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НОВ ТРУД ВЪРХУ ЖИВОТА И ДЕЛОТО НА МАРИН ДРИНОВ 

Димитър Ангелов (София, България) 

Л ю д м и л а Г о р и н а . Марин Дринов —ι 

Делото на Марин Дринов (1828—1906), бележит 
представител на българската историческа наука 
и изтъкнат деятел от епохата на Възраждането 
и първите години на новоосвободена България, 
е намерило признание още приживе. За това 
свидетелствува издаденият през 1900 г. юбилеен 
сборник по повод 25-годишната му дейност като 
преподавател в Харковския университет. В по-
местените там две статии —■ от А. Тодоров и 
Н. В. Златарски, се дава висока оценка за 
научните му трудове и за заслуги те му към 
българския народ и държава. А наскоро след 
смъртта му по инициатива на Българското 
книжовно дружество е взето решение да се 
съберат и издадат всички негови произведения. 
Решение, оеыцествено в публикуваните три 
тома, излезли съответно през 1909 и 1915 г. 

Интересът към живота и творчеството на 
Марин Дринов нарасна у нас видимо през 
последните 30 години в резултат на активно за-
почналата се преоценка на богатото ни историо-
графско наследство и на подчертания стремеж 
да се търси и набляга на приемствеността между 
различните поколения български историци. 
И Марин Дринов бе един от тези, на когото се 
обръщаше особено внимание. За това свидетел
ствува издаденият през 1960 г. сборник под 
наслов „Изследвания в чест на Марин Дринов", 
в който се осветляват различии страни от него-
вия жизнен път и многостранната му дейност 
като общественик, преподавател и историограф. 
През 1977 г. бяха преиздадени два тома с избра
ни негови творби, а през 1982 излезе обширна 
статия на Мария Велева за делото и заслугите 
на големия учен. 

Подчертан интерес към жизнената и твор-
ческата биография на Марин Дринов има през 
последните години и сред представителите на 
съветската историческа наука. И този интерес е 
напълно оправдан, като се има предвид, че го-
ляма част от неговия живот и дейност е свързана 
с Русия.и по-специално с Харков, където той е 
бил продължително време професор по история 
на южните и западни те славяни. Делото на 
Марин Дринов е предмет на проучване и сред 
някои историци в Чехословакия. 

И все пак въпреки направеяотодосега все още 
липсва един цялостен труд, в който да се раз-

—историк и общественный деятель. М., 1986.208 с 

жит гледат и изяснят в тяхната взаимна връзка 
ука всички важни момента, свързани с житейската 
гето съдба, с обществено-преподавателската дейност 
1ия, и с научното творчество на Марин Дринов 
-ова Все още не бе събран и систематизиран богатият 
[еен фактически материал, който би трябвало да 
:ато послужи като основа на един такъв обширен и 
по- изчерпателен труд. Съвсем правдива е в това 
в и отношение констатацията на М. Велева в посо-

за чената нейна статия, че е просто невероятно, 
<ъм но е факт, как за един такъв човек като Марий 
лед Дринов, при положение, че са налице редица 
ото отделяй проучвания, все още нямаме едиа 

се цялостна научна биография, нито едно моногра-
:ия. фично произведение, ако не за всички, то ионе 
три за главните му трудове. 
i г. И тъкмо да запълни тази празнина, и то по 

на един убедителен начин, идва книгата на Людми-
рез ла Горина. Дългогодишен преподавател в Ка-
за- тедрата по история на южните и западните сла-
|Ио- вяни, доктор на историческите науки, отличен 
1еж познавач на средновековния и възрожденския 
кду период от българската история, автор на редица 
ци. произведения в тази облает, Л. Горина си е 
) се поставила за цел да възстанови с възможната 
■ел- най-голяма пълнота и точност жизнения път и 
под огромната обществена и научна дейност на 
)в", Марин Дринов, да ни представи в цялата му 
!го- широта образа на този многозаслужил българин. 
ост Монографията на Людмила Горина започва 
аф. с доста обстойно изложение, в което са посочени 
ра- направените досега по-важни проучвания върху 
?на Марин Дринов от български и съветски автори, 
ите след което авторката се спира върху използува-

ната от него изворова база. И веднага пролича-
ор- ва, че става дума за един труд, в който е привле-
рез чен в научно обращение обилен изворов мате-
на риал, значително надвишаващ по обем това, 

!с е което досега е служело като основна документа-
го- ция. В резултат на продължителна работа в 
ана Софийската народна библиотека, където се пази 
й е архивът на Марин Дринов, както и в отделяй 
>ия книгохранилища в СССР (в Киев, в Одеса, в 
на Москва, в Ленинград, в Харков), Людмила Го-

