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д-р Георги Тренчев 

 
 На някои ще им се стори странно разглеждането на един такъв кратък период от 
живота на Хр. Силянов, престоя му в Битолската класическа гимназия през учебната 
1899-1900 г. и то само последната му година, когато е в VІІ клас. Свикнали сме да 
говорим и да разкриваме значението на Солунската гимназия като просветно и културно 
средище, като най-реномираното учебно заведение, подготвящо високообразовани 
кадри за нуждите на учебното дело в Македония и Одринска Тракия, но и като място за 
поява и разпространение на революционни идеи. Но тук сега има възможност да се 
проследи едно интересно стечение на обстоятелствата, довело да издигането на Битоля 
като просветно огнище, до издигането на Битолската класическа гимназия като втори 
просветен център в Македония и до появата на едно ново революционно средище. 
Съчетанието на известни учители, в случая и на значими революционни дейци на 
ВМРО, довежда до подготовката на няколко випуска на гимназията, които могат със 
сигурност да се нарекат най-революционните от всички випуски на учебните заведения 
на Българската екзархия в Македония и Одринска Тракия. 

Малко предистория за Битоля и Битолската класическа гимназия. Битолската 
епархия се присъединила към Българската екзархия в края на 1897 г. Седалището и е в 
Битоля, град с многобройно мохамеданско население, а най-многобройни от 
християните били българите. Градът е вилаетски център, с голям турски гарнизон, но и 
консулски град. Според сведение на Българската екзархия през 1900 г. в Битоля живеели 
20 336 души българи, от които 8 800 били патриаршисти, 96 сърбомани и 48 
протестанти. В града живеят само около 100 души гърци, но и 7 200 души власи, които 
се гърчеели и 120 албанци.1 Според румънските дипломатически документи градът 
Битоля /Монастир/ има население приблизително 42 000 души, разделени на: 18 000 
мюсюлмани, 6 000 евреи, 10 000 българи и 8 000 румънци.2 Християнското население на 
Битоля се дели на три общини: българска, гръцка и сръбска. 

Битоля бил известен и като важен училищен център и даже съперничел на Солун 
в това отношение. През 1898 г. в града имало 10 български училища, включително едно 
петокласно девическо училище и мъжката класическа гимназия общо с 1318 ученика.3 
Интересно е да се проследи каква е учебната среда в един град с разнородно население 
както Битоля. По това време вече са в разгара си и пропагандите на съседните държава, 
сред които тук най-силно се чувстват гръцката, сръбската и румънската. Всички те си 
съперничели и в развитието и поддръжката на своя училищна мрежа. 

Българските училища в града са представени от една мъжка и една девическа 
гимназия и начални училища, разпределени по брой на учители и ученици както следва: 
мъжка гимназия с 9 учители с 202 ученици /123 редовни и 79 външни/; девическа 
гимназия – 2 учители и 5 учителки с 82 ученички /57 редовни и 25 външни/; централно 
начално училище за момчета с 5 учители с 223 ученици; 6 начални смесени училища с 
13 учители и 649 ученици. 

Всички ученици и ученички в гръцки училища в града са външни и са 
разпределени както следва: мъжка гимназия с 10 учители и 99 ученици /всички външни/, 
девическа гимназия с 7 учителки с 250 ученички /всички външни/, 4 начални училища за 
момичета с 7 учителки и 370 ученички, 4 начални училища за момчета с 16 учители с 
744 ученици.  

Сръбски /сърбомански/ училища са: мъжка гимназия с 7 учители със 104 ученици 
/71 редовни и 33 външни/, гимназия за момичета - 5 учителки с 67 ученички /32 редовни 
и 35 външни/, начално училище за момчета – 5 учители с 68 ученици /всички външни/, 
начално училище за момичета – 3 учителки с 137 ученички /всички външни/. 
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Въпреки многобройното влашко население в града румънските училища в града 
са с най-малко ученици, разпределени както следва: мъжка гимназия с 18 учители с 263 
ученици /154 редовни и 9 външни/, нормално девическо професионално училище - 9 
учителки с 78 ученички /55 редовни и 23 външни/, начално училище за момчета – 4 
учители с 45 ученици /всички външни/, начално девическо училище – 2 учителки с 50 
ученички /всички външни/.4 

От мюсюлманските училища в града най-значими са турските, разпределени 
така: две гимназии /идадиета/, едното гражданско, другото военно. Гражданското 
идадие е нещо като гимназия за приготовление на чиновници. Военното училище 
приготовлява ученици за цариградското военно училище. Освен това има и две 
прогимназии /руждиета/, едното за момчета, другото за момичета и 6 начални училища.  

