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Румяна Дамянова

КАК БОРИС ЙОЦОВ   
ЧЕТЕ БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ

Изследваанията на Борис Йоцов върху Българското възраждане са де-
сетки. Запознаването с тях очертава един много интересен профил 

на изследовател, поел от собствено българската научна традиция, но имал 
и шанса да се потопи в научните общности отвъд родното, да осмисли 
техните подходи и да ги пренесе върху българския XIX век. 

Как Борис Йоцов чете процесите и авторите на Българското възраж-
дане?

По отношение на възрожденските явления Йоцов възприема убежде-
нието на Боян Пенев, че представителите на Възраждането трябва „да бъ-
дат изучавани и психологически в смисъл на и н д и в и д у а л н а п с и х о л о 
г и я и в смисъл на колективна национална психология“1. Този лаконичена 
израз на Б. Пенев може да бъде възприет като тезис за отношението към 
възрожденските процеси и творци. Същевременно през него по-ясно се 
очертава профилът на направеното от Б. Йоцов върху проблемите на Въз-
раждането, които той вижда не в тяхната затвореност или ограниченост, 
а в тяхната отвореност и пълнота – историческа, литературоведска, кул-
турологична, психологическа, търсейки мотивите за изяви или защитени 
позиции.

Българското Възраждане може да бъде изследвано и чрез психосоцио-
логическия метод, който в доста творби на Б. Йоцов може да бъде просле-
ден, метод, предложен от Иван Шишманов с основополагащата студия за 
нуждата от нова наука „литературна социология“, опряна на двата „яки 
стълба: социология и психология“2. Богатата книжнина на възрожденско-
то време, различните културни практики, периодичният печат и всички 
изяви на възрожденските книжовници – могат да бъдат организирани и 

 1 Пенев, П. История на новата българска литература. Т. 2, 1977, София, с. 546.
 2 Шишманов, Ив. Психосоциологичният метод в литературната история (Нужда от една 

нова наука: литературна социология) – Училищен преглед, 1928, № 1, с. 1-16.
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проучени и през призмата на вече написаната от Михаил Арнаудов „Пси-
хология на литературното творчество“ (1931). Десетилетие по-рано М. 
Арнаудов издава „Увод в литературната наука“ (1920), като в тази книга 
прецизно разграничава „литературна история“, „литературна критика“ и 
„литературна наука“ – терминологични понятия, станали водещи посту-
лати за сравнително младата литературоведска наука на ХХ век. Прочи-
тът на Българското възраждане може да бъде видян и в изследванията на 
ранния Петър Динеков. Опрян на съвременната методологическа мисъл 
още като специализант в Полша, той написва през 1937 г. своя труд „Со-
фия през XIX век до Освобождението на България“, в който въвежда за 
първи път културноантропологичния подход към писмените извори, към 
кондиките, търсейки социокултурните опори на една вече утвърдена ин-
ституция като възрожденското училище. 

 Научното наследство на Борис Йоцов върху възрожденските автори 
и творби е богато – и като тематика, и като изследователски подходи, и 
като фактология. Ученик на Боян Пенев, той споделя идеята му за усе-
щането на историята като обект на изследване: „Не забравяйте – пише 
Б. Пенев в очерка си за Неофит Бозвели, – че историята трябва да се 
чувствува тъй, както се чувствува едно художествено произведение“3. 
В немалко от текстовете на Йоцов за възрожденски или за съвремен-
ни автори и творби се чувства имено това разбиране за историята 
като лично преживяване, като личностна изява на отделния творец. 
Б. Йоцов приветства в свои рецензии огромната ерудиция и мащабен 
поглед на М. Арнаудов, като пише за книгата му, посветена на Нео-
фит Хилендарски-Бозвели: „Той пристъпя към Неофита Бозвели с нова 
жажда, с друга относба, заел по-високо критично-сравнително станови-
ще, с желание за нова историческа преценка, съобразно с духа на своето 
време, с поглед не само на литературен, но и на културен историк“4. Така 
Йоцов вижда творческата мащабност на М. Арнаудов – в това бродене 
между различни изследователски полета и дялове, в които теорети-
кът, автор на „Увод в литературната наука“, се изявява като историк на 
литературата. Сред именитите изследователи на Възраждането стои и 
Йордан Иванов, чийто текстологичен подход за издаване на възрож-
денски текстове с научни коментари е образцов и ненадминат до днес; 
там са Иван Снегаров, Васил Златарски и Антон П. Стоилов с техните 
открития за младата българска хуманитаристика, също Иван Хаджов, 
Васил Пундев. 

 3 Пенев, Б. История на новата българска литература, Т. 2. София, 1977, с. 547.
 4 Вж. рецензията на Б. Йоцов „Мъченик на народностно съзнание“ в настоящия том (бел. ред.).
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Сред тях е и Борис Йоцов, който намира свой собствен изследова-
телски почерк, включващ богата ерудираност, много солидна истори-
ко-фактологична подготвеност и литературноисторически метод на из-
следване на явленията и процесите на Българското възраждане. В такава 
посока на представяне трябва да бъде отбелязано и нещо друго – това са 
невероятните, издържани в строг академичен стил, бележки и научни 
коментари към съчиненията, които издава: те надхвърлят своята па-
ратекстова допълваща и изясняваща роля и стават текстоосмислящи 
бележки и коментари, често са съкратени тези, съпровождащи смис-
ловата и фактологичната пълнота на основния текст.

Ерудиран изследовател на възрожденските исторически и литератур-
ни процеси, Борис Йоцов наследява от своите учители няколко основни 
подхода, които може да бъдат определени като доминиращи в неговите 
трудове. От една страна той поема от своя ментор Боян Пенев разбира-
нето му, че в основата на един портрет на книжовник стои не само проуч-
ването на делото му, колкото проникването в неговата индивидуалност, 
в неговата специфична и уникална личност. Б. Йоцов сякаш доразвива 
тези идеи и така може да бъдат обяснени десетките страници в научно-
то му наследство, посветени на изясняване на личността на твореца, на 
неговата персонална творческа изява. А личността той я търси не само 
сред творците на даден исторически период, но и сред лидерите на едно 
национално движение. Затова не са случайни заглавия в неговото научно 
творчество като „Копнеж по личности“ или „Българската действителност 
търси автор“. От М. Арнаудов и И. Шишманов Йоцов възприема наследе-
ното от И. Тен разбиране за ролята на средата, която може да предизвика 
появата на дадена личност, може и да я промени. Той усвоява теориите на 
И. Тен, В. Хумболт, Т. Бъкл – учителите на неговите учители, а в подхода 
си към възрожденските процеси внася инструментариума на изследова-
теля-позитивист, на ревностния радетел за опазване „на българското“, по 
неговите думи, като традиция и опит, за търсене и отстояване на един 
национален културен идеал. 

***

Определянето на същностното и приносното в научното наследство 
на Борис Йоцов при изследване на Българското възраждане е сложен въ-
прос. Той може да бъде проследен в няколко посоки, в които през годи-
ните на зрялото си творческо дело Борис Йоцов създава своите статии и 
студии върху възрожденските явления и творци.

Изследователският метод на Борис Йоцов – както върху литературата 
на Българското възраждане, така и върху целия литературен развой на 
XIX и първата половина на XX век – е последователно литературноис-
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торически. Той проследява процесите, отбелязва новото и различното, 
което разграничава едно явление от друго, търси специфичното. Йоцов 
улавя динамиката на ставащото през Възраждането, но улавя и ролята на 
личностите, осъществили промяната, често я представя като мисия. В 
текстовете му проличава онзи усет за литературен процес, който не тол-
кова се наследява, но преди всичко се изгражда, така, както се е изградил 
през годините в текстовете на Б. Йоцов – усет за определяне на мястото 
по значимост на даден автор или творба. Същевременно скрупульозно и 
добросъвестно отбелязва и систематизира всеки един факт, към който се 
обръща, дава в скоби в текста пълно издание на съчинения или конкрет-
на публикация в пълен библиографски ред. Той притежава специфична 
култура на представяне на текста, която сякаш изпълва в представите 
всичко, което може да се каже за даден автор или творба: исторически, 
литературоведски, библиографски. Борис Йоцов борави с огромна и бо-
гата фактология, тя е неговата опора в погледа му върху възрожденски-
те процеси. Но самите процеси в най-голяма степен привличат неговия 
изследователски стремеж, за да се появят изследвания със заглавия като 
„Път на Българското възраждане“, „Българското историческо съзнание 
през времето на Възраждането“, „Паисий Хилендарски като философ на 
историята“, „Към кой век трябва да причислим Софрония Врачански?“, 
„За будителя и будителското“ и много други. Например, пишейки за Па-
исий и мястото му в литературния развой на Възраждането, той започва 
отдалече, проследява всички кривулици, за да достигне до основни, до-
някъде познати, но с отделни нови съображения изводи за светогорския 
монах. Той го определя като „тълкувател на народната душа“ и обяснява 
неговата поява като мисия: „дохожда, за да възкреси загасналата истори-
ческа памет на народа“. Примерите са много, но Йоцов е сред първите с 
формулировката за д-р Петър Берон, определяйки го като „първият ев-
ропеец в българската литература“ и още по-проницателното „д-р Петър 
Берон не дава възможност на своите съвременници да бъде достатъчно 
оценен“. Неговият усет за наслагване на идеи, които оформят процеси и 
дават възможност за изява на отделни автори, е проницателен, той съзи-
ра отвъд видимото някои белези, на които дава път в своите оценки – така 
се раждат задълбочените му анализи върху делото на Нешо Бончев или на 
Паисий.

Борис Йоцов има амбицията да обхване не само фактологията на Въз-
раждането, но да улови и закономерностите, които включват тази факто-
логия, но и са отвъд нея. Така тази, бих я нарекла, дисциплинираност на 
представяне на възрожденското време – сякаш се пропуква и Йоцов на-
влиза в другото пространство, над фактологията, като свързва процесите 
и явленията, противопоставя ги и ги коментира. Този подход в голяма 
степен е и културологичен – в търсене на други проекции на факта и не-
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говото присъствие във възрожденското време. Той обръща внимание не 
само на процесите, които осъществяват възрожденските идеи, но се спи-
ра и на културните практики на времето, проучва ролята на училищата и 
читалищата, проследява пътя на възрожденската критика. Йоцов е лю-
бител на категоричните оценки и определения от типа: пишейки за Нешо 
Бончев той обяснява защо Войников го обвинява, че „не е нито радика-
лен идеалист, нито класицист“, за да обяви категорично възрожденска-
та критика до Бончев като „критически дилентантизъм“ и да заключи: 
„Това е класицизмът на Бончева, книжовния аристократизъм, за който 
бива укоряван на времето си“5. Пишейки за Любен Каравелов като поет, 
за неговия „тром стих“, Йоцов отбелязва, че стихосбирките на Вазов – „с 
ярко изразено поетическо дарование, с неудържим хероически патос, със 
смел творчески размах, с богатство и изразност на словото – правят вече 
поезията на Каравелова излишна“. Същевременно, утвърждаващото за 
твореца Каравелов е също така категорично изразено – неговата поезия 
оставя следи и „най-важното – изявява една крупна личност“6. 

Борис Йоцов е първият и дълго остава единственият, който така ка-
тегорично и настоятелно отграничава и ясно формулира ролята и зна-
чението на Браилския кръг през Възраждането – Нешо Бончев, Марин 
Дринов, Васил Д. Стоянов и др. След години М. Арнаудов ще издаде капи-
талния си труд за Българското книжовно дружество в Браила, а Н. Жечев 
ще определи Браила като „културна столица на българската емиграция“. 
В обемното изследване за Нешо Бончев – предговор към „Съчинения“ 
(1942), публикувано в настоящия том, Йоцов нарича кръга „елитарен“, за-
щото се бори да прокара устава на Българското книжовно дружество в 
„Периодическо списание“, да отстоява неговите принципи. Съвсем ясно 
заявява, че в Браилския кръг писатели „се оформява нов културен тип“, 
непознат дотогава, който кръгът иска да наложи, но невинаги остава раз-
бран, защото е извънположен, а и силно елитарен, един вид предшестве-
ник на „Мисъл“. Този кръг търси, в съзвучие с времето, нови средства и 
ги намира в „културата като щит на народната независимост“. Заедно „с 
другарите си“ – Бончев и Браилският кръг помагат „да се утвърди у нас 
нов литературен род, нови форми, макар и не изключителни, на творче-
ска мисъл“, виждайки у членовете му изграден мироглед. Това твърдение 
е знаменателно, защото се отнася за личностите, положили основите на 
българската академична мисъл. Оценката за Нешо Бончев е категорич-
на, за Йоцов той е „дисциплиниран ум, но и гордо съзнание на ценител“, 
„характерна и културна личност, страстен темперамент, който се изявява 

 5 Вж. пространния текст на Б. Йоцов „Нешо Бончев (1839-1878)“ в настоящия том (бел. ред.).
 6 Вж. изследването на Б. Йоцов „Л. Каравелов в своето стихово творчество“ в настоящия 

том (бел. ред.).
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както в полета на мисълта, така и във формите на своя стил“. Със същата 
последователност и дисциплина на анализа са написани десетките стра-
ници, посветени на Петко Славейков, Илия Блъсков, Любен Каравелов, 
д-р Петър Берон, Васил Априлов и други.

***

Малко са авторите, процесите и явленията на Възраждането, за кои-
то Борис Йоцов не е писал. Той изследва почти всички по-крупни фигу-
ри, които изграждат профила на Българското литературно възраждане 
от Паисий Хилендарски до Христо Ботев, проследява процеси, културни 
практики, налагащи се теми. Същевременно, в немалко от своите статии 
той заема позиции, които се различават от създадените представи от дру-
ги учени преди него. Той сякаш експериментира с гледни точки, въпроси, 
твърдения, които го разграничават от известното до него. В доказател-
ствената част на своите тези е убедителен.

Борис Йоцов няма отделно онасловен и специално насочен труд върху 
Българското възраждане, както намираме у И. Шишманов, Б. Пенев, М. 
Арнаудов. Но той има една малка статия – „Път на Българското възраж-
дане“, публикувана в „Родна реч“ (1935). В традиционен за него стил за-
почва с търновската катастрофа в 1393 г., за да заяви: „българският народ 
упада културно, нравствено и политически, за да стигне докъм средата на 
XVIII век до равнодушие към своята историческа съдба и до потъмнява-
не на своето народностно съзнание“, и още: „забравил за своето минало 
и без ясна представа за себе си като народ – става почти мъртъв народ“. 
След такъв упадък на духа Йоцов продължава анализа на явленията през 
Възраждането като процес на постепенно осъзнаване на народностната 
идея. Тук той поставя в началото като първа зряла проява не „История 
славянобългарска“ на Паисий Хилендарски, а „Стематография“ на Хр. 
Жефаров Тълкувайки героичните изяви през Възраждането. Б. Йоцов за-
ема позиция, която издава изследовател, търсещ истината за времето и 
за историята. За него „нашият култ към революционерите е пресилен и 
едностранчив“. Защото има много умни българи и ревностни радетели за 
българска просвета и култура, които „превишават събратята си на бунта 
и революцията, но ние ги забравяме“. Твърдения от този тип са немалко в 
изследванията на Б. Йоцов, той поставя акцент върху онези „труженици“ 
на перото и делото, които не са сред върховите фигури, но именно те тво-
рят потока на историята. В тази статия той ясно оформя две доминантни 
идеологии, които обуславят облика на възрожденската култура – систе-
матичната елинизация и славянската взаимност, усвоена преди всичко 
през руската култура. 
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Друга емблематична статия на Йоцов, която заявява неговите пози-
ции като изследовател на възрожденските културнополитически проце-
си, е „Българското историческо съзнание през времето на Възраждането“. 
Статията е сложна като поглед към възрожденските явления, в основата ѝ  
Йоцов полага тезиса, че „историческото ѝ  съзнание (на „нова България“) 
е извор на народностно вдъхновение“, то е призмата, през която трябва 
да проследяваме отделните изяви на възрожденското време. Нещо пове-
че, според Йоцов именно историческото съзнание е „в основата на бъл-
гарското национално оформяване“. За да докаже своята теза той се връ-
ща към основни моменти от историята на Първото и Второто българско 
царство, на кривулиците на народностната съдба, на подемите и падения-
та на духа. Затова в началото заявява, че „нова България започва своя жи-
вот с история“, с идеализация на героизма на миналото. За него основен 
фактор във възрожденските процеси, довели до създаването на нация, не 
е духът или волята за промяна, не са стопанските или други политически 
условия, а именно историческото съзнание, мисълта за миналото като ос-
новен феномен, който обаче изисква продължителен път на изграждане. 
Затова заявява, че ускорените процеси в периода 1856–1876 г. протичат 
на фона на едно „недостатъчно прояснено народностно съзнание“. Въпре-
ки колизиите и изявите на съдбата, това, което е консолидиращ фактор, 
за да се осмислят процесите на възрожденското време, според Йоцов е 
именно историческото съзнание. Опряно на идеализацията на минало-
то, създадена и от историографията, историческото съзнание не ражда 
песимисти и именно в това Йоцов съзира съграждащата му роля: „Не е 
случайно, че Възраждането не дава нито един мрачен философ на българ-
ската история. В тоя оптимизъм, сложен на историческа основа, макар 
понякога повърхностен, се крие и динамичната мощ на българската исто-
рия. Българинът на Възраждането не познава отчаянието, безпомощното 
примирение. Той вярва в своите сили, за тях му дава достатъчно сили 
историята, и иска да изковава по-нататък своята съдба“.

