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Големите българи през погледа на Мирела Костадинова | Снимки: предоставени от автора на материала

Д-р Стоян Данев се чувства 
на чешка земя като у дома си

След края на Ру-
ско-т у р скат а 
война съпру-
гата на първия 
м и н и с т ъ р -

председател Тодор Бурмов 
– Mарионка (Мария) и една 
от дъщерите им Рада се за-
връщат от Франция, където 
момичето им учи в девиче-
ски пансион. Тя добре е ус-
воила френски и английски 
език, рецитира стихове в 
оригинал, свири на пиано и 
рисува. Семейството живее 
в Пловдив, където Бурмов е 
вицегубернатор. През 1879 г. 
е назначен за губернатор на 
София и цялото семейство 
се премества да живее в сто-
лицата. Рада завършва Пър-
ва девическа гимназия.

По това време баща ù се 
запознава с младия юрист 
д-р Стоян Данев – двамата 
са членове на либералната 
партия. Марионка също се 
познава с него, председа-
тел е на благотворително дружество 
„Милосърдие“, а д-р Данев е в ръко-
водството му. Младият юрист е пред-
ставен на Рада. Двамата се харесват, 
пламва любов и през 1889 г. минават 
под венчило. Рада е единствената от 
четирите дъщери на Тодор Бурмов, 
която оставя наследници в рода. От 
Данев има три деца – близнаците 
Ивайло и Тодор. На света идва и Вла-
димир. Бракът на Рада и Стоян Дане-
ви трае шейсет години.

Д-р Данев е политик, министър-
председател на България в четири 
правителства. Председател е на пето-
то Велико и петнадесетото oбикно-
вено народно събрание. Изпълнява 
дипломатически мисии. Делегат е при 
подписването на примирието при 
Чаталджа. Ръководи българската де-
легация и слага подписа си под Лон-
донския мирен договор (1913). Пред-

седател е на българския Червен кръст.
Животът му започва в Шумен – 

роден е на 9 февруари 1858 г. Баща му 
е от русенските села, работел като ши-
вач, поминал се преди неговото раж-
дане. Стоян е третото дете в семей-
ството, предходните починали малки. 
Майка му Тодорица работела чуждо 
и се жени втори път за Петър, който 
правел бъчви и отглеждал момчето 
като свое. Малкият Стоян също се мъ-
чел да изкарва хляба си сам, работел в 
шивачница, бакалница, бил дори при-
служник в едно шуменско семейство. 
Учи в родния си град, а през 1873 г. го 
напуска облечен с нови шаячни дрехи 
и с фесче на главата. Това става с фи-
нансовата помощ на Евлоги Георгиев. 

На път за Чехия се отбива в Буку-
рещ, нощува в сграда на самия Евлоги 
Георгиев, описва го като „високичък, 
снажен, със спокойни жестове, с про-

ницателен поглед и внуши-
телен глас“. Той е винаги 
засмян и весело настроен. 
Евлоги Георгиев някол-
ко пъти пита шуменското 
момче: „Ти какво ще ста-
неш?“ А той отговарял: „Ще 
уча, за да стана учител по 
математика“.

Евлоги Георгиев го връ-
ща в Гюргево, за да се качи 
на параход за Виена. На Да-
нев всичко му прави впе-
чатление. В австрийската 
столица намира бюрото на 
фирмата на братя Паница. 
Сава Паница е негов мен-
тор, който го изпраща, за да 
отпътува за Чехия.

В Храдец Кралове бъл-
гаринът се записва да учи в 
реалната гимназия, където 
е четири години. Там учат 
и други българи, които се 
отличават с дисциплина и 
старателност. Отначало се 
занимава с чешки, после 
постъпва в четвърти клас 

и е един от първите по успех. Нау-
чава бързо новия език – говоримо и 
писмено. Дори учителят подчертавал 
остро на съучениците му-чехи, че не 
владеят своя роден език. Отношени-
ята на Данев с учители, съученици и 
местните хора са топли и откровени. 
„Несъмнено чехите хранеха към нас 
истинска симпатии. Мога без преуве-
личение да кажа, че ние се чувствахме 
там като у дома си. Беше очевидно, че 
вземаха присърце нашата зла съдба в 
Турция и ни съжаляваха. Това тяхно 
сърдечно отнасяне спрямо нас не ос-
тана без отражение върху нашите от-
ношения спрямо тях…С една дума ние 
считахме Чехия като второ наше оте-
чество“, пише той в „Мемоари“-те си. 
Чехите по онова време следят събити-
ята в България, нещастията, които се 
случват у нас и искрено съчувстват на 
българите. Когато нашенците зами-

Портретна снимка на Стоян Данев



26 Роден глас

ГО
РД

О
С

Т 
И

 П
А

М
ЕТ

нават за Сърбия, за да вземат участие 
във войната против Турция, чехите 
показват такъв израз на симпатии и 
благопожелания, каквито могат да се 
отправят само към близки.