От другите вероизповедания най-значими са евреите, които имат една 
прогимназия и три начални училища. Протестантската мисия поддържа женски пансион 
и училище с три учителки, в което се учат около 20 ученички. А католическата мисия  е 
основала мъжко и женско училище, дето се изучава главно французкият език.5 

В една такава конкурентна среда на училища на различни вероизповедания и 
народности започва своето съществуване и Българската мъжка гимназия в Битоля. От 
учебната 1892-1893 г. тя все още е ІV класно мъжко училище, с един от осемте мъжки 
пансиона, поддържани от Екзархията. През учебна 1895-1896 г. в последния ІV клас 
започват да се преподават педагогически предмети и затова е наречено педагогическа 
гимназия. От следващата 1896-1897 г. в последния ІV клас се въвеждат класическите 
латински и гръцки езици и оттогава се поставя началото на мъжката класическата 
гимназия. През годините там са обучавани следния брой ученици: 1892-1893 г. – 126 
ученици; 1893-1894 г. – 151; 1894-1895 г. – 125; 1895-1896 г. – 128; 1896-1897 г. – 168 
ученици6. /Приложение № 1/   

Това не е първата класическа гимназия на Българската екзархия. Желанието да се 
дава класическо образование в екзархийските училища датира от по-рано. Затова в 
Солунската гимназия през учебната 1893-1894 г. заедно с реално отделение е открито и 
класическо отделение, в което се приемали ученици, завършили ІІІ клас. Това е една от 
причините да се закрие педагогическото отделение, като през учебната 1895-1896 г. дава 
последния си випуск. Броят на учениците в класическото отделение на Солунската 
гимназия през годините е следният: 1893-1894 г. – 14 ученици; 1894-1895 г. – 23; 1895-
1896 г. – 32; 1896-1897 г. – 50.7 Още за броя на учениците в Приложение № 2. 

Учебната 1898-1899 г. е последната за класическото отделение в Солунската 
гимназия. Веднага след закриването му от учебната 1899-1900 г. в гимназията се 
открива тригодишен търговки курс, който едва през учебната 1901-1902 г. дава първия 
си випуск. Този търговски курс от 1904 г. прераства в самостоятелна търговска 
гимназия, в която обучението продължава шест години. До 1909 г. тя се помещава в 
сградата да Солунската гимназия, а след това да края на своето съществуване има и 
собствена сграда. 

Как се развива Битолската класическа гимназия през годините след нейното 
откриване? От учебната 1897-1898 г. тя става V-то класна, като това е втората и година 
от започване на изучаването на класическите дисциплини. Учебната година започва със 
194 ученици разпределени както следва: І клас – 42, ІІ клас – 32, ІІІ клас – 35, ІVа клас – 
30, ІVб клас – 30, V клас – 25. В обособилите се вече ІV и V класически класове се 
изучавани следните предмети: закон божий, български език, старобългарски език, 
алгебра, геометрия, физика, зоология, ботаника, история, турски език, френски език, 
латински език, гръцки език.8 Учители в гимназията са: П. Рачев – управител, свещ. А. 
Кръстев, иером. Виктор, А. Димитров, П. Тошев, Ив. Васков, А. Шапарданов, Ив. 
Цоков, К. Антонов, А. Минджов, Сп. Мирчев.9 Развитието на гимназията не остава 
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незабелязано и българския търговски агент в Битоля пише до българското правителство 
през юни 1898 г., че е наложително в класическата гимназия да се назначат подготвени 
просветни ръководители, като предлага за директор да се назначи Христо Матов.10 

В тази гимназия са работили още и други известни учители. През учебната 1894-
1895 г. за учител по български език в мъжкото четирикласно училище е назначен Пере 
Тошев. Той е завършил гимназия в Пловдив и следвал литература във Висшето училище 
в София. Тук той прекарва близо четири години до 1898 г. като учител в гимназията и 
възпитател в пансиона и. Също така и Гьорче Петров е учител в гимназията от 1891 до 
1895 г. 