В подхода си към възрожденските автори и творби Борис Йоцов зая-
вява своя личностна изследователска позиция, поставя въпроси. В тази 
посока е интересен един негов текст „Към кой век трябва да причислим 
Софрония Врачански?“, публикуван в „Родна реч“ (1935). Представяйки 
различни гледни точки, той опонира на Б. Пенев, който твърди, че Софро-
ний, понеже издава книгите си през XIX век и те са отговор на важна по-
требност на обществото, е човек на XIX век. Мотивировката на Йоцов, с 
която полемизира със своя ментор и с установеното до този момент от 
литературноисторическата наука, звучи така: „Не е важно за литератур-
ния историк, когато иска да осветли изцяло една писателска личност, в 
коя година са излезли едни или други съчинения, ценен е жизненият и ду-
ховният момент, който е отразен в тях… В произведенията му (на Софро-
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ния) са прокарани идеи, възгледи и настроения току-речи изключително 
на XVIII век. Идеята за просвета, която у него не е нова, е подхваната с 
по-голяма сила – е идея преди всичко на тоя век. Всичките му жизнени 
усилия, значи, изявяват духа на просвещенския европейски дух. Харак-
терът и умственият склад на Софрония издават типичен просвещенец в 
българска почва“7 и др. Йоцов основателно търси този дух на времето и на 
историята, за да подкрепи тезата си. Просвещенският дух не е чужд обаче 
и на първите десетилетия на XIX век, защото тогава просвещенското като 
идея се разгръща с голяма сила и има своите изяви и носители. Не съвсем 
убедително е и доказателството, подкрепено с мнението на Гюстав Лан-
сон за Мадам дьо Стал: „тя е цял и жив XVIII век“, въпреки че всичките ѝ  
книги излизат през XIX-ти“. 

Интересно е да се проучи стилът на изказ в текстовете на Борис Йоцов. 
Отново има значение езиковата среда, в която израства, влиянията, кои-
то поема. Сред всички и пръв като въздействие е маниерът на мислене и 
изказ на Боян Пенев; безспорно влияние получава и от заниманията със 
славянските литератури. Б. Йоцов използва често изрази като „духа на 
времето“, „духа на историята“ – те са водещи за него, той сякаш не може 
без да ги спомене почти във всеки текст; говори за „културен идеал“, за 
болезнено търсен и отстояван национален идеал; нерядко използва из-
раза „герой на идеала“, а има дори и заглавие на една въвеждаща статия 
в сп. „Родина“ „Народ на идеала“. Улавянето на духа на времето е един 
вид осъзнаване на собствената мисия, поне така може да се възприеме 
тенденцията за разкриване на спецификата на възрожденското време, 
всичко онова, което проследява в своите анализи Б. Йоцов. Затова и „ис-
торическото съзнание“ е друг вид осмисляне на минало и традиция, на 
възприемане на духа на историята като водещ аргумент при изграждане 
на идентичност (и лична, и народностна) – една от задачите на възрож-
денското време. За Йоцов „дух на времето“ е смисловоопределящ израз 
– той сякаш изчерпва всичко. В една своя ранна, но основополагаща, сту-
дия Боян Пенев пише за първите творци на новата българска литература, 
за които също „духът и нуждите на времето“ са били решаващ фактор, 
както и „Те концентрират в себе си духа на своята националност и време и 
му дават израз…“ (подч. Б. Пенев)8, и т.н. Дълбоко познаващ XIX век – не 
само българския, но и европейския, може да се допусне, че Йоцов познава 
и трудовете на Вилхелм фон Хумболт – и неговата философия на истори-
ята и израза „духа на езика“. Историко-философският акцент в трудовете 

 7 Вж. статията на Йоцов „Към кой век трябва да причислим Софрония Врачански?“ в 
настоящия том (бел. ред.).

 8 Пенев, Б. Посоки и цели при проучването на новата ни литература – В: Сборник „Ми-
съл“, 1910, № 2, с. 268.
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на Борис Йоцов вероятно е повлиян от тази модерна за века философия 
на историята, в която духът на времето, на народа, на историята или на 
езика – дух, съдба, език – се възприемат като духовна енергия. 

Верен на своя издирвачески принцип на представяне на авторите и 
процесите през Възраждането, Борис Йоцов написва и една статия, в коя-
то заема позиция различна от възприетата в българската литературноис-
торическа наука. Това е статията „Към въпроса за началото на българска-
та революционна поезия“ („Родна реч“, 1935/36, № 3). В нея той дава една 
от най-ранните информации в науката за Константин Петкович и негова-
та книжовна дейност. Определя го като „един от ранните български по-
ети“, защото на 12 март 1854 написва стихотворението „Български воин“, 
което Петър Безсонов публикува в труда си през 1855 „Болгарские песни 
из сборников Ю. Ив. Венелина, Н. Д. Катранова и других болгар“. Отбе-
лязва, че е едно от най-дългите стихотворения – 24 четиристишни стро-
фи, издържани в хорей, и „изразява изцяло духа на своето време“, който 
е „колкото патриотичен, толкова и революционен“. Най-важното според 
Йоцов е и друго, че тази творба е „неизпреварена от друга“ и по тема, и по 
вдъхновение. Той безспорно отбелязва излязлата вече през 1922 г. книга 
на Васил Пундев за Добри Чинтулов, където ясно и недвусмислено е за-
явено, че Чинтулов е първият български революционен поет. Но според 
Йоцов всичко писано до това време – и от Чинтулов, и от Раковски, и от 
Д. Попски или Ст. Изворски няма този единен революционен стил или 
призивност, както е при Петкович. Той изтъква и нещо друго – че стихо-
творението на К. Петкович „засега е първата революционна песен“. Сами-
ят Б. Йоцов в друг текст „Българската революционана романтика“, писан 
през 1929 г., отбелязва значението на Раковски и Чинтулов. Но мнението 
му е категорично, че „Български воин“ е „първото стихотворение, което 
изтъква идеята и патоса на революцията, че то лежи в основата на българ-
ската революционна поезия“ 9. Осмислил своите аргументи, Б. Йоцов не 
приема първенството на Д. Чинтулов. Странното в тези аргументи е, че той 
не обръща внимание на самия стил на Чинтуловите песни – семпли и съ-
щевременно въздействащи, които народът обича и пее. Б. Йоцов въвежда 
К. Петкович като поет и в този акт на въвеждане той издига прекомерно 
неговото значение и създава противоречиво отношение към Д. Чинтулов. 
Преоткривайки Петкович, Йоцов на практика поставя встрани поезията 
на Раковски и Чинтулов с нейния революционен призив и патос. Не отчита 
и друго – че дори и по време да е най-ранно публикувано стихотворение, 
„Български воин“ остава непознато за своето време, за българския народ; 
актът на публикацията, неговият впечатляващ обем и наистина призив-

 9 Вж. повече в статията на Б. Йоцов „Към въпроса за началото на българската револю-
ционна поезия“, публикувана в настоящия том (бел. ред.).
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ният му тон обаче очевидно не са достатъчни да бъде приет от народа 
Петкович като революционен поет или да остане в литературната исто-
рия като един неин ранен етап. Може ясно да се каже, че въпреки всички 
условности на фактологията, самото историческо време избира Добри 
Чинтулов, а не Д. Попски, Ст. Изворски или дори Г. Раковски. Важното в 
случая с тази статия е и в това, че Б. Йоцов – с ерудицията на авторитетен 
изследовател на възрожденските процеси заявява категорична позиция, 
която е в разрез с установеното мнение в науката, но много категорично я 
отстоява. Така се утвърждава и другата негова позиция, че К. Петакович 
остава един вид предтеча на това, което прави Добри Чинтулов. Съще-
временно трябва да се отбележи, че Б. Йоцов еволюира в своето отно-
шение към поезията на Добри Чинтулов. Той издига много високо тази 
поезия, макар да остава с резерви към неговата обществена личност. В 
един кратък текст от 1936 г. Йоцов ясно заявява: „Добри Чинтулов бива 
облъхнат от революционната стихия на българската душа и преди Христо 
Ботева става неин вдъхновен изразител. И той подхваща тонове, непо-
знати тогава за българската лира, и пя с такава поетическа увереност и с 
такъв искрен патос, че песента му бива грабната от устата му и се понася 
на крилата на въодушевлението по цялата българска земя.“10

Сред текстовете на Борис Йоцов, посветени на възрожденски автори и 
творби, важно е да се отбележи и друго – всички негови предговори – за Паи-
сий Хилендарски, Любен Каравелов, Нешо Бончев, д-р Петър Берон, обемни-
те му изследвания за Петко Р. Славейков, Илия Блъсков, Васил Априлов – са 
магистрални изследвания и като обем, и като проблемно-тематичен обхват, 
и като ясно заявена научна позиция. Те имат амбицията да представят от 
различни гледни точки, но максимално пълно, както жизнения път, така и 
творческите изяви на личностите, да обяснят колизиите в техните съдби, да 
намерят отговор на въпроси, свързани с мястото им в литературния развой. 
Именно литературноисторическият метод на изследване на Борис Йоцов 
дава тази възможност да проследява процеси и да очертава мястото на от-
делната личност в общия поглед към възрожденските явления.

Борис Йоцов навлиза дълбоко в процесите на Българското възражда-
не, открива движещите теми, усеща тези процеси като постъпателно на-
слагване на идеи с появата на личности и творби. Той навлиза в същността 
на явленията, улавя стремежа на авторите към заявяване на доминиращи 
теми. Такава движеща основните процеси и даваща възможност да бъде 
проследена върху огромен материал от възрожденски явления и твор-
чески изяви е темата за Балкана в обемната студия „Балканът в нашата 
поезия“. В нея Йоцов ясно заявява, че Балканът е „монументален изръст 
на природата, пред който минава българският дух в безспирния керван на 

 10 Вж. статията „Добри Чинтулов“ в настоящия том (бел. ред.).
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годините“, проследява различните образи на Балкана, различните негови 
поетически превъплъщения. От подобен всеобщ характер е и един друг 
текст на Йоцов „Нашият хероичен епос“, който проследява раждането на 
„хероичното“ в песни и предания като отражение на самия живот. Кате-
горичният извод на Йоцов е, че „през ранния период на робската епоха 
народът се обединява духовно, идейно, в своя хероичен епос“. Важно е да 
се обърне внимание и на един детайл, който обаче осмисля самия текст 
– съзнателното архаизиране на „героичен“ в „хероичен“, което, ако се въз-
върне съвременната норма на изписване „героичен“ , ще лиши текста от 
онова въздействие, което е заложено в него. Този тип архаизация е любим 
похват на Б. Йоцов, среща се в немалко творби заедно със старателното 
преиначаване на някои форми, но да не се изгуби значението – например 
„занимливо“ вм. „занимателно, привличащо“, „относба“ вм. „отношение“, 
„тром“ вм. „тромав“ и много други. Но тове е спецификата на Йоцовия 
изследователски стил, неговото усещане за прецизно предаване на на-
блюденията.

20-те и 30-те години на ХХ век е времето, когато българската хумани-
тарна наука се изявява много силно с открития на неизвестни дотогавда 
ръкописи, с излизането на мащабни трудове върху възрожденски явле-
ния. Борис Йоцов не остава извън този процес. От една страна той участ-
ва в него като литературен историк и това е времето, когато публикува 
своите обемни предговори към съчиненията на възрожденските автори. 
Но в тази период той се изявява и като литературен критик, който откли-
ква на всяко по-значимо събитие в научния живот. Това са неговите науч-
ни прегледи-рецензии за излизащи книги и фундаментални изследвания. 
Всяка негова рецензия ознаменува един важен научен или културен факт. 
Той реагира на изданието на М. Г. Попруженко „Синодик царя Борила“ 
(1927), давайки висока оценка на откритието. Не по-малко значим е и от-
зивът за книгата на Петър Ников „Възраждането на българския народ. 
Църковни национални борби и постижения“ със заглавие „Една ценна 
книга за българското минало“ (1929). Излизането на труда на Й. Иванов 
„Български старини из Македония“, станал вече класически, поражда 
много въздействащия текст на Б. Йоцов „Македония в своите старини“. 
Той поставя въпроса, породен от публикуваните открития в това изда-
ние, за „българското национално съзнание в Македония“ и издига глас с 
ясната позиция, че книгата на Й. Иванов не само дава факти и нови поня-
тия, но в нея „произнася се присъда, колкото жестока, толкова и справед-
лива, срещу съвестта на Европа“ (1931). Много авторитетна оценка дава 
Б. Йоцов и на труда на Ст. Романски в рецензията си „Нов Софрониев 
препис на Паяисиевата история от 1781 г., съпоставен с преписа от 1765“ 
(1939); посвещава две рецензии на книги на М. Арнаудов и др.
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***

 Борис Йоцов е едно от големите имена в българската литературна 
история и в славистиката на ХХ век. Сега ние го преоткриваме след дълги 
години на наложена забрана и забрава. 

 С белег на откривателство са немалко статии и студии на Борис 
Йоцов, посветени на литературните процеси и творци от периода на Бъл-
гарското възраждане. Всеки негов текст открива нещо различно и съще-
временно характерологично за автора, внася нови тълкувания или кори-
гира някои остарели. Така образът на дейците, осъществили културното 
и литературното Възраждане през XIX век, получава плътност и пъстро-
та. 

Творчеството на Борис Йоцов е интелектуално богатство, към което 
посягаме в нашите литературоведски опити, сега, когато бележитият 
български учен е отново с нас.
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Основната цел на предлаганото издание на съчиненията на Борис Йо-
цов е възвръщане на интереса към научното му наследство чрез пуб-

ликуване на основните му трудове. Тъй като всичко писано от Б. Йоцов 
е до правописната реформа през 1947 г., наложително е осъвременяване 
на правописа, пунктуацията, синтаксиса, остарялата лексика или диа-
лектизмите, които се срещат в неговите текстове. Промените, които се 
наложиха при нормализирането на езика на текстовете му, отразяват съ-
временната езикова норма на българския език.

Срещаните цитати от възрожденски текстове са запазени в техния ав-
тентичен правопис по издания, които са били използвани от Б. Йоцов. 
Където се е налагало – на текстове, които отразяват един по-ранен етап 
на стабилизиране на българския език, както и при примери или цитати от 
друг език, са правени преводи. При нормализиране на възрожденските 
текстове е съхранен в максимална степен автентичният език с диалект-
ните особености, тъй като все още няма изработени единни правила за 
такава нормализация. 

Стремежът на редакционната колегия е да се съхрани атмосферата и 
духа, както и неподправеното звучене на словото на Б. Йоцов. Редактор-
ската намеса е необходима, за да се преодолеят правописните различия 
между времето на публикуване на текстовете му през първите четири 
десетилетия на ХХ век и повторното им отпечатване през първите две 
десетилетия на XXI век. Такова разбиране наложи запазване на някои ар-
хаични думи и изрази, например херои, хероически и др., които предават 
автентичния език и реалната атмосферата на текстовете на Борис Йоцов. 

