
рет, изработен в студиото 
на придворния фотограф 
Иван Карастоянов с негов 
личен печат. София, първото 
десетилетие на ХХ век.

Възрожденският поет и революционер 
Даскал Петър Иванов в експозицията  
на Музей „Литературна Стара Загора“

Семейна фотография  
на Даскал Петър Иванов.  
Стара Загора, 80-те години 
на ХIХ век.
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Петър Иванов като областен 
управител на Видин.  
Края на 80-те години на ХIХ век.

Петър Иванов – областен 
управител на Видин, заедно с 
майор В. Велчев. Видин, 1888 г. 

Свидетелство от Минис-
терството на вътрешните 
работи от 30 април 1893 г., 
удостоверяващо „служението 
на Петър Иванов като окръ-
жен управител на Шумен“.
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„Стихотворе-
ния“ – първата 
лирическа книга 
на Петър Иванов, 
отпечатана през 
1875 г. в Цариград 
от известното 
българско Изда-
телство „Напре-
дък“ – под редак-
цията на неговия 
собственик Иван 
Найденов. 

„Апостоли за Свободата“ – драма от 
три действия от Петър Иванов, посве-
тена на Старозагорското въстание от 
1875 г. Издание на Печатница „Христо 
Г. Данов“ – Пловдив, 1884 г.

„Въспоминания от разбърканите време-
на“ – документална книга с автентични 
спомени на Даскал Петър Иванов от 
Сюлеймановия погром над Стара Заго-
ра през юли – август 1877 г. Издадена в 
Пловдив през 1884 г. от Книгопечатница 
„Напредък“. 
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„Горский венец“ от Петър Петрович Негоша, Владика Черногор-
ский. Превел на български език и издал във Видин – Петър Иванов, 
областен управител на гр. Видин, 1891 г. Печатница „Т. Х. Тошев“.

Петър Иванов. „Въздишки и сълзи“ –  
лирика, Книгопечатница „Светли-
на“ – Стара Загора, 1925 г. Издание, 
осъществено от старозагорските 
поети Иван Хаджихристов и Иван 
Мирчев в чест на своя уважаван 
съгражданин и поет Даскал Петър 
Иванов. 
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„Сочинения Лермонтова“, Том второй. 
Санктпетербургъ – Издание: А. И. Глазу-
нова, 1873. Сборникът със съчинения от 
руския класик Михаил Юриевич Лермонтов 
излиза в Санкт Петербург под редакцията 
на литературния историк П. А. Ефремов и е 
част от личната библиотека на поета Пе-
тър Иванов. Закупен е от Видин през 1888 г.

Михаил Юриевич Лермонтов (3.Х.1814 –  
15.VII.1841). Началото на „Приказки за 
деца“ – факсимиле с почерка и подписа 
на Лермонтов от 27 март 1841 г. (Ли-
тография от Пазовский, Санкт Петер-
бург, 1873). Документът е от личната 
библиотека на Даскал Петър Иванов, 
закупен във Видин около 1888 г.

„Гарибалди. Чърти отъ 
животътъ му“. Превел: 
Петър Иванов. Книгопе-
чатница на Янко С. Ко-
вачев – Пловдив, 1879 г.
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„Хигиена или наука за здравето“ от Милан 
Иванович, доктор по медицина и хирургия. 
Превел от сръбски език: Петър Иванов. Из-
дател: Д-р Н. Планинский, Сливен – печат-
ница на вестник „Българско знаме“, 1880 г. 

Д-р С. Табаков. „Опит за история на град 
Сливен“, Том първи. История – хроногра-
фия. Издава: Печатница на С. М. Стайков – 
София, 1911 г. Върху корицата (горе вдясно) 
се чете ръкописно посвещение: „Г-ну Петру 
Иванову, поклонъ. Отъ Комитета“. (за „Ис-
тория на Сливен“ – б.м. И.М.).

Достолепният български възрожденец – старозагорският поет, 
революционер, учител и държавник Даскал Петър Иванов, сред 
свои видни съвременници. Сред тях съзираме и Христо Шиваров –  
секретаря на основания от Васил Левски и Кольо Ганчев 
през 1869 г. Старозагорски таен революционен комитет. 
Снимката е направена в Стара Загора през 1909 г. по повод на 
40-годишнината от знаменателното събитие. 
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Ордени и медали – български  
държавни отличия на възрожденеца Петър Иванов, 

съхранени в Музей „Литературна Стара Загора“

Статут на Ордена „Св. Алексан-
дър“, с който на 8 март 1888 г. е 
удостоен старозагорецът Петър 
Иванов по повод на 10-годишнината 
от Освобождението на България.

Орден на Петър Иванов „Св. Александър“ 
III степен – Първа княжеска емисия.
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Орден „За граждански  
заслуги“ III степен – Княже-
ска емисия. Връчен на Даскал 
Петър Иванов преди 1908 г. 

Медал „За възшествието на 
Княз Фердинанд I“ I степен. 
Връчен на Петър Иванов 
като областен управител на 
Видин по повод на стъпване-
то на Фердинанд на българ-
ския бряг (при град Видин) на 
30 юли 1887 г.

Орден „Св. Александър“ III степен с 
мечове отгоре – Батембергова емисия. 
Петър Иванов е удостоен с този орден 
в качеството му на областен управител 
на Видин – в памет на героичната отбрана на Видинската крепост 
по време на Сръбско-българската война през 1885 г. 
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Орден на Петър Иванов „Св. 
Александър“ II степен комплект 
с „Осмолъчна звезда“ –  
Фердинандова емисия до 1918 г. 

Юбилейна значка с образите на Све-
тите равноапостолни братя Кирил  
и Методий. Връчена на поета и дър-
жавника Петър Иванов на Междуна-
родния всеславянски събор в София 
през 1910 г. 
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Медал на Петър Иванов 
„Кръст за независимостта  
на България 1908 г.“  
(Вариант за мъже).

Юбилеен медал „25 години  
Априлско въстание 1876 г.“.  
Връчен през 1902 г. на поборниците 
за националното Освобождение на 
България, сред които е и поетът 
революционер Петър Иванов. 
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ПЕТЪР ИВАНОВ
(Петър Иванов Иванов) (окт. 1847 – 2 февр. 1927)

БИБЛИОГРАФИЯ

Обяснителни бележки

Целта на библиографията е по-подробното представяне на 
творчеството на първия старозагорски поет, на неговата публицис-
тична, преводаческа и обществена дейност и на публикациите „за 
него“. Не са включени докладите му за състоянието на окръзите и 
околиите, където е бил управител.

Издирването на материалите е направено по основните библи-
ографски източници: „Българска възрожденска книжнина : Анали-
тичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806 –  
1878“, „Български книги 1878 – 1944“, „Български периодичен пе-
чат 1844 – 1944“, сериите на Националната библиография, крае-
ведската картотека на РБ „Захарий Княжески“, пристатийни биб-
лиографии и е-каталозите на библиотеките в страната.

Периодичните издания, за които е установено сътрудничест-
во на Петър Иванов, са прегледани de visu, с изключение на тези, 
които не се притежават във фондовете на библиотеката и не бяха 
открити техни дигитализирани копия.

Настоящата библиография се изготви благодарение на свобод-
ния достъп до дигитализираните периодични издания на Нацио-
нална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Народна библиотека 
„Иван Вазов“ – Пловдив, библиотеката на БАН, Университетска 
библиотека „Св. Климент Охридски“, библиотека „Родина“ – Ста-
ра Загора и Общинска библиотека „Искра“ – Казанлък.
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Библиографията е структурирана в два основни раздела:
1.  Публикации от Петър Иванов
1.1.  Книги
1.2.  Публикации в периодични издания, антологии и сборници
1.2.1.  Стихотворения
1.2.2.  Публицистика, мемоарни произведения
1.3.  Други дейности – преводач
2.  Публикации за Петър Иванов

Библиографските описания са подредени хронологично-аз-
бучно, а на места, за по-голяма прегледност, е спазено азбучното 
подреждане. Със звездичка са отбелязани тези публикации, които 
са издирени по библиографски път и не са прегледани de visu. За 
улеснение на ползвателите, в края на библиографията са приложе-
ни Показалец на публикациите и Именен показалец.

Библиографията е предназначена за краеведи, библиотекари, 
студенти и всички, които проявяват интерес към живота на об-
щественика, просветната му дейност и поетичното му творчество. 



54 Петър Иванов

ПУБЛИКАЦИИ ОТ ПЕТЪР ИВАНОВ

 КНИГИ

 1. Стихотворения от П. Иванов (Стара Загора) : I. – 
Цариград : печ. Напредък, 1875. – 141 с. 

Посвещение на К. Ганчев.

 2. Защо е на човека нравственото възпитание и как се то 
придобива. – Сливен : печ. на в. Българско знаме, 1881. – 43 с. 

 3. Апостоли за свободата : Драма в 3 д. – Пловдив : печ. Хр. 
Г. Данов, 1884. – 76 с. 

[2. изд.]. – [1897]. – 76 с.

 4. Въспоминания от разбърканите времена. – Пловдив : печ. 
Напредък, 1884. – 48 с. 

Отпеч. най-напред като подлистник във в. Южна България. 

 5. *Песни из българската история. – Видин ; Оряхово : печ. 
Т. х. Тошев, 1890. – 23 с. 

В кн. авт. означен П. И.
Същото изд. с пром. кор., загл., стр. и др. изд. данни: 1891.
[др. изд.]. – Шумен : Искра, 1894. – 48 с. 

 6. *Баща : Чърта от Сръб.-бълг. война в 1885 г. – Шумен : 
книж. Искра, 1891. – 21 с. – (Войнишка библиотека ; № 1).

[2. изд.]. – 1896. – 21 с. 

 7. *Отговор на „Предизвикания отговор“. – Шумен : печ. 
Искра, 1893. – 13 с. 

 8. *Историческа брошура „Долу Румелия“. – София : печ. П. 
Калъчев, 1906. – 39 с. 

 9. *Български триумф 1885 – 1910, 6 септ. 1885 г. : 
Юбилейни спомени по Съединението на Южна със 
Северна България. – София : П. Делчев, 1910 (София : С. М. 
Стайков). – 16 с. 
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 10. Нашите обществени недъзи и превъзпитанието на 
младото ни поколение : Реч, произнесена в салона на 
Старозагорското гр. общин. управл. по случай празника на 
св. равноапостоли Кирила и Методия на 11.V.1914 г. – Ст. 
Загора : Свещен. братство Св. цар Борис (Ст. Загора : печ. 
Светлина), 1914. – 16 с. 

 11. Въздишки и сълзи : Стихотворения / Предг. Иван 
Хаджихристов, Иван Мирчев. – Ст. Загора : печ. Светлина, 
1925. – 51 с., 1 л. портр. 

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ,  
АНТОЛОГИИ И СБОРНИЦИ

СТИХОТВОРЕНИЯ

1872
 12. Елегия : една черта от Българското Сиромашество : 

[Стихотворение]. // Право (Цариград), VII, № 36, 13 ноем. 
1872, с. 4.