През учебната 1898-1899 г. гимназията става VІ - класна, а от учебната 1899-1900 
г. тя е пълна VІІ - класна класическа гимназия, както е и солунската. През тази година 
не се преподава латински език поради липса на преподавател. През 1899-1900 г. след 
закриването на класическия отдел на солунската гимназия, оттам в Битоля са 
преместени 26 ученика. Така тя се явява единствената в момента класическа гимназия 
на Екзархията. Сред тези 26 ученика е и завършилия VІ клас Христо Силянов. Това 
закриване на отделението и преместването на учениците в Битоля е значимо събитие и 
оставя трайна следа в много от учениците, които по-късно го разказват в спомените си. 
Така Георги Баждаров - един от учениците в класическото отделение си спомня: „През 
учебната 1899-1900 г. всички ученици от класическото отделение в солунската гимназия 
бяхме преместени в Битоля, гдето класическата гимназия ставаше пълна. Аз и моите 
другари - Търпен Марков, Георги Христов, Андрей Казепов и Георги Тодоров, които 
образувахме централната ученическа петорка в Солун, всички, като класици, се 
намерихме в Битоля да довършим седми клас. В Битоля дойдоха и класиците ученици от 
по-долните класове в Солун. Реалистите си останаха всички в столицата на 
Македония.”11 

Друг известен деец на ВМРО – Павел Шатев, по-това време ученик в Солунската 
гимназия разказва: „С отделянето на гимназията нашите другари - ученици класици – 
всички заминаха за Битоля. Някои от тях бяха Търпен Марков, Георги Баждаров, Христо 
Силянов, Пандо Кляшев, Манол Розов, Георги Христов, Андрей Казепов, В. Цветков и 
др. През цялата година ние бяхме в постоянна кореспонденция. Те всички изказваха 
голямо задоволство от Битоля и от писмата им личеше, че те там макар все още ученици 
пансионери, живеят по-интензивно. Ние това си обяснявахме с обстоятелството, че 
Битоля като по-малък град, населен с по-компактно българско население, животът там 
ще да е по-приятен и по-интересен, отколкото в Солун, който макар и да беше същински 
център, все пак ние, както и всички живущи в града българи се чувствувахме като в 
един остров, изолиран от български елемент, тъй като болшинството в града се 
състоеше от евреи, турци и гърци.”12 

Така в началото на учебната година в мъжката класическа гимназия в Битоля се 
обучават 212 ученици. По месторождение те били разпределени така: от Битолска каза 
74, от Прилепска 35, от Охридска 23, от Костурска 15, от Лерин 12 и 15 от Кичево.13 

В Битолската гимназия през учебната 1899-1900 г. работят 12 учители, 
ръководени от управителя Атанас Д. Ченгелов, добър учител и администратор,  който 
предишната година е бил управител на Солунската гимназия. Учители в гимназията са: 
Лазар Димитров, Васил Пасков, Петър Мартулков, Климент Бояджиев, Тодор Луканов, 
Б. Ангелов, Г. Ангелов, Н. Темчев, Дамян Груев, М. П. Тодоров, В. Шанов, Сп. 
Милчев.14  

Директорът Атанас Ченгелов преподава химия. Божил Ангелов преподава 
български език в VІ и VІІ клас, Дамян Груев преподава география, аритметика и 
геометрия. Васил Шанов преподава турски език. Тодор Луканов преподава френски 
език от І до VІІ клас. Петър Мартулков преподава алгебра, геометрия, тригонометрия и 
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физика. Васил Пасков – всеобща история, църковна история и логика и психология. 
Георги Ангелов преподава гръцки език.15 

Това е първият випуск на класическата гимназия. „След тържествения акт, 
Битолската българска класическа гимназия даваше първия си випуск – разказва Георги 
Баждаров - и моето зрелостно свидетелство носеше № 1 от първия випуск.”16 