За ритмичното осъществяване на нормализацията бяха изработени 
следните 

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

•	 Прилагат се при нормализацията на езика графични, пунктуацион-
ни, синтактични промени, наложени от съвременната книжовно 
правописна норма на българския език:

ОТ РЕДКОЛЕГИЯТА
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•	 премахване на краесловните ерове -Ъ- в думи от м. р. ед. ч. члену-
вани и нечленувани;

•	 премахване на Ѣ (ятова гласна, замяна с Я/Е в зависимост от про-
изношението и правописа на съвременния бълг. ез.);

•	 премахване на малък ер -ь- в думи като повесть и др.;
•	 уеднаквяване на употребата на пълен и кратък член в думи от м. р. ед. ч.;
•	 навсякъде поставяне на пълни форми на съюзите „С“ и „В“ според 

изискванията на съвременния правопис;
•	 изписване на думите без „д“, което по-скоро показва връзка с ети-

мологичния принцип на изписване – напр. сърдце и др.;
•	 запазване на падежи при имената – напр. Софрония, Екзарха; 
•	 запазване на форми на – ува (чувствува и т.н.), защото така също се 

съхранява автентичният езиков израз на Борис Йоцов;
•	 използване на скоби, когато трябва да се изясни значението на ди-

алектна или чужда дума;
•	 прецизиране на представянето на географските имена на градове 

или области, които са били употребявани през възрожденското 
време, но вече имат съвременни наименования чрез изясняване 
под линия – напр. Вена – Виена, Лондра – Лондон и други;

•	 информацията, която се дава под линия, ако е на дума от средата на 
изречението – се дава в началото с малка буква; с главна буква започва 
бележката под линия, ако се изяснява дума, с която започва изречение, 
а също и когато бележката е коментар от редакционната колегия;

•	 всички думи, които са редки, излезли от употреба, остарели, кни-
жовни или от чужд език – се определят в скоби, съкратено, напр. 
остар. книж, грц, рус. и т.н.;

•	 повечето библиографски посочвания от Йоцов в неговите тексто-
ве са проверени de visu, с изключение на случаите, когато са изгубе-
ни, остарели и недостъпни или дадени за реставрация;

•	 обозначения и наименования са предавани според съвременните 
правописни правила – напр. Българско възраждане, Възраждане;

•	 бележките са с индекси арабски цифри; изключение се прави само 
в два случая, когато самият Б. Йоцов има свои бележки, предста-
вени с арабски цифри, и, за да не се получи объркване, бележките 
на редколегията са дадени с римски цифри, като това е изяснено с 
първата бележка към текста;

•	 освен бележките, изясняващи отделни думи, някои библиографски 
уточнявания или съвсем лаконични биографични представяния на 
учени, на които Йоцов обръща внимание, в научния коментар при-
състват и наблюдения и съждения, които целят да изяснят някои 
употребени от него терминологични понятия, да разкрият по-под-
робно негови изследователски тези, да представят някои негови 
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наблюдения, които са новаторски или не следват пряко традици-
ята; има случаи на корекции на неточни библиографски позовава-
ния, на смесване на издания в изследванията му, на които редколе-
гията обръща внимание в коментарите;

•	 всяка бележка завършва с (бел. ред.).

***

Том 1 от „Съчинения на Борис Йоцов. Литература на Българското 
възраждане“ е част от едно многотомно издание на съчиненията на този 
виден български учен. То бе ознаменувано с отделен том „Борис Йоцов. 
Биобиблиография“ (2018), предстои комплектоването и издаването на 
Том 2, който ще включва изследвания на Б. Йоцов върху български ав-
тори от ХХ век и Том 3, който ще представи славистичните текстове на 
Борис Йоцов, изследванията му върху чешки, руски, словашки, лужишки, 
полски автори и проблеми. Поради големия обем на материалите, които 
публикуваме, двата тома ще бъдат представени всеки с Книга 1 и Книга 2.

Комплектоването на Т. 1 от Съчинения на Борис Йоцов – „Литера-
тура на Българското възраждане“ – обособи следната структура. В този 
том са включени 40 текста на Борис Йоцов, разпределени в три части. 
Част I включва някои общи философски разсъждения на Б. Йоцов вър-
ху Българското възраждане, за пътя към него, за ролята и същността на 
българското историческо съзнание, както и малкото, но съществени като 
изследвания разработки върху проблемите на народния епос, на обра-
за на Балкана в българската поезия, на делото на един от най-ревност-
ните издирвачи на български фолклор и етнографски материали Стою 
Шишков. Част II включва изследванията на Борис Йоцов върху възрож-
денски автори – от Паисий Хилендарски до Христо Ботев. В тази част, 
най-обемна и същностна за подготвения том, са представени задълбо-
чените изследвания на Йоцов на творчеството на възрожденски автори, 
повечето са предговори към съчиненията им. Препечатваме и два текста, 
вече нормализирани и издадени от „Литернет“ в поредицата „Библиотека 
„Български писатели“ на М. Арнаудов (от изданието от 1929 г., ново из-
дание – 2004, ред. Н. Аретов). Това се наложи, за да се представи в тома в 
пълнота изследователският образ на Борис Йоцов като учен, изследващ 
литературата на Българското възраждане. Част III представя текстове на 
Б. Йоцов за изследователи на Българското възраждане, а също и него-
ви рецензии за излезли трудове, представителни за българската наука. 
Тази част разкрива критическия поглед на Йоцов към съвременните му 
изследванията за Българското възраждане, показва оценката му за тях и 
професионалната компетентна позиция на учен и гражданин.
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В структурата на тома е включен и раздел „Илюстрации“. Целта на бло-
ка с илюстрации е да покаже, на първо място, един известен, превеждан, 
но не отпечатан фототипно текст на Александър Екзарх от 1843 г., който 
ни бе предоставен от ДАА – архив на Българската екзархия. Представе-
ни са и кориците на изданията на възрожденски писатели, които са под 
редакцията на Б. Йоцов, и в които той е автор на предговора, а често и 
на бележки към изданията. На трето място са включени илюстрации на 
кориците на редки, вече неизлизащи периодични издания, като сп. „Отец 
Паисий“, сп. „Листопад“, сп. „Родина“ и др., както и първите страници 
на публикуваните в тези броеве статии на Б. Йоцов. Така читателят не 
само ще се запознае с вида на периодичните издания, в които е публику-
вал Борис Йоцов до 1945 г., но и ще усети аромата на времето, ще получи 
представа за вкуса на читателската публика, за рекламната стойност на 
изданията и др.

За реализирането на този Т. 1 от „Съчинения на Борис Йоцов“ редак-
ционната колегия намери съдействие и подкрепа от колеги от различ-
ни научни центрове, които допринесоха за цялостното представяне на 
научното наследство на професор Борис Йоцов с консултации, езикова 
нормализация на текстовете, уточняване на труднодостъпна фактоло-
гия, съдействие за намиране на остарели или загубени издания, работа в 
архиви. Изказваме благодарност за колегиалността и професионалното 
отношение на Мария Цибранска-Костова, Елка Мирчева, Елена Узунова, 
Николета Пътова, Бойка Илиева, Северина Георгиева, Иван Алексиев, 
Йордан Желев. 

Вярваме, че „Борис Йоцов. Съчинения Том 1. Литература на Българ-
ското възраждане“ ще разкрие богатия и непознат досега образ на един 
от най-изявените български учени хуманитаристи от първата половина 
на ХХ век.

 



II
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Родна реч: Списание за ревнители на българското слово,  
Год. VІІІ , 1934, № 1, с. 197–204.

ПЪТ НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ

След търновската катастрофа в 1393 г. българският народ упада кул-
турно, нравствено и политически, за да стигне докъм средата на 

XVIII век до равнодушие към своята историческа съдба и до потъмняване 
в своето народностно съзнание. Забравил своето минало, без ясна пред-
става за себе си като народ, той, àко1 и да не губи никога искрата на своето 
съзнание, става почти мъртъв народ. Мъртъв затуй, защото няма никак-
ви определени и ясни копнежи, няма идеали, практически и отвлечени, 
не проявява дейно народностно съзнание, не открива воля за творчески 
подвиг. От средата на XVIII-то столетие вече, поради множество благот-
ворни чинители2, той се пробужда, сиреч има желание и воля да осъзнае 
себе си, взира се в историческия си път, замисля се над собствената си 
участ, подхваща труд и борба, за да се разкрие в нравственото си битие 
и да се представи на света, като му напомни за себе си, да се изяви със 
свой собствен лик. С пълно основание можем да говорим, че той, осъзнал 
се, се възражда, скъсва с равнодушието и безволието, поставя си задачи, 
кога по-навременни, кога по-сложни, бива проникнат от народностната 
идея – служейки ней, той служи на своето собствено съществуване. Той 
тръгва из нов път, първоначално плахо, несигурно, после – гордо и само-
уверено, за да постигне, наистина, чудни успехи.

Какъв е този път? Отгде начева и где свършва? – Обикновено се прие-
ма, че той почва от Паисия, от 1762 г., когато завършва своята „История 
славеноболгарская“. Ние бихме отишли по-назад и бихме посочили не-
говия изход от Христофора Жефарович, от 1741 г., когато издава своята 
„Стематография“3. Тоя път продължава, схванем ли Възраждането като 

 1 àко (диал.) – въпреки че (бел. ред.).
 2 чинител (остар. диал.) – деец (бел. ред.).
 3 Най-голямо значение за южнославянското възраждане има книгата „Стематография“ на 

Христофор Жефарович (Виена, 1741). При съставянето ѝ Жефарович използва „Стема-
тографията“ от Павел Ритер-Витезович (1701), който се опира изцяло на авторитетното 
тогава издание „Царството на славяните“ на Мавро Орбини (1601). „Стематографията“ 
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неспирен духовен възход на българския народ, до 1878, когато над Шипка 
изгрява нашата политическа свобода. Път, който трае около 140 години 
и който има няколко етапа, който бележи няколко епохи. Излишно е да 
се спираме на тия епохи –важното е да изтъкнем, че тоя път е бил нера-
вен, невинаги сигурен, не всякога равномерен – криволи, прави завои, ту 
стръмен, ту надолен, но винаги с ясно определена цел – стопанско, духов-
но и политическо освобождение. Разбира се, тая цел не изпъква с всич-
ката своя сложност и очертаност още в първите зари на Народностно-
то възраждане. Изпърво смътна, тя постепенно става ясна, настойчива, 
наложителна. За нейното осъществяване работиха три поколения, щяха 
да работят може би още други, ако пътят на нашето Възраждане не биде 
прекъснат в неговия естествен ход от руския победоносен меч. Иначе, 
границите на Възраждането биха отишли още напред – защото устремът 
на нашия народ към възмога не би бил възпрян от никакви прегради.

Пътят на Народностното възраждане покрай другото минава през 
гръцка и славянска култура, през просвета и революция, и – най-после – 
през страданията и подвизите на незнайни и велики синове на нашия на-
род.

Що е елинска, сиреч гръцка, и славянска култура? Що значат те, когато 
ги видим от позицията, на която сме застанали? Възраждането на българ-
ския народ е свързано с подема на българската култура, то е немислимо 
без нея. А тая култура, поддържана в нейната черковнославянска тради-
ция, бива омаломощена от гръцката. От втората половина на XVIII-ото 
столетие гръцкият език почва да прониква все повече из наши градища, 
особено откак Цариградската гръцка патриаршия, под чието ведомство 
се намират всички български епархии, става агент на гръцкия просве-
тен и деен национализъм, когато почва да налага преднамерено гръцката 
култура изобщо, да провежда политика на последовна елинизация. Бого-
служението и обучението в килийните училища се води на гръцки, бълга-
ринът почва да се срамува от ниското си социално и културно положение, 
прониква се от гръцки дух. През първата половина на миналия век ели-
низацията е в настъп –множество българчета се учат в гръцки добре об-
заведени и уредени, в напълно светски дух, училища в свободна Гърция, 
в някои от нейните острови, в Цариград, в по-големите наши градове. 
Дори има и учители, които открито проповядват, че българите трябва да 
изучват и усвояват гръцкия език и гръцката култура, като по-висока от 
нашата, като такава, която ще ги съпричастни със Западния свят и която 

е илюстрирана от Жефарович с гравюри на мед и с графики. Съдържа 20 изображения 
на български и сръбски владетели и светци, както и 56 герба на славянски и други 
балкански страни, с обяснителни четиристишия под тях – пръв пример за модерна 
светска българска и сръбска поезия (бел. ред.).
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ще им даде възможност за практически облаги при търговския обмен. 
Тия защитници на елинската култура, наричани на времето си елинисти, 
не отричат, разбира се, българското народностно съзнание. И, въпреки 
всичко, те биват отречени от общия поток на българското народностно 
развитие. Става доста занимливо явление: елинистите, особено тия, кои-
то се учат в гръцки училища, разбрали какъв дух се носи в тях, схванали 
общите методи и средства, с които гръцкият народ води борба за своето 
народностно възраждане, стават открити врагове на гръцката култура, 
вземат от Гърция доста много, а с взетото от там – отбиват нейните ду-
ховни напори към Дунава. Точно така, както чешките будители черпят от 
Германия идеи, средства и форми за борба срещу германизма, който беше 
не по-малко опасен от елинизма у нас за самосъхраната на чешкия народ. 
Обаче пътят на нашето Възраждане завива – и води към славянската кул-
тура, а чрез нея – и към европейската. Паисий, който се явява във важен 
миг от духовното развитие на своя народ, пръв надава тревога за гръцката 
опасност, за културната напорливост на гръцкия дух. Той има съзнание 
за славянско сродство  – за сродството, което имат българите със сър-
би, руси, поляци и чехи, сродство кръвно и духовно. Отричайки гръцката 
култура, той търси да ѝ противопостави друга, но не посочва изрично 
коя. Чувствува се, че той изтъква българската, но тая в миналото, защо-
то съвременната нему е доста ниска. Неговите преки и косвени ученици 
обаче, търсейки тая българска култура като израз на народ и народност, 
стигат до славянската  – като култура, която у нас има своя традиция, 
на която сме поставили ние основата, която може да оплоди и възвиси 
българското духовно битие. И почват нашите възрожденци да черпят от 
нея, главно от руската, и да градят със славянски съставки нашата. Дори 
и тия, които изхождат от гръцка духовна среда и атмосфера, ославянч-
ват гръцкото, съчетават го или го приоформяват със славянското. Така 
славянската стихия взема надмощие над гръцката, особено от Кримска-
та война насам, 1853–1856, тя тържествува пълна победа. Най-ревност-
ните глашатаи на славянската култура като основа на българската, която 
се твори и създава, Ю. Ив. Венелин, В. Евст. Априлов, д-р Ив. Селимин-
ски и Константин Фотинов, тласкат в друга насока българското духовно 
развитие, и така приобщават Българското народностно възраждане със 
славянския свят. Нищо чудно – още в първите стъпки на българския въз-
роден народ неговото народностно съзнание се съпровожда със славян-
ско съзнание – възраждането му е немислимо без славянския момент в 
духовното му битие.

Просвета и революция? Всъщност, когато се говори, в случай като на-
шия, за просвета, винаги се разбира – еволюция. Що означават тия по-
нятия, приложени със своето съдържание към Българското народностно 
възраждане? Вече толкова много се говори, че нашите дейци от епоха-
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та преди Освобождението се делят на просветители и революционери. 
Едно изтрито вече деление, което изтъква двете насоки в усилията и бор-
бите за постигане на българския народностен идеал – пълно освобожде-
ние. – Нашето Възраждане почва с просвета, следва своя ход в просвета 
и завършва пак с просвета. И не може да бъде иначе – просвета означава 
култура, и то  – родна култура, а с нея най-дълбоко и вярно е свързана 
българската народност. Без нея е немислима, не е възможна народностна 
възмога. Просвета на роден език – това значи творчество на народностна 
култура: още Паисий така формулира основната проблема на българската 
действителност. А какво пък да кажем за ония бледи дамаскинари, които 
работят преди него, и из чиято среда излиза той? В тоя път български-
ят народ достига няколко крупни победи – Рибният буквар на Берона от 
1824 г., Габровското училище на Априлова от 1835 г., периодичният печат 
от 1844 насам, ферманът за екзархат от 1870 и учредяването на Екзархи-
ята от 1872 г.4 Това са само външни белези, по които можем да съдим за 
българския духовен ръст. Трябва да изтъкнем и друго – тая просвета и 
култура обръща едно племе, робско племе, в народ, който се домогва да 
стане и народност. Един народ, освободен от унизителната представа за 
себе си, освободен от чувството си за малоценност, с повишено самосъз-
нание, с устремна и дейна воля, с осмислен живот. Тая просвета изработва 
нравствения лик на народа, тя го разкрива пред външния свят, тя внушава 
убеждението, че той заслужва своята свобода. Най-после, да споменем 
само по-важните ѝ постижения, тя постига народностно единение, сце-
пление, духовно единство, което се проявява в установения литературен 
език, тя очертава границите и подготвя осъществяването на Сан-Стефан-
ска България. А где минава пътят на Възраждането – през революцията? 
Целият XVIII век не знае никакъв бунт, като изключим само някои въл-
нения в края му, през време на размириците, причинени от своеволията и 
безначалието на Осман Пазвантоглу. През 1829/30 г. капитан Г. Мамарчев, 
после – в 1841 г. сестриният му син – Г. С. Раковски, а през 1835 г. – Велчо 
Атанасов от Търново правят опити чрез бунта да постигнат политическа 
свобода. Но още няма революционно настроение, още по-малко – рево-
люционна идеология. Едва след Кримската война, след като Г. С. Раковски 
забягва в чужбина, революцията, като тактика и идеология, става факт от 
значение. Като изключим подвизите на нашите хайдути, особено на Фи-
лип Тотя и Панайот Хитова, на хаджи Димитра и Караджата, хероичния 
подвиг на Хр. Ботева – най-бляскавото постижение на бунтарите, ако и 

 4 Българската екзархия е върховна национална организация на Българската православна 
църква, учредена с ферман на султан Абдул Азис от 28 февруари 1870 г. и просъщест-
вувала до 1953 г., когато на църковен събор (10 май 1953 г.) се издига в Българска пат-
риаршия, а за патриарх е избран пловдивският митрополит Кирил (бел. ред.).
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не особено благодатно с последствията си, това е Априлското въстание 
през 1876 г. – душата на което не беше В. Левски. Тая революционна дей-
ност се развива в не повече от четвърт столетие. Тя дава доста множество 
мъки, донася кървави сълзи и разбити мечти. Наистина, тя е бляскава, 
красноречива, тя примамва и замайва. Но към какво се свеждат нейните 
последици? Дали засилва вярата в близкия край на Турция? Дали донася 
някакви облекчения в участта на народа? Вярно е, че тя дава възможност 
да се прояви хероичното у български народ, тя предизвиква преклонение 
в чужбина пред неговата мощ, заставя дипломатските кабинети да се за-
нимаят с правото му за самостоен живот, най-после – тя дава основание 
или повод да се свика Цариградската конференция на Великите сили през 
1876 г.5 Hо – не бива да се забравя, че тя подсилва и отпора на турската 
власт, заставя турския народ да напрегне мощ за самоотбрана и самосъх-
рана, да събуди охота за откъсване на турски земи у някои наши съседи, 
което значи – да се отсекат части от българския народен организъм. И 
при всичко това – толкова много жертви, прославени и видни, че послед-
ствията съвсем не ги покриват, не ги оправдават дори, или дават право 
да се мисли, че най-малкото бунтът и революцията са били неподготвени 
политически, необсъдени зряло, били са избързани, преждевременни.

