
ВАСИЛ КЪНЧОВ - ЧОВЕКЪТ, ОНОМАСТИЧЕН СИМВОЛ  

НА ЕДНО ВРАЧАНСКО УЧИЛИЩЕ 

 

 Васил Кънчов е роден на 14 юли 1862 г. в гр. Враца. Основното си 

образование завършва в родния си град. Кънчов има честта през 1873-1875 г. негов 

учител да бъде синът на П.Р.Славейков - Иван Славейков, който има важен принос в 

развитието на училищното дело в града. Четенето започва да се учи по звучната 

метода .Вместо на пясък, се пише на плочи и хартия, въвежда се изучаването на 

френски език и гимнастика. Доставени са учебни пособия като глобус, 

земеописателни карти и други. Обучението от единично, става класно. В годините 

1876-1877 г. учебния процес до известна степен е разстроен. Назряващите 

политически събития вълнуват всички. В работата по подготовката на Априлското 

въстание се включват учители и ученици от класното училище във Враца, сред които е 

и Васил Кънчов. 

  На 26 август 1880 г. навършил 18 години, Кънчов изготвя писмено заявление 

до Врачанския градски общински съвет, с което той се моли да му бъдат отпуснати 

като помощ парични средства, осигуряващи възможността да учи поне една година в 

Ломската реална гимназия. 

   От есента на 1881 г. до 1884 г. 

Васил Кънчов е гимназист в реалната 

гимназия в гр. Лом. В този период през 

месец декември 1881 г. петокласникът 

Кънчов описва бунта в четвъртите 

класове на гимназията срещу 

своеволията и безцеремонността на 

учителя Иван Дражински в дописка до 

Русенския в. „Славянин”. Васил Кънчов 

създава и оглавява ученическото 

дружество „Зора” в Ломската гимназия 

(културно-просветна организация, 

появила се въз основа на един документ 

на Министерството на народното просвещение и по своята същина напомнящо 

читалищата за възрастни). В писмата му до неговия приятел Никола Канов (негов 



съученик и бъдещ художник) впечатлява, категоричното му нежелание да поеме 

професионалния път на учител, така както се случва с по-голяма част от възпитаниците 

на Ломската реална гимназия. 

През този период Васил Кънчов се увлича в политиката, а привързаността му е 

към либералите. Особено писмата му през 1882 г. са показателни за тези възгледи, 

когато заточеникът във Враца, Драган Цанков и местните либерали превръщат града 

с пропагандата и разпространението на либералната програма в най-активния 

опозиционен център на режима на пълномощията в България. От кратките цитати 

става ясно, че Кънчов не само се интересува от всяко политическо събитие в родния 

град, но с подчертана пристрастност се нарежда сред либералите и клейми с твърде 

безпардонни изрази хората, около консерваторския клуб „Съединение”. 

Веднага след завършването на Ломската гимназия (1884-1885 г.) Васил 

Кънчов се включва непосредствено в политическия и обществения живот на 

врачанските цанковисти. При това за тях той не е ново лице, той не им е непознат, 

напротив- той е очакван, той е тяхна надежда. Най-напред Васил Кънчов написва 

една темпераментна дописка за кървавия избор във Враца, станал на 3 юни 1884 г., 

която е публикувана във в. „Средец”. Наскоро след това е назначен за главен учител 

на врачанските училища (училищното настоятелство е от цанковисти), заедно с водача 

на цанковистите във Врачанския край - Стефанаки Савов и още трима свои другари 

полага основите на врачанското ученолюбиво дружество „Развитие”, чиито 

подпредседател е, страстно се приобщава към идеята за ежегодни официални 

чествания на Христо Ботев и неговата чета, говори пред литературно-музикална 

вечеринка и пред първото от тези чествания на Милин камък през 1885 г. когато-

приблизително по време- е вече кандидат за окръжен училищен инспектор. До края 

на лятото на 1885 г. в печата се появяват още четири негови дописки - три във в-к 

„Средец” и една в русенския в-к „Славянин”. Дописките отразяват политическия и 

културния живот във Враца, съдържат остри оценки за събития и личности. В три от тях 

са отразени негови лични изяви. И въпреки, че под дописките не стои името му, за 

засегнатите лица авторът не остава в тайна. Това обяснява защо митрополит 

Константин и иконом Николчо Илиев, чиито деяния Васил Кънчов е изобличил в 

печата, му попречват да се ползва при опитите си за следване в чужбина от 

завещанието на Козма Тричков и го изтъкват, като непоправим цанковист. 

