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Рубрика на Николай Балчев | Снимки: Николай Балчев

Райна Княгиня, 
Панагюрище, 1876 година

Н.Б.: Кога е създаден музеят 
„Райна Княгиня“ и каква е ролята 
му днес?

Р.С.: Първата експозиция в род-
ния дом на знаменоската на Ап-
рилското въстание е открита през 
1950 година. През цялото изминало 
от тогава време неговата роля като 
културно средище и място, където 
признателният български народ от-
дава почитта си към своите герои, 
не спира, дори можем да кажем, че 
се наблюдава една положителна тен-
денция – към днешни дни все повече 
млади хора посещават нашия музей, 
разбира се и целия музеен комплекс 
на град Панагюрище.

Н.Б.: Разкажете нещо за семей-
ството, в което се е родила Райна 
Попгеоргиева.

Р.С.: Райна Попгеоргиева Футеко-
ва се ражда в благоприятна семейна 
среда. Нейният баща – свещеник Ге-
орги Футеков – не е подценявал важ-
ността на образованието и просвета-
та в тези тежки за българския народ 
моменти, активно я насърчавал в 
нейното обучение. Майка й – Нона 

Налбантска – е една далновидна жена 
и добра домакиня. Семейната среда е 
била изпълнена с родолюбив дух.

Н.Б.: Тълкувайки исторически-
те източници можем да кажем, че 
Райна Княгиня съвсем несъзнател-
но става героиня и символ на Ап-
рилското въстание. Така ли е?

Р.С.: Да, до голяма степен това 
е вярно. И тя не е единственият 
пример. Голяма част от известните 
исторически личности не могат да 
оценят за момента своя принос. А 
и науката история е доказала, че за 
да оценим обективно приноса, ге-
роизма на дадена историческа лич-
ност, народ или събитие, трябва да 
мине определен период от време, за 
да могат наследниците да осмислят 
значението и важността на тези съ-
бития и постъпки.

Н.Б.: Наистина ли след всичко, 
което е преживяла, завръщайки се 
в родния си град, тя е посрещната 
враждебно от съгражданите си, тъй 
като се е била забъркала редом с мъ-
жете в революционните събития?

Р.С.: Искам да спомена, че след за-

връщането си от Русия Райна Попге-
оргиева първоначално се установява 
във Велико Търново, където живее в 
периода от 1879 до 1882 година, ко-
гато се завръща у дома. Според мен 
не е имало враждебно настроение 
към нея, тъй като преди да дойде от-
ново в Панагюрище, тя получава по-
кана от своите съграждани, които й 
предлагат да се завърне в родния си 
град. Нейният принос по време на 
въстанието не може да бъде забравен 
и пренебрегнат. Освен с активното 
си участие в Априлското въстание, 
тя печели доверието и уважението 
на панагюрци и със своята културна 
дейност – да споменем нейното учас-
тие в девическото дружество „Китка“ 
и в женското дружество „Надежда“ в 
нашия град. Дейност, насочена имен-
но към младите български момичета, 
в която те имат допир с литература-
та, с издаването на списания и книги. 
По този начин българските девойки 
се запознават с образованието и с 
културата, у тях се създава родолю-
биво чувство. Според мен тези факти 
няма как да бъдат пренебрегнати и тя 

Роден съм в Панагюрище. През месец април. Не зная дали това ме 
прави повече съпричастен към събитията от април 1876 година 
в този град. Или училището, в което изкарах първи клас и което 
сега е Природонаучен музей. Или прекрасната църква „Свето Въ-
ведение Богородично“, хълмът „Спасовден“, чешмата до площада, 

която вече я няма. Така или иначе сякаш осезателно усещам случилото се 
тогава, чувствам се съвсем близко до великаните на Априлското въстание 
от 1876 година, редом с които неминуемо поставяме и една от най-смелите 
жени, участнички във въстанието – всъщност 20-годишна девойка, която 
дръзва заедно с мъжете да навлезе във водовъртежа на революцията. Райна 
Попгеоргиева Футекова. Четох нейната „Автобиография“, написана в Ру-
сия, излязла на български едва през 1934 г. Тя ни дава известна представа за 
личността на Райна Попгеоргиева и е ценен исторически документ, свиде-
телстващ за народното въодушевление, за надеждите и последвалите нечо-
вешки жестокости при разгрома на въстанието.

Намирам се в родния й дом. Заобиколен съм от тишина, спокойствие и 
чимшири – междувпрочем, както във всяка българска възрожденска къща. 
Дали младата учителка Райна е била въвлечена в тези събития неволно, как-
ва е била съдбата й и как гледаме на личността й днес – за всичко това раз-
говарям с уредника на къща-музей „Райна Княгиня“ (филиал на Исторически 
музей, Панагюрище) г-н Радослав Станчовски.Паметникът на Райна Княгиня в Панагюрище 
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наистина е била посрещната добре в 
своя роден град.