ред рина се е опряла на едно внушително множество 
от източници от различен род, някои от конто 

ще още не са обнародвани. И това й дава възмож-
аз- ноет да разширн създествено тематичния кръг 
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навлезе в някои „бели 
uv"i , «я пазкрие в но-широк план крупното 

лета " Д д ^ т и я българин. Това се отнася 

,ппянията си, Да ΒΡ°/ϋ L пазкрие в по-широк план крупното 

дело на о м е т 0 > когато той е бил професор 
0 С^Тлпския университет - един продължите-
в ^ п Р е р и о д " " 1 8 8 1 д о 1 9 0 6 Г -
"eHu р„„ с разширената изворова база друго, 

„ Л а л к о важно достоинство на монография-
" е «Глюцмила Горина е това, че в нея са съче-
та «ело чисто биографичните момента от 
таНпИптя'на Марин Дринов с неговотоизграждане 
* тп обшественик и учен, че е потърсена и под-
к " ° я н а връзката между личност и общество. 
cf«« несъчнено правилен подход, който ни дава 
" "ожност да видим, от една страна, Дринов 
1Лп самостойна, вътрешно развиваща се инди-
пя^аляост и заедно с това — като човек, върху 
кпгото в една или друга степей са въздеиствува-
пи различии влияния при сложнатаи непрестан
но изменяша се обстановка. 

Сполучливо с оглед поставената задача е 
избраната от Людмила Горина композиционна 
структура. В първата глава тя е възприела 
хронологически я принцип, който дава възмож-
ност да се проследят в развитие най-важните 
моменти отжитейскатаи творческатабиография 
на Марин Дринов. Под общия наслов „Жизнен
ный путь" в първа глава са включени следните 
параграфи: 1. Начало биографии. Годы учения 
в Болгарии и в Киевской духовной семинарии 
(1838—1861); 2. На историко-филологическом 
факултете Московского университета (1861 — 
1865); 3. Европейский период жизни (1865— 
1870); 4. Работа над магистерской и докторской 
диссертациями, первые годы в Харьковском 
университете (1870—1877); 5. Время важных 
решений (1877—1881). Жизнь и работа в Харь
кове (1881—1906). 

Във втората глава под наслов „Обществен
ная деятельность М. Дринова" (с. 61—112), 
без дабъдеизоставен напълно хронологическият 
принцип, основно ударение се поставя върху 
проблемно-тематичния. Тук са включени пара-
графите: 1. Дринов и болгарское научное об
щество (БКД); 2. Общественно-политическая 
деятельность Дринова в 1877—1879 гг.; 3. 
Политические взгляды М. Дринова. 

Под знака на тематично-проблемния принцип 
е и глава трета, озаглавена „Марин Дринов — 
профессор Харьковского университета" (с.112— 
128). Тук са параграфите: 1. На историко-
филологическом факультете и 2. Ученики и 
коллеги М. Дринова. Същият принцип е въз-
приет и в последната, четвъртата глава „М.Дри
нов—историк" (с. 130—177). Тук са поставени 
на разглеждане няколко теми в следните пара
графи: 1. Образование болгарского государства 
и народности в освещении Дринова; 2. М. Дри
нов о Болгарии X в.; 3. Основные проблемы 
истории Болгарии XI—XIV вв. в творчестве 
Дринова; 4. История османского ига в Болга
рии в освещении Дринова. Концепция болгар
ского национального возрождения; 5. Балкан
ские проблемы в творчестве Дринова и 6. Исто
рические взгляды Дринова. 

Написани въз основа на обилен материал, 
така обособените глави в монографията на 

Людмила Горина дават възможност да се про
следят най-съществените моменти от жизнения 
и творчески път на Марин Дринов, да се запъл-
нят някои празнини, да се създаде изобщо една 
по-пълна представа за делото на големия бъл-
гарски учен и родолюбец. Авторката е съумяла 
при това, ориентирайки се в многобройните 
подробности, конто ни предлага обширната 
документация, да подбере най-значимото, да 
наблегне на онова, което най-добре разкрива 
човека, гражданина, преподавателя и историо
графа Марин Дринов. Така, когато се спира на 
годинитенаследванетому в Русия — най-напред 
в Киевската духовна семинария и след това в 
Историко-филологическия факултет на Москов-
ския университет, Горина отбелязва специално 
силното въздействие, което са оказвалн върху 
любознателния български младеж и бъдещ 
бележит историописец такива известии по това 
време руски учени-слависти катоФ. И. Буслаев, 
О. М. Бодянски, С. М. Соловьев, Н. С. Тихо-
нравови др. Отбелязва също така с какви прия
тели и колеги е дружил и беседвал (като на
пример Н. Бончев, Л. Каравелов, Р. Жинзифов), 
какви книги е предпочитал и четял. С една дума, 
какви са онези най-преки и силни въздействия 
по време на следването на Марин Дринов в 
Русия, конто се оказали от голямо значение за 
изграждането му като личност и учен. Изграж-
дане, което е получило по-нататъшен тласък, 
както личи добре от параграф „Европейский 
период жизни" през годините 1865—1870, 
когато Дринов пътувал из различии страни в 
Европа и най-вече в Италия, за да търси нови 
документ!! за българската история. Израстване, 
намерило ярък израз в редицата трудове, напи
сани между 1869—1875 г. Трудове, с конто 
Марин Дринов се изявява вече като зрял 
историограф, умеещ да работа критично с 
изворите, да поставя и да разрешава в широк 
план важни проблеми, свързани с далечното 
минало на български я народ и държава. 