През есента на 1885 г. Васил Кънчов заминава за гр.Харков – Русия, където 

записва естествени науки (химия) в Харковския университет. Едва постъпил в 



университета, той заедно с голяма част от българските студенти, поема обратно към 

България, воден от патриотичния порив да вземе участие в Сръбско-българската 

война като доброволец. До бойните полета не стига, тъй като още преди пристигането 

на студентите в Родината, агресорът е сломен. От Харковския университет най-трайни 

следи в младия човек оставя запознанството с проф. Марин Дринов. 

Вместо да отпътува отново за Русия, Васил Кънчов заминава за Германия и 

записва химически технологии в Мюнхенската политехника. В годините 1886-1888 г. 

той учи в Мюнхен и Щутгарт. По време на студентството в Германия, Васил Кънчов 

поддържа писмовна връзка със Стефанаки Савов, Мито Орозов, Димитър Рагев, 

Атанас Белмустаков, Константин Велев, Христо Дойчинов и Георги Бързаков. Кънчов 

намира за необходимо да ги въвежда лично във вървежа на политическите дела зад 

граница, за отношенията между великите сили и за проникването на сведения в 

чуждия печат за обществения живот в Княжество България. Тези проблеми определят 

съдържанието на негово писмо от Щутгарт през 1887 г. и първото писмо от Меран 

(днес Мерано - тиролски курорт тогава в Австрия, а сега в Италия) където се лекува от 

„ревматизъм в гърдите”. Заболяването прекроява плановете на Кънчов, три месеца 

преди да завърши образованието си и вместо занимания с химически технологии, той 

ще бъде принуден отново да се върне към учителството. В този период той прави 

заедно с Христо Йорданов превод на учебник по „Органическа химия ” и търсят 

издател чрез Стамболовия вестник „Свобода”, а до този момент е написал и  „още 

някои други неща за печатание”. Писмото на Васил Кънчов до Мито Орозов от 4 

април 1888 г. е най-ранният запазен документ, в който авторът споделя за 

писателските си увлечения, за постигнати успехи и за амбиции, свързани с изяви на 

литературното поприще. 

Завръщайки се в България през 1888 г. В. Кънчов за кратко е учител в 

Княжево, допуска при определени условия да се заеме със земеделие, не изключва 

занимания и препитание от литературен труд. 

В периода 1888 г. - 1891 г. Кънчов е учител в Българската мъжка гимназия в 

гр. Солун. Първите му впечатления от големия град на Егейско море имат интимен 

характер. В. Кънчов е впечатлен от етническия състав на Солун, от учебното дело в 

солунските български училища. Още с постъпването си като учител, Кънчов добива 

голяма обществена значимост. По това време в гимназията преподават и други 

значими българи - Начо Начов, Константин Величков, Димитър Матов, Михаил 

Сарафов, а преди тях Григор Пърличев, Кузман Шапкарев и Димитър Страшимиров. 



Българските училища в Солун по това време спомагат за утвърждаването на 

българската национална идентичност в Македония, проучвателната дейност из Тракия 

и Македония, а също и за преминаването на населението от Гръцката патриаршия 

към Българската екзархия, както и за отпор на чуждата пропаганда, сред които най-

войнстваща е сръбската. 

