
20 август 1852, Битоля
 
Достопочитаеми Александър Екзарх,
 
Вашето добро име е име за гордост на всички славянобългари в Европейска 
Турция. Ти привличаш почитта на нашите единородци чрез истинската ти 
ревност за тях. 
……..
Нека ми бъде простено да кажа някои наблюдения още от детство.  В почти шест 
осми от Македония, населени от едноезични българи, всички се учат на гръцки и 
от гърците се наричат гърци с изключение на по-северните славяни, които 
напредват в славянския език.
 
Един руски пътешественик по име Виктор Григорович, професор в Казан, много 
се изненада, като видя славянски книги в Охрид, в моето родно място Струга, в 
Преспа и пр., като че ли тукашните българи не са били познати на европейските 
народи, а са били смятани от тях като някакъв друг народ.  Когато преподавах 
Тукидид в Охрид, Григорович възкликна възторжено: „О, ели наши братя сте?” и 
като че ли бълнуваше и не вярваше, че славянският език ни е майчини 
прадедовски език.  Като стигнахме двамата в родното ми място Струга, вечерта 
пожела старата ми майка да изпее (богарска песма), която си и записа.  И след 
това ме помоли да напиша граматика на говоримия днес български език, която 
очакваше във Виена, гдето някои гърчоля и албанци от околните места на 
родината ни, подбудени от някои, му приписваха несправедливи обвинения, че 
задигнал книги, а в същност нашите съотечественици му дадоха на драго сърце 
някои книги.  От това разбирам, че „гърците и френците за нищо не не борает”.
 
Родолюбивейши!  Пороят на гръцкия език ще стане за тукашните места 
неудържим, ако не се вземат силни мерки. Мнозина славянобългари са се учили и 
се учат в Атина и с течение на времето с езика се оформяват и нравите, и 
следователно народността се слива с чувствата.
 
Моят брат, връщайки се това лято от Атина, гдето учи в университета гръцка 
филология само три години, мина през Атонския манастир Зограф, за да се 
срещне с йеромонах Партений, който някога бе мой ученик и който напоследък се 
учи в Русия.  Брат ми имал намерение да склони Партения да му помогне да 
продължи образованието си в Русия по славянска филология.  Но засега изкарал 
само славяно-руска граматика и синтаксис в манастира и се завърна в родното си 
място.  А Партений му дал такова обещание (ако е вярно и това): „Чрез 
учителската си професия изплати в срок от три години своите лихвоносни дългове 
(тъй като ние се учихме с пари, взети под лихва), а подир това аз ще имам 
средства да те изпратя след три години в някой от университетите в Русия.”  
Оттам брат ми донесе две книги: по черковно пеене на български и едно българско 
евангелие, които подари на родното ми място Струга, където, както ми пише брат 
ми, всяка неделя се чете българско евангелие от един свещеник, който знае 
славянски, за голямо задоволство на слушателите.
 
По моя подбуда гръцкият учител в Струга, бивш мой ученик, както и поп Йоан, се 
убедиха да обучават учениците първо на български.  Ако имаха на този език книги 



за подготовка, като буквари, граматики, синтаксиси, аритметики и географии, 
уверявам ви, че щеше да стане добро начало от най-западна Македония.
 
„От крепка ръка всички се нуждаем.”  Търгуващите там г. г. Петър А. Димисовик и 
Димитър К. Пагонидис могат да те осведомят за моите скромни чувства на 
родолюбие и за госпожа Немотията.
 
Ако някога бъда удостоен с ваш отговор, изпращането на писмата се осигурява 
чрез господин Д. Пагонидис и Петър Димисовик, като се адресират до кантората в 
Битоля на братя Робеви и синове. 
 
Съм завинаги ваш почитател,
 
Всецяло ваш:
Димитър Миладинис
 
 
1. Александър Екзарх (1810–1891) — виден общественик, добил широка известност още преди 
Кримската война не само като редактор на единствения по онова време български вестник, но и 
поради своята дейност за осигуряване издръжката на много български училища с щедрата помощ 
на братска Русия.  Обвиняван, че имал примирително отношение към Цариградската патриаршия. 
Извънредно ценна е за историята на нашето Възраждане неговата обширна преписка с разни 
общини в България, както и с видни чужденци, пред които е защищавал българските интереси. 
По-голямата част от преписката е запазена, подвързана и подредена от самия Александър Екзарх в 
хубави албуми. Там се намира настоящото писмо от Димитър Миладинов.
 
2. Писмото е писано в Битоля, гдето Димитър Миладинов бил главен учител в гръцкото училище. 
То е едно от най-хубавите негови писма, в което е отразено горещото му българско родолюбие и 
ясно очертано българско народностно съзнание още преди Кримската война. 

Информация за сборника „Български народни песни“ може да намерите в 
Уикипедия, свободната енциклопедия: 
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB
%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD
%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD
%D0%B8%D0%BA)

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)