Същевременно, както личи от параграфа 
„Время важных решений", Людмила Горина е 
наблегнала умело на онези нови моменти от 
живота и дейността на Марин Дринов, конто ни 
го разкриват като пламенен родолюбец и като 
вещ строител на духовната култура на ново-
освободената българска държава. И накрая, 
в последния параграф на глава първа „Жизнь и 
работа в Харькове" (1881—1906), авторката е 
извела на преден план най-същественото от 
плодотворната преподавателска и научна дей-
ност на Дринов като дългогодишен професор в 
Харковския университет. 

С умението на авторката да подбира и подчертава 
най-значимото се отличава и глава втора на моно
графията, която има за предмет обществената 
дейност на Марин Дринов. С необходимия ана
лиз и подробности епроследенонеговото участие 
в създаването и развитяето на Българското 
книжовно дружество, прототип на бъдещата 
Българска академия на науките. Вижда се 
колко много усилия, ум и енергия е вложил 
пламенният патриот и изтькнат учен, за да се 
изгради този бележит център на българската 
култура още по време, когато България се е 

121 



намирала под чужда власт. Пълно и точно е 
очертана и многостранната дейност на Дринов в 
новоосвободената вече българска държава в 
качеството му на вицегубернатор на Софийската 
облает и по-късно — началник на Отдела за 
народно просвещение и духовните дела. И в 
облаетта на образователното дело, и в подготов-
ката на бъдещата Търновска конституция, и в 
борбата срещу несправедливите решения на 
Берлинския конгрес — навсякъде се откроява 
будната, търсеща мисъл на Марин Дринов, 
откроява се онова съчетание между обществени-
ка, учения и гражданина, което е едно от най-
отличителните страни на неговата личност. 
Съчетание, което проличава ясно от добре ком-
позираното, наентено с факти изложение. 
Особено внимание заслужава последният пара
граф от глава втора, в която се дава преценка 
на политическите възгледи на Марин Дринов 
и е подчертана характерната за тях еволюция 
към все по-голям демократизъм, към все по-
силна връзка с миелите и въжделенията на 
българския народ. В това отношение констата-
циите на Людмила Горина са напълиоправилни. 

Умението на автора да ни въвежда плътно 
в житейската и творческа биография на Марин 
Дринов проличава ясно и в сравни тел но крат-
ката, но наситена с факти глава трета, в която са 
разгледани редица момента, свързани с препо-
давателската дейност на Марин Дринов като 
дългогодишенпрофесор в Харковски я универси
тет. Простота, естественост, искреност, уваже
ние към колеги и студента — това са онези 
привлекателни, заслужаващи уважение черти, 
с конто се характеризира ликът на големия човек 
и конто са изведени отумелото перо на Людмила 
Горина напреден план. Подчертана е завидната 
ерудиция на Марин Дринов, работещ с еднаква 
компетентност в облаетта на историята, лите-
ратурата и езика на славянските народи. Пред 
нас изпъква изобщо образът на един крупен за 
времето си славист, чието име може да се нареди 
достойно сред имената на най-изтъкнати негови 
съвременици от силната и многолюдна трупа на 
руските слависта през разглеждания период, 
с конто Марин Дринов е бил в непрестанна връз
ка и живи творчески контакта. 