Васил Кънчов редом с преподавателските си задължения подхваща 

кореспонденция с проф. Марин Дринов. През есента на 1889 г. в писмо на колегата 

си Димитър Матов, Васил Кънчов изпраща на професора рисувани образи на 

монограми, които е видял нарисувани върху мраморни плочи, вторично използвани в 

джамията - някогашната църква  „Св.София” - в Охрид. Освен монограмите, Кънчов 

изпраща на проф. Марин Дринов за обяснение и проучване и образите на редица 

други паметници: текста върху владишкия трон на църквата „Св.Климент” в Охрид, 

текста около изображение на св. Богородица в същата църква, надпис от зида на 

съборена църква на западния бряг на Охридското езеро, надпис върху скала до 

манастира „Св. Марена” на западния бряг на Преспанското езеро, надпис от канара 

сред развалините на по-голямото островче на това езеро, надпис от камък в 

развалините на Аилче, надпис върху камък в зида на стара църква в Скопие. Предава 

разказите за строителни останки в района на село Наколец. Търси и предлага 

обяснения на някои наименования като Наколец, село Герман, местността Мокра и 

Мокренските планини, местността Гора или Горица, чиито произход свързва с 

български исторически личности-патриарх Герман, Мокрус Цар Български или Самуил. 

Васил Кънчов разказва на професора за унищожаването на български паметници от 

гръцкия владика Милетий, който в разгара на църковната борба обикаля църкви и 

манастири в района на Преспа с двама живописци и един дюлгерин (строител) и им 

нареждал, кой текст или изображение да се заличи или покрие с гръцки надпис. За 

пример са посочени манастирът „Св. Марена”, където старият надпис е надвил с 

течение на времето на похищенията, извършени от владиката и църквата „Св. Ахил”, 

където под гръцкия надпис се е появила буквата „Ж”. 

След описанията на Енидже, Воден и Негуш, още през декември 1889 г. 

Кънчов споделя намеренията си да подготви и описание на Битоля, Преспа, и 

Охридската котловина. Проф. Марин Дринов му възлага да проучи в Солун сведения 

относно първата българска печатница във връзка с разработваната от него тема. 

Васил Кънчов го информира за обиски на българи и български училища в 

Охрид, Битоля и Крушево, за разкриването на сръбска книжарница в Битоля и 



искането на сърбите да отворят училище в същия град, което отхвърлил турския 

мезлич (събрание) , но подкрепя гръцкия владика. Дава някои подробности за 

проведения през август 1891 г. български учителски събор в Цариград, събрал 

учители от по-големите български селища в границите на Европейска Турция. Васил 

Кънчов използва събора, за да се запознае и обмени информация с учителите-

единомишленици, които събират старини и сведения за историята на Македония. 

На 30 септември 1890 г. Васил Кънчов се жени за Христина Неделчева 

Балтаджиева, родена през 1867 г. в гр. Калофер, учила в родния си град, София и 

Петербург, учителка, а по това време директорка на Солунската българска девическа 

гимназия „Св. Благовещение”  сред всичките си солунски приятели. Кум на сватбата е 

Начо Атанасов Начов от Ст.Загора, книжовник, политически деец, член на БКД и 

Руския археологически институт в Цариград, народен представител в IV ОНС. 

През 1891 г.-1892 г. Кънчов е Директор на българското четирикласно училище 

в гр. Сяр, когато се ражда и дъщеря му Невена Василова Кънчова. Трудности 

преживяват Серската българска община и училището поради безкрупулността на 

председателя на общината- архимандрит Николай Гологанов, брат на скопския 

владика. През този период Кънчов   възнамерява заедно с известния славист д-р 

Ватрослав Облак да обиколи за около месец Зъхна, Драмско и Доспатите, където се 

пели „ведите”. Започва и кореспонденцията му с д-р Иван Шишманов (министър на 

просвещението 1903-1907 г.). Писмата на Кънчов до Шишманов, съдържат оценки 

на личности и организации, които заслужават внимание. Важна е оценката, която той 

дава на Коне Самарджиев, книжарят-печатар в Солун и Прилеп, с огромни заслуги за 

печатането и разпространението на българската книга и за развитието на българските 

училища в Македония в края на ΧΙΧ и началото на ΧΧ в. По същото време Васил 

Кънчов  изразява възторга на работещите в Солун  от български интелигенти от 

основаването на дружеството „св.св.Кирил и Методий”, между чиито главни задачи в 

подпомагането на българите зад граница. 