Кой не би казал, че пътят на Българското възраждане минава през вър-
ховете на българския творчески дух, през живота и делото на неговите 
най-видни и крупни представители? И наистина, говорим ли за нашето 
минало, винаги имаме пред погледа си ярките имена, големите личности, 
белязаните от съдбата и историята. В преклонението си пред подвига, ние 
сме свикнали да търсим само великото, възвишеното, което е спечелило 
признание, слава, което е утвърдено от историята и е посочено за почуда, 
назидание, образец. А всеки народ, с пълно основание, се прекланя пред 
избраните си личности – не само защото е възпитан така, но и защото 
чувствува, че той се изявява и изразява чрез тях, че тe са осмислили и 
осмислят жизнения му път. И колкото един народ е по-издигнат духовно, 
толкова повече търси тия личности, живее с тях, следва техните завети, 
защото долавя дълбоко в душата си, че така той най-добре се осъзнава, 
по-лесно добива правилна представа за себе си, по-вярно следва своя ход, 
намира по-здрава опора в дни на падения и възвишения. И в увлечението 
си на почит и преклонение той често забравя множество труженици, хе-
рои в обикновения живот, които всъщност разкриват не по-зле от други-
те, със своята множественост, неговото нравствено битие. Сякаш и на ис-

 5 В Цариград се провежда среща на посланиците на Великите сили, акредитирани към 
Високата порта, в периода 23 декември 1876 г. – 20 януари 1877 г. Поводите за про-
веждането на Цариградската конференция са Априлското въстание в България, както 
и последвалата война между Сърбия и Черна гора с Османската империя (бел. ред.).
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торическата сцена, ако бъдеш херой, бъди пръв и голям, ако не искаш да 
падне над тебе скоро забрава. Народът отива дори и по-далеч – забравя 
себе си, сиреч не си спомня, какво той е извършил собствено в потока на 
вековете, готов е да мисли, че той не е играл почти никаква роля в истори-
ята. Нищо чудно, когато има историци и философи на историята, които 
признават едно творческо развитие, което се дължи изключително само 
на личността. Бихме отишли твърде далеч, ако поискаме да разгледаме 
положенията на идеалисти и материалисти във философското разбиране 
на историчната действителност. Трябва да отбележим, че европейската 
култура, рационалистична и индивидуалистична, е изработила предимно 
култа на личността, но не и култа на народа, на колектива6. Затова повече 
търсим хероите, а рядко поискваме да видим народа като херой. Опра-
вдаваме се, като казваме, че в личността чествуваме самия народ. Забра-
вяме, че тоя народ можем да почувствуваме, във всичкото му величие, и 
в неговото сиво, делнично битие, в необикновеното на обикновените му 
синове, които също така могат да бъдат големи и велики в един миг от 
живота си или в един свой земен подвиг. Зависи от това – с какъв поглед 
ще мерим и ценим. Ето защо – като говорим, или като си спомняме, или 
като внушаваме култ към Паисия и Софрония, към Берона и Априлова, 
Неофита Рилски и Неофита Бозвели, към Раковски и Славейкова, Караве-
лова и Ботева, не бива да забравяме другите техни събратя по перо и меч, 
по дело и участ. За да стигнем до върховете, трябва да пребродим през си-
пеи и урви. Пътят на нашето Възраждане минава през страданията и на-
деждите на множество незнайни, малко известни, забравени – по-рано или 
по-късно. Да се спрем на това незнайно множество, да вникнем по-дъл-
боко в неговата същност, да изтъкнем в няколко характерни имена него-
вото смирено и мълчаливо величие – то е все едно да се нирнем7 в душата 
на народа, да разберем хероичните ѝ прояви в повсеместното всекидне-
вие и да си уясним, защо тя е могла да излъчи из своите недра великани 
на подвига и на идеала. Кой си спомня за Атанаса Николаевич и Ивана 
Замбин, които с препоръката на Софрония, молят руския император Ни-
колай I, стигайки в Петербург, за освобождението на родината? Или за 
Дим. х. Тошев, който замисля бунт за свобода? Или за простия чизмар 

 6 Верен на усета си за баланс и на демократичното си чувство за отдаване на значимото 
на всички, независимо от публичното им признание, Йоцов подчертава – с елемент на 
полемичност спрямо съществуващата историография – че тя някак пренебрегва неви-
димите „труженици“ от големия народностен колектив, че не отчита ненатрапчивите, 
но много значими, делнични подвизи на хората. Всъщност едва в началото на ХХI век 
социалните науки стигнаха до извода, че нищо от живота на обществото не може да 
бъде разбрано, ако не се види през разнообразните призми на личните истории. Това 
е една съзидателна идея на Б. Йоцов, изложена в първите десетилетия на ХХ век, която 
доста късно добива реална плътност (бел. ред.).

 7 нирна се  (диал.) – гмурна се, потопя се (бел. ред.).
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Кочо, когото знаем само от бляскавата ода на Вазова? Ами за поп Тодора 
от Вратца8, съвременник на Паисия, който пише и преписва книги, за да 
буди духовното същество на своя сънародник? Или за Анастаса поп Пет-
ров-Границки или Стефан П. Николов Изворски, скромни учители, които 
са вдъхновили не един младеж за обич към родината? Или пък за издателя 
и книжаря хаджи Найден Йоанович от Татар Пазарджик9, който пропра-
вя път на българската книга до сърдцето на българския читател? Или за 
Тодоран Божилов, който отива в Цариград, за да издействува разрешение 
за възобновка на манастира „Св. Крал“ в Люлин – стои и чака там, но не 
се връща в Горна Баня без него? Толкова много подвизи, които отдавна са 
забравени, които гинат по прашните лавици на библиотеки и архиви, че е 
невъзможно дори и да се помнят.

Посоченият път на Българското възраждане изяснява и неговия сми-
съл. Той определя и каква трябва да бъде нашата относба10 към него, към 
дела и дейци, към днешния ден на нашата действителност.

Преди всичко  – не е исторически оправдано да надценяваме значе-
нието и ролята на гръцката култура в историята на възраждането на бъл-
гарския народ. Дори и пресилено е да се говори за гръцкото иго през това 
време – по-точно е да казваме гръцко духовно надвластие. Защото бъл-
гарският народ никога не е загубвал своето съзнание, никога не е скъсвал 
с черковнославянската си традиция, традицията на Кирила и Методия. 
Исторически не е оправдано да се подлагаме сами на такова унижение – 
да говорим, че сме били роби, когато всъщност не сме били. Друго е за 
турското иго – това е факт, който не може да бъде отвъргнат11. Не бива да 
подценяваме значението на славянската култура за нашето Възраждане. 
Участието на славянството, особено на Русия, в народностния ни възход е 
от толкова голяма цена, че би могло да се сравни, ако и преувеличено, със 
самата Освободителна война. Тъкмо в съпричастяването на нашия народ 
към славянския свят трябва да се търси по-дълбокия смисъл на неговата 
народностна култура. Отидем ли по-нататък, забелязваме, че нашият култ 
към революционерите, àко и оправдан, е някак пресилен и едностранчив. 
Преклонението ни пред тях отива дотам, че не смеем да търсим грешки и 
отговорности в постъпките и делата им. Освен това, в тоя култ има нещо 
обидно за творците на българската просвета, на родната култура – на тия 
и даровити, и дейни, и умни българи, които в много посоки превишават 
събратята си на бунта и революцията. Тук трябва да се превъзпитаме – да 
ценим културния подвиг, да не смятам, че само бунтът е народна доброде-

 8 Вратца – Враца (бел. ред.).
 9 Татар Пазарджик – Пазарджик (бел. ред.).
 10 относба (oстар. диал.) – отношение (бел. ред.).
 11 отвръгнат (oстар. диал.) – отхвърлен (бел. ред.).



32

тел, да се претворим, като поискаме, както подобава на един културен на-
род, да отменим една жестока, неоправдана несправедливост. Най-после, 
ценейки великитe свои синове, съвсем забравяме малките. А нравствени-
ят смисъл тук е – да се стремим да станем толкова възвисени, че да умеем 
да ценим тихия, скромния труд, оная непрестанна упорита, планомерна 
работа, която изпълняват хилядите безименни херои в живота, работа 
която твори благоденствието, благополучието, величието на българския 
народ. Защото, когато ценим тоя незабелязан хероизъм, ние ще можем да 
прекланяме смирено и мъдро глава и пред националния херой. А тачейки 
славянския момент в нашата култура, мирния културен подвиг, скром-
ната работа на Божията нива – ние отдаваме почит на своя народ, който 
чрез всичко това осмисля своя път – ние се прекланяме пред българските 
завоевания, пред неговия творчески дух. Ето един от най-хубавите завети 
на Българското народностно възраждане.
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Родина: Списание за българска историческа култура,  
Год. I, 1938, № 1, 163–182.

БЪЛГАРСКОТО ИСТОРИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ  
ПРЕЗ ВРЕМЕТО НА ВЪЗРАЖДАНЕТО

Наченките на българското национално съзнание обикновено се слагат 
към средата на XVIII век и се свързват с „Истоpия славеноболгар-

ская“ на Паисия Хилендарски. Всъщност тях можем да търсим по-рано, 
за което загатва не само дейността на люде като Петър Богдан Бакшич, 
Филип Станиславов и Петър Парчевич, но и Чипровското въстание през 
1688 г. Паисий обаче дава най-яркия и най-определения израз на туй съз-
нание, като при това полага началото на едно народностно движение, кое-
то завършва с особено благодатни сетнини за българския народ. Не бива 
да се мисли, че българското народностно съзнание, не гаснало и в дните 
на най-тежкото робство, се откройва изведнъж закръглено, изяснено. То 
има свое развитие, повече от вековно, ако вземем за начало „Стематогра-
фия“ на Христофора Жефарович от 1741 г., и за негов завършек героична-
та епопея на Шипка през 1877 г. А това развитие не може да се откъсне от 
общото културно развитие на българския народ. Ако се вгледаме по-зорко 
в него, ще видим, че то не е вървяло с еднакъв темп и равномерна сила по 
всички краища на българската земя. Освен това, по време, то не става с 
еднакъв ритъм. И наистина, от 1741 до 1801 г. духовното развитие на на-
шия народ върви бавно, неговите признаци не са особено ярки, нито пък 
са многобройни. От 1801 до 1829 г. то се засиля, което се долавя от скром-
ната, но изненадваща дейност на народни труженици, полагащи основи 
на българска просвета и култура. От 1829 до 1856 г., сиреч от Руско-тур-
ската до Кримската война, то добива неочакван подем: църква, училище, 
книжнина се възмогват, поставят си определен културен и политически 
идеал. Българският народ е вече възроден. От 1856 до 1876 г. културното 
развитие е неимоверно ускорено. Възроденият народ повежда борба за 
своето народностно самоопределение – на икономическа, културна и по-
литическа основа. Тия главни етапи на българското духовно развитие не 
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са случайни1. Те се създават не само от домашни, но и от местни, общобал-
кански условия, а също така и от външни, културни, стопански и полити-
чески. Те определят и образа на развитието на българското народностно 
съзнание. Първоначално това съзнание не е достатъчно прояснено, нито 
разширено и задълбочено. При това то е крайно бездейно. Намира израз 
само чрез няколко избрани личности. През първата половина на XIX век 
то избуява, пуснало по-дълбоки корени, обхваща по-широки слоеве, про-
явява се в по-просторни духовни области, става по-дейно, обогатява се с 
творчески идеи, поставя си идеали. След Кримската война то придобива 
по-силна политическа окраска, обгръща почти всички народни кръгове, 
създава цяло масово движение, изразява високо своите права, изразява 
се в смели, мъжествени подвизи, които целят осъществяването на един 
идеал – за свобода и независимост.

Множество са ония фактори, които обуславят проявата, развитието 
и разцвета на българското национално съзнание. На първо място между 
домашните условия, които способствуват за пробуждането и обогатя-
ването му, трябва да поставим историческото осъзнаване на българския 
народ. Историческото съзнание2 ляга в основата на българското нацио-

 1 Едва през 70-те години на ХХ век, във връзка с издаването на многотомната История 
на България, българската историческа наука завърши дебата си за долната граница на 
Възраждането – приемайки за такава XVIII век Литературната наука също прави свои 
уточнявания и предложения (вж. бел. 1 към „Предговор“ на т.1 от съчиненията Б. Пенев 
в настоящото издание). Днес, когато четем началните редове в статията на Б. Йоцов, 
виждаме, че те всъщност сякаш обобщават резултатите от научни дискусии, които 
ще се случат три десетилетия след смъртта му... Неслучайно, именно след края на тези 
дискусии, през 70-те години на ХХ век, бяха публикувани в ново издание лекциите на 
Б. Пенев в четири тома, подредени и редактирани в първото издание от Б. Йоцов. В 
този труд наченките на Възраждането се търсят дори през XVII век, както ясно го казва 
Йоцов в статията си. 

  Във вътрешната периодизация на Възраждането на Б. Йоцов се открояват периоди, 
които едновременно имат ясна физиономия, но и плавно се преливат един в друг. От-
делните етапи са видени не само като резултат от местни общобалкански условия, но 
и от външни – икономически, стопански, политически, културни – фактори. В този 
смисъл текстът на Йоцов звучи напълно в съзвучие със съвременната историограф-
ска, литературоведска и политологическа традиция в изследванията на Българското 
възраждане. (бел. ред.).