Н.Б.: Голяма част от живота си 
Райна Попгеоргиева прекарва в 
София, има множество житейски 
трудности, работи в „Майчин дом“ 
в Орландовци. Завръщала ли се е 
през този период в Панагюрище?

Р.С.: След 1898 г. Райна Княгиня 
заедно със съпруга си и техните деца 
се местят да живеят в гр. София. Зара-
ди преждевременната смърт на ней-
ния съпруг се налага тя да практикува 
своята акушерска правоспособност, 
която придобива в Русия. Наистина е 
било доста трудно да се справи с въз-
питанието и образованието на децата, 
тъй като това е една сериозна тежест, 

която пада единствено и изцяло вър-
ху нейните плещи. Напълно вероятно 
е през това време тя да се е завръща-
ла в Панагюрище, тъй като тук има, 
разбира се, както трагични спомени, 
свързани със смъртта на нейния баща 
по време на Априлското въстание, 
така и скъпи спомени за нейни прия-
тели и близки, а и както знаем, родни-
ят дом е едно от най-скъпите неща за 
всеки един човек.

Н.Б.: Райна Княгиня е безспор-
но един от символите на Априлско-
то въстание. Как тя се възприема 
днес и нараства ли нейното значе-
ние като символ? Запознати ли са 
нашите съвременници със съдбата 
й след Освобождението? Известно 
ли им е, че е имала безкрайно тежък 

живот, че накрая загубва ума си?
Р.С.: Да, никой не може да оспори 

огромния принос на Райна Княгиня 
за Априлското въстание. Не можем 
да оценим дали нейният принос на-
раства, или намалява, тъй като няма 
как да поставим оценка на подобен 
подвиг. Въстанието тогава е наисти-
на едно от забележителните събития 
и тя е една от най-светлите личности 
в нашата история. Трудно е – макар 
и след толкова изминали години – да 
даваме оценка на събитие от такава 
величина. От контактите с нашите 
посетители добиваме представа, че 
те са запознати с нейното дело. Голя-
ма част от тях знаят и малко известни 
факти за нейния живот – за периода 
след потушаването на 
Априлското въстание 
и след идването на Ос-
вобождението. Дейст-
вително има интерес 
към нейната личност, 
който е напълно раз-
бираем и достоен, тъй 
като нейното дело, 
нейният принос, са 
от голямо значение за 
съдбата на българския 
народ и ако ние сами-
те не опазваме нашата 
история и не подхран-
ваме своето нацио-
нално самочувствие, 
няма кой друг да го 
направи. Райна Кня-
гиня безспорно е една 
от личностите в наша-
та история, която заслужава внима-
нието на българския народ и с пълно 
право намира място в учебниците 
по история, и най-вече в сърцата на 
признателните българи. Относно 
тежкия й живот и нейните последни 
дни – наистина тя изпитва големи 
затруднения и емоционални стра-
дания, тъй като това е период, през 
който България води няколко войни, 
нейните синове са военнослужещи 
и участват активно в тези войни, и е 
трудно да си представим през какво 
преминава една майка, която очаква 
своите синове да се завърнат от бой-
ните полета.

Н.Б.: Има ли живи потомци на 
Райна Княгиня, ако има, къде жи-
веят, идват ли тук?

Р.С.: Да, към днешни дни има на-
следници на Райна Княгиня, не са мал-
ко като брой. Основали са родов коми-
тет на родовете Футекови – Дипчеви. 
Често гостуват тук при нас, в град 
Панагюрище, живо се интересуват 
от историята на своите прародители. 
Помагат ни в нашето дело. Тази годи-
на през месец януари се навършиха 
160 години от рождението на Райна 
Княгиня. По този повод родовият 
комитет направи поредното си да-
рение, като обогати фонда на къ-
ща-музей „Райна Княгиня“ с ново 
родословно дърво, което е доста 
добре изработено и е разширено 
както напред, така и назад в хроно-
логията. Повечето от наследниците 

й към момента живеят в София, в 
Банкя и в Бургас, за съжаление ни-
кой от тях не живее в Панагюрище. 
Тук е моментът да изкажем заслуже-
на благодарност към нейните наслед-
ници, които даряват къщата заедно с 
целия имот на Община Панагюрище, 
за да изпълнява функциите си като 
музей до днес – място, където при-
знателните българи могат да отдадат 
своята почит към Знаменоската на 
Априлското въстание. 

