170 ГОДИНИ ГЕОГРАФСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК
... “Блазе ти, господине Хаджи Руссет! Дано се
подражат и другите еднородци! А най-паче
първенците рушчушки!”...
“Цариградски вестник” 1851 г.

В края на ХVІІІ и началото на ХІХ в., и засилилото се национално
съзнание изниква потребността от изучаване на нашите и околни
земи. В България се откриват светски училища, в които географията
става учебен предмет. Появява се остра нужда от географски карти,
върху които да са отразени българските земи, селища, реки и др. За
целите на Априловската гимназия Неофит Рилски, учителствал там,
създава през 1836 г. първия български глобус. През този период се
създават и първите български карти, които оказват голямо влияние
както върху учебното дело, така и за събуждане на националното
достойнство на българите. Появата на български географски карти в
нашите училища е събитие с изключителна важност, тъй като
българските земи дотогава са били изобразявани само върху чужди
карти.
Първата географска карта на български език се появява през
Възраждането преди 170 години от изкусните ръце на родолюбивия
бесарабски българин, роден и живял в Молдова – Александър Хаджи
Руссет. Тя е отпечатана през 1843 г. в Страсбург и е един от редките и
ценни паметници от това време. Създадена, както сам пише в нея
автора “... в ползата на новосоставленото в Русчука словеноболгарско
училище...” и озаглавена “Карта на сегашная Болгария, Тракия,
Македония и на прилежащите земли”, отпечатана в 4 листа и в
приблизителен мащаб 1:1 648 000 и с “иждивението на г-на Димитрия
Хаджи Русета”, баща или чичо на автора. Тя обхваща земите на
Балканския полуостров, части от Мала Азия и Апенинския полуостров.
Тук са включени земите на дн. Р. Македония, Влашко и Молдова.
Картата е чертана, рисувана, писана и литографирана от Александър
Хаджи Руссет.
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Като източник е използвана картата на френския картограф Пиер
Лапи “Генерална карта на Европейска Турция” (Karte generale de la
Turqie d’Europe), издадена в Париж през 1822 г. в М 1:800 000.
Изработена с майсторство и художествен усет, без да е утежнена с
излишни1 надписи, картата е оформена едноцветно, като само
границите на държавите и областите са повдигнати с цветен бордюр.
Релефът е изобразен с щрихи, придаващи неговата пластичност, но
няма отбелязани върхове и коти.
Кой е Александър Хаджи Руссет? Семейството му се изселва от
Русчук (Русе) в Кронщад (сега Брашов, Румъния). Роден през 1810 г. в
Кишинеу, където завършва гимназия, Руссет следва висше техническо
образование в Санкт Петербург, а по-късно и в Париж. Като инженер
служи в руската армия и се сражава в битката при Ряхово (гр.
Оряхово) и тогава за пръв път стъпва на българска земя. През 1846 г.
след препоръка на д-р Петър Берон той учителства в Котел. След това
се премества в Букурещ, където става директор на военния арсенал и
преподавател – професор по математика във Военното училище. През
Кримската война от 1853 г. Хаджи Руссет обучава български
доброволци за руската армия. След войната през 1856 г. се връща в
Букурещ. Предполага се, че на картография се е учил при следването
си в Париж.
От архива на видния български възрожденец Найден Геров
научаваме, че Александър Хаджи Руссет и Георги С. Раковски вземат
решение да направят подробна етническа карта на българските земи,
където да се отразят народностите, населяващи нашите земи и
тяхната численост. През 1860 г. браилските българи подпомагат
Хаджи Руссет в издаването на учебник за българските деца
“Първоначална практическа геометрия”. Но този учебник,
етнографската карта, както и започнатата работа по “просторна
история на българите” остават недовършени, непубликувани и
вероятно безвъзратно загубени поради неочакваната смърт на Хаджи
Руссет от простуда през ноември 1861 г.
_____________
© Международен търговски и културен център ГЕОПАН, ДА „ ТРАКИЯ”,
текст, дигитално копие на карта 2013
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Картите от онова време се съставяли върху неточна основа поради
липсата на геодезически и топографски измервания и заснемане.
Затова в картата на Лапи съществували много грешки, които Хаджи
Руссет не е отстранил напълно в своята карта. Въпреки това нейното
създаване е светла страница - както в историята на българската
картография, така и в историята на българската култура. В картата са
транскрибирани хиляди названия на държави, исторически области,
имена на планини, реки, населени места и др. Въпреки допуснатите
грешки и неточности тя е истинска съкровищница за много научни
дисциплини като география, история, етнография, езикознание и др.
Родолюбието на Александър Хаджи Руссет личи и от дописка от
Русчук, поместена във вестник “Цариградски вестник” от февруари
1851 г., където четем: “Родолюбивий и достапочтенний г-н Хаджи
Руссет дари русчушкото училище с карта на сегашная Европейска
Турция и ежегоден приход от 1500 гроша ... Блазе ти, господине
Хаджи Руссет! Дано се подражат и другите еднородци! А най-паче
първенците рушчушки!”
Със своите качества на картограф, широка езикова култура (владее
6 –7 езика), калиграфски способности, полиграфическа сръчност и
голямото му родолюбие, Александър Хаджи Руссет се нарежда сред
големите български възрожденци, дали много за просветата на
българската младеж, в чиито ръце виждали бъдеща свободна и
целокупна България.
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Александър Хаджи Руссет
“Карта на сегашная Болгария, Тракия, Македония и на прилежащите земли”,
1843 г., Страсбург
отпечатана в 4 листа
приблизителен мащаб 1:1 648 000
Дигитална възстановка по второто издание на карта от 1924 г.
екземпляр, от която притежава МТКЦ – ГЕОПАН, Бургас. Второто
издание е дело на Българското географско дружество и отпечатано от
Придворната печатница в София. Пояснителният текст е на проф. А.
Иширков.
Оценявайки значението на картата за българската култура, още
преди повече от десет години ГЕОПАН осъществи дигитална
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възстановка и я представи - в оригиналните й размери, 96/75 см., на
своите картографски изложби – Художествена галерия - Смолян
(2002), УНСС - София (2005), Двореца в Балчик ( 2006) и другаде.
Потърсихме днешните русчушки и други първенци, за нейното
издаване в оригиналния й вид (1843), като забележителен паметник
на българското Възраждане.
Уви! Възрожденският дух се беше изчерпал отдавна. В XXI век,
делото на бесарабския българин се използва за друго. Всеки сам може
да се увери в това - на македонските сайтове...

Най-ранната карта посочвана за определяне на границите на
областта Македония (1843-1927) според много автори е картата на
Александър Хаджи Руссет (1843)
Източник:
commons.wikimedia.org/wiki/File:Borders_of_Macedonia_accordi ... - 42k
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Така

изглежда последният екземпляр от знаменитата “Карта на
сегашная Болгария, Тракия, Македония и на прилежащите
земли”, 1843
Снимката е предоставена от Регионална библиотека "Любен
Каравелов", Русе, на списание ГЕОМЕДИЯ (www.geomedia.bg), което я
публикува на 27 март 2013.
Картата е една от най-ценните придобивки на колекцията от
старопечатни книги на Русенската Регионална библиотека. Част е от
дарение, направено през 1977 г. от големия русенски книжар Никола
Даков (1896-1986) .
Последният оригинал на първата карта на български език!
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