Подпис: П. И.

 13. Отзив на „Братски труд“ от Г. Г. Г. Бенев и А. Илиев : 
Стихотворение. // Училище (Русе), II, 1872, № 12, с. 95 – 96.

Подпис: П. Иванов, Железник, 1 януари 1872.

 14. Пролет дойде : [Стихотворениe]. // Училище (Русе), II, 1872, 
№ 7, с. 55 – 56.

Подпис: П. Иванов.

1874
 15. Към моите душмани : [Стихотворение]. // Читалище 

(Цариград), IV, 1874, № 18, с. 531, 532.
Подпис: П. Иванов.

 16. Към читалищата и женските дружества : [Стихотворение]. 
// Шутош (Цариград), I, № 18, 2 март 1874, с. 143.

Подпис: П. Иванов.

 17. Македония : По повод на истилямите : [Стихотворение]. // 
Читалище (Цариград), IV, 1874, № 14, с. 403. 
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 18. Малко дете като бях : [Стихотворение]. // Напредък 
(Цариград), IX, № 20, 14 дек. 1874, с. 78.

Подпис: П. Иванов.

 19. [Малко има на този свят…] : [Стихотворение]. // Напредък 
(Цариград), IX, № 15, 9 ноем. 1874, с. 58.

Подпис: П. Иванов.

 20. Молитва ; Скъперник : [Стихотворения]. // Читалище 
(Цариград), IV, 1874, № 20, с. 594 – 596.

Подпис: П. Иванов.

 21. Нашият напредък : [Стихотворение]. // Шутош (Цариград), 
I, № 15, 9 февр. 1874, с. 119 – 120.

Подпис: П. Иванов.

1875
 22. В Май : [Стихотворение]. // Напредък (Цариград), IX, № 44, 

31 май 1875, с. 176.
Подпис: П. Иванов, Стара Загора.

 23. Глас към Българина в Македония : [Стихотворение]. // 
Напредък (Цариград), IX, № 31, 1 март 1875, с. 124.

Подпис: П. Иванов, Стара Загора.

 24. Моите мъки : [Стихотворение]. // Ден (Цариград), I, № 5, 12 
март 1875, с. 4.

Подпис: П. Иванов, Стара-Загора.

1876
 25. Пролет дойде… : [Стихотворение]. // Училище (Букурещ), V, 

1876, № 18, с 136.
 26. Униние : [Стихотворение]. // Напредък (Цариград), XI, № 

99, 18 септ. 1876, с. 390.
Подпис: П. Ив.

1878
 27. Спомен от боя над Шипка при настъплението на 

Сюлейман паша в 6-ий, 7-ий и 8-ий Август 1877 : 
[Стихотворение] (Подлистник). // Марица (Пловдив), І, № 
18, 26 септ. 1878, с. 1 – 2. 

Подпис: П. Иванов, Стара-Загора, 5 септември 1878.
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1882
 28. Химна : Стихотворение. // Наука (Пловдив), I, 1882, № 10, с. 

807. 
Подпис: П. Иванов.

1884
 29. Към моите душмани : Стара песен на нов глас : 

[Стихотворение]. // Южна България (Пловдив), II, № 103, 1 
юли 1884, с. 4. 

Подпис: Иванов.

 30. Резигнация : [Стихотворение]. // Южна България, 
(Пловдив), II, № 86, 5 май 1884, с. 3. 

Подпис: Иванов.

1909
 31. Ода : В чест на Негово Величество Българския Цар 

Фердинанд І : по случай провъзгласяването Българската 
независимост – 21.IX.1908 : [Стихотворение] // Изкуство 
(Ст. Загора), I, № 15, 23 юни 1909, с. [1], [2]. 

Подпис: Петър Иванов, Ст. Загора, 23.IX.1908. 
Ръкописен вестник с ред. Георги Касабов (Гео Милев). 
Бел. на ред.: Стихотворението на Петър Иванов ще бъде печатано в 
Илюстрация Светлина.

 32. Ода : В чест на Н. В. Българский цар Фердинанд І : по 
случай провъзгласяване българската независимост, 22 
септемврий 1908 год. : [Стихотворение] // Илюстрация 
Светлина, ХVІІ, 1909, № 7 – 8, с. 4.

Подпис: П. Иванов, Ст.-Загора, 23 септември 1908 год.

1912
 33. Димитър и Константин : По случай 50-годишнината 

от смъртта на българските народни труженици, братя 
Миладинови : [Стихотворение]. // Илюстрация Светлина, 
ХХ, 1912, № 1, с. 7. 

Подпис: П. Иванов.

1913
 34. Македония : [Стихотворение]. // Илюстрация Светлина, 

ХХІ, 1913, № 5, с. 6.
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1914
 35. На Гергьовден – 1874 г. : [Стихотворение]. // Илюстрация 

Светлина, ХХІI, 1914, № 8 – 9, с. 13 – 14.
1915

 36. Към река Струма : [Стихотворение]. // Илюстрация 
Светлина, XXIII, 1915, № 8, с. 8.

 37. [Нощ е ужасна, зимна, студена…] : [Стихотворение]. // 
Илюстрация Светлина, XXIII, 1915, № 4, с. 11.

 38. Покрай морето : [Стихотворение]. // Илюстрация Светлина, 
ХХІII, 1915, № 3, с. 16.

1916
 39. Есен : [Стихотворение]. // Илюстрация Светлина, XXIV, 

1916, № 6, с. 7.
Подпис: П. Иванов, Ст. Загора, 1 септември 1915.

 40. Желанието на младото българско – юначе : Народен мотив 
: [Стихотворение]. // Илюстрация Светлина, XXIV, 1916, № 
6, с. 13.

Подпис: П. Иванов, 6 септември 1915.

1923
 41. Въздишки : [Стихотворение]. // Зора (Ст. Загора), XVI, № 

594, 16 май 1923, с. 2. 
Из неиздадените стихотворения на П. Иванов.

1924
 42. Иконому Стефану Петкову : [Епитафия]. // Икономов, 

Петко Стефанов. Живот и дейност на иконом Стефан Петков 
: 12 юни 1832 – 5 ноем. 1917 / П. Ст. Ив. – Ст. Загора, 1924, 
с. 22. 

Подпис: От неговия ученик Петър Иванов. 

1975
 43. Въздишки : [Стихотворение]. // Антени, V, № 39, 26 септ. 

1975, с. 3.
С кратки бел. за авт.
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1976
 44. Вдовица ; Затворник на заточение : [Стихотворения]. // 

Пламък, XX, 1976, № 3, с. 193 – 194.
1980

 45. Македония ; Глас към българина в Македония ; На 
Гергьовден – 1874 ; Моите мъки ; Към моите неприятели 
: [Стихотворения]. // Българска възрожденска поезия : 
[Сборник] / Подбор и ред. [с предг.] Кирил Топалов. – 
София, 1980, с. 468 – 473.

Съд. биогр. данни.

1997
 46. Въздишки : Стихотворение. // Стара Загора, № 9, 31 окт. 

1997, с. 1.
1999

 47. Из „Въздишки“ : [Стихотворение]. // Участие (Ст. Загора), 
IX, 1999, № 4, с. 3.

2001
 48. Затворник на заточение ; Въздишки : [Стихотворения]. // 

Везни, XI, 2001, № 8, с. 27 – 28.
2002

 49. Затворник на заточение ; Въздишки : [Стихотворения]. // 
Стара Загора – градът на поетите : Антология / Състав. 
Георги Янев ; Худож. Тошо Стефанов. – Пловдив, 2002, с. 21 
– 24.

 50. Затворник на заточение : [Стихотворение]. // Стара Загора 
– от вечността към бъдещето : Антология / Състав., 
[предг.] Георги Янев ; Худож. Тошо Стефанов. – Пловдив, 
2002, с. 11 – 12.

2004
 51. Затворник на заточение ; Правда ; Резигнация : 

[Стихотворения]. // Поетични гласове Стара Загора : 
Антология / Състав., предг. Йордан Атанасов. – Ст. Загора, 
2004, с. 19 – 21.
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2006
 52. Резигнация : [Стихотворение]. // Литературна антология 

„Столетие“ : Стара Загора 1990 – 2000 / Състав. Славчо 
Николов. – Шумен, 2006, с. 15 – 16.

2012
 53. Правда ; Въздишки : [Стихотворения]. // Литературен глас 

(Ст. Загора), XIX, № 162, ноем. 2012, с. 3.
2016

 54. *Тръгвам вече ази в бой : [Маршова песен]. // Иванчев, 
Петър Атанасов. Ехо от гърма на победите : Песните на 
България по време на войните. – София, 2016, с. 53. 

Текст: П. Иванов, музика Ив. Василев.

2020
 55. Към моите неприятели : [Стихотворение]. // Литературен 

глас (Ст. Загора), XXVII, № 213, септ. – окт. 2020, с. 12.
2021

 56. Затворник на заточение ; Резигнация : [Стихотворения]. 
// Гласове от Тракия – 3 : Поетична антология / Състав. и 
предг. Йордан Атанасов. – Ст. Загора, 2021, с. 11 – 14.

ПУБЛИЦИСТИКА, МЕМОАРНИ ПРИЗВЕДЕНИЯ

1869
 57. Народният учител, неговото поведение и длъжност. // 

Македония (Цариград), III, № 21, 19 апр. 1869, с. 83.
Подпис: П. Ив.

1871
 58. Едно от главните средства за нашето обогатяване. // 

Право (Цариград), VI, № 41, 20 дек. 1871, с. [2].
Подпис: П. Иванов.  
Изучаване на занаяти в странство от българи.
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 59. Какво сме направили и що е най-потребно? // Право 
(Цариград), VI, № 37, 22 ноем. 1871, с. [1 – 2].

Подпис: П. Иванов.  
Учебното дело.

 60. Няколко думи за възпитанието на женския пол. // Право 
(Цариград), VI, № 27 , 30 авг. 1871, с. 105 – 106.

Подпис: П. Иванов.

 61. Отде зависи добрият успех в главните ни училища? // 
Македония (Цариград), V, № 25, 22 юни 1871, с. 1.

Подпис: П. Иванов.

 62. Язикословни размишления. // Македония (Цариград), V, № 
38, 20 септ. 1871, с. [2].

Подпис: П. Иванов.

1872
 63. Българска граматика по македонско наречие от г-н 

Мачуковски : [Отзив]. // Право (Цариград), VII, № 34, 30 
окт. 1872, с. 3.

Подпис: П. Иванов.

 64. Вместо отговор : На Г-н Мих. П. Икономов . // Право 
(Цариград), VII, № 14, 12 юни 1872, с. [2] ; № 15, 19 юни 
1872, с. [2 – 3].

Полемика с М. Икономов по въпроса за училищата в България.

 65. Добродетел. // Училище (Русе), II, 1872, № 9, с. 71 – 72.
Подпис: П. Ив.

 66. Напредък с вяра. // Право (Цариград), VII, № 18, 10 юли 
1872, с. [1], [2 – 3].