В последната — четвърта, глава виждаме 
широко разгъриатата преценка на Людмила 
Горина за научного дело на Марин Дринов в 
облаетта на историята. Преценка, изградена в 
резултат на обстоен анализ на неговите трудове. 
Най-голямо внимание, както е естествено, е 
отделено за крупните му произведения — „Пог-
лед връх произхождението на българския 
народ" (1869), „Исторически преглед на бъл-
гарската църква от самото й начало до днес" 
(1869), „Заселение Балканскаго полуострова 
славянами" (1873), „Началото на Самуиловата 
държава" (1874) и „Южные славяне и Византия 
в X в." (1876). Разгледани са и по-главните 
произведения на Дринов, конто се отнасят до 
времето на турскотоигои периода на Възражда-
нето, а така също някои негови разработки, 
свързани с историята на балканските народи — 
Византия, Сърбия, Хърватско, Босна, Албания. 

Без да се спираме на подробности тпябп 
се подчертае, че като цяло преценката на П Да 

мила Горина за научните трудове на М ' 
Дринов е напълно положителна. С основанРИН 

отбелязала тя големите му заслуги в изясня 6 

на сложния въпрос за заселването на Бал*3"* 
ския полуостров от славяните _ процес'до "" 
до коренни демографски и етнически п р ' 0 М е ^ 
Наблегнала е на правилните му в основатт 
схващания за събитията, свързани с образу °И 

нето на българската държава, и за ролята и 
славяни и прабългари. Оценени са по достоин3 

ство приносните момента в изеледването ня 
Марин Дринов за отношенията между Византия 
България и останалите южнославянски държа-
ви през X в. Отбелязано е правилното вижданг 
на Дринов, че Самуиловата държава епродълже· 
ние на Преславското царство. Добре е просле
дила Людмила Горина еволюцията във възгле-
дите на Марин Дринов по въпроса за богомил-
ството, в което той вижда първоначално нега· 
тивно явление, но впоследствие променя стано· 
вището си. Отбелязани и преценени положител· 
но са изводите на Марин Дринов закатастро-
фалните последици отпадането на България под 
турска власт и за това, че в завладените бъл-
гарски земи колонизационният поток от турци 
не е бил особено голям. Изтъкната е заслугата 
му за изясняване на ролята и делото на Паисий 
като родоначалник на Българското възраждане. 
Наред с положителните преценки при разбора 
на отделни трудове са дадени и критически 
бележки от методологическо или фактологическо 
естество. Най-главната от тях се отнася до 
схващанията на Марин Дринов за същината на 
Възраждането, в което, както сочи Горина, той 
вижда предимно духовната му страна, без да 
търси и изяснява социално-икономическите 
предпоставки. 

В заключение на всичко казано Людмила 
Горина стига до извода, че в основата на исто-
рическите концепции на бележития български 
историограф лежат романтично-патриотични 
възгледи, напълно разбираеми за времето, 
когато той е живял и творил. Възгледи, конто 
са съчетани обаче с критично отношение към 
изворовия материал и съе стремеж към ком
плексно разглеждане на поставените проблеми 
на основата на разнообразии по естеството си 
източници. А по-късно, когато началният пе
риод в научного творчество на Дринов е бил 
завършен, по мнението на Людмила Горина би 
могло да се приеме отчасти, че историографските 
му концепции са се насочили по пътя на позити
визма. Но най-точната характеристика според 
нея е тази, че научната дейност на вече зрелия 
български учен „развертывалась теперь в 
рамках того широкого направления болгарской 
и русской историографии, которое можно опре
делить как буржуазно-либеральное, включав
шее в себя различные течения и школы" (с. 178). 
И това определение ми се струва основателно. 

В заключение бих искал отново да подчертая, 
че книгата на Людмила Горина е солиден принос 
вьрху крупного научно и обществено дело на 
Марин Дринов. Принос, основан на богат и в 
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тна с тепен нов или малко използуван 
зЪ т материал, особейо що се отнася до 
изв°Р" в а т е л с К ата и научната дейност на Дринов 
пр\Гяоковския университет. Принос, свеждащ 
в „ само в значителното разширяване на 
с е Рината в научно обращение документация, 
В к в прилагането на правилен методически 
н° х0Д При който обществено-научната дейност 

Марин Дринов се разглежда в неразрнвна 
Ηί1 ка с Бремето, когато той е живял, със слож
ите и различии обстоятелства, съпътствуващи 
"'пнената му и творческа съдба. Можем уверено 
ж

 твърдим, че с обнародването на тази моногра

фия образът на един от най-заслужили те бъл-
гари от епохата на Възраждането и ранните 
следосвобожденски години — образ на пламенен 
родолюбец, деен общественик и именит учен 
изпъква сега пред нас с още по-ярка светлина, 
с още по-голяма сила и убедителност. Трябва 
прочее да поздравим сърдечно Людмила Горина 
за нейното фундаментално изследване, с което 
обогатява не само съветската, но и българската 
наука и което свидетелствува за завидната к 
научна ерудиция и за голямата н любов към 
българския народ. 
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