През 1892-1893 г.Васил Кънчов става директор на Солунската българска 

мъжка гимназия. На 4 януари 1893 г. умира жена му Христина Балтаджиева на 26 

години. 

От 1893 г. до 1897 г. Васил Иванов Кънчов е назначен за Главен екзархийски 

инспектор на българските училища в Турция. В писмо до Михаил Сарафов той 

предлага да се организира, както в Солун, така и в Цариград честването на 25-

годишнината на Българската екзархия. Изрично го предупреждава, че цензурата не е 



разрешила  да се пише за юбилея, но изразява мнение, че училищата и особено в 

Солун следва да направят необходимото за тържественото отбелязване на това 

българско завоевание. Васил Кънчов информира за всяко по-значително събитие в 

селищата на Европейска Турция, преминали към Екзархията-създаването на 

Благотворително братство„Йосиф Ι”, назначението на Димитър Мишев за секретар на 

Екзархията, отношението с униатите в Кукуш, сведения за административните 

промени в Турция и конкретно в районите с български села, подготовката за 

покръстването на българския престолонаследник княз Борис. Той се занимава с 

редица други проблеми-отношението към падането на Стамболовия режим, 

очертаващите се противоречия между духовните и светските представители в 

настоятелствата на българските училища, развитието на проблема за закупуване на 

сграда  за Солунската българска мъжка гимназия със съдействието на Иван Евстатиев 

Гешов, ударът по позициите на Екзархията с предаването на манастир до Скопие на 

Сърбите, въпреки документите и свидетелските показания, набирането на вещи, 

носии и украшения за представяне на македонските българи, т.нар. Солунска сбирка 

в Миланското изложение (Кънчов предлага откупуването и изпращането й направо в 

София, за която цел препоръчва да се направят извадки из италианските вестници и 

препечатване в българските). 

Васил Кънчов се завръща в Княжество България през 1898 г. След кратък 

престой в родната Враца, той се установява в София, където се отдава на литературен 

труд. Макар и с неохота, но принуден от обществения живот, търси пътища за 

политическо приобщаване към една от няколкото либерални партии. Решаващи се 

оказват старите му връзки с цанковистите и появата на техния печатен орган в-к  

„България”, в който той отначало е привлечен като сътрудник, а след учредителния 

конгрес на Прогресивно-либералната партия и за един от редакторите на вестника. 

Става редовен член на Българското книжовно дружество (БКД днес БАН – българска 

академия на науките) от 1898 г.. Издигането на кандидатурата и избирането на Васил 

Кънчов два пъти за врачански народен представител в Χ-то  и ΧΙ-то ОНС разширяват 

интереса му от Враца към политическия живот в целия Врачански окръг. След 

съставянето на коалиционното правителство от демократи (на Петко Каравелов) и 

прогресивно – либерали (на Драган Цанков) Васил Кънчов е избран за 

подпредседател на Народното събрание. Управлението на страната през декември 

1901 г. е поверено на прогресивнолибералите самостоятелно начело с д-р Стоян 

Данев, а за министър на просвещението е избран Васил Кънчов. 



На 24 януари 1902 г. ненавършил 40 години Министърът на Просвещението 

на Княжество България е зверски убит в кабинета си от психически неуравновесен 

човек, ходатайстващ за угодна служба. Васил Кънчов е единствения български 

министър за когото Народното събрание след смъртта му приема решение, с което 

гласува средства за покриване на неговите дългове, направени не от разточителен 

живот, а пред олтара на науката и книжнината. 

Първото издание на биографията на Васил Кънчов е написано от Йордан 

Иванчев (Боян Секулов) през 1909 г., по-късно касиер на училищното настоятелство 

във Враца и най-големия радетел за построяване на училище на името на Кънчов. 

През 1937 г. в най-бедната част на гр.Враца „Арман” махала е открито ново 

училище и заслужено е кръстено на Васил Кънчов от признателната врачанска 

общественост. 

          Откъс от книгата на Илиян Нисторов –Храм за релация на знанието, 
посветена на 75 години от създаването на СОУ „Васил Кънчов” –град Враца 
/1937-2012/ 