 67. Нов реформатор, нова лъжа. // Право (Цариград), VII, № 
22, 7 авг. 1872, с. [3].

Подпис: П. Иванов.  
Отговор до Тодор Икономов.

 68. [Писмо до Иван Найденов]. // Право (Цариград), VII, № 22, 
7 авг. 1872, с. [2 – 3].

Подпис: П. Иванов, Железник, 21 юли 1872.

 69. Празнични училища в Америка. // Право (Цариград), VII, 
№ 4, 3 апр. 1872, с. [2].
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1873
 70. Вестникарството у нас и нашите читатели. // Право 

(Цариград), VIII, № 29, 28 септ. 1873, с. 3.
Подпис: П. Иванов.

 71. Една от най-жизнените нужди за нашия напредък. // 
Право (Цариград), VIII, № 2, 24 март 1873, с. 1.

Подпис: П. И. 
Нуждата от училища за свещеници и взаимни учители.

 72. Една от най-жизнените нужди за нашия напредък. // 
Право (Цариград), VIII, № 6, 21 апр. 1873, с. 2.

Подпис: П. Иванов.  
Във всеки град и село трябва да има добри учители и свещеници, 
които да подготвят целокупния народ на четене и писане.

 73. Какво правим? // Право (Цариград), VIII, № 24, 25 авг. 
1873, с. 1.

Подпис: П. Иванов.  
Размисли за напредъка на българския народ.

1874
 74. Гарибалди : Черти от живота му : [Съобщение]. // Шутош 

(Цариград), I, № 30, 27 май 1874, с. 240.
Подпис: П. Иванов, Стара – Загора, 18 май 1874. 
Авторът съобщава, че е превел книга за живота на Гарибалди. 
Обръща се с молба към книгоиздателите или книжарите да се 
свържат с него, за да се споразумеят за издаване на книгата.

 75. По въпроса за правописанието . // Напредък (Цариград), 
IX, № 12, 19 окт. 1874, с. 44.

Подпис: П. Иванов.

1875
 76. Сказка, четена в Старо-Загорското Читалище. // 

Читалище (Цариград), V, 1875, № 4, с. 159 – 162.
Подпис: П. Иванов. 
Значението на библиотеките в читалищата.
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1877
 77. Колко струва напредъкът? // Зорница (Цариград), II, № 8, 

24 февр. 1877, с. 31.
Подпис: П. Иванов.

 78. Самолюбие. // Зорница (Цариград), II, № 3, 20 ян. 1877, с. 
10, 11.

Подпис: П. Иванов.

1880
 79. Дописки на в. „Марица“. // Марица (Пловдив), III, № 168, 

11 март 1880, с. 7.
Подпис: Казанлъшки Кантонен Началник П. Иванов, Казанлък, 8 
Март 1880. 
Отговор на П. Иванов по повод обвинението за агитация на д-р 
Стоянович, публикувано в бр. 166, 4 март 1880.

1881
 80. Как са се появили и развили началните училища в 

Англия и в Германия. // Наука (Пловдив), I, 1881, № 4, с. 
371 – 386.

 81. Писма до редакцията. // Марица (Пловдив), IV, № 286, 19 
май 1881, с. 4.

Подпис: Околийски Началник П. Иванов, Чирпан, 13 май 1881 г. 
По повод идеята за отваряне на неделните и вечерните училища в 
околията.

1882
 82. Шекспир : По Д-ра Шера (Биография). // Наука (Пловдив), 

II, 1882, № 4, с. 359 – 364.
Подпис: П. Иванов.

1883
 83. Годишен доклад : За състоянието на Хасковский 

Департамент през 1882–83 година прочетена от Г-на 
Хасковский Префект при отварянето на Септемврийската 
сесия на Главния Съвет през 1883 година. // Марица 
(Пловдив), VI, № 532, 14 окт. 1883, с. 6 – 7 ; № 533, 18 окт. 
1883, с. 5, 8 ; № 534, 21 окт. 1883, с. 5 – 6.

Подпис: П. Иванов.
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1884
 84. Въспоминания от разбърканите времена. // Южна 

България (Пловдив), II, № 86, 5 май 1884, с. 2 – 3 ; № 87, 
9 май 1884, с. 2 – 3 ; № 88, 12 май 1884, с. 2 – 3 ; № 90, 19 
май 1884, с. 2 – 3 ; № 91, 23 май 1884, с. 2 – 3 ; № 92, 26 май 
1884, с. 2 – 3 ; № 93, 30 май 1884, с. 2 – 3 ; № 97, 13 юни 
1884, с. 2 ; № 99, 20 юни 1884, с. 2 – 3. 

Подпис: П. Иванов, Хасково, 1 февруари 1884 г.

 85. Дописки. // Южна България (Пловдив), II, № 83, 25 апр. 
1884, с. 3. 

Подпис: П. Иванов, Хасково, 21 Април 1884 год.
Във връзка с отправени по негов адрес клевета и непристоен език 
от страна на лице, публикувани във в. „Съединение“.

1891
 86. Ново-село (Видински окръг) : Съобщава П. Иванов. 

// Периодическо списание на Българското книжовно 
дружество, VII, 1891, № 36, с. 969 – 976.

Съдържа и текстове на народни песни, записани от П. Иванов.

1894
 87. По въпроса за българския правопис. // Български преглед, 

I, 1894, № 7, с. 185 – 189.
Подпис: П. Иванов, Шумен, Декември 1893 год.

1896
 88. Казанлъшката „Розова долина“, бъдеща пустиня. // 

Български преглед, III, 1896, № 12, с. 31 – 36.
Подпис: П. Иванов.

 89. Чанакчийските термални бани. // Български преглед, III, 
1896, № 9 – 10, с. 51 – 59.

Подпис: П. Иванов, Ст.-Загора, 15 август 1896.

1897
 90. Една разходка низ град Ст.-Загора. // Български преглед, 

IV, 1897, № 3, с. 29 – 37.
Подпис: П. Иванов, Ст.-Загора, 1 април 1897.
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1901
 91. Де е починал последният български патриарх Евтими 

Търновски? // Периодическо списание на Българското 
книжовно дружество, XIII, 1901, № 62, с. 225 – 226. 

Подпис: П. Иванов.

 92. Трябва ли да жалим за тия, които паднат в бой за 
свобода, или трябва песни да пеем за тях? // Периодическо 
списание на Българското книжовно дружество, XIII, 1901, 
№ 62, с. 645 – 648. 

Подпис: П. Иванов, София, 20 май 1901.

 93. Из дипломатическата ми дейност в Македония. // 
Илюстрация Светлина, XVI, 1908, № 6, с. 15 – 19 : с портр. 
сн. на авт. ; № 7 – 8, с. 9 – 13 ; № 9, с. 13 – 15 ; № 10 – 11, с. 
19 – 21 ; XVII, 1909, № 1, с. 22 – 23 ; № 2, с. 20 – 25 ; № 3 – 
4, с. 15 – 16.

Подпис: П. Иванов.

1911
 94. Един епизод из ученическия ми живот. // Илюстрация 

Светлина, ХIХ, 1911, № 9 – 10, с. 28, 30; № 11 – 12, с. 9. 
Подпис: П. Иванов, 18 октомври 1911.

 95. Един оригинален, но забравен, народен труженик. // 
Илюстрация Светлина, ХIХ, 1911, № 8, с. 9 – 10.

Подпис: П. Иванов, 15 май 1911 г. 
Разказ за отец Агапий, с големи заслуги за възраждането на 
българския народ в Македония.

 96. От Стара Загора до Самоков : (Пътни бележки). // 
Илюстрация Светлина, ХІХ, 1911, № 8, с. 12 – 16. 

Пътни бележки, датирани „Самоков, 18 юлий 1911“.

 97. Отец Герасим : [Разказ]. // Илюстрация Светлина, ХIХ, 
1911, № 5, с. 13 – 16.

Подпис: П. Иванов, 27 април 1911.

 98. Червения даскал. // Илюстрация Светлина, ХІХ, 1911, № 
3 – 4, с. 6 – 9.

Подпис: П. Иванов, 22 февруари 1911. 
Разказ за Михаил, учител от Старозагорско – с. Ашик-Синеклии 
(Кирилово), периода от 1871 до 1877 г.
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1912
 99. Бéса, Господине! // Илюстрация Светлина, ХХ, 1912, № 8 – 

10, с. 13 – 14.
 100. Как се отървах от бесилката. // Илюстрация Светлина, 

ХХ, 1912, № 4, с. 6 – 7.
Подпис: П. Иванов, 9.III.1912.
Спомени от Македония.

 101. Приключенията на един млад българин в Цариград. // 
Илюстрация Светлина, ХХ, 1912, № 4, с. 2 – 5. 

Подпис: П. Иванов, 5.III.1912.
Спомени за учението му в Цариград.

 102. Първото милосърдно дело. // Илюстрация Светлина, ХХ, 
1912, № 3, с. 15 – 18. 

Подпис: П. Иванов, 24.XII.1911.
Разказ за Първан Йонков от Стара Загора.

 103. Чудно съвпадение : Една страница от миналото. // 
Илюстрация Светлина, ХХ, 1912, № 1, с. 2, 3, 5 – 6. 

Подпис: П. Иванов, 15. XII.1911.
Спомени от Стара Загора преди Освобождението – малък оркестър 
с участието на Колю Ганчев, Пенчо Х. Славов, Зафир Петков, 
Стефан Х. Зафиров и др. 

1913
 104. Видиш ли, црни Бугарине, шта сте радили? // 

Илюстрация Светлина, ХХІ, 1913, № 6, с. 9 – 10.
Подпис: П. Иванов, 26 май 1913.
За българо-сръбските отношения.

 105. Защо на стари години станах белетрист? : Една скица из 
робския и свободен живот. // Илюстрация Светлина, XXI, 
1913, № 1 – 2, с. 12 – 14. 

Подпис: П. Иванов, 7.VI.1912.

 106. Как преди 27 години посрещнахме победоносните 
български войски в Хасково? : Из моите записки. // 
Илюстрация Светлина, ХХІ, 1913, № 1 – 2, с. 55.
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 107. [Пети] 5-й октомври 1912 г. в Стара Загора. // Илюстрация 
Светлина, ХХІ, 1913, № 1 – 2, с. 50 – 51.

Подпис: П. Иванов, Ст. Загора, 16 януари 1913.
Описва се пребиваването на Фердинанд в Стара Загора.

 108. Сръбски офицери, пленници, в Стара Загора. // 
Илюстрация Светлина, ХХІ, 1913, № 10, с. 6 – 8.

Подпис: П. Иванов, Ст. Загора, 15 септември 1913.
Действието е през м. юни 1913 г.

 109. Юммети Мохамед! // Илюстрация Светлина, XXI, 1913, № 
9, с. 19 – 20, 22. 

Подпис: П. Иванов.

1914
 110. България – Финландия : Пътни бележки. // Илюстрация 

Светлина, XXII, 1914, № 7, с. 2 – 3, 6. 
Подпис: П. Иванов, Ст. Загора, 2 май 1914.