Съучениците на Данев, които са 
от близките села, го канят често на 
гости. „Чехският селянин е трезвен, 
работен, простосърдечен, честен, мо-
рален. Правило ми е впечатление, че 
той наглед с политика не се занимава, 
както нашият селянин, че въобще не 
шуми. Но, когато настъпи времето да 
се изкаже, няма нужда от проповеди 
и подканвания: той без повече си из-
пълнява дълга до край… Наистина, 
чехският народ е напълно демократи-
чен в най-добрия смисъл на думата“.

На тези и други теми българинът 
често беседва с проф. Воцасек, който с 
буре пиво придружава класа на Стоян 
Данев на излет в близката гора. Въо-
душевен от чистия въздух и бирата, 
Данев се качил на едно дърво, за да 
държи реч пред съучениците си вър-
ху свободата, но младежите сякаш не 
се интересували. Тогава професорът 
го дръпнал настрани и обяснил, „че 
свободата е скъпа за целия чехски на-
род и че всъщност той за нея ратува. 
За достиженията на тая цел са нужни 
обаче не декламации и шумни изя-
вления, а наука и работоспособност в 
практическия живот“.

Внушителният пример на чехите 
повлиява и на младите българи. Де-
сетина момчета започват да издават 
месечно списание „Мравка“, в което 
всеки публикува текст от областта 
на науката и книжнината. Излизат 12 
броя. Редактор на последния брой е 
самият Стоян Данев.

От Храдец Кралове той разказва 
весела случка с учителя по гимнас-
тика Поздена. Гимнастиката тогава 
била задължителен предмет. Позде-
на искал да покаже на учениците си 
борбата, дал им указания и разделил 
класа на две редици, противопоста-
вени една срещу друга. Всеки тряб-
вало да се бори със случайния на-
среща съученик. После разбърквал 
учениците си и това продължило три 
пъти. Стоян Данев и трите пъти по-
беждавал другарите си. Победените 
му съученици отишли да се оплачат 
на Поздена, че българинът не се бори 
по правилата. „Аз възразих, че у нас 

правила няма, а се борим кой как 
може, догдето един от двамата надвие 
– по днешному борба à la Дан Колов. 
За да ми покаже, че греша, предложи 
ми да се поборим.“ Стоян Данев при-
ема и схватките започват. Учителят е 
по-възрастен, но и по-силен. Данев 
не напада, а повече се брани. Борба-
та продължава дълго време. Накрая 
българинът се навежда, грабва за 

крака учителя си и го тръшва на зе-
мята. Учудени съучениците му отво-
рили широко очи и оттогава избягват 
да го закачат в междучасието.

През 1877 г. напуска Храдец Кра-
лове и заминава за Прага. През след-
ващата година трябва да държи ма-
тура. Записан е в последния клас на 
известната Малостранска реална гим-
назия. И тук учителите му са добри и 
любезни с него, поддържа приятелски 

и сърдечни отношения със съучени-
ците. Един от тях е Крамарж, извес-
тен по-късно като водител на чешката 
делегация във Виенския парламент, а 
след образуването на новата чехосло-
вашка държава е неин първи минис-
тър-председател.

Матуритетните изпити преми-
нават успешно за Данев. Министер-
ският пратеник, известният проф. 

Студничка, освобождава българина 
от изпит по математика, защото е ре-
шил негова сложна задача, публику-
вана в списание. На проф. Студнич-
ка Данев дължи и познанството си с 
д-р Константин Иречек, който тогава 
пише българската история и живо се 
интересува от събитията у нас, където 
по-късно изпълнява своята културна 
мисия. В България избухва Освобо-
дителната война и това съсредоточа-

Стоян Данев и други в Шуменския затвор, 1923 г.

