
Святата национална кауза в живота и
делото на Анастасия и Стефан Тошеви

През миналата година се навършиха 180 години от рож-
дението на първата дипломирана учителка в България, за-
вършила светско образование в Русия - Анастасия Тошева, 
майка на патрона на града и общината, генерала от пехота-
та Стефан Тошев. Годишнината бе отбелязана в родната й 
Стара Загора, Габрово и други градове на страната. Малко 
известен обаче остава фактът, че преди 85 години е взето 
решение женското дружество да носи името на Анастасия 
Тошева. По този повод разговаряме с краеведа Илия Киши-
шев, който участва в документалното представяне на дей-
ността и приноса на Анастасия Тошева към българското об-
щество.

- С какво Анастасия То-
шева е спечелила голямото 
уважение и признателност 
на българската нация?

- Анастасия Тошева, нари-
чана още Анасташа, е сред 
видните българки с такъв 
значим принос към културния 
и образователно-просвет-
ния живот на възраждаща се 
България. Мястото й е сред 
хората, които още преди ос-
вобождението полагат осно-
вите на българската образо-
вателна система, подготвила 
условията за политическото 
освобождение на страната, 
дошло с руско-турската ос-
вободителна война. Тя е пър-
вата дипломирана учителка 
от епохата на Възраждане-
то. Организатор е на женско-
то движение в родния си град 
Стара Загора, в Габрово и 

страната. Преводач от френ-
ски и руски с публикации още 
от 1870 г. на тема: „Поощре-
ние на българките към напре-
дък”. Преподавателка на Рай-
на Попгеоргиева и Вела Бла-
гоева. Медицинско лице по 
време на Руско-турската вой-
на. Приветства на руски ар-
мията на ген. Гурко на 10 юли 
1877 г. Изявен педагог и об-
щественик, отличаван много-
кратно и от цар Фердинанд с 
„Народен орден за граждан-
ски заслуги” - ІV степен и дру-
ги високи отличия. Гордост 
за българското учителско съ-
словие. Забележителна бъл-
гарка, родила и отгледала ос-
вободителя на Добруджа ге-
нерал-лейтенант Стефан То-
шев - патрон на града и об-
щината.

На нейно име от 1985 г. Об-
щина Стара Загора създава 
награда за високи постиже-
ния в областта на образова-
нието. Отличават се колек-
тивно и индивидуално учите-
ли, ученици, настоятелства, 
постигнали успехи на олим-
пиади, конкурси и състеза-
ния.

- Освен пионер на класно-
то девическо образование, 
какви други житейски уро-
ци ни дава Анастасия То-
шева?

- Когато през февруари 
1919 г. светлината на Ана-
стасия Тошева угасва, бъл-
гарското общество разби-
ра, че губи една голяма лич-
ност. Тежката новина се раз-
пространява бързо и започва 
трескаво търсене на нейна-
та автобиография, издаде-
на през 1911 г., озаглавена 
от самата нея „Животопис на 
Анастасия М. Тошева, учре-

дителка на първата българ-
ска девическа VІ класна гим-
назия в Стара Загора”. Преди 
повече от 100 години тя се об-
ръща със странни предчувст-
вия към своите потомци: „Ед-
но ви моля - когато гоните об-
щочовешкия идеал, не забра-
вяйте, че сте българи! Когато 
изучавате с възторг икономи-
ческото „верую” на Маркса и 
Енгелса, на Горки и други ги-
ганти на новомодната мисъл, 
не забравяйте и „веруюто” на 
Паисия и неговите ратници, 
които казват: Само чрез вя-
рата и Твореца се избавихме 
от чуждия гнет, и само чрез 
тях ще се избавим от НОВИЯ 
гнет на духовната, икономи-
ческата и политическата но-
ва робия, готвена неусетно, 
бързо и пламенно от мнози-
на Вас - моите внуци! Робия, 
която не ще има край, робия 
без зора, робия, която ще из-
требе българщината… Дано 
настъпи реакция на това мод-
но опиянение. Дано отишли-

те надалеч, се повърнат пак в 
лоното на вярата и забраве-
ното отечество”…

- Кажете някои от по-ва-
жните моменти в живота на 
Анастасия Тошева.