 111. И княгиня Шаховска знаяла турски. // Илюстрация 
Светлина, ХХІІ, 1914, № 10 – 12, с. 2 – 4.

Подпис : П. Иванов.
Спомени за посещения на Шипченския манастир и похода на ген. 
Велчев, 1909 г.

 112. Патриотичният жест на г-н Петър Иванов. // Илюстрация 
Светлина, ХХІІ, 1914, № 2, с. 19.

Подпис: П. Иванов, Ст. Загора, 6 декември 1913.
Писмо на П. Иванов до Черногорския крал, с което връща ордена, 
даден му за заслуги към славянската идея. 
Поместени са и два отзива на неговия жест.

 113. Преди освобождението ни и сега : Из теглилата на 
Софроний Врачански. – Какви бяха старите българи 
родолюбци. – Една учебна година в гр. Карнобат 1872 и 73. 
// Илюстрация Светлина, XXII, 1914, № 3, с. 2 – 8. 

Подпис: П. Иванов, 22 декември 1913 г.

1915
 114. Как най-напред станах чиновник : Из моите записки. // 

Илюстрация Светлина, XXIII, 1915, № 5 – 6, с. 10 – 12.
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 115. Какво ставаше в Кюстендил, когато детронираха княз 
Александър в София : Това, което С. Радев не пише в 
съчинението си „Строителите на съвременна България“. // 
Илюстрация Светлина, XXIII, 1915, № 8, с. 5 – 8.

Поместено е и стихотворението „Към река Струма“. 

 116. Нашите обществени недъзи и превъзпитанието на 
младото ни поколение. // Илюстрация Светлина, XXIII, 
1915, № 2, с. 2 – 3, 6 – 7.

 117. „Нощ е ужасна“ в Сърбия. // Илюстрация Светлина, XXIII, 
1915, № 4, с. 9 – 11.

Подпис: П. Иванов.
Поместена и баладата „[Нощ е ужасна, зимна, студена…]“, която за 
пръв път е печатана във в. „Напредък“, 1873.

 118. Отговор на г. М. П. Икономов, поборник. // Илюстрация 
Светлина, ХХІІІ, 1915, № 1, с. 2 – 3.

На писмото, поместено в кн. 8 – 9 от 1914 г.

1919
 119. Декларация. // Зора (Ст. Загора), XIII, № 378, 12 март 1919, 

с. 1.
Дата: 6 март 1919 г.
Петър Иванов заявява, че става член на Демократическата партия 
и призовава всички здравомислещи българи да се присъединят към 
нея за благоденствието на страната.

1920
 120.  Ние сме виновни : Самопризнанието на един сърбин. // 

Илюстрация Светлина, XXVIII, 1920, № 1, с. 4 – 5.
Подпис: П. Иванов.

1922
 121. Хроника. // Зора (Ст. Загора), XVI, № 546, 15 юни 1922, с. 2.

Сказка на Петър Иванов.

1925
 122. Пак по името на Казанлък. // Казанлъшка Искра, II, № 31, 

1 ноем. 1925, с. 3.
Мнение за произхода на името на града. 
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 123. По названието на града Казанлък. // Казанлъшка Искра, I, 
№ 13, 31 ян. 1925, с. 2. 

Старозагорският писател и общественик излага своята теза за 
произхода на името на Казанлък.

1978
 124. Възпоминания… // Освобождението 1878 : Спомени / Ред. 

кол. Елисавета Миладинова и др. – София, 1978, с. 636 – 
653.

Съдържа кратки биогр. данни.

1988
 125. [Писмо на П. Иванов от Стара Загора до Любомир 

Бобевски]. // Русев, Николай. По следите на една безсмъртна 
песен : Т. 1. – Б. м., 1988, с. 175.

1989
 126. Из „Възпоминания от разбърканите времена“. // Град на 

мечтите : Стихове за Стара Загора / Състав. и ред. Стоян 
Стаев, Християна Илиева ; Худож. Димитър Чехларов. – Ст. 
Загора, 1989, с. [6]. 

2000
127.  Възпоминания от разбърканите времена : Турците искаха да 

ни обвинят пред Европа като комунисти, а ние бяхме комити. 
// Пари, Х, № 19, 28 ян. 2000, с. 13 : със сн.

Откъс. Спомени от Априлското и Старозагорското въстание.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ – ПРЕВОДАЧ

128. *[Боят] Бойт при Стара Загора / Прев. Петър Иванов. – 
[Пловдив ; Свищов : книж. Д. В. Манчов, 1880]. – 47 с.

129. Гарибалди : Черти от живота му / Прев. Петър Иванов. – 
Пловдив ; Русчук ; Солун : Хр. Г. Данов, 1879 (Пловдив : 
книгопеч. Янко С. Ковачев). – 152 с. 

Също и в: Марица (Пловдив), I, № 41 – 43, 15 – 22 дек. 1878 ; II, № 
50 – 52, 19 – 26 ян. 1879 ; № 54, 2 февр. 1879 ; № 102 – 103, 24 – 27 
юли 1879 ; № 106 – 111, 7 – 24 авг. 1879 ; № 113 – 114, 31 авг. – 4 септ. 
1879 ; № 116 – 120, 11 – 25 септ. 1879.
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130. *Глихич, Милан. Измама : Комедия в 5 д. / Приспособил на 
бълг. П. Иванов. – Видин : Изд. и печ. Т. Х. Тошев, 1888. – 89 с. 

131. *Иванович, Милан. По море и по суша : Драски / М. 
Иванович ; Прев. П. Иванов. – София, 1906 (София : П. М. 
Бъзайтов). – 48 с. 

132. Иванович, Милан. Хигиена или наука за здравието : За нар. 
у-ща и за прочитание / Милан Иванович ; Прев. П. Иванов. – 
Сливен : Н. Планински, 1880 (Сливен : в. Бълг. знаме). – 292 с.

133. Макензи, Мюр и др. Пътувание по славянските страни на 
Европейска Турция / Мюр Макензи, А. П. Ирби ; Прев. от 
сръб. П. Иванов. – Видин : печ. Т. Х. Тошев, 1891. – 123 с. 

134. *Милаш, Никодим. Славенските апостоли Кирил и Методий 
и истината за православието : По повод на римското 
движение против православната църква в 1880 – 1881 г. / 
Никодим Милаш ; Прев. от сръб. П. Иванов. – София : Св. 
Синод на Бълг. църква, 1903 (София : Ст. Атанасов). – 358 с.

135. *Милаш, Никодим. Римокатолишката пропаганда, нейното 
начало и сегашното и устройство / Никодим Милаш ; Прев. 
П. Иванов. – София : Св. Синод на Бълг. църква, 1901 
(София : Хр. Г. Бъчеваров). – 237 с. 

136. *Негош, Петър Петрович. Горски венец : Извлечение / Петър 
Петрович Негош, владика Чърногорски ; Прев. П. Иванов. – 
Видин, 1891 (Видин : скоропеч. Т. Х. Тошев). – 97 с. 

137. Око : Една черта из науката за хубавото. // Читалище 
(Цариград), I, 1870, № 20, с. 629 – 634.

Подпис: Превел П. Иванов.

138. Песник (Поет) : По Чехски : [Стихотворение]. // Читалище 
(Цариград), V, 1875, № 2, с. 81 – 82.

Подпис: П. Иванов, Ст.-Загора.
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139. Сиромах Клавдий : от Виктор Хюго : [Разказ]. // Напредък 
(Цариград), IX, № 28, 8 февр. 1875, с. 109, 110 ; № 29, 15 
февр. 1875, с. 113, 114 ; № 30, 22 февр. 1875, с. 117, 118 ; № 31, 
1 март 1875, с. 121, 122 ; № 32, 8 март 1875, с. 125, 126 ; № 33, 
15 март 1875, с. 129, 130.

Подпис: П. Иванов, Стара-Загора.
*) Строгият критик за превода на това дело по всеки начин ще 
прости на преводача някои изменения, които са направени в края 
на тази книжка.

140. Хигиена за Бъл. Народ. // Напредък (Цариград), XI, № 133, 
27 май 1877, с. [518 – 519] ; № 134, 3 юни 1877, с. 522 – 523 ; 
№ 135, 10 юни 1877, с. 526 – 527.

141. *Чоке, Йохан Хайнрих. Ракийска чума : Жална повест за 
припомнюванье и наука на богати и сиромаси, на стари и 
млади / Хенриха Чокса ; Прев. [от сръб.] П. Иванов. –  
Цариград, 1873 (напеч. от в. „Право“, в печ. на Д. 
Арамиана). – 108 с. 
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ПУБЛИКАЦИИ ЗА ПЕТЪР ИВАНОВ

1871
142.  Село Енина, (Казанлъшко окръжие). // Право (Цариград), 

VI, № 9, 26 апр. 1871, с. 35.
Годишни изпити в Енинското училище под председателството на 
П. Иванов, Ф. Велев и д-р Планински.

1881
143.  Дописки на в. „Марица“ : Село Козлук (Хаджи-Елеска Околия 

26 Май). // Марица (Пловдив), IV, № 291, 5 юни 1881, с. 4.
За Настоятелството: Х. Д. Патуров. 
Споменато е името на П. Иванов в списък от родолюбиви 
пожертвователи за изграждане на ново училище в селото.

144.  Списък. // Марица (Пловдив), IV, № 303, 17 юли 1881, с. 6.
Председател: Архиер. Наместн. Икон С. Петков, Секретар Свещ. А. 
Коев, Стара-Загора, 14-и Юли 1881 год. 
Споменато е и името на П. Иванов в благодарствен списък от 
пожертвователи за изграждане на Реалното училище в града.

1882
145.  Български отдел : [Съобщения]. // Марица, (Пловдив), V, № 

357, 29 ян. 1882, с. 2.
Единствен от външните членове, който е присъствал на годишното 
събрание на Научното дружество в Пловдив, е сейменският 
околийски началник г-н П. Иванов.

146.  Годишен отчет за делата на научно-книжовното дружество. 
// Наука (Пловдив), I, 1882, № 10, с. 841 – 846.

Подписан от Иван Вазов, П. Наботков, Г. Караджов, Ив. Салабашев, 
С. С. Бобчев. Приложен списък на Действителните членове на 
Научно-книжовното дружество. 
Споменато е името на П. Иванов, с. 844.

147.  Явна благодарност. // Марица (Пловдив), V, № 386, 14 май 
1882, с. 8.

От Настоятелството, Ахило, 5-и Май 1882 год. 
Споменато е и името на П. Иванов като дарител за построяването 
на българско мъжко училище в града.
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148.  Явна благодарност. // Марица (Пловдив), V, № 413, 17 авг. 
1882, с. 8.

Председател: Мирчо Попов, Секретар Н. П. Краварев, Пловдив 12 
Август 1882 год. 
Споменато е и името на П. Иванов като дарител на Настоятелството 
на Благотворителното Дружество в Пловдив.

1883
149.  Иречек, Константин Й. Из Източна Румелия. IV. Стара-Загора. 