 2 В тази статия Б. Йоцов разгръща идеята си, че историческото съзнание стои „в осно-
вата на българското национално оформяване“. Неслучайно процесите на пробуждане, 
израстване и съзряване на българската нация , могат да се видят ясно във времето 
между Паисий и Иречек. Основната теза тук е, че самото ни Възраждане, започвай-
ки с история и идеализация на миналото през XVIII век, се развива и укрепва върху 
нейните основи, извървявайки колизиите на пътя към реалистично схващане на света 
на настоящето. Именно в този процес на съзряване на българския народ, на неговото 
превръщане в нация, Йоцов вижда и откроява значението на обединяващото всички 
българи любопитство към общото им минало и гордостта им от него („Неслучайно 
нашият народ....започва своя нов духовен живот с историографията“). Очевидно е, че 
Йоцов извежда значението на историческото съзнание като необходим и адекватен на-
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нално оформяване. Неслучайно нашият народ, освобождавайки се от ви-
зантийско-ориенталската културна епоха на своето развитие и навлизай-
ки в нова, европейска, от средата на XVIII век, започва своя нов духовен 
живот с историографията. Не е ли странно, че тъкмо по това време се 
явява неговата история, за пръв път в неговия живот, при това написана 
от един монах, чиято длъжност е била да мисли и съзерцава Бога, далеч 
от потока и шума на земния мир? До това време българският народ няма 
никаква писана история. Старата българска литература е съвсем бедна от 
летописни трудове с българска основа. Не познаваме българин през Пър-
вото и Второто царство, нито през тежкото робство, който да е записвал 
историческите събития, да е промислял българските исторически съдби-
ни, а още повече да изразява живо, буйно и дейно народностно съзнание. 
Трябва да изтъкнем, че Българското възраждане, почвайки с историята, 
се развива, расне и крепне също върху нейните основи. Втората полови-
на на XVIII век е изцяло почти под знака на историографията. Няколко 
исторически труда изразяват едва ли не цялото духовно съществуване на 
нашия народ. Паисиевата и Зографската история, историята на Спиридо-
на, на Йована Раич, на Атанасия Нескович изчерпват цялото историческо 
знание през това време. Изчерпват, казваме, защото историческият ни 
епос е доста упаднал и исторически избледнял, а юнашкият е доста беден 
откъм факти и представи. Но българското историческо съзнание не се 
слага само върху тия исторически трудове. Целият XIX век се характери-
зува с неспирна борба за българска история: от развалините и буренаците 

родностен идентификационен маркер в процеса на формирането на българската нация 
през Възраждането. Говорейки за историческото съзнание, Йоцов държи да уточни, че то 
„не се откройва изведнъж закръглено и изяснено“, че то има собствено развитие, което 
„не може да се откъсне от общото културно развитие“, което не е вървяло „с еднакъв 
темп и равномерна сила“ по всички български земи, ясно заявява, че „Първоначално 
това съзнание не е достатъчно прояснено, нито разширено и задълбочено. При това 
е крайно бездейно“. През първата половина на ХIХ век “то избуява, обхваща по-ши-
роки слоеве, проявява се в по-просторни духовни области.“ А след Кримската война 
„придобива по-силна политическа окраска, обгръща почти всички народни кръгове“. 
Йоцов гледа на историческото съзнание като хуманитарен учен, който не дели живата 
плът на Възраждането на части, не поставя изкуствени демаркационни линии около 
обекта на своето внимание, а разсъждава през една културно антропологична призма, 
която е присъща на неговата природа. Тъкмо тази призма прави текста му органичен, 
плътен и убедителен. Той откроява специфичната българска нужда от опора в нещо свое, 
споделяно от цялата общност. И това общо нещо, тази обща възрожденска опора няма 
как да не се окаже тъкмо историческото съзнание. Неслучайно авторът прави паралел 
с времето на Първото и Второто българско царство, когато почти напълно е липсвала 
летописна традиция – факт, който доказва, че историческото съзнание не е било нуж-
но в онова време. Историческото съзнание е станало естествено необходимо именно 
като част от възрожденския начален въпрос „Кои сме ние?“. И е изчерпало водещото 
си значение едва когато българската нация вече е станала политически факт. Тогава 
отново, напълно естествено, историческото знание ще се превърне просто в част от 
културата на модерна България (бел. ред.).
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се изравя българският народ, за да възлезе и да се очертае в цялостния 
свой образ. И в тая борба вземат участие както наши труженици, наши 
културни работници и учени, така и чужди познавачи на миналото и ис-
торически изследвачи. Анастас Кипиловски и Петър Сапунов, Христаки 
Павлович, В. Е. Априлов и Неофит Рилски, Райно Попович и Константин 
Фотинов – това са преводачи на исторически трудове, събирачи и съста-
вители, изследвачи и мечтатели, които промислят не веднъж в живота си 
българското минало. Георги С. Раковски, Цани Гинчев, Гаврил Кръстевич, 
Марин Дринов бележат възхода на българската историческа наука, ней-
ният преход от романтично увлечение към реалистичен метод на про-
учване и изображение, от безкритичната приумица към трезвото научно 
знание. В устрема си към историческо познание нашият народ излъчва из 
недрата си М. Дринова, последният предел, на научна основа, на негово-
то Възраждане. А чужденци като К. Ф. Калайдович, Юрий Ив. Венелин, 
Павел Й. Шафарик, А. Ф. Гилфердинг, Ф. Успенский и К. Иречек дават 
по-сигурни оръжия в борбата за историчното откриване на българския 
народ. Неслучайно Възраждането ни завършва с „История на българския 
народ“ от Иречека.

Нова България започва своя живот с историята. Историческото ѝ съз-
нание става извор на народностно вдъхновение. Това съзнание, въпреки 
своето развитие, въпреки отсенките му при тоя или оня етап, по цялото 
протежение на Българското възраждане, схванато в най-широкия смисъл 
на думата, има обща основа, общи моменти, общи съставки – чувство-
ви, предметни и мисловни, психологични, нравствени и идейни, които 
дават основание да се говори за общо историческо съзнание през Въз-
раждането, сиреч през онова време, когато българският народ се създава, 
формира, добива своя воля и свой образ. Белезите на това съзнание се 
долавят, на пръв поглед, разбира се, в трудовете от исторически характер. 
И много естествено. Историческият труд стои в корена на всяко истори-
ческо знание. Той притежава най-пригодната атмосфера за въздействие. 
Върху него най-сигурно се създава исторически поглед, чувство и интуи-
ция. Не са без значение в случая и поетически творения с исторически 
мотиви, живописни произведения с историческо съдържание, както и 
просветни, културни и политически статии с историческа подкладка. Тук 
вече долавяме отраженията на чисто историчното, на историографската 
наука, които не всякога са правдиви и верни, но притежават по-широко 
поле и по-голяма сила на влияние и внушение. Освен това отраженията 
изтъкват често най-същественото, най-жизнено ценното, най-ползот-
ворното в духовния живот на нацията от исторически установеното. Не 
могат също да се отминат, когато се посочват съставките на историче-
ското съзнание, известни културноисторически традиции, а също така и 
политико-обществени деяния и общи народностни прояви, с подчертана 
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или не историческа подбуда. Тук виждаме как книгата, теорията, знание-
то навлизат в живота, въздействуват му в една или друга посока; как една 
идея, един образ се превръщат в жизнена енергия, насочват обществено 
развитие; как изобщо едно историческо съзнание намира своето практи-
ческо утвърждение. Когато търсим историческия момент в българското 
народностно съзнание, не бива да забравяме, че не е необходимо да се 
изхожда само от точно установени исторически знания. Важното е да се 
отбележи онова, което е останало от тия знания, като жизнено необходи-
мо, което е дало един основен запас от идеи, образи, картини, от чувства 
и настроения, което се оказва неизбежно историческо съкровище на на-
цията в един важен период от нейния живот. Това историческо съзнание 
изявява пробуждането на българина, оформяването на вътрешния му 
живот при отношенията му към външния свят и създаването на неговата 
личност при чувството му за народностна принадлежност. Естествено е, 
когато ще се изтъква историческият момент в българското национално 
съзнание, да се спира поглед върху изтъкнатите форми на развитие, които 
бележат и оня път, който се минава в културна работа, за да се стигне до 
българската народностна личност. Не бива най-после да се забравя, че 
съдържанието на българското историческо съзнание, тъй както искаме 
да го изтъкнем, засяга по възможност само общи положения, които биха 
могли да бъдат от стойност най-малко за средно просветените и култур-
ни слоеве на българския народ, и то през време, когато той се е пробуж-
дал, осъзнавал и създавал.

Това, което смущава и тревожи българския народ още в началото на 
неговия нов живот, та до освобождението му, и играе особена роля при 
оформянето на неговото историческо съзнание, е въпросът за неговия ра-
сов произход. Откъде и кога е дошъл той в своите предели, коя е неговата 
първоначална родина, какво е неговото потекло? Че всички тия въпроси 
имат по-дълбок смисъл за него, личи от обстоятелството, че те винаги 
са примамна точка на неговото внимание, те са предмет на проучване и 
осветление, около тях се създава цяла литература. Важното за случая е 
да изтъкнем, че в свръзка с тях се създават няколко хипотези, които или 
взаимно се отричат, или взаимно се приближават, а понякога и покриват. 
Едни историци казват, че българите са от татарски, урало-фински или 
хунски произход; други доказват, че те нямат далечен източен произход, 
а изхождат от земите, които населяват, или пък имат тракийски корен; 
трети свързват техния расов извор със славянската маса и търсят роди-
ната им някъде на север към Скандинавия, Русия, около реката Волга, или 
пък – в Индия, като не забравят да посочат, че те са живели на Балканите, 
преди да дойдат гърците, че те са изобщо едни от най-старите жители 
на Европа. От всички тия разрешения се налага онова, което има своето 
потвърждение не само от историческите факти, но и от съвременното 
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положение на нещата. А именно: българите са от славянски произход, 
тяхната първоначална родина е Русия, при Волга. При това често не се 
прави разлика между някогашни и днешни българи. А и когато се прави 
разлика, пак се изтъква славянският произход на днешните българи. Сле-
дователно, посочва се кръвното и езиковото им сродство с руси, сърби, 
чехи и поляци. Народности, с които се изчерпва в главни линии понятие-
то им за славянски свят. Това именно познание се взема за меродавно. То 
се налага като напълно оправдано и необходимо. И слиза от върховете на 
образованите и книжовните кръгове към низините на широките народни 
слоеве. А, за да се налага и задълбочава то, извънредно много съдействува 
пусналата дълбоки корени в духовния ни живот черковнославянска тра-
диция. И то има голямо значение за умствения преврат, който настава у 
българина: заедно с народностното му чувство се пробужда и затвърдява 
славянското му съзнание. И нравственото му битие се движи под знака на 
славянската му расова принадлежност. Има нещо примамно за въображе-
нието му, когато се говори за произхода му – от някаква далечна страна са 
дошли неговите деди, минали са през доста много изпитания, откъснали 
са се от големия славянски масив, и ето ги – оцелели в бурите на вековете. 
Така той заживява с чувство на расово достойнство. Чувството за земята 
се свързва с чувството за кръвта. Та неговата кръв е същата, която тече в 
жилите на толкова други народи от негово сродство, славни и могъщи. За 
него е вече обидно да му се казва, че е от друга кръв. И убеждението му 
за славянския му корен е толкова твърдо, непоклатимо, че той не само го 
изявява, но желае да го внуши и на всички ония, които не са го възприели. 
Славянският му произход добива особена окраска пред неговия поглед, 
когато историята му казва, че той е взел живо участие в изграждане на 
духовния живот на славянския свят. И отива дори дотам – да заявява чрез 
своите първи люде, че той има пръв правото на славянство. Защото не-
говата страна е класическа страна на славянството. Тъй като той пръв се 
осъзнава като славянски народ, пръв полага основи на славянска култура. 
Това, което историята изработва у него, бива поддържано от самия живот. 
Той схваща своя произход като основание на съществени духовни права 
и блага. Бедният неведнъж, когато иска да се представи в по-благопри-
ятно осветление, се хвали със своя знатен произход, със своето сродство 
и роднинство. Унизеният и онеправданият в робство български народ в 
желанието си да заживее с по-висока представа за себе си напомня, че той 
е член на голямото славянско семейство. Значи, той не е усамотен, изо-
ставен, не е останал сам на света. И живият образ на расовата му гордост 
е Русия. Познанието му за сродство с великата славянска земя е твърде 
старо. То бива поддържано от културни връзки, от политически събития, 
от верски отношения. Но историята разширява и задълбочава това позна-
ние. За българина съвсем не е безразлично, че неговата някогашна родина 
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е била при Волга, че Русия е велика, огромна, могъща, че ней е предадена 
негова писменост и култура. Нещо повече, той държи извънредно много 
на своето сродство с руския народ, гордее се с това сродство и желае то 
да се знае в пределите на неговата земя. А съобразно с политическите ус-
ловия, при които той живее, в това негово желание има известна корист. 
Чувствувайки своята слабост, той иска да се опре на чужда, славянска 
мощност. Оправдание за тази корист той намира в историческите вну-
шения: Русия има да изплаща, независимо от кръвните задължения, стар 
културен дълг към България. А ето – сега, когато поробената славянска 
страна се бори за своята културна самосъхрана, великата и свободната 
славянска сестра сигурно ще ѝ помогне. Така историческото съзнание 
създава за момента нравствени отношения, които са от особена стойност 
за повишение на народностното чувство за достойнство. Това убеждение 
у българите за нравствените задължения към него от страна на руския 
народ се закрепва и затвърдява не само от гордото му самочувствие на за-
емодавец. В самата Русия има немалко люде, носители и определители на 
общественото мнение, които изтъкват, отначало не така смело, нейните 
задължения към славянския юг, към българите, които заслужват повече 
от други нейната подкрепа. Още с първите зачатъци на българската исто-
риография обичта към тая страна се разраства все по-силно и по-силно, 
за да стигне до безкритично преклонение пред нея и същевременно до 
мистична вяра в нейната мисия, че тя скоро неминуемо ще се намеси в 
съдбата на българското отечество. Тази ориентировка на българския ду-
ховен живот към Русия, към кръвта и произхода, се подсказва не само от 
исторически основания, не само от нагона на народността за самосъхра-
на, но и от повеленията на българската народозащитна програма. А тия 
повеления са и толкова стари: създаване на истинска славянска култура, 
на славянска духовна единност. На българския народ се казва, че по своя 
произход вече той е избран народ, че неслучайно е дошъл на Балкана, че 
в неговите деяния има Божи пръст. Провидението още над люлката му 
се е намесило в живота му, за да разкрива чрез него своите знамения. То 
бди над него, защото началото му изхожда от Бога. То го отделя от об-
щия дънер, присажда го в друга страна, за да провежда волята му тук на 
земята. Така се изработва крепка вяра, макар и философски не особено 
дълбоко обоснована, че българският народ е предопределен с мисия на 
Балкана3. Тъй българският месианизъм има не само религиозен, но и ра-
сов произход. Гласът на кръвта се съединява с вярата на сърцето. В себе 
си българинът долавя да говори кръвният извор на огромен славянски 

 3 Б. Йоцов използва „Балкана“ в значение на „Балкански полуостров“ и на „Стара планина“ 
(бел. ред.).
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мир4. Нашият народ дава немалко мъченици и юнаци на верска и расова 
чистота. В живота той има задължение да запази първенството на това, 
което усеща в себе си като славянско.

В основата на българското историческо съзнание стои познанието, 
чувството и идеята за историческите съдбини на българския народ. Исто-
рическата памет на народа, изразена в някои негови спомени, сказания и 
легенди, не толкова в историческите традиции, бива потъмнена през вре-
ме на тежкото робство. За това свидетелствува историческият му епос. 
Историографията я пробужда, задълбочава. От историческите трудове 
тоя народ, познавайки своето минало, почва да вижда, да проследява и 
съзнава своя ход през вековете, своите исторически зигзаги. След като 
установява за себе си някогашната си родина, след като изяснява и по-
теклото си, той добива представа за своето движение от Север на Юг, за 
преселбата си отсам Дунава, за първите основи на своята държава, за пре-
хода на границите ѝ през Балкана, с твърда тенденция към бреговете на 
Егея, познава разширението на държавната мощ на Изток към Странджа, 
на Запад към Адриатика, на Север към Карпатите. Но той научава не само 
за своето разширение, за славата си и за величието си, но и за отслабване-
то си, за стесненията на своите граници, за падението си. И в двата случая 
в своя исторически ход българският народ вижда четири съществени мо-
мента: Българско царство при Волга, Първо и Второ българско царство 
на Балкана, тежко турско робство. За усилването, заздравяването и за-
държането на тия царства той води тежки, кървави борби с различни на-
роди и страни, главно с ромеи, с Византия. И вижда, че изключително 
на една част от земята действува и промишлява – в Югоизточна Европа, 
гдето се свръзват два свята – Изток и Запад. Връзките му с Моравия, с 
Рим, с Людовика Немски, с маджари, хървати и сърби, с Дубровник, с 
кръстоносните походи и Латинската империя в Цариград не изменят по-
соката му на действие и развитие, нито променят мястото му на засед-
налост. И колкото повече се разраства и се движи към по-нови времена, 
толкова повече той се закрепостява на Югоизтока и свързва своята съдба 
със съдбата на Византия. И Византия става образ на неговата историче-
ска гибел. От историческите познания и утвърждения българският народ 
си изработва промислен поглед върху своето минало, своята историческа 
философия, съпрегната със съответните чувства и настроения, с необ-
ходимата историческа воля. Не може да се отрече, че той схваща своето 
минало чрез историческа идеализация. И то идеализация в героическа 
посока. Миналото е хубаво, славно, героично. От друга страна пък, той не 
може да не види в главоломните крушения на своята държава нещо тра-
гично. И, наистина, за да създаде българинът своята държава, тук на Бал-