Н.Б.: Моята баба ми е разказ-
вала легендата за една друга пана-
гюрска девойка – Яна, която няко-
га отдавна се опитала да преплува 
придошлата тукашна река и се уда-
вила в нея. Оттогава реката се нари-
ча Луда Яна. Не обуславя ли именно 

Райна Попгеоргиева Футекова
Знамето на Априлското въстание, 

извезано от Райна Попгеоргиева (копие)
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Панагюрище раждането на такива 
независими, непокорни жени? Или 
изобщо на хора с неспокоен дух?

Р.С.: Легендата за Луда Яна е една 
от най-широко срещаните в местния 
фолклор. Буквално няма дете, което 
да не я е слушало от своите баби и дя-
довци. Трудно е да направим паралел 
между легендата за Луда Яна и Райна 
Княгиня, тъй като самата дума ле-
генда означава, че няма как да бъдем 
сигурни в достоверността на споме-
натата случка. Докато Райна Поп-
георгиева е действителна личност с 
неоспорим принос към българската 
история и делото на национално-ос-
вободителното движение. Наистина 
тази Ваша съпоставка е интересна – 
град Панагюрище е дал много непо-
корни и известни личности – както, 
разбира се, от Априлското въстание, 
така и по-късно във войните, кои-
то води България. Дали има нещо в 
местността, което да катализира този 
процес – да се раждат будни умове, 
носители на възрожденския дух... 
Силно се надявам да е така и да ус-
пеем да запазим идеалите на нашите 
деди, а също и да носим възрожден-
ския дух, който да ни помага и да ни 
води напред в живота.

Н.Б.: Има ли още нещо, което 
според Вас ще е интересно за наши-
те читатели?

Р.С.: Животът на Райна Княгиня е 
изпъстрен със събития. Голяма част 
от тях, както стана известно и от на-
стоящото интервю, са тъжни, особе-
но за нея, в личен план. Любопитно е 
човек да се запознае с нейната „Авто-
биография“ – една интересна книж-
ка, която тя издава непосредствено 
след заминаването си за Русия, ув-
лекателно четиво, от което може да 
научим много неща, както за нея, за 
нейното семейство, така и за подго-
товката и протичането на въстани-
ето от първо лице. Когато човек я 
чете, може да усети ежедневната сре-
да, възрожденския дух, да се докосне 
до него по един неподправен начин и 
всеки сам за себе си да направи съ-
ответните изводи – в какво време са 
живеели нашите деди, какво са иска-
ли да направят за своите потомци и 
наследници.

Искам да споделя с вашите чита-
тели и някои интересни факти, кои-

то не са свързани 
пряко с историята 
на Райна Княги-
ня. Родният дом 
на Райна Попге-
оргиева Футекова 
е построен през 
далечната 1673 г. 
Тогава е изграде-
на първата част 
от този дом, кое-
то го прави най-
старата запазена 
постройка в Па-
нагюрище. Тук 
почиват тленни-
те останки и на 
бащата на Райна 
Княгиня – поп 
Георги Футеков, 
който е убит от 
турските войски 
при потушаване-
то на въстанието 
и още тогава е 
погребан в двора 
на собствения си 
дом. По-късно, 
през 1941 година, 
до него са прене-
сени и тленните 
останки на не-
говата съпруга, 
т.е. на майката 
на Райна Княги-
ня – Нона Нал-
бантска. През 
1976 г., по случай 
100-годишнина-
та от Априлското 
въстание, тук са 
пренесени и тлен-
ните останки на 
Райна Княгиня, които се намират в 
специална мощехранителница под 
нейната скулптура в двора на къща-

........................................

Роден съм в Панагюрище! Детските ми спомени от този град са толко-
ва незаличими, че непрекъснато ме влекат нататък като магнит. Не мога 
да забравя хлебопродавницата с топъл хляб, близкия градски парк, киното в 
центъра, старата градска баня, файтона, с който пътувахме като с так-
си до гарата, река Луда Яна, панаира със сергиите с бърдучета и глинени съ-
дове, празненствата по повод Априлското въстание, когато артисти от 
местния театър, облечени във въстанически дрехи, кръстосваха улиците на 
града, гърмяха с пищови, а начело им гордо яздеха на коне Георги Бенковски и 
Райна Княгиня...

Николай Балчев

та. Навярно идеята е, във вечния си 
път семейството да бъде заедно и да 
почива в мир.

Родният дом на Райна Княгиня

Скривалището, където е било укривано знамето

Скулптурата на Райна Княгиня до гроба на баща й поп Георги Футеков 
в двора на техния дом 