// Марица (Пловдив), VI, № 466, 22 февр. 1883, с. 2 – 3, 4.
В града Иречек е посрещнат от старозагорския префект Нестор 
Марков, околийския началник Атанас Илиев и казанлъшкия 
околийски началник Петър Иванов.

150.  [Съобщение]. // Южна България (Пловдив), I, № 27, 7 юли 
1883, с. 2. 

За повдигнат процес против г-н Петър Иванов, Хасковски префект, 
за лично докачение.

151.  [Съобщение]. // Южна България (Пловдив), I, № 29, 21 юли 
1883, с. 2. 

За получено в редакцията на вестника писмо, в което се отхвърлят 
укорите и нападенията във в. Съединение, отправени към Петър 
Иванов.

152.  Тодоров, Алек. Характерът на литературната деятелност на 
освободена България : Лист към историята на българската 
литература. // Марица (Пловдив), VI, № 510, 29 юли 1883, с. 3, 4.

Споменато е и името на П. Иванов, като писател, който скоро не е 
публикувал нищо в периодичния печат.

153.  Явна благодарност. // Марица (Пловдив), VI, № 543, 22 ноем. 
1883, с. 8.

Председател: Н. Дринов.
Споменато е и името на П. Иванов като дарител на дружеството 
„Св. Пантелеймон“ в Ихтиман.

1884
154.  Апостоли на Свободата. // Южна България (Пловдив), II, № 

72, 14 март 1884, с. 3. 
Подпис: М-въ.
Рец. за драмата на Петър Иванов. 



74 Петър Иванов

155.  Дописки. // Южна България (Пловдив), II, № 98, 16 юни 1884, с. 3.
Дописка, свързана с публикации в различни вестници, които 
съдържат клевети и е използван непристоен език по адрес на П. 
Иванов, Хасковски префект.

156.  Дописки. // Южна България (Пловдив), II, № 111, 1 авг. 
1884, с. 3. 

Дописка, свързана с изпратено до редакцията постановление от 
Хасковското училищно настоятелство в защита на П. Иванов, 
Хасковски префект.

157.  Дописки на в. „Марица“. // Марица (Пловдив), VII, № 639, 
10 авг. 1884, с. 5.

Каваклий, 5 Август 1884 год. 
Благодарност от населението на Каваклий към П. Иванов.

158.  Новини от Княжеството. // Марица (Пловдив), VII, № 641, 
17 авг. 1884, с. 4.

В списъка на редовните членове на Книжовното дружество е и 
името на П. Иванов.

159.  С. Дервент, (Х.-Еллеска Околия), 8 август 1884. // Южна 
България (Пловдив), II, № 114, 11 авг. 1884, с. 3. 

Дописка в защита на П. Иванов, Хасковски префект.

160.  Сметка : На събраните от долуозначените Градски Съвети 
и внесените през 1879 година в Соф. Град. Съвет пари по 
въздигането паметника на Българския поборник „Левски“. // 
Марица (Пловдив), VII, № 633, 20 юли 1884, с. 7.

В списъка на Старозагорския градски съвет е и името на П. Иванов.

161.  [Съобщение] (Южна България). // Южна България 
(Пловдив), II, № 74, 21 март 1884, с. 1. 

За посещението на г-н Петър Иванов, Хасковски префект, в град 
Пловдив и предстоящото издаване на две негови книги.

162.  [Съобщение]. // Южна България (Пловдив), II, № 152, 22 
дек. 1884, с. 2. 

За получен доклад от П. Иванов, Хасковски префект, относно 
състоянието на окръга.

163.  Х.-Елесъ, 28 ноември. // Южна България (Пловдив), II, № 
148, 8 дек. 1884, с. 3. 

Дописка в защита на П. Иванов, Хасковски префект.
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164.  Хасково, 9 октомври 1884 г. // Южна България (Пловдив), 
II, № 132, 13 окт. 1884, с. 3. 

Дописка в защита на П. Иванов, Хасковски префект.

165.  Хасково, 5 ноември 1884. // Южна България (Пловдив), II, 
№ 144, 26 ноем. 1884, с. 3. 

Дописка в защита на П. Иванов, Хасковски префект.

166.  Явна благодарност. // Марица (Пловдив), VII, № 560, 17 ян. 
1884, с. 8.

Управлението на Областната библиотека благодари на дарителите 
на Областния музей, сред тях е и П. Иванов.

167.  Явна благодарност. // Марица (Пловдив), VII, № 589, 24 
март 1884, с. 4.

За Настоятелството: Председ. Стеф. Г. Лазарев.
Споменато е и името на П. Иванов като дарител на 2 екземпляра 
книги на Ученическото дружество „Съгласие“ в Станимака.

168.  Явна благодарност. // Марица (Пловдив), VII, № 599, 21 апр. 
1884, с. 4.

Споменато е и името на П. Иванов като дарител на средно училище 
в Станимака за закупуване на учебни материали.

169.  Явна благодарност. // Южна България (Пловдив), II, № 58, 
25 ян. 1884, с. 6. 

Управлението на Областната библиотека отправя благодарност към 
свои дарители, сред които и Петър Иванов, Хасковски префект, за 
дарените 3 сребърни и 2 медни монети.

1885
170.  [Съобщение]. // Южна България (Пловдив), III, № 155, 5 ян. 

1885, с. 1. 
За издадена заповед за разместването на трима префекти, сред 
които и П. Иванов, Хасковски префект.

171.  Хасково, 15 март 1885 год. : [Съобщение]. // Южна България 
(Пловдив), III, № 178, 30 март 1885, с. 3 – 4. 

За преместването на Окръжния управител П. Иванов от Хасково в 
Бургас и тържественото му изпращането от хасковските граждани.
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172.  Шишманов, Иван. [Апостоли за свободата : Драма в 
три действия от П. Иванов…] : [Критическа студия]. 
// Периодическо списание на Българското книжовно 
дружество, IV, 1885, № 15, с. 448 – 496.

Подпис: И. Д. Ш.

1894
173.  Матов, Д[имитър]. П. Иванов, Песни из българската 

история. // Български преглед, I, 1894, № 7, с. 131 – 132.
Рец. за: Иванов, Петър Иванов. Песни из българската история / П. 
И. – Шумен : Искра, 1894.

1907
174.  Дейност през 1906/7 учебна година : II събрание : 1 

октомври. // Първи годишен отчет по дейността на Старо-
Загорската Родителска дружба (Ст. Загора), 1907, с. 16 – 18.

Извънредно събрание на Дружбата, на което се разисква въпроса 
за превръщането на мъжкото шесткласно училище „Иван Вазов“ 
в средно учебно заведение. Достойнствата и заслугите на Стара 
Загора да има държавно средно учебно заведение. Атанас Тр. Илиев 
и Петър Иванов са пратеници на Дружбата за представянето на 
искането пред министрите.

175.  Дейност през 1906/7 учебна година : III събрание : 22 
октомври. // Първи годишен отчет по дейността на Старо-
Загорската Родителска дружба (Ст. Загора), 1907, с. 18 – 21.

Докладват изпратените делегати в София Атанас Тр. Илиев и Петър 
Иванов, за срещите си с председателя на Народното събрание 
и министрите Ив. Шишманов и Д. Петков. Между третото и 
четвъртото събрание на Родителската дружба Петър Иванов държи 
първата публична сказка на 29 октомври.

1908
176.  Илков, Димитър. Принос към историята на град Стара 

Загора. – Ст. Загора : Гр. общин. управл., 1908 (Пловдив : 
Търг. печ.). – 256 с. 

За Петър Иванов на с. 175. 

177.  Петър Иванов. // Илюстрация Светлина, XVI, 1908, № 6, с. 
30 – 31. 

Биогр. бележки.
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1909
178.  Старозагорски обществени дейци преди и после 

освободителната война в 1877–78 година : [Снимка и текст]. 
// Илюстрация Светлина, ХVІІ, 1909, № 12, с. 5, 27. 

Горният ред: С. Хлебаров, Ст. Танев, П. Кабакоев, Хр. С. Шиваров, 
Ст. Минчев, Ст. Зафиров. Долният ред: М. Минев, Н. А. Начов, П. 
Иванов, П. Славов, С. Фетфаджиев, А. Т. Илиев.

1913
179.  Хроника : [Съобщения]. // Зора (Ст. Загора), VII, № 278, 4 

дек. 1913, с. 3 – 4.
Редакцията честити годежа на ротмистер Ст. Даскалов и Анка П. 
Иванова, дъщеря на видния старозагорски гражданин, общественик 
и писател Петър Иванов. 

180.  Хроника : [Съобщения]. // Зора (Ст. Загора), VII, № 280, 18 
дек. 1913, с. 2 – 3.

Писателят Петър Иванов с писмо до черногорския крал Никола 
Петрович по случай имения му ден, в което го обвинява в 
нарушаване на междусъюзническия договор и връща връчения му 
орден за общославянската му дейност. 

1914
181.  Икономов, М. П. Едно обяснение. // Илюстрация Светлина, 

ХХІІ, 1914, № 8 – 9, с. 11 – 12.
Писмо с някои опровержения до редактора от М. П. Икономов по 
повод статията на П. Иванов „Преди освобождението ни и сега“ (сп. 
Светлина, 1914, № 3) за учебните работи в Сливен 1870 – 1872 г. 

182.  Малеев. [Многоуважаемий Учителю и Поетe…]. // 
Илюстрация Светлина, ХХІІ, 1914, № 2, с. 19.

Подпис: Подп. Малеев. Дата: София, 12 декември 1913 г.
Похвален отзив.

183.  Райнов, Б. [Драги П. Иванов…]. // Илюстрация Светлина, 
ХХІІ, 1914, № 2, с. 19.

Дата: София, 12 декември 1913 г. 
Похвален отзив.
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184.  Хроника : [Църковното настоятелство на храма „Св. 
Богородица“…]. // Зора (Ст. Загора ; Н. Загора), VII, № 294, 
26 март 1914, с. 3.

Църковното настоятелство на храма приема предложението на 
П. Иванов да се изработи и постави мраморна плоча с имената на 
всички паднали бойци от енорията.

1918
185.  Петър Иванов. // Илюстрация Светлина, ХХV, 1918, юбил. 

кн., с. 21 : със сн.
Биогр. данни. 
Публикувано е и писмо от кап. Коста Николов, в което той изразява 
уважението и признателността си към П. Иванов.

1923
186.  Друмев, Ив. 50 годишният юбилей на П. Иванов (Стара-

загорска хроника). // Борба (Пловдив), III, № 644, 3 май 
1923, с. 2.

Литературна, просветна и обществена дейност.

187.  Едно мило тържество. // Зора (Ст. Загора), XVI, № 592, 3 
май 1923, с. 1 – 2.

Юбилей на Петър Иванов – 75 г. от рождението му и 55 г. 
обществена дейност. 
Поздравителна телеграма до Петър Иванов от цар Борис III. 

188.  Юбилей на Петър Иванов (Стара-загорска хроника). // 
Борба (Пловдив), III, № 636, 22 апр. 1923, с. 2.