Голямото желание на българина за повече знания е основната причина за появата 
на неделните училища, а първото неделно училище е открито от Христо Г. Данов в с. 
Стрелча, Пазарджишко през 1850 г. Почти същата дейност развиват и българските 
възрожденски читалища. Инициатори за откриване на неделни училища през 
Възраждането са също и редица известни педагогически и възрожденски дейци като 
Димитър и Илия Блъскови, Йосиф Ковачев, Сава Доброплодни и мн. др.17 
Положителната роля, която са имали неделните училища, изтъква и Гьорче Петров, 
които учителства в Битоля до 1895 г. „В първите времена при започване на делото – 
пише той – неделните училища послужиха за агитационно средство, за групиране и 
възбуждане по-интелигентната младеж. Сказките на учителите, често близки до 
бунтовнически, макар и не открито, библиотеките, книгите за прочит – това са трите 
роли на неделните училища”.18 В своята учителска дейност и Дамян Груев навсякъде 
прилага тази възрожденска традиция. Още първата си година като учител в с. Смилево, 
той открива вечерно училище, а в Прилеп отваря “Неделно училище” като продължение 
на вечерното.”19 В Битоля още в началото на учебната 1899 г. неделното училище е 
реформирано и то започва нова активна просветителска дейност20. 

Продължение на възрожденските традиции в българското училище от преди 
освобождението е и поставянето на театрални постановки от учениците и учителите. Хр. 
Силянов говори с възхищение за подготовката и участието си в представлението на 
Гьотевия Егмонт в Битолската класическа гимназия, подготвено от учителите и 
учениците. Това представление оставя дълбока следа както за зрителите така и за 
участниците в него. „Ето ни пак в приготовления – разказва Хр. Силянов - за първото 
истинско българско представление в Битоля. Тоя път ние ще дадем не безобидни, 
безпредметни за македонската театрална сцена пиеси, като Благородник, Женитба или 
Тлъстото кокалче. Сега ние ще дадем Гьотевия Егмонт. Всички наши учители, 
учителките от женското класно училище и други покръстени граждани са ангажирани в 
трескава работа. Учителите репетират с нас и наглеждат работените кулиси и сцена, а 
учителките шият нужните исторически костюми. Ние ще удивим всички други 
народности в града и с постановката, и с играта на пиесата и в същото време пред очите 
на официално поканените представители на властта и на турското просветно дело ще 
дадем на нашите българи зрелището на героичната борба за освобождение на един 
потиснат народ от чуждо иго. Нидерландците, които дигат глава против мрачното 
владичество на Филипа II, сме ние, македонците; испанците, против които се сражава 
Егмонт начело на въстаналите роби, са нашите собствени тирани — турците, — чиито 
висши битолски представители ще се възхищават от героините на пиесата и от нашата 
игра. Егмонт е пък безименният наш македонски Егмонт или Гарибалди, който в 
недалечно бъдеще ще ръководи разрушението на турското царство. Без никаква 
предварителна агитация всеки наш прост българин от Йенимаале и Баирмаале ще схване 
алегорията и ще се проникне от устроения апотеоз на свободата.”21 

За това представление разказва и Георги Баждаров: „Ние, учениците от седми и 
шести клас, пък приготвихме за театро пиесата "Граф Егмонт" от Гьоте със сюжет от 
борбите на нидерландците против испанското иго. Тале Христов беше граф Егмонт, 
Манол Розов - херцог Алба, аз имах една малка роля на агитатор по улиците и 
площадите на Брюксел. Имаше един Тъпанаров - той представляваше страхливата част 
на народа и общ смях, както през време на репетициите, така и след представлението, 
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възбуждаше неговата реплика със западномакедонски акцент: "Пазете се, кротувайте, 
всичко е непостоянно, всичко се клати!"”22 