Къщата, в която е живял Стоян Данев и плочата върху нея
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ва вниманието на чешкия народ. „Не 
вярвам някой друг народ да е следил 
с такова сърдечно напрежение съби-
тията, свързани с войната. Човек би 
казал, като че се касае за тяхното соб-
ствено освобождение“.

Данев често ходи с приятели на 
излет около Прага. Пеят се народ-
ни песни, особено македонски от 
Охридско. „Интересни бяха наши-

те македонци със своята търговия. 
На въпроса, защо таблите им, пъл-
ни с халва, са украсени с надпис „за 
кашлица“, те смеейки се, отговаряха: 
„Който я няма – кашлицата, да я при-
добие, като яде халва!“

Едно от големите събития в Пра-
га за него е идването на юриста д-р 
Константин Стоилов и на Панаретов, 
учител в „Робърт колеж“. Първият се 
връщал в България, след като е защи-

тил доктората си в Хайделберг, а вто-
рият – от Лондон, където отстоявал 
каузата на българския народ пред ан-
гличаните по повод масовите кланета 
на българите през 1876 г. Панаретов е 
един от големите българи, който об-
ръща погледа на Западния свят към 
зверствата на турците у нас и улесня-
ва процесите по обявяването на Ос-
вободителната война.

Пребиваването на скъпите гости в 
Прага е отбелязано с изработване на 
Устав за българско дружество в Пра-
га, което предстояло да се основе. За 
тази цел д-р Стоилов прави на немски 
език изложение до губернатора с мол-
ба да даде съгласието си за състояние-
то на дружеството. Отговорът е отри-
цателен, защото българският език не 
бил употребяван в страната. Всички 
прекланят глава, но влизат в споразу-

мение с хърватското дружество „Зви-
нимир“, за да ги приеме за членове в 
тяхното дружество с право да говорят 
български. Така и станало.

След като преминава с отличие 
матурите, Данев напуска Чехия. 
„Съжалявам, че късото ми пребива-
ване в Прага и предстоящата матура 
не ми дадоха възможност да разгле-
дам внимателно всичките историче-
ски и артистични ценности, които 
крие грижливо чешката столица. 
Трябва да призная, че и околностите 
ù добре не познавам, а те са (изобщо 
взети) очарователни“.

През 1876 г. участва като доброво-
лец в четата на Филип Тотю по вре-
ме на Сръбско-турската война. Учи 
право в Цюрих и Лайпциг, завърш-
ва в Хайделберг (1881), а през 1883 г. 
взима диплома по политически нау-
ки в Париж. Завърнал се в родината, 
става чиновник в Министерство на 
финансите, а после адвокат в София. 
Преподава международно право във 
Висшето училище, също дипломати-
ческа история в Свободния универ-
ситет. Член е на Арбитражния съд в 
Хага. Един от верните хора на Прогре-
сивнолибералната партия, по-късно 
неин водач след оттеглянето на Дра-
ган Цанков през 1897 г. В началото на 
1901 г. се включва в правителството 
на Петко Каравелов.

През 1902 г., когато е министър-
председател на България, е поканен 
от руската императрица Алексан-
дра Фьодоровна. На срещата го съ-
провожда неговата съпруга Рада. 
Високата чест да бъде поканен е го-
ляма и пресата в Русия публикува 
добри думи за поведението на бъл-
гарската двойка.

През 1898 г. Данев купува прос-
торна къща на ул. „Врабча“ №7. Тя 
е с 20 стаи и в нея е поканен да жи-
вее тъстът му Тодор Бурмов заедно 
със съпругата му Марионка. В дома 
гостуват политици, дипломати, сто-
личният елит, дори граф Игнатиев, с 
когото семейството е в близки отно-
шения. След 1944 г. къщата е продаде-
на на безценица, а днес там се поме-
щава детска градина.

Стоян Данев си отива от живота на 
91 години. Той е най-дълго живелият 
министър-председател на България. 
Смъртта го настига на 30 юли 1949 г.  ◆

Подпоручик Блъсков, граф Игнатиев, Ст. Данев и Ал. Людсканов на Шипка, 1902 г.

Ст. Данев, Д. Яблански, Т. Теодоров, Г. Данаилов, Феденхехт, Н. Мушанов, П. Абрашев, 
М. Маджаров и др. в Шуменския затвор, 1923 г.