1925
189.  Берсенев, А. П. Първият театър и оркестър в Стара Загора. 

// Музикален преглед (Ст. Загора), II, № 9 – 10, 10 май 1925, с. 
2 – 4.

В Стара Загора е създадено културно дружество, с една от задачите 
да създаде драматичен театър и прилежащ към него театрален 
оркестър. 
През декември 1871 г. в салона на девическото училище се поставя 
пиесата „Геновева“, с ръководител Петър Иванов, декори на Наню 
Тодоров, костюми на Георги Х. Илиев.
В състава на оркестъра са: Петър Иванов, Колю Ганчев, Наню 
Тодоров, Пенчо х. Савов, Зафир Петков и Георги Х. Зафиров.
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190.  Общодостъпните концерти през настъпващия сезон. 
// Музикален преглед (Ст. Загора), II, № 17 – 18, 15 ноем. 
1925, с. [9].

Равносметка за дейността на старозагорския клон на 
професионалните музиканти. 
Честване на юбилеите на Атанас Илиев, Петър Иванов и др. 

191.  Хаджихристов, Иван и др. [Предговор] / Иван 
Хаджихристов, Иван Мирчев. // Иванов, Петър. Въздишки и 
сълзи : Стихотворения / Петър Иванов Иванов. – Ст. Загора, 
1925, с. 3 – 6.

192.  Хроника : [Съобщения]. // Музикален преглед (Ст. Загора), 
II, № 15 – 16, 11 окт. 1925, с. 7 – 8.

Петър Иванов разговаря с председателя на дружество Кржижковски 
в Прага – д-р Фр. Чержовски.

1926
193.  Илиев, Атанас Трифонов. Спомени на Атанас Т. Илиев : С 

план на Стара Загора и 80 образа в текста. – София : БАН, 
1926 (печ. П. Глушков). – 469 с. 

За Петър Иванов на с. 24, 52, 109, 132, 133, 134, 140, 141, 142, 143, 
149, 150, 152, 157, 158, 159, 161, 163, 164, 176, 177, 197, 244, 420, 421, 
430, 448.

1927
194.  Берсенев, А. П. Петър Иванов. // Музикален преглед (Ст. 

Загора), IV, № 3, 10 март 1927, с. 1 – 2. 
Подпис: А. П. Б-в.
Съобщение за кончината на П. Иванов и бележки за музикалните 
му заслуги.

195.  Бобев, Дим. Петър Иванов. // Училищен преглед, XXVI, 
1927, № 1, с. 130 – 132. 

Живот и творчество.

196.  Кръстина К. Няколко посмъртни думи : За един от редките 
ни покойници – за даскал Петър Иванов (дядо Петър) от Ст. 
Загора. // Дума (Ст. Загора), I, № 7, 8 февр. 1927, с. 2. 
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197.  Музикални бележки. // Дума (Ст. Загора), I, № 17, 19 апр. 
1927, с. 2.

Предстояща 30-годишнина на дружество „Кавал“, основано 
през 1897 г. от старозагорците Д. х. Георгиев, Грозю Грозев, П. 
Икономов, Ат. Илиев, Петър Иванов и др.

198.  *Петър Иванов. // Зора (Ст. Загора), XX, № 791, 8 февр. 1927. 
По повод кончината му. 
Биогр. данни.

199.  Предконцертно възпоменание (Наши вести). // Музикален 
преглед (Ст. Загора), IV, № 3, 10 март 1927, с. 5.

В памет на Петър Иванов, включващо паметна беседа, изнесена 
от А. П. Берсенев, и изпълнение на смесения хор на Борис 
Фетфаджиев, аранжирано от капелмайстор А. Ковачев.

200.  Новини от Стара-Загора : Едно мило и заслужено 
възпоменание. // Борба (Пловдив), VII, № 1743, 15 февр. 
1927, с. 2.

Подпис: Амол.
Музикално възпоменание за починалия наскоро общественик, поет 
и писател. 

201.  Петър Иванов : Един скъп и заслужил покойник. // Дума 
(Ст. Загора), I, № 7, 8 февр. 1927, с. 2. 

202.  Петър Иванов : Погребението на един народен друженик. // 
Борба (Пловдив), VII, № 1737, 8 февр. 1927, с. 2.

Подпис: Спартак.

1930
203.  Чилингиров, Стилиян. Български читалища преди 

Освобождението : Принос към историята на Българското 
възраждане / Стилиян Чилингиров ; Скици Симеон Велков. 
– София : М-во на нар. просвещение, 1930 (София : Държ. 
печ.). – 683 с. 

За Петър Иванов на с. 79, 126, 244, 449, 481, 552. 

1936
204.  Атанасов, Васил. [Петър Иванов]. // Атанасов, Васил. 

Спомени из живота и дейността ми / Васил Атанасов ; 
Предг. С. Данев. – София, 1936, с. 19. 
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205.  Василев, Асен. Петър Иванов. // Василев, Асен. Трем на 
Българското възраждане. – София, 1936, с. 89 : с рис. 

Също и във: 2. доп. изд. – Василев, Асен. Трем на Българското 
възраждане. – София, 1995, с. 97 : с рис. 

1937
206.  Из живота на старозагорската дружба в София. // Дума (Ст.

Загора), XI, № 747, 21 март 1937, с. 1 – 2. 
1938

207.  Тошев, Андрей. [Петър Иванов]. // Тошев, Андрей. Ранни 
спомени 1873 – 1879 / А. Тошев ; Рис. Н. Кожухаров ; Портр. 
скици Михаил Кръстев. – [София], [1938], с. 51. 

1948
208.  *Заимов, П. Последният зов на едно честно възрожденско 

сърце. // Училищен преглед, 1948, № 4. 
1957

209.  Груев, Г. Нов документ за историята на Стара Загора. // 
Септември (Ст. Загора), XII, № 787, 27 февр. 1957, с. 4. 

За ръкопис на Петър Иванов „Една разходка из града Стара Загора“.

210.  *Стоянова, Р. и др. Неизвестни писма на Иванка Ботьо 
Петкова и на брата на Левски ; Петър Иванов до Найден 
Геров / Р. Стоянова, Н. Жечев. // Известия на Института 
Ботев – Левски при БАН, 1959, № 3, с. 323 – 329.

1962
211.  Матев, Г[еорги]. „Ах, другари, чуйте мене.“ : [Петър 

Иванов]. // Септември (Ст. Загора), XVIII, № 116, 29 септ. 
1962, с. 3. 

1965
212.  Мирчев, Иван. Среща с поета Петър Иванов. // Септември 

(Ст. Загора), XXI, № 118, 2 окт. 1965, с. [3].
1966

213.  *Шишманов, Иван Димитров. Апостоли за свободата : 
Драма в три действия от П. Иванов. // Шишманов, Иван 
Димитров. Избрани съчинения : В 2 т. Т. 2. Фолклор и 
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етнография ; Литературна теория, история и критика ; Статии 
по обществени и културни въпроси / Иван Д. Шишманов ; Под 
ред. на Георги Димов. – София, 1966, с. 410 – 451.

1967
214.  Нешков, Величко. Поет, възрожденец и гражданин. // 

Народна армия, XXIV, № 5936, 26 ноем. 1967, с. [2]. 
По повод 120 г. от рождението на Петър Иванов.

215.  Стаев, Стоян. С пламъка на родолюбието : 120 години от 
рождението на Петър Иванов. // Септември (Ст. Загора), 
XXIII, № 140, 23 ноем. 1967, с. [4]. 

1969
216.  Иванов, Петър Иванов (X.1847 – 2.II.1927) : Поет, 

книжовник, действителен член на БАН. // 100 години 
Българска академия на науките 1869 – 1969. Т. 1. / Под ред. 
на Пантелей Зарев. – София, 1969, с. [247]. 

Биогр. данни.  
С библиогр. 

1972
217.  Мечев, Иван. Име, което не бива да забравяме. // Септември 

(Стара Загора), XXVI, № 150, 12 дек. 1972, с. [4].
1973

218.  Иванова, Румяна. Възрожденец, поет и гражданин : 125 
години от рождението на Петър Иванов. // Отечествен 
фронт, XXXI, № 8800, 28 ян. 1973, с. 6. 

219.  Койчева, Величка. Родолюбец и гражданин : 125 години 
от рождението на даскал Петър Иванов. // Септември (Ст. 
Загора), XXVII, № 10, 25 ян. 1973, с. [4].

220.  Ганева, Невена и др. Петър Иванов. // Видни учители в 
Старозагорски окръг (1835 – 1944) : Биобиблиография / 
Състав. Невена Ганева, Величка Койчева ; Ред. Анастасия 
Добрева, Димитър Николов. – Стара Загора, 1973, с. 60 – 62 : 
със сн. 

221.  Чествуване на Петър Иванов. // Септември (Ст. Загора), 
XXVII, № 10, 25 ян. 1973, с. [1].
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1975
222.  Дойчев, Любомир. Учители – участници в Старозагорското 

въстание. // Семейство и училище, XXVII, 1975, № 9, с. 39 – 41.
223.  Койчева, Величка. В началото на поетичната слава на 

Стара Загора : 100 години от издаването на стихосбирката 
на Петър Иванов. // Септември (Ст. Загора), XXX, № 152, 25 
дек. 1975, с. [3]. Прил. Съвремие.

1976
224.  Койчева, Величка. „Свободна България… 1876“. // 

Септември (Ст. Загора), XXXI, № 90, 24 юли 1976, с. [4].
За патерицата, подарена на поета, от фонда на РИМ – Стара Загора. 

225.  Ферманджиев, Никола. Петър Иванов – първият поет на 
Стара Загора. // Пламък, XX, 1976, № 3, с. 188 – 192.

Съдържа и стихотворенията „Вдовица“ и „Затворник на заточение“.

1977
226.  Койчева, Величка. С духа на полета на Възраждането : 130 

години от рождението на Петър Иванов. // Септември (Ст. 
Загора), XXXII, № 130, 1 ноем. 1977, с. [4].

227.  Петър Иванов. // Антени, VII, № 5, 2 февр. 1977, с. 15. 
1980

228.  Койчева, Величка. Измерения на едно народополезно дело. 
// Хоризонт (Ст. Загора), IX, 1980, № 1, с. 108 – 115.

Поетическо творчество и революционна дейност на възрожденеца 
Петър Иванов (1847 – 1927).

1981
229.  Бонев, Иван. „Апостоли за свободата“ – първата драма, 

посветена на Старозагорското въстание. // Септември (Ст. 
Загора), XXXVI, № 102, 29 авг. 1981, с. 5.

230.  Димов, Недялко. Неизвестна снимка на Петър Иванов. // 
Септември (Ст. Загора), XXXVI, № 28, 7 март 1981, с. 8. 

1983
231.  Коняров, Константин. Първият старозагорец – преводач на 

поезия. // Септември (Ст. Загора), XXXVIII, № 101, 27 авг. 
1983, с. [3]. Прил. Съвремие.
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1985
232.  Генов, Иван. Едни мемоари, една драма… // Септември (Ст. 