 4 мир (oстар.) – свят (бел. ред.).
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каните, той е дошъл от далечна земя, води борба с Византия, и то борба 
продължителна и усилна, стръвна и кървава, изтощава себе си и нея, до-
като и той и тя, заедно с целия Балкан, грохват под османския ятаган. За 
всичко това се изисква една упорита воля, неимоверна нравствена сила, 
много мъжественост и твърдост. И затова, в борбата си за своето устано-
вяване под слънцето, дори и тогава, когато е бил на върха на славата, той 
не е познавал радостта и благодатта на мирния труд. Никога неуспокоен, 
винаги напрегнат, устремен, той не успява да се обзаведе напълно, да спре 
в своя напор, да счита завършена работата си над устройството на своята 
държава и да се предаде на спокоен живот и на духовно творчество. Тоя 
драматизъм в българските исторически съдбини определя и издръжли-
востта, нравствена и физическа, на българския народ. Вижда се, че тоя 
народ изхожда от здрава биологична основа, има висока расова и култур-
но-политическа стойност, въпреки че преживява толкова превратности 
в историческата си участ. И се схваща, че целият негов път в историята е 
бил път към държавно устроение и духовно просветление. А всичко това 
води към съзнание за историческо единство. Всички тия мъки, в мина-
лото и сегашното, тия борби, това разгъване и сломяване на държавната 
мощ създават нравственото сродство, което се подклажда от чувството 
за еднаквите изпитания и възторзи. Така се познава и чувствува, че бъл-
гарският народ е една историческа формация. Над него е работила исто-
рията, той е расъл, развивал се е, зреел векове, той има свой исторически 
образ, осъзнат вече, защото знае, какво е искал, какво е търсил, какво 
е достигнал. Така нацията се схваща не само езиково – познание, което 
повече се подкрепя от сегашното, защото живият език създава духовно 
единство по всички части на народностното землище – но и исторично. 
След биологичното единство, езиковото и историчното затвърдяват още 
повече идеята за националността. Сродството по съдба се подхранва и от 
тежкото политическо, духовно и материално робство. Обаче тъкмо това 
робство заставя българина често да промисля историческите си съдбини. 
Оттам той черпи вяра в несъкрушимостта на народа, в непресъхващата 
му жизнена енергия, в неговата трайност, продължителност, сигурност. 
Държавата, наистина, е изчезнала, но народът, който я e носил на свои-
те плещи, е още здрав и бодър. А това е особено важно. Та кой създава 
държавата? И може ли държава без народ? Най-върховната ценност все 
пак остава народът. Затова българският народ насочва погледа към себе 
си – към своето просвещение, образование, възпитание, за да се подгот-
ви за нови борби, които времето му налага, тъй като в своя ход напред 
трябва да разчисти затрънения от робството път. Тъкмо историческите 
му съдбини не убиват вярата у него в неговото бъдеще, а я окриляват. Не 
е случайно, че Възраждането не дава нито един мрачен философ на бъл-
гарската история. В тоя оптимизъм, сложен на историческа основа, макар 
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понякога повърхностен, се крие и динамичната мощ на българската исто-
рия. Българинът на Възраждането не познава отчаянието, безпомощното 
примирение. Той вярва в своите сили, за тях му дава достатъчно сили 
историята, и иска да изковава по-нататък своята съдба. И понеже знае, че 
днешното зависи от вчерашното, сегашното от миналото, той гледа през 
историческа призма на своите противници – гърци и турци. И в борбата 
си срещу тях той използува основанията и поуките на миналото. Особе-
но в тежката си духовна война срещу гръцкия народ, в която той влага 
страст, ненавист. Та нали историята му казва, че гърците са негови изкон-
ни врагове? И образът на гърка, който носи в душата си през това време, е 
в най-черни краски. Такъв е тоя образ в историята, в литературните про-
изведения, във фолклора. Никой не може да откаже, че в народностните 
си борби, особено през втората половина на миналия век, българският 
народ не е бил обхванат от психоза, в която историческите внушения, 
чувството за българската историческа съдба, дават своите отражения. 
Знаменателно е, че културната си борческа мощ българинът отправя едва 
ли не изключително срещу гръцкия народ. Нали тоя народ взема такова 
участие в историческите му съдбини? Срещу сърби и руси той не отправя 
стрелите на своя културен натиск. Не само защото не е така застрашен от 
тях. В отношенията между него и тях няма исторически обременено чув-
ство. Така българският народ, промисляйки своите съдбини, изяснява 
своята насока в живота, задачите и целите на своите борби, основанията 
си за по-честита участ, правото си за историческо обособение.

Българското историческо съзнание се изявява и в култа към историче-
ската личност. Към оная, която предвижда, използува и твори събития-
та, бележи военния, политическия или духовния строй и образ на народ 
и държава, създава, когато е необходимо, мисловно, чувствува и волево 
единство на народностна почва и устремява и вдъхновява за подвиг. Пър-
вите наши историографи излагат преди всичко политическата и военната 
ни история. И твърде оправдано. Това е било в духа, схващанията и въз-
можностите на времето. И не само у нас. Изложението у тия историци 
при това е личностно: случките, произшествията и събитията се съчета-
ват, излагат и тълкуват в свръзка с личността. Те не познават безлична 
история. Пък и по-късните български историци не отминават истори-
ческите личности. Нещо повече, те разширяват, допълнят и изясняват 
тяхната характеристика. И естествено е внушението, което иде от мина-
лото: личността, която е творила историята, трябва да бъде на почит. Тя 
се свързва с определени събития, с една или друга страница от миналото, 
с тоя или оня неин подвиг, с важен някой момент, става образ или сим-
вол на идея или епоха. Възвисяването и обожествяването на историче-
ската личност се поддържа и от народната психика. Сам народът в своята 
маса издига в култ личността, която се излъчва над човешката обикнове-
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ност. Юнашкият и хайдушкият епос най-ясно свидетелствуват за това. А 
и Възраждането, което е немислимо без пробуждането и възхождането 
на личността, подсиля култа към историческата личност. В съзнанието 
на българина творците на историческия живот се свеждат към царски-
те, военоначалническите и болярските кръгове. Оттам изхожда идеята, 
волята и водачеството на българската държавност. Там се изрича слово 
за мир и за война, промисля се народната участ, решават се съдбините на 
Българската държава. Всички тия държавни деятели са гледани през оча-
рованието на героическата идеализация. Чрез тях е проговарял геният на 
нацията, мощта на държавата. Обаче над всички тях се издига царят. По-
ради теократичното устройство на старата българска държава образът на 
царя се е чувствувал и виждал в сиянието на божията милост. Българското 
възраждане го вижда в същото осветление. Историческите изследвания 
не подравят5, а засилят култа към българския цар. Славата и величието 
обикновено се свързват с царската особа, пораженията и крушенията – 
повече с общото разстройство на народ и държава. Образът на царя в съз-
нанието на българина от това време е немислим без идеята за народност, 
за самодържавие и православие. Българският цар, изобщо, е представен 
в благосклонна светлина: той олицетворява държавната власт, народната 
мощ. Помазан от Бога, той е призван да управлява, да бди над народните 
съдбини, да брани от посегателство царството. Той пази светата Христо-
ва църква, грижи се за нейната чистота, следва нейните завети и идеали. 
Възраждането не развенчава нито един цар. Напротив, то възкресява от 
забрава множество царе, като увива с лавър челото не на едного. Особено 
ония, които са се оказали на висотата на историческите събития, които са 
проявили мъдрост и такт, прозорливост и чувство за преценка на лица и 
неща, които са се наложили със своя дух и своята воля и са се опиянявали 
от идеята за просторно и могъщо българско господарство. В някои цар-
ски фигури Възраждането влага свои настроения, схващания, копнения 
и намерения, изяснява чрез тях свои насоки и традиции, цели и задачи. 
И оценката, която прави тогавашното време на някои царски личности, 
бива препратена на бъдещето – и днес, при отсъствие на податки и сви-
детелства, тя остава, в общи линии, неизменна. Най-обичаните, най-из-
вестните и представителни царствени особи – това са Аспарух и Крум, 
символизиращи цялата североизточна стихия на българския народ и це-
лия му напор на Юг срещу Византия; Борис, образ на християнска право-
славна България; Симеон, олицетворение на бурния български копнеж по 
Цариград; Самуил, смъртно сразеният от трагедията на Беласица; Асен 
и Петър, символи на свободата; Калоян, устремен набег към Егея; Иван 
Асен II, герой на Клокотница, безстрашен меч срещу гърцизма, въплъще-

 5 подравям (остар.) – подкопавам, уронвам (бел. ред.).
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ние на идеята за Българска държава. Цар Иван Шишман е също така добре 
познат, дори той не е чужд на съчувствия, поради трагичната му гибел. 
Но над неговото име стои надгробният камък на отечеството. Имената на 
тия царе не са празни слова. Те са цяла история, жива, примамваща, трог-
ваща. Те са гордостта на нацията, силата ѝ, вярата ѝ. Говорят за възход, 
подем и величие, откриват нови възможности и надежди. Това са живи 
сенки, призовавани неведнъж от българина из миналото, за да го ободрят 
в дните на робството, за да му подскажат, че не бива да се унива, че трябва 
да се работи, като се бистри умът и напряга волята. От историята и чрез 
училището светлият образ на българския цар минава в широките народ-
ни слоеве, за да изпълни своето послание. А и българската действител-
ност му дава живот. Чрез нея той придобива смисъл и значение. Вярата в 
Русия е немислима без руския цар. Нали тоя цар е всевластен господар, 
неговото слово е закон, волята му – воля на Бога. Нали носи всички от-
личителни качества на онова царско достойнство, което е носил някога 
и българският цар. Той е защитник на Христовата църква, на правосла-
вието, на славянството. Неговата десница наистина е мощна, и тя може 
да бъде за българската земя закрилна, подпорна. Той неведнъж праща 
войските си към Дунава, мечтае да сложи кръста над „Света София“ в 
Цариград, издига глас на защита за православния Славянски юг. Но кул-
тът на историческата личност, на българския цар, се подкрепя от потай-
ните, скрити копнежи на българската душа. Контрастът между минало и 
сегашно не се възприема и установява бездетно от българина. Миналото 
властвува над него, той живее с неговите сенки и видения, но отхранва 
в себе си и блянове, възникнали на историческа почва, копнее да си по-
строи един нов живот, нова действителност. Това е волята за възвръщане 
на историята, за създаване на друг ред, за унищожение на робството, за 
нова Българска държава. Ако българският цар е гален в неговата душа, 
турският султан е обличан с ненавист, посрещан с ропот и недоволство. 
Защото султанът символизира турската мощ, турското владичество и 
надмощие. Всички безправия и злини, злосторства и насилия се вършат 
в негово име. Образите на Крали Марка и на Муса Кеседжия изразяват 
насоките на народното въображение: два свята, български и турски, са 
във взаимна борба; единият иска светлината, другият – мрак, първият е 
свобода, вторият – робство; право и справедливост, християнство и чо-
вечност срещу безправие и кривда, мохамеданство и безчовечност вър-
вят към решението на една потайна война. От тая борба ще излезе нещо 
ново: това е Българската държава със свой цар, със своя власт. Такъв сми-
съл имат и някои предания от българските земи за български царе: те ще 
възлязат, за да поведат наново своя народ към слава и величие. И не без 
умисъл образът на царя се съпровожда с образа на лъва. Поваленият лъв 
пак ще стане и ще седне гордо, победно при нозете на българския цар. 
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Тая мистична вяра в българския цар – че ще възлезе наново – минава във 
вяра в тайнствения Крали Марко, в тайнствения юнак, който спи в дебри-
те на Балкана, и ще се пробуди, когато настане за това доба, за да поведе 
народа към свобода. Дори и крайните български революционери рядко 
си представят българската държава без български цар. Толкова силно е 
внушението на историята.

Обаче българското историческо минало оставя три живи паметника 
за своето величие  – Преслав, Търново, Охрид. Историята не отминава 
мълком древните български столици. За Плиска тя много по-късно про-
говаря. Преслав е немислим без Бориса, Симеона, Петра. Без Първото 
българско царство. Той познава нашествията на чужди народи, особено 
на руси и византийци. В неговите стени се решава съдбата на Византия. 
Тук се кроят планове за нейното крушение. В него изгрява първият лъч 
на християнството. Тук се полагат основи на Българската православна 
църква. Първата литургия и първата проповед на славянския български 
език6 прозвучават под неговия небосклон. Тук са и най-добрите ученици 
на Кирила и Методия, първата просветна и книжовна школа. В тия зна-
ния са достатъчни, за да може Преслав да стане близък на българското 
сърце. Същото може да се каже и за Търново. В него изгрева свободата 
на българския народ. Асен и Петър, Калоян, Иван Асен ІІ от неговите 
ридове изпращат заповеди по българските земи. Тук Иван Александър 
занемарва царството си, Иван Шишман го загубва. И последният бъл-
гарски патриарх, разнесъл славата на българското слово по чужди земи, 
се разделя със сълзи на очи от своето паство. Но това, което казва исто-
рията, би било недостатъчно, ако самите столици не говореха направо, 
сами за себе си. Местните спомени и предания, особено в Търново, прех-
върляни от поколение на поколение, им придават историческо очарова-
ние, легендарна окраска, романтическа прелест. А и останките от дворци, 
черкви и сгради, неразрушени от човешка ръка или непроядени от зъба 
на времето, са живо свидетелство за един преминал живот, неоспоримо 
доказателство за някогашно величие. Историята не бива опровергана. 
Ако тя може да бъде измамна, ако на нея не може да се вярва, то рушеви-
ните, останките говорят с езика на самата правда. Ето тоя град, царски 
град Търново, който се възсиля да вземе блясъка на Цариград, да стане 
истинско средище на православието, трети Рим, претърпява разруха, 
каквато историята рядко познава. Ето той подклажда нагледно повели-
те на будно историческо съзнание – да се пази старината, да се издирва, 
да се проучва, за да се допълни и уясни картината на миналото, за да се 
осветли напълно трагичната съдба. Но старината не се търси само по-
ради повишения интерес към миналото, тя задоволява и едно основно 

 6 старобългарски език (бел. ред.)
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душевно разположение – съзерцанието на минала слава. Българският ис-
торизъм, повратът към миналото и относбата към сегашното през това 
минало, се отразява не само във формите на научното дирене и знание, но 
и чрез образите на наивното познание, чрез образите на въображението и 
трепетите на сърцето. Недоволството от сегашността извиква душевния 
стон над миналото. Елегичният плач над развалините изразява най-добре 
съзерцателния поглед на българина към залязлото величие. В тоя елеги-
зъм има доста много романтизъм. Това е общо явление през времето на 
романтизма – среща се в почти всички страни, засегнати от това духовно 
течение, особено в ония, които се намират под робство. Обаче българ-
ският елегичен романтизъм не е безизходен, безнадежден. В плача над 
преславските и търновските развалини долавяме мъката по загубената 
свобода на родината, по изчезналото нейно величие, но и убеждението, 
че нищо на тоя свет не е вечно, че историята не спира своя ход, че от 
рушевините може да възсияе нова слава. Старите столици са познали, 
вярно е, ужасът и разорението, кървите на поражението. Но те още не са 
загинали, българинът в тях още живее, животът се е придвижил напред, 
българският дух не е загинал. Не е ли това доказателство, че надеждата 
за утрешния ден не е без корени? Тоя бодър елегизъм намираме не само 
в исторически трудове, но и в поетически. Просвещенци, романтици и 
реалисти на нашето Възраждане, в бурния вихър на годините, се обеди-
няват в едно: Преслав и Търново наистина са символи на падение, но те 
са и символи на величие, а също така и надежди на възкресение. Българ-
ският духовен живот чувствува необходимост да има някои свети места, 
които да обединяват сърцата и умовете, да бъдат пример за назидание, да 
служат за знамение и предупреждение, и ги намира. Чувствува необходи-
мост от опорни точки за историческата памет на народа. Търново говори 
направо на сърцето и въображението. Тия, които са преживявали негова-
та историческа и природна романтика, са разнасяли гордо славата му из 
българската земя. Неговата святост се е поддържала и от религиозни спо-
мени и представи. В пазвите му са лежали мощите на светци и патриарси, 
на славния закрилник на българската земя – св. Иван Рилски. Религиоз-
ното съзнание на българина също така се поддържа от исторически спо-
мени. Църквата не може да се освободи от съзнанието, че тъкмо Търново 
е изпратило със сълзи и плач последния български патриарх Евтимий, че 
под неговите развалини е погребана свободата, независимостта ѝ. Не на-
празно и търновският митрополит през Възраждането носи титлата ек-
зарх на България. Верските различия между българи и турци допринасят 
доста много да се издигне старият престолен град като старинна крепост 
на българщината. В тая посока играе ролята на Охрид, свързан със св. 
Климента и св. Наума, и на Рилския манастир. И най-после, при войни, 
когато Турската империя е бивала разклащана, винаги Търново възсиява 
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като лъчезарна звезда на тъмния български небосклон. Надеждата в края 
на робството се свързва с престолния град. Това особено ясно е изтъкна-
то в поетическите произведения с исторически и бунтовнически мотиви. 
Не напразно там има предания, които са последица на нескриван копнеж 
по възстановка на Българското царство.