- Тя е родена на 18 януа-
ри 1837 г. от родители Ми-
ху Каличков и Гана Маркова 
в Стара Загора. Предрешена 
като момче, заедно с други 
пет връстнички през 1850 г. е 
преведена от възрожденеца 
Захари Княжевски до Галац 
и от там с кораб до Одеса за 
обучение в Русия. Седем го-
дини усвоява руските полити-
ка и култура и с добър френ-
ски и руски език през 1857 г. 
се връща в Стара Загора. Бъ-
дещата учителка и просвети-
телка е посрещната от насе-
лението с големи очаквания. 
Още през септември 1857 
г. открива при църквата „Св. 
Димитър” „Систематическа 
школа за момичета” по чете-
не, писане, смятане, ръкоде-
лие, домакинства и педаго-

Анастасия Тошева, 1907 година, Стара Загора.

Полковник Стефан Тошев, 
края на ХІХ век.



гика.
Заедно със семейството си 

през 1870 г. започва в Габро-
во на длъжността Главна учи-
телка на девическото учи-
лище и управителка на пан-
сиона. Тук през 1876 г. Га-
бровското мъжко училище за-
вършва и Стефан Тошев.

През Руско-турската ос-
вободителна война Анаста-
сия Тошева разгръща широ-
ка дейност в подкрепа на ру-
ската армия. В дома си шие 
дрехи и знамена за войници-
те. На 10 юли 1877 г. прочи-
та на руски приветствие към 
руските войски и българско-
то опълчение. Девет дни по-
късно армията на Сюлейман 
паша опожарява Стара Заго-
ра. Семейство Тошеви напус-
ка опустошения град с надеж-
дата да отпътува за Одеса. 
Установяват се обаче във Ве-
лико Търново. Анастасия по-
мага и оказва медицинска по-
мощ на ранените във Воен-
на болница. Тук е преводач 
и учителка по руски в първия 
граждански курс. В Търново 
на 15 март 1878 г. почива съ-
пругът й и с децата си тя пое-
ма към родния си край. По пъ-
тя на 19 март почива и малка-
та Мария. Погребана е в ма-

халата Маневци.
Анастасия Тошева посре-

ща свободата без дом и сред-
ства. Всичко е останало под 
пепелищата. От 1878 до 1881 
г. учителства отново в Габро-
во и създава женско друже-
ство. В Стара Загора се за-
връща с разклатено здраве. 
Областното събрание я на-
значава за първи директор 
на Областна девическа гим-
назия. Училищната сграда, 
кабинети, пансион и библи-
отека са нейно дело. Въвеж-
да петокласно ниво на деви-
ческото образование в Ста-
ра Загора. През 1892 г. е пен-
сионирана по здравословни 
причини. Умира на 8 февруа-
ри 1919 г. Съвременните из-
следователи я определят ка-
то „европейска учителка и 
общественичка”. Внимание 
и признателност Анастасия 
Тошева получава и в добру-
джанския край.

- Кога пословичното ро-
долюбие и просветна дей-
ност на Анастасия Тошева 
стават достояние на гене-
ралтошевци?

- На 23 октомври 1943 г. в 
Генерал Тошево на посеще-
ние идва областният дирек-
тор на Шуменска област (то-

гава сме в рамките на Шумен-
ска област) В. Пенев. Придру-
жават го група журналисти от 
областните вестници, които 
подготвят пространствени ре-
портажи за живота и пробле-
мите на преселените в око-
лията севернодобруджанци. 
Същия ден за среща с мест-
ните жени от София присти-
га и председателката на жен-
ското движение в Царство 
България Димитрина Ивано-
ва. Срещата е в рамките на 
държавната кампания за при-
общаване на преселените 
към майката-отечество. Учи-
лището се оказва тясно и го-
ляма част от стеклите се хора 
слушат речите пред вратите.

След областния директор 
Пенев е дадена думата на ли-
дерката на българските жени, 
която изнася сказка на тема 
„Ролята на жените в днешно 
време”. В словото е подчер-
тан факта, че една от крупни-
те личности на женското дви-
жение у нас е майката на ос-
вободителя на Добруджа ге-
нерал Стефан Тошев, чието 
име от една година носи се-
лото. Анастасия е подробно 
представена и от директорка-
та на местното училище Ан-
на Махалнишка, която впис-
ва събитието в първата ле-
тописна книга на Генерал То-
шево, начената след възвръ-

щането му към България през 
1940 г. Прието е предложени-
ето на Махалнишка местни-
те жени да основат свое дру-
жество на името на Анаста-
сия Тошева. Военните години 
обаче нарушават организа-
цията на женското движение 
в селото, което започва да се 
съживява след 1945 г. Име-
то на видната българка не е 
забравено и местните жени 
макар и скромно отбелязват 
през 1947 г. 110-годишнината 
от нейното рождение.

През следващите години е 
подета кампания за промя-
на наименованието на гра-
да, което рефлектира и върху 

Генерал Стефан Тошев, 1916 година.