Загора), XL, № 116, 28 септ. 1985, с. [6]. Прил. Съвремие.
За „Апостоли за свободата“ и „Възпоминания от разбърканите 
времена“. 

233.  Светла възрожденска личност. // Септември (Стара Загора), 
XL, № 130, 31 окт. 1985, с. [2].

Вечер, посветена на Петър Иванов.

1986
234.  Койчева, Величка. Приносът на книжовниците-преводачи 

от Старозагорски окръг в преводната възрожденска 
литература. // Известия на музеите от Югоизточна 
България, IX, 1986, с. 95 – 104.

Съдържа и за преводите на П. Иванов. – Рез. на фр. ез. 

1987
235.  Генов, Иван. „Днеска Загра, утре Шипка“. // Искра 

(Казанлък), LХIV, № 32, 7 август 1987, с. 8. 
110 години от Шипченската епопея.  
За поемата на Даскал Петър Иванов – първото поетично 
произведение от български автор за сраженията при Шипка. 

236.  *Йосифов, Веселин. Служба на роду. // Антени, XVII, № 50, 
16 дек. 1987.

237.  Каменов, Йордан. Възрожденският поет Петър Иванов : 140 
г. от рождението му. // Хоризонт (Ст. Загора), XIV, 1987, № 
1, с. 95 – 99. 

238.  Койчева, Величка. Възрожденецът : 140 години от 
рождението на Петър Иванов. // Септември (Ст. Загора), 
XLII, № 127, 27 окт. 1987, с. с. [4].

239.  *Манов, Георги. Въпреки всичко. // Читалище, 1987, № 9, с. 32.
240.  Манов, Георги. Даскал Петър Иванов. // Антени, XVII, № 

49, 9 дек. 1987, с. 15.
241.  Петър Иванов : 1847 – 1987 / Състав. Стоян Стаев, Невена 

Ганева. – Ст. Загора, 1987 (Ст. Загора : печ. Митьо Станев). – 
32 с. (Поредица Литературна Стара Загора ; № 6).
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242.  Почит към делото на възрожденеца поет : 140 години от 
рождението на Петър Иванов. // Септември (Ст. Загора), 
XLII, № 150, 19 дек. 1987, с. 1. 

1988
243.  Русев, Николай. Приносът на българските поети за 

развитието на войнската ни песен. // Русев, Николай. По 
следите на една безсмъртна песен. Т. 1. – Б. м., 1988, с. 175. 

Писмо на П. Иванов до Любомир Бобевски.

244.  Русев, Николай. Петър Иванов Иванов. // Русев, Николай. 
По следите на една безсмъртна песен. Т. 1. – Б. м., 1988, с. 
564 – 569.

Съдържа и: Драга наша бащинийо / Прев. П. Иванов ; Българска 
химна / Пригодил Петър Иванов.

245.  Тончев, Теньо. Петър Иванов. // Тончев, Теньо. Кавалери на 
сабята и перото : [Очерци] / Теньо Тончев. – София, 1988, с. 
53 – 54.

1991
246.  Койчева, Величка. Един ръкопис за възрожденската 

история на Стара Загора. // Известия на музеите от 
Югоизточна България, XIV, 1991, с. 125 – 141.

Съдържа и текста на ръкописа на Петър Иванов „Една разходка низ 
града Стара Загора“ от 1 апр. 1897 г. Рез. на фр. ез.

247.  Койчева, Величка и др. Петър Иванов. // Светиниколското 
училище в Стара Загора 1841 – 1878 / Състав. Величка 
Койчева, Невена Ганева, Снежана Маринова ; Ред. Денка 
Дунчева. – Ст. Загора, 1991, с. 81 – 93 : с библиогр. 

248.  Манов, Георги. Писмото на Петър Иванов до цар Борис III. 
// Синя поща (Ст. Загора), II, № 33, 6 – 12 септ. 1991, с. 5 ; № 
34, 13 – 19 септ. 1991, с. 5.

С биогр. данни. Публикуван е текст на писмото.

249.  Манов, Георги. Упованието на българите в Америка не е от 
вчера. // 7 + 7 (Ст. Загора), № 38, 29 окт. – 3 ноем. 1991, с. 5. 

В 1919 г. старозагорецът Петър Иванов пише до американския 
президент Уилсън с надеждата, че Великите сили ще запазят 
целостта на България.
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1994
250.  Манов, Георги. Петър Иванов (1847 – 1927) – един забравен 

титан на българския дух. // Стара Загора, № 1, 4 ян. 1994, с. 4.
1995

251.  Кочев, Петър. Народополезното дело на митрополит 
Методий Кусев е било подкрепяно от много радетели на 
залесяването. // Стара Загора, № 14, 14 март 1995, с. 4. 

За Димитър Наумов, Атанас Трифонов Илиев, Петър Иванов, Васил 
Попов. 

1997
252.  Ганева, Невена. Първите композитори на нашия град. 

// Старозагорски новини, III, № 82, 13 май 1997, с. 3.
253.  Ганева, Невена. Първият старозагорски поет : 150 години от 

рождението на Петър Иванов. // Старозагорски новини, III, 
№ 182, 9 окт. 1997, с. 3. 

2000
254.  Манов, Георги. Титанът. // Птици в нощта (Ст. Загора), [ІІ], 

2000, № 1 – 2, с. 58 – 62 ; № 3 – 4, с. 28 – 30 : със сн. 
Послание на Петър Иванов до американския президент Уилсън. 

2001
255.  Койчева, Величка. Спомоществователи. // Дневен труд, LIV, 

№ 228, 24 авг. 2001. Прил. Тракия труд, № 66, 24 авг. 2001, с. 4.
Първата стихосбирка на Петър Иванов „Стихотворения“ излиза с 
подкрепата на старозагорци.

2002
256.  Койчева, Величка. Борец с душата на поет. // Койчева, 

Величка. Възрожденска Стара Загора : Черти и образи / 
Величка Койчева. – Ст. Загора, 2002, с. 74 – 80.

2004
257.  Аяров, Иван и др. Петър Иванов Иванов. // Аяров, Иван и 

др. Възрожденска „Акарджа“ и Стара Загора / Иван Аяров, 
Нейчо Кънев, Невена Ганева. – Ст. Загора, 2004, с. 186 – 187. 
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258.  Манов, Георги. Петър Иванов – Титанът. // Старозагорски 
новини, X, № 206, 20 окт. 2004, с. 6 ; № 207, 21 окт. 2004, с. 
10 ; № 208, 22 окт. 2004, с. 10 ; № 209, 25 окт. 2004, с. 10. 

2006
259.  Аяров, Иван и др. [Петър Иванов]. // Аяров, Иван и др. 

Стара Загора 1878 – 1945 : Просвещение, култура, църковно 
дело / Иван Аяров, Нейчо Кънев, Невена Ганева. – Ст. 
Загора, 2006, с. 105.  

260.  Литературен календар – февруари / Подб. Димчо Пеев. 
// Старозагорски новини, XII, № 26, 8 февр. 2006, с. 9.

Иван Хаджиенов, Петър Иванов, Надежда Драгова, Петър 
Карапетров, Стоян Каролев, Михаил Берберов.

2007
261.  Коняров, Константин. Началото : [Петър Иванов]. // 

Коняров, Константин. Градът на поетите : Принос към 
литературната история на Стара Загора. – Ст. Загора, 2007, 
с. 16 – 18 : със сн. 

2009
262.  *Матев, Иван. „Сълзите на Даскал Петър Иванов“ : 

(Литературно-творчески житиепис: 1847 – 1927). // Кула 
(Казанлък), XXII, 2009, № 2, с. 79 – 91 : с библиогр.

2012
263.  *Барашки, Витан. Предци и съвременници в 

Шуменско : [31 януари – 6 февруари]. // Шуменска 
заря, LXIX, № 21, 31 ян. 2012, с. 13. 

Петър Иванов – възрожденски просветен деец, революционер и 
общественик, окръжен управител на Шумен. 

264.  Йотова, Донка. Не подценяваме ли Даскал Петър Иванов? 
// Национална бизнес поща (Ст. Загора), XXII, № 46, 12 – 18 
ноем. 2012, с. 10. 

В читалище „Св. Климент Охридски“ бе отбелязана 
165-годишнината от рождението и 85-годишнината от смъртта на 
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Петър Иванов.

265.  Манов, Георги. Титанът : Посланието на Петър Иванов до 
американския президент Уилсън. // Литературен глас (Ст. 
Загора), XIX, № 162, ноем. 2012, с. 3.

Съдържа: Снимки на даскал Петър Иванов и президента Томас 
Уилсън; Писмо от С. Киров до П. Иванов; Чернова от посланието до 
Уилсън; Послеслов от авт. на статията.

266.  *Матев, Иван. Старозагорският възрожденец даскал Петър 
Иванов (1847 – 1927) – литературно-творчески житиепис. 
// Старобългарската ръкописна книга – съдба и мисия : в 
памет на проф. Куйо М. Куев по случай 100-годишнината от 
рождението му : Сборник доклади от Девети международен 
симпозуим за Търновската книжовна школа, Кръгла маса 15 – 
17 октомври 2009 г., Велико Търново / Димитър Кенанов и 
др. – В. Търново, 2012, с. 316 – 335.

267.  Михайлов, Антон. [Сто шестдесет и пет] 165 години от 
рождението и 85 години от смъртта на възрожденеца Петър 
Иванов. // Литературен глас (Ст. Загора), XIX, № 162, ноем. 
2012, с. 1.