След създаването на ВМОРО в Солун през 1893 г. идеите за революционна борба 
бързо се разпространяват и по другите градове. Пръв разпространител на тези идеи в 
Битоля е учителят Пере Тошев. През 1894 г. Пере Тошев учителства в Скопие, където 
оглавява комитета до напускането си, като в Скопие остава да го замества Христо Матов 
През 1894-1895 г. Пере Тошев е назначен за учител в Битоля в мъжкото четирикласно 
училище. Той прекарва тук близо четири години до 1898 г. като учител в гимназията и 
възпитател в пансиона и. Тук Пере Тошев среща своя съученик от Пловдивската 
гимназия - Гьорче Петров. Двамата са били участници и в Македонския доброволчески 
батальон в Сръбско-българската война от 1885 г. Гьорче Петров е учител от 1891 до 
1895 г. в Битолската гимназия. Пере Тошев заедно с Гьорче Петров подпомагат местния 
революционен комитет и издават хектографиран революционен лист „На оръжие”. През 
тези четири години Пере Тошев, подпомаган от Гьорче Петров развива оживена 
революционна дейност.23 През 1898 г. Пере Тошев е включен в Централния комитет на 
ВМОРО и се премества в Солун, където преподава в българската гимназия. През 1901 г., 
след Солунската афера е осъден на 101 година крепостен затвор и заточен в Подрум 
Кале, Мала Азия, но през 1902 г. е амнистиран. 

След напускането през 1898 г. на Пере Тошев в Битоля идва Даме Груев. От 
учителите, с които работи тук трябва да се посочат революционерите Васил Пасков, 
Тодор Луканов и Петър Мартулков, Лазар Димитров, Климент Бояджиев. Под името Т. 
Луканов всъщност е Михаил Герджиков, от Пловдив. Кои са те и каква е тяхната 
дейност в революционната дейност. 

Васил Пасков – възпитаник на Солунската гимназия, през 1898 г. завършва 
история в Софийския университет, като учител в Битолската гимназия е избран за член 
на Битолския окръжен революционен комитет. През август 1900 г. Пасков убива 
предателя поп Ставри, арестуван е и е осъден на 12 години затвор, но през 1902 г. е 
амнистиран. Заминава за Одринско, където продължава да се занимава с революционна 
дейност. Делегат е на конгреса на Петрова нива, на който е избран за председател на 
конгреса. 

Тодор Луканов /Михаил Герджиков/ – следва право в Лозана и Женева, през 1899 
г. се завръща в София и е за първа година учител в Битолската гимназия, става член на 
ВМОРО. След разкритията на аферата с поп Ставри осъден на 10 години затвор заедно с 
Даме Груев, преследван от турските власти влиза в четата на Христо Чернопеев. Скоро 
след това сам сформира чета в Гевгелийски район. От лятото на 1902 г. ръководи 
организацията в Одринско и я масовизира, като му помагат подвойводите Иван 
Варналиев и Христо Силянов. На конгреса на Петрова нива той е избран за член на 
ръководно боево тяло в окръга и е един от ръководителите на подготовката и 
провеждането на Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. 

Петър Мартулков - През 1897 г. завършва математика и физика в Софийския 
университет, след което преподава в Битолската гимназия. Мартулков активно участва в 
революционната дейност в Битоля и в Одринска Тракия, където пристига през 1900 
година. Избран е за член на Одринския окръжен революционен комитет, но след като е 
разкрит през 1901 година се премества в България. 

Най-значимото събитие от този период в живота на Хр. Силянов се явява срещата 
му с Даме Груев. Въпреки че те се познават от времето, когато Силянов още е ученик в 
Солун, то тук, в Битоля, нещата са по-значими. Така последната година от 
учителстването на Даме Груев се явява и последната година и на Силянов в училище. 
Даме Груев през юли 1900 г. е интерниран в родното си село Смилево, а през август 
същата година е затворен от турците. След освобождаването от заточението му през 
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1903 г. се занимава с революционна дейност, а от Илинденското въстание до смъртта си 
през 1906 г. е в нелегалност. 