Анастасия Тошева, София, 1900 година. Академик Андрей Тошев.



имената на майка и син Тоше-
ви. Правени са 5 такива опи-
та. Предложенията на мест-
ните партийни функционери 
са определени за нелогични 
и оставени без последствие 
от Президиума на Народното 
събрание и ЦК на БКП. Така 
достойнството им е съхране-
но и особено при кметуването 
на Александър Ганчев започ-
ва събирателска и изследо-
вателска работа за фамилия 
Тошеви. На 21 декември 1979 
г. в малкия парк до гимназия-
та е открит бюст-паметник на 
генерал Стефан Тошев

Генерал Тошев е почетен с 
паметник и в Борисовата гра-
дина в София. Генералтоше-
вци поставиха барелеф на 
южната фасада на Строител-
ния техникум в Стара Загора 
и паметна плоча, че тук е бил 
щабът на действащата армия 
през 1912-1013 г. Пометна 
плоча има и на гарата в Гю-
ешево и други места, свърза-
ни с бойните му подвизи. Ос-
вен нашия град в далечната 
1934 г. ямболското село Та-
лашманлий е преименувано 
на Генерал Тошево. Десетки 
са улиците в страната, носе-
щи името на генерала.

- След възвръщането на 
Южна Добруджа много от 
селата получават имена на 
военачалници. По какъв 
принцип става определяне-

то им и как на някогашното 
село Касъм се пада да но-
си името на Стефан Тошев?

 - Една от целите е увеко-
вечаване военните подви-
зи на армията ни от 1916 г. 
чрез имената на генералите и 
офицерите от войната за ос-
вобождението на Добруджа. 
Комисията по наименования-

та обаче разглеждала и при-
родогеографските, лингвис-
тичните, историческите и дру-
ги данни. Така се стигнало до 
известната Заповед 2191 от 
21 юни 1942 г. на министъра 
на просвещението Борис Йо-
тов, 37 селища от 7-те околии 
на Южна Добруджа да полу-
чат имената на герои от вой-

ната. Честта да носи името 
на най-прославения пълково-
дец, командващ Трета Бъл-
гарска армия се пада на тога-
вашното село Касъм. Това не 
е случайно, защото след 1925 
г. селото е център на голяма 
румънска околия, разполага с 
гара за придвижване на стоки 
към вътрешността на страна-
та, развито за тях години зе-
меделие и животновъдство 
и добра перспектива за ико-
номическо развитие, плодо-
родни землища и стратегиче-
ско разположение, които ру-
мънската държава използва 
да го развие в съперничество 
на Добрич. Все с тази идея го 
преименуват през 1934 г. на 
Й. Г. Дука - с цел пълно пору-
мънчване. Според румънски-
те военни хроники ген. Сте-
фан Тошев е страшилище и 
внася паника в румънската 
войска. „Румънците знаят и 
помнят кой е генерал Тошев. 
Името му ги стряска, особе-
но сега, когато го чуват тол-
кова близо до новата ни гра-
ница. Не сме го дали случай-
но на вашето село. Генерал 
Стефан Тошев е най-големи-
ят символ на българската по-
беда над румънската окупа-
ция и внася респект…”, казва 
през есента на 1942 г. бъде-
щият министър-председател 
Добри Божилов при гостува-
нето си в селото.

Генерал Стефан Тошев е 

Братовчедите Тошеви от Стара Загора. Прави от ляво на дясно: Стоян Василев,  
Петър Стойчев и Никола Стойчев; седнали – генерал Стефан Тошев, Сава Стойчев и 

Андрей Тошев. Месец май, 1919 година.

Анастасия Тошева като директор на Девическата гимназия в Стара Загора с  
нейни ученички от випуск 1889 година.



възпитаник на първия „Гене-
ралски випуск” на Софийско-
то военно училище, което за-
вършва на 10 май 1879 г. Пре-
ди това, въпреки забраната на 
майка си, се записва опълче-
нец и е преводач на 8-ма дру-
жина на Българското опълче-
ние. Пътят на бойната му сла-
ва започва с победа над Мо-
равската дружина през Сръб-
ско-българската война, като 
командващ 2-ра дружина на 
3-ти пехотен Бдински полк. 
При превземането на височи-
ната Три уши е ранен в двата 
крака, но след възстановява-
нето започва блестящата му 
военна кариера: Първа бал-
канска война (1912-1913 г.); 
Междусъюзническата (1913 
г.); Първата световна 1915 г.); 
превземането на Тутракан-
ската крепост на 6 септември 
1916 г.; Добричката епопея и 
атаката на Кубадин; освобож-
дението на Кюстенджа, Мачин 
и Тулча…

Генерал Тошев е приет ка-
то велик пълководец и осво-
бодител на Добруджа. На 24 
юни 1924 г. преминава в за-
пас и се отдава на писане. 
Той е един от създателите на 
жанра военноисторическа ли-
тература и мемоаристика.