268.  Кайряков, Тенчо. Петър Иванов Иванов. // Кайряков, Тенчо 
Стефанов. Старозагорското въстание – 1875 : По-известните 
му дейци и още нещо от епохата. – Обручище, 2017, с. 26.
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ПОКАЗАЛЕЦ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ 
НА ПЕТЪР ИВАНОВ ПО ЗАГЛАВИЯ

Апостоли за свободата 3

Бéса, Господине! 99

Баща 6

България – Финландия 110

Българска граматика по македонско наречие  
от г-н Мачуковски 63

Български триумф 1885 – 1910, 6 септ. 1885 г. 9

В Май 22

Вдовица 44

Вестникарството у нас и нашите читатели 70

Видиш ли, црни Бугарине, шта сте радили 104

Вместо отговор (На Г-н Мих. П. Икономов) 64

Въздишки 41, 43, 46,  
48 – 49, 53

Въздишки и сълзи 11

Възпоминания…
Вж. Въспомина-
ния от разбърка-
ните времена

Възпоминания от разбърканите времена 
Вж. Въспомина-
ния от разбърка-
ните времена

Въспоминания от разбърканите времена 4, 84, 124, 127 

Гарибалди (Съобщение) 74

Глас към Българина в Македония 23, 45

Годишен доклад (За състоянието  
на Хасковский Департамент през 1882 – 83 година) 83
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Де е починал последният  
български патриарх Евтими Търновски? 91

Декларация 119

Димитър и Константин 33

Добродетел 65

Дописки 85

Дописки на в. „Марица“ 79

Един епизод из ученическия ми живот 94

Един оригинален, но забравен, народен труженик 95

Една от най-жизнените нужди за нашия напредък 71 – 72

Една разходка низ град Ст.-Загора 90

Едно от главните средства за нашето обогатяване 58

Елегия 12

Есен 39

Желанието на младото българско – юначе 40

Затворник на заточение 44, 48 – 51, 56

Защо е на човека нравственото възпитание  
и как се то придобива 2

Защо на стари години станах белетрист? 105

И княгиня Шаховска знаяла турски 111

Из „Въздишки“ 47

Из „Възпоминания от разбърканите времена“ 126

Из дипломатическата ми дейност в Македония 93

Иконому Стефану Петкову 42

Историческа брошура „Долу Румелия“ 8

Казанлъшката „Розова долина“, бъдеща пустиня 88

Как най-напред станах чиновник 114
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Как преди 27 години посрещнахме  
победоносните български войски в Хасково? 106

Как са се появили и развили  
началните училища в Англия и в Германия 80

Как се отървах от бесилката 100

Какво правим? 73

Какво сме направили и що е най-потребно? 59

Какво ставаше в Кюстендил,  
когато детронираха княз Александър в София 115

Колко струва напредъкът? 77

Към моите душмани 15, 29

Към моите неприятели 45, 55

Към река Струма 36

Към читалищата и женските дружества 16

Македония 17, 34, 45

Малко дете като бях 18

Малко има на този свят… 19

Моите мъки 24, 45

Молитва 20

На Гергьовден – 1874 г. 35, 45

Напредък с вяра 66

Народният учител, неговото поведение и длъжност 57

Нашите обществени недъзи и превъзпитанието на 
младото ни поколение 10, 116

Нашият напредък 21

Ние сме виновни 120

Нов реформатор, нова лъжа 67
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Ново-село (Видински окръг) 86

Нощ е ужасна, зимна, студена… 37

„Нощ е ужасна“ в Сърбия 117

Няколко думи за възпитанието на женския пол 60

Ода (В чест на  
Негово Величество Българския Цар Фердинанд І) 31 – 32

От Стара Загора до Самоков 96

Отговор на „Предизвикания отговор“ 7

Отговор на г. М. П. Икономов, поборник 118

Отде зависи добрият успех в главните ни училища? 61

Отец Герасим 97

Отзив на „Братски труд“ от Г. Г. Г. Бенев  
и А. Илиев 13

Пак по името на Казанлък 122

Патриотичният жест на г-н Петър Иванов 112

Песни из българската история 5

5-й октомври 1912 г. в Стара Загора 107

Писма до редакцията 81

Писмо до Иван Найденов 68

Писмо на П. Иванов  
от Стара Загора до Любомир Бобевски 125

По въпроса за българския правопис 87

По въпроса за правописанието 75

По названието на града Казанлък 123

Покрай морето 38

Правда 51, 53

Празнични училища в Америка 69
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Преди освобождението ни и сега 113

Приключенията на един млад българин в Цариград 101

Пролет дойде 14, 25

Първото милосърдно дело 102

Резигнация 30, 51 – 52, 56

Самолюбие 78

Сказка, четена в Старо-Загорското Читалище 76

Скъперник 20

Спомен от боя над Шипка при настъплението на 
Сюлейман паша в 6-ий, 7-ий и 8-ий Август 1877 27

Сръбски офицери, пленници, в Стара Загора 108

Стихотворения от П. Иванов (Стара Загора) 1

Тръгвам вече ази в бой 54

Трябва ли да жалим за тия, които паднат  
в бой за свобода, или трябва песни да пеем за тях? 92

Униние 26

Химна 28

Хроника (Сказка на Петър Иванов) 121

Чанакчийските термални бани 89

Червения даскал 98

Чудно съвпадение 103

Шекспир 82

Юммети Мохамед! 109

Язикословни размишления 62
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Александър I Батенберг, княз (за него) 115
Атанасов, Васил 204
Атанасов, Йордан (състав. и предг.) 51, 56
Аяров, Иван 257, 259
Барашки, Витан 263
Бенев, Г. (за него) 13
Берберов, Михаил (за него) 260
Берсенев, А. П. 189, 194; (за него) 199
Бобев, Дим. 195
Бобевски, Любомир (за него) 125, 243
Бобчев, С. С. (за него) 146
Бонев, Иван 229
Борис III, цар (за него) 187, 248
Вазов, Иван (за него) 146
Василев, Асен 205
Василев, Ив. (музика) 54
Велев, Ф. (за него) 142
Велков, Симеон (скици) 203
Велчев, Вълко Стамов (за него) 111
Войнов, Агапий (за него) 95

Ганева, Невена 252 – 253, 257, 259;  
(състав.) 220, 241, 247

Ганчев, Кольо (за него) 1, 103, 189
Ганчев, Колю Вж. Ганчев, Кольо
Гарибалди, Джузепе (за него) 74, 129
Генов, Иван 232, 235
Георгиев, Д. х. (за него) 197
Геров, Найден (за него) 210

ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ
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Глихич, Милан 130
Грозев, Грозю (за него) 197
Груев, Г. 209
Данев, С. (предг.) 204
Даскалов, Ст. (за него) 179
Димов, Георги (ред.) 213
Димов, Недялко 230
Добрева, Анастасия (ред.) 220
Дойчев, Любомир 222
Драгова, Надежда (за нея) 260
Дринов, Н. (за него) 153
Друмев, Ив. 186
Дунчева, Денка (ред.) 247
Евтимий, патриарх Търновски (за него) 91
Жечев, Н. 210
Заимов, П. 208
Зарев, Пантелей (ред.) 216
Зафиров, Георги Х. (за него) 189
Зафиров, Ст. (за него) 178
Зафиров, Стефан Х. (за него) 103

Иванов, Петър 1 – 127; (прев.) 128 – 141, 244;  
(за него) 142 – 268

Иванова, Анка П. (за нея) 179
Иванова, Румяна 218
Иванович, Милан 131 – 132
Иванчев, Петър Атанасов 54
Икономов, М. П. 181; (за него) 118
Икономов, Мих. П. (за него) 64
Икономов, П. (за него) 197
Икономов, Петко Стефанов 42
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Икономов, Тодор (за него) 67
Илиев, А. Т. Вж. Илиев, Атанас Трифонов
Илиев, Ат. Вж. Илиев, Атанас Трифонов
Илиев, Атанас Вж. Илиев, Атанас Трифонов
Илиев, Атанас Т. Вж. Илиев, Атанас Трифонов

Илиев, Атанас Трифонов 193; (за него) 13, 149,  
174 – 175, 178, 190, 197, 251

Илиев, Георги Х. (за него) 189
Илиева, Християна (състав. и ред.) 126
Илков, Димитър 176
Ирби, А. П. 133
Иречек, Константин Й. 149
Йонков, Първан (за него) 102
Йосифов, Веселин 236
Йотова, Донка 264
Кабакоев, П. (за него) 178
Кайряков, Тенчо 268
Каменов, Йордан 237
Караджов, Г. (за него) 146
Карапетров, Петър (за него) 260
Каролев, Стоян (за него) 260
Касабов, Георги Вж. Милев, Гео
Кенанов, Димитър 266
Кирил, слав. първоучител (за него) 10, 134
Киров, С. (за него) 265
Ковачев, А. (за него) 199
Коев, А. (за него) 144
Кожухаров, Н. (рис.) 207

Койчева, Величка 219, 223 – 224, 226, 228, 234, 238, 
246, 255 – 256; (състав.) 220, 247
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Коняров, Константин 231, 261
Кочев, Петър 251
Краварев, Н. П. (за него) 148
Кръстев, Михаил (портр. скици) 207
Кръстина К. 196
Куев, Куйо М. (за него) 266
Кусев, Методий (за него) 251
Кънев, Нейчо 257, 259
Лазарев, Стеф. Г. (за него) 167
Макензи, Мюр 133
Малеев 182
Манов, Георги 239 – 240, 248 – 250, 254, 258, 265
Маринова, Снежана (състав.) 247
Марков, Нестор (за него) 149
Матев, Г. 211
Матев, Иван 262, 266
Матов, Димитър 173
Мачуковски, В. (за него) 63
Методий, слав. първоучител (за него) 10, 134
Мечев, Иван 217
Миладинов, Димитър (за него) 33
Миладинов, Константин (за него) 33
Миладинова, Елисавета (ред.) 124
Милаш, Никодим 134 – 135
Милев, Гео (ред.) 31
Минев, М. (за него) 178
Минчев, Ст. (за него) 178
Мирчев, Иван 191, 212; (предг.) 11
Михайлов, Антон 267
Наботков, П. (за него) 146
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Найденов, Иван (за него) 68
Наумов, Димитър (за него) 251
Начов, Н. А. (за него) 178
Негош, Петър Петрович 136
Нешков, Величко 214
Никола I Петрович, крал 
черногорски (за него) 180

Николов, Димитър (ред.) 220
Николов, Коста (за него) 185
Николов, Славчо (състав.) 52
Патуров, Х. Д. (за него) 143
Пеев, Димчо (подб.) 260
Петков, Д. (за него) 175
Петков, Зафир (за него) 103, 189
Петков, С. (за него) 144
Петков, Стефан (за него) 42
Петкова, Иванка Ботьо (за нея) 210
Планински, Начо (за него) 142
Попов, Васил (за него) 251
Попов, Мирчо (за него) 148
Радев, Симеон (за него) 115
Райнов, Б. 183
Русев, Николай 125, 243 – 244
Савов, Пенчо х. (за него) 189
Салабашев, Ив. (за него) 146
Славов, П. (за него) 178
Славов, Пенчо Х. (за него) 103
Софроний Врачански (за него) 113

Стаев, Стоян 215; (състав.) 241;  
(състав. и ред.) 126

Стефанов, Тошо (худож.) 49, 50
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Стоянова, Р. 210
Стоянович, Тодор Ив. (за него) 79
Сюлейман паша (за него) 27
Танев, Ст. (за него) 178
Тодоров, Алек. 152
Тодоров, Наню (за него) 189
Тончев, Теньо 245
Топалов, Кирил (подб. и ред.) 45
Тошев, Андрей 207
Уилсън, Томас Удроу (за него) 249, 254, 265
Фердинанд I, цар (за него) 31 – 32, 107
Ферманджиев, Никола 225
Фетфаджиев, Борис (за него) 199
Фетфаджиев, С. (за него) 178
Хаджиенов, Иван (за него) 260
Хаджихристов, Иван 191; (предг.) 11
Хлебаров, С. (за него) 178
Чержовски, Фр. (за него) 192
Чехларов, Димитър (худож.) 126
Чилингиров, Стилиян 203
Чоке, Йохан Хайнрих 141
Шекспир, Уилям (за него) 82
Шиваров, Хр. С. (за него) 178
Шишманов, Ив. Вж. Шишманов, Иван Димитров

Шишманов, Иван Д. Вж. Шишманов, Иван Димитров

Шишманов, Иван Димитров 172, 213; (за него) 175
Юго, Виктор 139
Янев, Георги (състав.) 49 – 50
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