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Резюме: Михаил Петков Стайнов е представител на известния в Розовата долина и България, казанлъшки род Стайнови. Той е потомък
– син на гайтанджия. По пътя на военната йерархия, стига до чин генерал от запаса в Руската
имперска армия. На следващите редове и страници ще проследя неговата и на семейството му лю-

бопитна, донякъде загадъчна и бурна житейска
съдба из гънките на историческото ни минало.
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A general in the Russian army with
a Bulgarian generic roots
Author: Ivo Kosev
Abstract: Mihail Petkov Staynov is a
representative of the famous in the Rose Valley
and Bulgaria, Kazanlak genus Stainov. He is a
descendant, the son of a gaitanjia. On the way to
the military hierarchy, he reaches a general of the
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Russian Imperial Army stock. On the following
lines and pages I will follow his and his family a
curious, somewhat mysterious and turbulent life
fate in the folds of our historical past.
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„История“ в докторска програма „Исторически
изследвания“ с тема на дисертационния труд: Родът Стайнови и Казанлък от началото на XIX до
средата на ХХ век – опит за реконструкция.

Фиг. 1 Офицерските пагони
на Михаил П. Стайноглу
Михаил (Михалчо1) Петков Стайнов е един от
синовете на Петко Стайноолу, роден през 1867 г.
Оскъдните сведения за неговия живот не правят
личната му житейска история по-безинтересна.
След трагичната смърт на баща му – убит от турците при клането над останалите в Казанлък неизбягали българи по време на Руско-турската ос63

вободителна война през горещото лято на 1877 г.,
непосредственото след освобождението на България и в частност на града от Османска власт, Михаил заедно с брат си Груйчо, подтикнати от детски
интерес спохождат често квартируващите в Казанлък руски войски. Според своите възможности, двете момчета започват да помагат на руските
военни части – освободители. Тук съдбата поставя
Михаил на нов житейски път – осиновява го руски
офицер и той заминава с него за Русия в Петербург.
Административната руска власт записва Михил с
фамилното окончание „оглу“ – Стайноглу, след
което будното българско момче учи в кадетско училище, после завършва успешно Военна академия.
Като офицер, по стълбата на военната йерархия
стига до чин действащ полковник – командир на
112 пехотен полк, а след приключване на активната военна служба е произведен в чин генерал от
запаса. Михаил П. Стайноглу участва в битката за
Порт Артур, водена на 8 – 9 февруари 1904 г., която
поставя началото на Руско-японската война. Той е
ранен и получава кръст за храброст.
В личен план се жени за руската дворянка Екатерина Сергеевна Савич /р. 1871 – п. 1922 г./. Раждат им се двама сина и една дъщеря – Николай /р.
1892 – п. 1943 г./, Василий / р. 1896 – п. 1942 г./ и
Галя / р. 1903 – п. 1979 г./. През 1911 – 1912 г., семейството на Михаил живее в Казанлък, в къщата
на брат му Стоян Стайнов, след което се завръщат
в Русия. По време на усложнената обстановка през
Първата световна война, Октомврийската болшевишка революция в Русия (1917 г.) и последвалите
от това обществено-политически катаклизми, родът Стайнови губи връзка със семейството на Михаил П. Стайноглу.2
На 31 декември 1921 г., Пенка Груева Стайнова изпраща писмо до своите братя Петко /композитор/ и Захари Груеви Стайнови в Дрезден, в
което пише, че по това време в Казанлък пристигат
много руснаци. Един от тях, който се представя за
кръстник на Галя съобщава, че Михаил умира още
в 1916 г. (или 1918 г.3), а Екатерина Савич-Стайноглу с дъщерята Галя и единия син Василий, бягат от Русия без да се знае къде са. Най-големият
син Николай остава там „като балшевик“.4
Тук ще върна малко назад историческата лента, за да спомена накратко и един любопитен факт
за най-големия син Николай М. Стайноглу. През
1914 г. той участва в групата на Сергей Я. Голубев,
която има задача да изследва и изучи ландшафта
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на кавказката планинска верига. Експедицията покорява няколко планински върхове, между които и
най-високия Елбрус.5
През периода от 20-те до края на 60-те години,
родовата връзка се губи. Съвсем неочаквано, в началото на 70-те години на XX век Стайнови успяват да открият дъщерята на Михаил – Галя, която
живее и работи в Москва. Тя помни българските си
корени, но работата ѝ в секретен институт не ѝ позволява да контактува с външни хора.6 След пенсионирането ѝ, когато секретността отпада, при едно
честване на композитора Петко Стайнов в Москва,
тя се осмелява да сподели с приятелки, че той ѝ е
братовчед. След време някоя от познатите ѝ попада
на специализанта в СССР – Дончо Стайнов7, неин
племенник и му споделя за Галя. Той се амбицира и с помощта на тази обща позната установяват
връзка и от там с родствениците в България. Гостуването ѝ на българска земя се превръща в празник за Стайновия род. От разговорите с Галя става
ясно, че братята Николай и Василий се женят, но
нямат наследници. Тя не е омъжена и също не оставя наследници, с което по-късно приключва родствената линия на Михаил Петков Стайноглу.8
1 Името се среща и по двата начина в различните архивни,
библиографски и електронни източници: Михаил =
Михалчо.
2 Телефонно интервю с Михаил Ал. Стайнов, КазанлъкСофия. 13.09.2019 г., 19.00-19.30 ч.
3 Не става ясно, кога точно е починал Михаил Стайноглу. За
съжаление годината от арх. документ не се разчита добре,
поради избледняване на мастилото върху листа.
4 Лична кореспонденция на Петко Стайнов (композитор)
от 1915 до 1960 г. » Кореспонденция на Петко Стайнов
с роднини, вкл. братя, сестра, братовчеди и роднини по
сватовска линия. Писмо от сестрата Пенка до Петко и Захари
Стайнови (в Дрезден). Казанлък, 31.12.1921. Ръкопис. –
2+1 с. Фондация „Петко Груев Стайнов“ – Архив „Петко
Груев Стайнов“ [онлайн]. 14.09.2019 г. [прегледан на 14
септември 2019]. Достъпен на: http://archives.staynov.org/
bg/document/970
5 Мизиев, Е. М. Следы на Эльбрусе. Из истории горного
туризма и отечественного альпинизма. Кавказские
маршруты С. Я. Голубева. [онлайн]. 16.09.2019 г. [прегледани
на 16 септември 2019]. Достъпни на: http://www.mountain.
ru/world_mounts/caucasia/prielbrus/2003/Elbrus_sledy/
index5.shtml ; http://kmvline.ru/lib/sl_33.php
6 Първанова, М. Неизвестно за известните български родове,
улици и сгради. София: Изток-Запад, 2009, с. 127.
7 Дончо Стайнов е братов син на композитора П. Стайнов.
8 Телефонно интервю с Михаил Ал. Стайнов, КазанлъкСофия. 13.09.2019 г., 19.00-19.30 ч.