От особено значение за Възраждането е, че още в първите страници на 
българската историография се отправя поглед върху българския култу-
рен живот в миналото. Българинът познава някогашната своя просвета и 
култура. И виждайки своята просветна изостаналост, той се стреми да я 
превъзмогне, като знае, че някога е бил духовно богат. Значи, той не само 
е умиел да води бран, да строи държава, но и да гради култура. И сим-
вол на тая култура стават двамата солунски първоучители Кирил и Ме-
тодий. Култът на историческата личност се пренася и върху тях. А цялата 
съвкупност от знанията за личността и делото им задълбочава техния 
образ, за да се стигне, чрез въздействието на църква и училище, до все-
народен празник в тяхна памет. Независимо от празника на Светите сед-
мочисленици, поддържан грижовно от Църквата. Възраждането научава, 
че двамата братя съставят българска азбука, която прониква и у други 
славяни, превеждат Свещеното писание и богослужебни книги, полагат 
основи на славянско богослужение, на славянска писменост, просвета и 
култура. Техни ученици, изгонени от Моравия, идат в България, осно-
вават в Преслав и Охрид духовни огнища, спасяват от гибел славянска-
та култура, като следват неотстъпно делата и заветите им. Следователно 
делото на Кирила и Методия е немислимо, невъзможно без българското 
отечество. За възрожденеца те са българи от Солун, които, àко7 и да не 
вземат участие в покръстването на България, полагат основи на Българ-
ската църква. И вграждат делото си и себе си в нея. И цялата книжнина 
се свързва с църквата, която внася в страната ново българо-славянско и 
църковно-християнско мировъзрение. Така се създава Кирило-Методи-
евският църквославизъм, който оставя трайни следи в духовния и дър-
жавния живот на нацията. И не само през Първото, но и през Второто 
царство. А и през времето на робството. Българинът е имал, значи, не 
само свои царе, военачалници, велможи, но и книжовници, патриарси и 
светци. Свети Климент, първият славянски епископ, и свети Иван Рил-
ски, първият славянски боготърсител, не бележат ли една духовна въз-
вишеност? Той е бил способен и за духовен подвиг, той се е стремял към 
духовно просветление и възвишение. Чрез Кирила и Методия, сиреч чрез 
всички ония, които са работили в тяхно име и в техен идеал, българският 
народ излиза пръв измежду всички славяни на световно културно попри-
ще, създава, наред с латинската, еврейската и византийската, нова кул-

 7 àко (диал.)  – въпреки че (бел. ред.).
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тура, при това своя, народностна, на български език, обединява се в една 
духовна цялост, страната му става разсадник на славянска култура изоб-
що. Така, чрез свои мъдреци и водачи, той все е създал нещо, не е напраз-
но съществувал, осмислял е своя живот, вървял е към обожествяване на 
своята природа. И важното е, че Кирил и Методий не живеят само в едно 
минало, но и в едно наследие, от което черпи жизнени сили цял народ. 
Те са свързани с църковнославянската традиция в българския духовен 
живот. Разтворете, което искате книжовно дело, от цар Бориса насам до 
Възраждането, надникнете, в който искате по-устроен манастир, там все 
ще намерите живия спомен за тях, все ще почувствувате техни внуше-
ния. Не е случайно, че в първата българска история на тях се посвещават 
нарочно страници. А и Възраждането корени дълбоко в тая черковнос-
лавянска, Кирило-Методиевска традиция. Не Богомил, а Кирил стои в 
основата на Българското възраждане. Това е вътрешният смисъл на бъл-
гарското народностно движение. Богомилството, чиито последни следи 
намираме столетие след народната катастрофа в Търново, не се оказва 
творчески дейно в българския културен и обществен живот. Би трябвало 
да се очаква, че тъкмо то, което изразява ропотна народностна стихия, 
ще допринесе за обунтарването на българското съзнание. А виждаме об-
ратното. Българинът се гордее с подвига на Кирила и Методия, в него 
вижда духовното си величие, долавя нравствените си възможности, чув-
ствува историческите си заслуги. Двамата братя стават и тълкуватели и 
изразители на неговото народностно потекло. Култът към тях говори, че 
той схваща и духовната си същност като славянска. Чувствувайки ги от 
своя кръв и дух, те искат да бранят завещаното му от тях: езика, писмо-
то, книгата, църквата. А когато делото и подвигът им стават предмет на 
научно дирене и откритие, като биват по-основно осветлени и оценени, 
особено от усилията на чужди учени, цял народ вижда наследения огро-
мен духовен капитал. Разработва се ново културно мировъзрение, сложе-
но на историческа почва. Славянознанието бива немислимо без бълга-
рознанието. Българската култура требва да се приобщи към славянската, 
изхождайки от старата своя църковнославянска традиция. Българският 
език трябва да бъде сложен върху основите на църковнославянския, на 
старобългарския. Славянисти, сиреч учители и книжовници, познавачи 
на българската и славянска култура, се противопоставят на елинисти, на 
ония, които котвят със своето образование в елинската, гръцка просвета 
и култура. Българският славизъм бива подканен от повелите на живота 
да поведе културна борба срещу елинизма и елинизацията на българските 
земи. Той си изработва идеология, която поставя задача за нова българ-
ска славянска култура, за езиково, нравствено и културно обособение на 
българския народ, за независима Българска църква и за славянско брат-
ство и единение. Изпърво, когато се мисли, че църковнославянският език 
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е Кирило-Методиевски език, стига се дотам да се иска да се направи той 
език на българската писменост или на славянската взаимност, на славян-
ското взаимно общуване. Така се дохожда до сблъскване между българска 
и гръцка просвета и култура, което намира и израз в църковната борба. В 
тая борба, в която българинът трябваше да премери своята културна мощ, 
стоят Кирило-Методиевски завети. Ако някога българите са имали свой 
патриарх, защо да нямат и сега? Та не беше ли Кирил, който в борбата си 
срещу триезичната ерес, срещу тия, които мислеха, че богослужението 
може да се извършва само на еврейски, гръцки и латински, бранеше пра-
вото на съществуване на един нов, български, език, на една българска кул-
тура? Българските историци изтъкват жизнеността и независимостта на 
Българската църква, посочват нейния народностен характер, значението 
ѝ за изграждане физиономията на българския народ. И както някога тя 
се бори за своето равноправие с други църкви, за своята независимост, 
така и сега тя повежда борба да си възвърне това, което след поробяване-
то на България ѝ е било отнето. Кои са историческите ѝ доказателства? 
Какви са нуждите на нейното паство? Това са въпроси, които се задават 
на българите от ония, които желаят да държат в духовно порабощение8 
българския народ. Тук иде на помощ историческата култура на Възражда-
нето. Иде и чувството за действителността. Старата борба срещу визан-
тизма сега сякаш се обновява като борба срещу елинизма. И българите 
трябва да изтъкнат, че те притежават зад себе си вековна културна дей-
ност, че имат културно обработен език, че разполагат със сили за духовно 
строителство, способни са за развитие и напредък, годни са за църковна 
свобода, сиреч за народностно обединение и самостойно ръководство на 
културния си живот. И в тоя случай минало и сегашно се сплитат. Старата 
черковнославянска традиция, съхранила паметта за Кирила и Методия, 
запазила българския дух, изиграва една от най-хубавите роли в българ-
ския живот. Без нея, кой знае, какво би станало с българското народно-
стно съзнание, с българската култура, с българския народ. Случайно ли е 
това, че тоя народ забравя своите царе, но споменът за солунските братя 
никога не загасва в неговата памет? Че дори и най-крайните наши бунтари, 
които търсят не екзарха, а Караджата, издигат високо Кирило-Методи-
евския култ? Само културните му завоевания в миналото никой не можа 
да ги отнеме. А това означава, че никой не смогна да покори неговия дух.

След своето расово определение, езиково оформение, нравствено и 
идейно обособение, българският народ заживява с повишено съзнание за 
отечество и народност. И то като изхожда първом от исторически осно-
вания. Тъкмо историята разширява най-напред етнографско-географския 
му кръгозор. От нея той вижда какви са били границите на българските 

 8 порабощение (рус.) – робство (бел. ред.).
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земи, где се е подвизавал, где е развихрял своята мощ. Тия граници се 
рисуват в неговото историческо съзнание според най-смелите набези по 
Балканския полуостров на българските царе от Карпатите до Егея и от 
Черно море до Адриатика. Значи, Възраждането заживява с най-широ-
ките исторически предели на българското отечество. Обаче то не се са-
мозабравя. Разумността на нещата оправя един исторически идеал. И то 
с оглед на етнографските очертания на българската земя. Така се стига до 
ония граници, които биват определени в Сан Стефано. Никак не е стран-
но, че Сан Стефанска България биде създадена по-рано от Руско-турската 
война след Априлското въстание: тя живееше преди това в душата на цял 
народ. В не един исторически труд от това време намираме посочвания 
за населените с българи земи – не само в миналото, но и в сегашното. Из-
работените и издадените карти тогава ясно показват границите на бъл-
гарското отечество – от Дунава до Бяло море и от Черно море до Албан-
ските планини. Тази представа за просторността на българската родина 
наистина е знаменателна за Възраждането, като се знае, че при първите 
негови прояви географският хоризонт на българина е крайно органичен. 
Трябвало е да се посочат историческите граници, да се съгласуват те с ет-
нографските, за да се получи истинският образ на българското отечество. 
Тук нашият народ се въодушевява с право от един исторически идеал, но 
не стига до историческа мегаломания. Тук се изразява високо хуманният 
дух на нашето Възраждане. Колкото да е в напор и устрем, запленено от 
идеята за националността, то има чувство за чужди домогвания и права. 
Обаче то отбранява с достойнство заетите веднъж становища. В устано-
вяване границите на българското отечество то среща отпор от различни 
страни. И повежда идеологична борба, на историческа основа, за тяхното 
оправдание. На историческа почва то се сблъсква с идеята за Гръцкото 
отечество, изработена от гръцкото народностно възраждане. А послед-
ното живее с една голяма идея за възстановка на Византийската империя. 
Гърците се чувствуват преките наследници на Източната империя и тър-
сят историческите граници на новото свое отечество. А в границите на 
това отечество трябва да влязат, съгласно с подсказванията на историята, 
земите от Адриатическо до Черно море, с Албания, Македония и Тракия. 
Още повече, че идеалът за голямото гръцко отечество се подклажда и от 
някои деяния на короновани глави. Напр., проектът на Екатерина Велика 
за освобождение на Балкана от турско владичество предвижда възстано-
вяване на Византийската империя. Така се поражда една борба за грани-
ците на две отечества, които се набелязват според историческите внуше-
ния. И трябва да се подчертае, че Българското възраждане нанася голяма 
победа в борбата за българско отечество: то съкрушава гръцката „мегали 
идея“, унищожава византийските планове на вдъхновените гръцки патри-
оти. Сан Стефано е не само символ на свободна България, то е гробница и 
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на гръцка Византия. Тая победа не би била възможна, ако историческото 
право не биде подкрепено от естественото, ако етнографията не беше не-
умолима утвърдителна на историята. Но българското историческо съз-
нание бива смутено и от друго едно положение на нещата. Българското 
отечество трябва да се изгради върху развалините на Европейска Турция. 
Османските господари на Балканите нямат никакви исторически права. 
Тяхното право е насилието. Затова българската история подклажда та-
кава непримирима борба срещу това насилие. Възвръщането на всички 
борци за българско отечество към историята на нашето юначество и хай-
дутство засилват позициите на българската исторично-политическа иде-
ология. Ето защо Сан Стефано биде схванато от българския народ като 
тържество на един исторически идеал, носил го в душата си цяло столе-
тие. Затова и така болезнено се отекна в съзнанието му разлома на Сан 
Стефанска България. Твърде естествено е, че съзнанието за българско 
отечество, над което е работено години, е немислимо без понятието за 
българска народност. И, наистина, това население, което е било пръснато 
по земите на Балканите, бързо става народ, а по-късно и народност, коя-
то има свое минало, свое сегашно и свое бъдеще, която е изминала един 
исторически път и има исторически задачи. Тая народност трябва да из-
пълни повелите на своето битие, да разреши „историко-политическата 
задача на своето съществуване“. А тая задача Възраждането я определя 
така: българският народ трябва да осмисли своя живот, да се освободи от 
нравственото разтление на византизма, да се приобщи към европеизма, 
но критично, без сляпо подражание, да се ослони на духовните си, чисти 
и здрави, сили, да разреши източния въпрос, сиреч да изгони Турция от 
Европа, да се устрои в своето отечество и да вземе участие в умственото 
и нравственото развитие на човечеството. Не стане ли това, той е застра-
шен от морална разруха, от разгром на народната енергия, от ново духов-
но робство, от гибел. Българската история може да бъде и в случая добра 
наставница. Именно тя показва, че народност и родина в историческа-
та си съдба са неделими. Тая неделимост се изразява в насоките на бъл-
гарската национална политика. Българското възраждане намира сили да 
обоснове тая политика не само исторично, но и стопански, етнографски 
и географски. Разбира се, най-добре я обосновава исторически и етног-
рафски. Важното е да се изтъкне, че то, като смогва да изработи българ-
ската народност на историческа основа, успява да я наложи на Европа, в 
смисъл, че тя бива призната от нея, а също така и нейните права. Естест-
вено, в тия исторически основания за българската народност има голяма 
мярка от наивност. Но тъкмо затова българинът на Възраждането е си-
лен. Защото живее и със сърцето, и с въображението си. Иначе неговата 
психична издръжливост не би била възможна. Идеята за българската на-
родност и за българското отечество е стоплена от един самопроизволен 
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исторически мистицизъм. Много пъти вярата е по-силна от факта. Тя си 
има своя логика. И когато победи, тя изменя и фактическото положение. 
Българската национална политика през това време е окрилена от прояс-
нено вече историческо съзнание. И тя печели успехи, докато се движи в 
обсег на действие само на Балкана. Но щом изявява върховна национална 
мощ, щом зад нея стои силата на нацията и на отечеството, застрашава 
интереси на извънбалкански земи, тя почва да губи. Исторически тя става 
вече доста обременена, остава не особено подвижна, изгубва поглед за 
действителността.

Историческото съзнание на българския народ през Възраждането е 
най-сигурният негов щит. То се оказва крайно благотворно за него. То 
е сила, която играе благотворна роля в неговия живот. Обикновено ние 
забравяме, колко много дължим и колко много зависим от ония, които са 
били преди нас. Дори и когато мислим, че се намираме напълно под въз-
действието на своето съвремие. Какво остава пък, когато мерим и пре-
ценяваме с внушенията на далечно историчното? Не бива да се забравя 
при това, че, връщайки се към своето историческо минало, българинът 
никога не престава да мисли за сегашното. Неговата воля никога не е била 
приспивана, въображението му не възкресява само образа на древно ве-
личие, чувството му не знае само ограничените форми на елегичния стон 
над минала слава. Не съзерцание, а деяние, не бягство от живота, а борба 
с него – с това се изчерпва посоката на неговата воля. И много обясни-
мо е, защо през Възраждането нашият народ, независимо от своя нрав, 
проявява прекомерно развита, дейна и творческа воля. И може би от из-
лишен изблик на тая воля той понася неведнъж разочарования и стра-
дания. Въпреки че той поглежда трезво и практично на своето минало, 
че е искал да черпи от него поука и назидание. И благодарение на това 
съчетание на минало и сегашно, на исторично и съвременно, той може да 
се справи с някои несгоди в своя жизнен път, да използва разумно както 
своята история, така и своята съвременност. Така чрез историята наши-
ят народ се освобождава от чувството си на принизеност, усамотеност, 
изоставеност. Той заживява с чувство на народностна гордост, на расово 
достойнство. Чрез нея той си уяснява своето битие, своя ход във векове-
те и си изработва културни традиции. Изяснява си своя образ, познава 
по-основно присъщното нему, останало непроменено, въпреки всички 
промени. Изработва си представа за своето отечество, за просторността 
му и за съдбините му. Заживява с познания и чувство за своето кръвно, 
жизнено и исторично, духовно и нравствено единство. Укрепва се и се 
затвърждава в своето народностно съзнание. От племе става народ, става 
народност, която не е случайно създадена и която има своя мисия в света. 
Само такъв народ, просветен и възвисен, може да си поставя задачи, да 
си изработва програми за дейност, да се унася в идеали с оглед на под-
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сказванията и повелите на момента. И да страда и да се бори за тях, да 
изнемогва и да мре в тяхно име. Само така духовно устроен, той може да 
създава идейни течения и движения, да излъчва из недрата си личности, 
малки и големи, мъченици и герои, да изтръгва победи, и то такива, от 
които зависи цялото му съществуване. Такъв народ може да знае своите 
исторически права, да ги изнася на обсъждане и да иска тяхното осъщест-
вяване. А именно: право на землищно владение и утвърждение, право на 
народностно съществуване, право на стопанска, духовна и политическа 
независимост. Такъв народ може да схваща цената и значението на ес-
тествените права на човека и гражданина, на народите – право на съвест 
и свобода, на вероизповедание и самоуправление, на народностно само-
определение. Вярно е, че историческите права невинаги са меродавни в 
живота. А също и правата на човека, особено там, гдето владее силата. 
Но когато зад тях стоят естествените права на човека, на гражданина и 
на народите, те добиват особена тежест. И няма сила, която би могла да 
ги унищожи. Защото естественото право е окрилено от историческо съз-
нание, което дава мощ и устрем на волята, дава вдъхновение, без което е 
немислим какъвто и да е героически подвиг.