На 26 октомври 1924 г. 
пристига в Пловдив по пока-
на на граждани. Вечерта в хо-
тела му гостува братовчед 
му академик Андрей Тошев. 
Разговарят като роднини и се 

разделят. На сутринта сър-
цето на генерала спира. Бой-
ните му другари са съкруше-
ни от мъка. България и Доб-
руджа тъгуват за своя герой и 
освободител. Погребват го в 
София. Тялото на генерала е 
положено върху оръдеен ла-
фет. След него върви цар Бо-
рис ІІІ, следван от министри, 
военни и гражданството. На 
Централните софийски гро-
бища всички отронват - „Ве-
чна слава на героя”.

Животът на майка и син То-
шеви е отдаден на българска-
та национална кауза и е при-
вилегия, че историческата 
памет на града ни е свързана 
с тях. През годините в града е 
издавана литература за гене-
рал Тошев и семейството му. 
По-късно е допълвана с нови 
факти. В това отношение це-
нен източник са Регионалния 
исторически музей и библио-
тека „Родина” в Стара Заго-
ра, Държавен архив, краевед-
ческите проучвания и внукът 
на генерала д-р Стефан То-
шев, който няколко пъти идва 
от Германия в Генерал Тоше-
во. По негова инициатива са 
преиздавани книгите „Писма 
от войната 1885” и „Победени 
без да бъдем бити”.

В родословното дърво на 
генерал Стефан Тошев има 
търговци, учители, лекари, 
политици, учени и разбира 
се военни. Дядото на гене-
рала по бащина линия е Сто-
ян Тошев (Тошоолу) - търго-
вец от Стара Загора. Има 3 
деца - Тошо Тошев (баща на 
ген. Тошев), Слави Тошев и 
Иванка Тошева - Сливкова 
по мъж.. Тошо Тошев и Ана-
стасия Тошева - родители-
те на генерала, създават се-
мейство на 1 февруари 1859 
г. Освен бъдещият генерал 
Стефан, роден на 18 декем-
ври 1859 г., имат още 2 деца 
- Светослав (роден на 2 сеп-
тември 1862 г.), починал в 
младежка възраст от тиф, и 
Марийка - починала съвсем 

малка през март 1878 г.
Съпругата на генерал Сте-

фан Тошев Ефросина Най-
денович е родена в Одрин 
- дъщеря на един от първи-
те български медици Иван 
Найденович, завършил в Пи-
за - Италия. Брат й Алексан-
дър е главен аптекар на Цар-
ство България. Генерал То-
шев и Ефросина са родители 
на 3 деца - Тодор Тошев (по-
късно също генерал), Анаста-
сия и Надежда. Синът на ге-
нерал Стефан Тошев - Тодор 
Тошев, е роден на 23 декем-
ври 1899 г. в Хасково. Участ-
ник в политическия живот на 
страната като член на „Звено” 
и „Военен съюз”. След 1944 г. 
е репресиран и лежи в Беле-
не. По-късно реабилитиран и 
заема генералска длъжност. 
Женен за д-р Дафина Ереми-
ева Тошева, с която имат син 
Стефан, кръстен на славния 
си дядо. Семейството се ус-
тановява първо в ГДР, а по-
сле във ФРГ, където малкият 
Стефан Тошев завършва ме-
дицина. Там на 9 септември 
1976 г. почива и генерал То-
дор Тошев. Превратностите в 
живота му могат да се видят в 
разсекретените документи на 
службите преди и след 1944 г.

Внукът на генерал-лейте-
нант Стефан Тошев е лекар-
невролог, със собствена кли-
ника в Германия. Освен не-
го продължители на генерал-
ската родова памет са децата 
му Андрей, Каролина, Марк-
Филип и Максимилиан.

Вестник „Дума”, Стара Загора, брой 758 от 30 май 1937 година. Специален брой,  
посветен на Анастасия Тошева по повод 100-годишнината от рождението й.

Доктор Стефан Тошев, внук на генерал Стефан Тошев, 
при всяко свое посещение в Генерал Тошево полага цветя 

пред паметника на именития си дядо. Той и децата му са 
продължители на генералската родовата памет.