Педагогическото въздействие на Д. Груев и другите учители от гимназията върху 
учениците е много голямо. В своите спомени те описват неговата убедителност, 
ораторски качества, сила на въздействие. Хр. Силянов пише в книгата си: “Нашият 
учител Даме Груев е за нас образец на самоотрекъл се за Македония жрец, въплъщение 
на революционния аскетизъм.. Ние се сърдим на Груева, че ни съветва да се сдобием за 
всеки случай със зрелостно свидетелство. Така по-лесно щели сме да бъдем назначавани 
учители и да служим на делото, убеждава ни той. С матура или без матура, 
организацията ще съумее да се наложи на екзархия и на общини, за да ни изтръгне по 
едно какво да е учителско място — разсъждаваме и сме убедени ние.”24 Неговата сила 
на възпитател и оратор признават всичките му съвременници. Учителят в Битолската 
гимназия Васил Пасков го описва така: „Когато говореше със своя сладък глас в 
неделните училища, в събранията, когато, седнал между занаятчии или селяни, 
агитираше, той не убеждаваше – той вливаше тих ентусиазъм, вливаше борчески дух 
във всички сърца и от нерешителните, плашливите и невярващите в себе си роби 
неусетно той създаваше съзнателни граждани, съзнателни борци.”25 Попаднали под 
силното въздействие на своя учител, почти всичко негови ученици от последния VІІ 
клас дават клетва, че след завършване ще се включат в борбата за освобождение.26 

Почти всички ученици се включват в създадената в гимназията революционна 
организация. Един от участниците в организацията разказва: „Аз бях зачислен в една от 
ученическите групи, която се ръководеше от десетар, който беше и член на бюрото на 
организацията. Групата ни се събираше два пъти всяка седмица… Четехме вестник „На 
оръжие!”, който се редактираше и отпечатваше на хектографа в самата гимназия. 
Изучавахме наизуст Ботевите стихотворения, правехме боеви упражнения с пушка и 
нож… И бавно но твърдо Битолската гимназия подготвяше кадъра, който трябваше да 
поеме по-късно браздите на революцията…”27 

За тези събития Георги Баждаров, съученик на Хр. Силянов споделя: „В Битоля 
ученическият революционен кръжок беше целият под ръководството на Д. Груев, който 
беше учител в гимназията. Ние, свързаните с Братствената организация, тук между 
учениците не заварихме заклети другари. От учителите в града се числеше към 
братството Кръстю Капиданчев от Костурско. В ученическия кръжок от другия лагер 
тук заварихме Лазар Москов, Тале Христов и др. За щастие, през януари 1900 г.,  ако не 
е изневерила паметта ми,  големците в Солун се обединиха. Братствениците станаха 
членове на Вътрешната организация, ръководена от Централния комитет, та и ние 
получихме заповед да се влеем в ученическия кръжок в Битоля. Това направихме с 
радост и облекчение. Нашите съкласници от Солун от другата страна, начело с Хр. 
Силянов, обаче се показаха дребнави. Подложиха ни на втора клетва, сякаш тази, що 
бяхме си дали по-рано, не бе валидна. Не вложихме амбиция в това. Времето идеше да 
покаже кой как в бъдеще ще изпълни дълга си и клетвеното обещание за това.”28 

А от учениците в гимназията през тази година, които попадат под влиянието на 
Д. Груев и стават известни революционни дейци, по-известни са: Александър Станоев, 
Търпен Марков, Манол Ризов, Георги Баждаров, Пандо Кляшев, Георги Динев, Георги 
Христов, Христо Силянов, Иван Бинев, Андрей Казепов и др. „От писмата на нашите 
другари – пише Павел Шатев - личеше, че те още преди да напуснат училищната 
скамейка бяха вече "комити", "революционери". И наистина още първите две-три 
години след привършване на гимназията повечето от тях – Манол Розов, В. Цветков, 
Пандо Кляшев, Андрей Казепов, Г. Христов – измряха като борци!”29 

Тези възпитаници на гимназията наистина оставят ярка следа в спомените на 
съвременниците си и на останалите дейци на революционната организация. „От 
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съкласниците ми, както вече поменах, - пише Георги Баждаров - почти всеки иска 
участие в борбата за освобождение на Македония като революционери. Неколцина от 
другарите ми се проявиха като герои и загинаха юнашки в неравната борба: Пандо 
Кляшев, Манол Ризов, Тале Христов, Георги Димев, Андрея Казепов бяха избити като 
войводи и четници в сражения с турците. Търпен Марков умря от туберкулоза, засилена 
поради нощни посещения при четите. Александър Станоев се рани тежко при опит да се 
самоубие, за да не попадне във вражески ръце, и умря от раната си на лечение във 
Виена, след като се бе върнал от заточение. Вечна слава тям и на тези, които съм 
забравил да помена.”30 

Христо Силянов най-добре оценява значението и ролята им. За тях той пише: 
„Затворници, четници или труженици с двойно звание по градове и села — учители на 
децата и подземни рушители на турската държавна мощ. Това сме ние днес, подир една 
година. Новопоникнали стръкове на онова гигантско дърво, което расте и се разклонява 
не с години, а с дни и с часове, за да осени скоро цялата робска страна.”31 

Обучението на Христо Силянов в Битолската класическа гимназия, макар и само 
за последната година от гимназиалното му образование, се оказва решаващо за неговото 
развитие, не само благодарение на придобитите знания и умения и завършеното 
класическо образование, а и зарази влиянието, което оказват българските учители - 
видни дейци на ВМРО, върху учениците и конкретно на него. Христо Силянов и 
завършилите няколко випуска гимназията са основните бъдещите дейци на 
националноосвободителните борби. Те се оказват достойни възпитаници на Битолската 
мъжка класическа гимназия и на своите знаменити учители. 
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Приложение № 1 
  

 
 

Броя на учениците постъпили в началото на учебната година в Битолската мъжка класическа гимназия през 
различните години от нейното развиете според публикуваните статистики на Българската екзархия. 

                                                
1 Статистика на българските училища в Турция за учебната 1886-1887 година. Шумен (без дата), с. 5. 
2 Статистика на българските училища в Турция (Македония и Одринско) за учебната 1893-1894 година. Пловдив, 1895, с. 60. 
3 Статистика на българските училища в Турция (Македония и Одринско) за учебната 1895-1896 година. Шумен, 1897, с. 74. 
4 Статистика на българските училища в Турция (Македония и Одринско) за учебната 1896-1897 година. Шумен, 1899, с. 74. 
5 Статистика на българските училища в Турция (Македония и Одринско) за учебната 1897-1898 година. Шумен, 1899, с. 91. 
6 Статистика на българските училища в Турция (Македония и Одринско) за учебната 1898-1899 година. Пловдив, 1900, с. 86. 
7 Статистика на българските училища в Турция (Македония и Одринско) за учебната 1899-1900 година. Пловдив, 1901, с. 85. 
 

№ година І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас V клас VІ клас VІІ клас всичко 
1 1886-1887 36 28 22 20 - - - 1061 
2 1893-1894 40 32 47 33 - - - 1522 
3 1895-1896 40 33 28 26 - - - 1273 
4 1896-1897 42 33 37 48 - - - 1604 
5 1897-1898 40 31 35 60 25 - - 1915 
6 1898-1899 30 37 33 57 30 16 - 2036 
7 1899-1900 38 21 30 43 32 23 25 2127 
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Приложение № 2 
 
 

Броя на учениците постъпили в началото на учебната година в 
класическото отделение на Солунската българска мъжка гимназия „Св. Св. 
Кирил и Методий” през годините, за които има публикувани статистики на 
Българската екзархия. 
 
 

                                                
1 Статистика на българските училища в Турция (Македония и Одринско) за учебната 1893-1894 година. 
Пловдив, 1895, с. 55. 
2 Статистика на българските училища в Турция (Македония и Одринско) за учебната 1895-1896 година. 
Шумен, 1897, с. 98. 
3 Статистика на българските училища в Турция (Македония и Одринско) за учебната 1896-1897 година. 
Шумен, 1899, с. 90. 
4 Статистика на българските училища в Турция (Македония и Одринско) за учебната 1897-1898 година. 
Шумен, 1899, с. 90. 
5 Статистика на българските училища в Турция (Македония и Одринско) за учебната 1898-1899 година. 
Пловдив, 1900, с. 86. 

№ година ІV клас V клас VІ клас VІІ клас всичко 
1 1893-1894 14 - - - 141 
2 1895-1896 12 10 10 - 322 
3 1896-1897 25 11 7 7 503 
4 1897-1898 14 21 7 7 494 
5 1898-1899 11 10 16 7 445 

Ре
гио
на
лн
а б
иб
ли
от
ек
а "
Ди
ми
тъ
р Т
ал
ев

"-Б
ла
гое
вгр
ад