Българското народностно възраждане е българска народностна рево-
люция – стопанска, духовна и политическа. А в корените на тая револю-
ция стои историографията, историческото съзнание. Възведем ли това 
време под знака на западноевропейските идейни движения, виждаме в 
него отраженията на Просвещението, на Романтизма, на Реализма и По-
зитивизма. Обаче преобладават в него настроенията и идеите на Роман-
тизма. Знаем, че историята става на Запад предмет за проучване и изслед-
ване, при повишен интерес, преди Великата френска революция. Знаем, 
че народностната идея е рожба на романтизма. Естествените права на 
човека и гражданина след революцията настойчиво бидоха възвестявани 
и търсени, макар и по-късно, от Реализма. Особена роля играе тук ро-
мантизмът на историческа почва. И ненапразно историческият роман-
тизъм се свързва с хайдушко-революционния. Излишно е да посочваме 
примери. Какво показва това? Не потвърждава ли, че българското исто-
рическо съзнание е дейна мощ, че то не губи връзка със сегашността, че 
то подтиква волята към дело? И че българският национален романтизъм 
изобщо е деен, не съзерцателен, бурен, пълен с натиск и устрем, жизнет-
ворен, пълен с нравствен патос, във висша степен с практически идеали-
зъм? Който се занимава с етика, не може да не мисли за човека. А нашият 
романтизъм, мислейки за българина, не можеше да не взема в съображе-
ние условията на неговия живот. И той излива целия свой ропот срещу 
едно положение, което е отрицание на всяка етика, на едно историческо 
минало, и което е в противоречие с едно историческо и народностно съз-
нание. И оттук неговият борчески характер. Най-напред на българина 
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престои да се освободи от икономическо робство. Неговото историческо 
самолюбие е засегнато: може ли той, потомък на един славен род, да бъде 
толкова обществено унизен? И оттук подтици за дейност, независимо от 
други, които му дава нагонът за самосъхрана: той трябва да бъде госпо-
дар, да бъде материално независим, да диктува на своите поробители. И 
затова търси правото си свободно да разполага със себе си, иска свое-
то самоопределение, освобождение от гръцко духовно надвластие, цър-
ковна независимост. А по-късно и своята политическа независимост. Но 
тия три основни устреми за свобода намираме загатнати още в първите 
трудове от исторически характер. Та те лежат в основата на българския 
национален романтизъм. Затова българската революция е преди всичко 
една национална революция. Най-непосредно и най-бурно българският 
народ разразява своята стихия в революцията, която има на знамето си 
възгласа: „Свобода или смърт“. Тази революция изтъква като свой образ 
Балкана. А в дебрите на тая планина са стаени множество исторически 
предания и легенди. Смисълът ѝ е изяснен от хода на българския народ 
след като над неговото небе възсиява турският полумесец. Априлското 
въстание е последният отблясък на една революционна романтика. Рядко 
други въстания в историята са имали такъв непосредствен политически 
успех – освобождението на един народ от иго. Защото, макар и да не прите-
жават верен окомер за едно действително положение, българските бун-
тари доловиха правилно историческия момент. Силите им измениха, но 
времето не. И ако българският национален романтизъм празнува своята 
последна победа на Шипка, то не е случайно. За тая победа се е копнеело 
от нацията стотици години, работило се е повече от столетие, за да може 
чрез нея да проговори в един ден цял народ. Историческото съзнание на 
българина не може да се откъсне от нея.

Българското възраждане е немислимо без народностно съзнание. А 
последното е невъзможно без историческо съзнание. И никак не е чудно, 
че българските народни будители са отдавали такова голямо значение на 
историята. Дори при първите появи на нашата историографска наука, ос-
новният въпрос, който те си поставят е: каква е ползата от историята? И 
вгледайте се в нашия културен живот през това време: крайна разработ-
ка и развитие на хуманитарните науки в надмощие над естествените. А в 
хуманитарните науки преднина вземат тия, които имат някакво по-оп-
ределено отношение към проблемите на тогавашната съвременност: ис-
тория, археология, славянска филология, етнография и фолклор, лите-
ратурна наука. Историята, като възпитателна мощ, стои на преден план. 
А славянската филология, подпомагана от историята, се слага също така 
на исторична основа. Нашият народен будител е преди всичко историк, 
филолог, археолог, политик. Доста рядко естественик. Българинът на 
Възраждането се интересува от човека и неговата природа. От външния 
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свет – дотолкова, доколкото требва да опознае своето отечество. Затова 
той схваща цената и значението на историята. Чрез нея той иска да познае 
света, родината си, себе си. Иска да се научи, как се управляват госпо-
дарства, как те се създават и унищожават, как се възвишават и провалят. 
Желае да знае, как се изработва гражданско съзнание, обществено чув-
ство, народностно благоденствие. Да се убеди, че светът не е постоянен, 
че в него стават промени, често пъти мимо9 човешката воля. Да види, че 
когато няма разум в една управна система, държавата клони към гибел. 
И най-важното  – да схване, че историята често си отмъщава, че има 
една историческа правда и справедливост, която не закъснява да покаже 
своя меч. Че тая справедливост въстава пред човешкия поглед като ня-
какъв върховен промислител, който въздава на всеки народ по деянията 
му, който не забравя, като в дни на просветление изрича своята присъ-
да. Тая вяра в тържеството на историчната правда стига до религиозен 
мистицизъм. Никой не може да предвиди как ще се завърти колелото на 
историята. Много народи, които с падали, са ставали за нов живот. И ни-
кой народ, паднал в унижение, да не мисли, че е забравен, стига той да 
не забрави себе си, да се изостави, да не престане да работи за своето 
нравствено укрепяване и възвисяване. Българското историческо съзна-
ние през героичните дни на Възраждането дава крила на всеотдайно пре-
клонение пред свободата, на вяра в гения на българския народ и в него-
вото близко възкресение. Няма никакво съмнение, че това историческо 
съзнание остава будно и дейно и след Освобождението. Българският на-
род не можеше веднага да преживее един обрат, отведнъж да превъзмогне 
своето исторично минало, сраснало дълбоко с нравственото му битие. 
Четири десетилетия той се готви, бори и воюва, за да осъществи един от 
най-големите идеали на Възраждането – Сан Стефанска България. Води 
кървава борба за един романтически идеал, за едно внушение от времето 
на националния романтизъм. Дали той ще превъзмогне съдържанието на 
възрожденското историческо съзнание? Дали съобразно новите полити-
чески условия в света, задълбочавайки и разширявайки историческото 
си съзнание, ще поиска да се освободи от досегашното морално бреме 
на историята, ще потърси нова ориентация за момента, ще намери нови 
средства, за да си обезпечи съществуване – независимо, достойно, гордо 
и честно? Може би в един трагизъм истинският героизъм на спасението 
е, без да изкореняваш из душата си завета на миналото, да си поставиш 
нов идеал, като намериш и най-прекия път към него.

 9 мимо (остар.) – въпреки (бел. ред.).



56

Отец Паисий: Обществено-културно-политическо списание,  
Год. ІХ, 1934, № 9, с. 21–26

ЗА БУДИТЕЛЯ  
И ЗА БУДИТЕЛСКОТО 1

У нас често се говори за будител, за будителско послание, за народен 
будител. И като че ли всеки има чувство за съдържанието на тия по-

нятия, без да се отдава на размисъл, дали би могъл да го изчерпи напъл-
но, да определи точно неговите граници. И да се говори за будител и за 
будителско, то не значи да се разорава целина. И все пак не биха били 
излишни усилията да се изясни и промисли психологично, социологично 
и исторично един образ – образът на народния будител, що всеки, малко 
или повече образован, носи в душата си като скъпо достояние.

Не е необходимо да се прави етимологичен разбор. Но да се вникне в 
смисъла на глагола будя, би било полезно като отправна точка на по ната-
тъшни разсъждения. Будя е начало на езикова върволица – подбудя, съ-
буди, разбудя, добудя, избудя, обудя, пробудя; пробуда, подбуда, разбуда, 
будител, подбудител. Будя – това означава, че дигам някого от сън. Не 
тоя, който е мъртъв, а който е жив. Трябва да се мине от подсъзнание към 
съзнание. Будителското, значи, е свързано с известно осъзнаване, с при-
веждане към съзнателна дейност. Оттук бдя (бдител, бдение, бдително), 
сиреч стоя буден, държа напрегнато съзнанието си. Бъд и вечер, бъдник – 
пак изразяват тая обеност в душевното състояние. Затова будя може да 
означава и друго: раздвижвам, сепвам, разпръсвам, обръщам внимание 
на нещо, отправям духовния взор в някоя посока, давам нови нагледи,2 
допринасям за опомняне, за свестяване. Значи, засягам както предметно-
то, така и емоционалното съзнание. Още: пръскам знания, идеи – нови, 
непознати за едното или за мнозина; казвам нещо, което изненадва, от-
кривам нов поглед, кръгозор. Или: подканям, подбутвам, подтиквам към 

 1 Статията разкрива словотворческите интереси на Борис Йоцов, насочени към завоюване 
на нови смислови нюанси чрез произведени от общ корен словообразувания. (бел. ред.).

 2 нàглед, нàгледи – отглаголно съществително от „онагледявам“: 1) Ползвам материали, 
текст, снимки, демонстрирам някакъв опит, за да подкрепя научна теза, теория, идея 
и под.; 2) илюстрирам (бел. ред.).



57

мисъл, към движение, към дело. Значи, засягам не само мисловното съз-
нание, но и волята. Буди се и оня, който проявява съзнание, който не е в 
сън, но чиято душевна дейност не е достатъчно напрегната, жива, будна. 
Неговото съзнание трябва да бъде отправено към друга област на дей-
ност, да му бъде посочен нов хоризонт. Най-после, буди се и оня, чието 
съзнание може да бъде богато с представи емоции и идеи, и все пак да ни 
се струва, че е някак ленно, не е доста подвижно, че трябва да го стреснем, 
да се одейнѝ, да се направи дейна волята. Будя в най-широк смисъл зна-
чи – въздействувам върху цялостното съзнание в една или друга посока, 
като не оставям спокойна и волята. Затуй будителското крие в себе си 
известна активност.

Оттук – будител, деятелно име, което има богато съдържание, пряко 
и преносно. И най-простото определение на будител: човек, който буди, 
пробужда, който върши дейност, що въздействува върху съзнанието на 
други. Тая дейност говори вече за определен психологически тип. Защото 
не всеки може да бъде будител. За да бъде такъв, това зависи от темпера-
мент, характер, образование, дори и от среда и момент, които определят 
в известен смисъл и мироглед. Будителят не може да бъде съзерцател, – 
той е чинител, двигател, борец. Вътрешно пъргав, подвижен, жив, все 
напрегнат, устремен, той винаги изявява завидна енергия на духа. Био-
логично той е жизнерадостен, оптимизъмът му е необходим за живота, 
за да може да осъществи своето творческо аз. Прицелна точка на всички 
негови усилия е животът, не това, което е отвъд него, а което е в него, 
което го утвърждава, осмисля, разхубавява. Работата за него е насъщна 
необходимост. Той е не само дееспособен, но и делотворен. Той трябва 
да създава, да твори блага, ценности от по-висш разред. Упоритостта го 
следва, когато е необходимо да покаже своята личност, да отбрани из-
вестна позиция или да завладее някоя линия, отгдето най-сигурно може 
да извърши своя напад3. В темперамента си той е обикновено революцио-
нер, в характера си – борец, в идеологията си напредничав и устремен. 
Изтъкнал в дейността си духовното същество у себе си, богатството му 
са идеите, а наследието, което остава – светли завети за живота. Твър-
дост в преследване на целта, решителност и смелост в борбата, безко-
ристност в деянията, съзнание за отговорност – дават крила на неговия 
нравствен идеализъм. Той не би намерил оправдание на своето същест-
вуване, ако няма обект за въздействие. А за това се изисква, колкото е 
възможно, по-крайно освобождение от личен, дребнав или горд егоизъм. 
Той е немислим в тая си духовна структура, ако не живее с мисъл и воля 
да изяви себе си в усилията и борбите за натрупване на блага, които биха 
били от полза за възможното най-голямо количество. Утилитарист в ети-

 3 нàпад (остар.) – нападение (бел. ред.).
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ката си, той е прагматик в жизнената си философия. Идеите, които сам 
създава, които популяризира или пък оделотворява, са толкова ценни, 
доколкото отговарят на нравствен или обществен императив. Духовното 
му съдържание не би могло да бъде благодатно за други, ако качествата 
на неговата личност не обуславят умение за въздействие. Той има чув-
ство за такт и мярка, когато не е лишен от усет за очевидност и за реал-
ност. Навременност и активност – това са най-надеждните му оръжия. 
Колкото е по-мощна личност, толкова по-лесно влияе. Отзивчивост и 
съчувственост, любов към човека, преданост на делото, жажда за подвиг 
му проправят най-лек път до чуждото сърце. Рационалист или романтик, 
реалист или позитивист, той винаги остава единен, неизменен – в пок-
лонничеството си на идеала, на вярата в човека, в Бога и света.

Будителят може да бъде многолик в своята дейност, според средата, в 
която работи, според характера на идеите и делото си. Той може да бъде 
просветен будител, нравствен и религиозен, политически, и пр. Ако 
работи в областта на индустрията, земеделието, търговията, тогава ще 
получи и съответното си наименование. Значението му тук се изтъква 
в някои празници на дружества, на предприятия, заведения. По-друго 
е то, когато дейността му е свързана с известно съсловие. Работниче-
ско съсловие, земеделско, занаятчийско имат и могат да имат свои, съ-
словни будители. Ограничени в простор на въздействие, те имат често 
пъти по-голямо обществено значение. Колкото по-дейна е била волята 
им, колкото повече нови идеи са донесли и внедрили в определената об-
ществена среда, като са прояснили съсловното или класово съзнание, 
толкова и по-голям е и техният лик. Апостоли, преобразователи и иде-
олози, те владеят душите с химеричността на едно по-добро бъдеще, с 
трайността на делото си, с фанатичността на личния си подвиг. Често 
пъти значението им надхвърля границите на съсловието, класата  – то 
става всенародно и общочовешко. Същото не може да се каже и за народ-
ния будител. Той има по-широк простор за дейност. Личното, занаят-
ното и съсловното у него е сподавено – на преден план стои народното, 
народностното. Свързан неразделно с народа, когото буди, той мъчно 
може да проникне в средите на други предели. Често пъти дори той води 
борба срещу домогванията на други народи. Затова името му, делото и 
славата му остават затворени от етнографски и политически граници. 
Почитта, която се отдава в чужбина на един народ, се отдава и на неговия 
будител. Друг народ може да се прекланя пред величието му, да се учудва 
на делото му, но той никога не може да го чувствува като свой. В роди-
ната си обаче тоя будител е обкръжен с най-предана почит и обич. Той 
става представител на нацията, чрез него тя се разкрива, осмисля своя 
жизнен път. Най-после, има люде, които се издигат над време и прос-
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транство, които историята е обезсмъртила, направила ги е завещание на 
цялото човечество. Това са световни будители.

Естествено, не всички будители са еднакво ценни и еднакво важни. 
Най-честити са ония, които, покрай личните си заложби, имат предим-
ствата на своята среда, благодатта на своята раса, озарението на истори-
ческия момент. Не е без значение за един будител от каква среда излиза и 
в каква ще действува. Похабена среда в напора си за изява не ще догони 
висок връх. В трагизма на своята безпомощност тя ще чака дълго, докато 
родилните ѝ мъки се увенчаят с плод. И какъв ще бъде той? Най-малко-
то, не  – такъв, какъвто е мечтала! Такъв будител носи проклятието си 
още в своето зачатие. Вездесъщият му знак ще бъде: най-големи усилия, 
най-малки последици. И все пак делото му не е загубено, защото не е 
безплодно. Той сее за бъдещето, за да подготви в средата си оногова, ко-
гото тя чака. Даровитата раса, биологично и исторично, по-често ражда 
даровити синове. А между толкова даровити рожби ще има по-много и 
повече одарени будители. От нея можем да очакваме дарове за цялото 
човечество. Особено във важни исторически моменти. Има нещо стран-
но в появата на будител, над който е работила години и години цялата 
нация в своя исторически ход, по когото историята е копнеела, когото 
животът позовава във важен момент от своето развитие. Той е избраник 
и галеник на съдбата, има първенство в начинания и идеи, в прозрения 
и предричания. Той е предел, синур на времето, с него се завършва един 
жизнен кръг и се започва нов. Делото му е проява на божествена воля, 
словото му е пророческо. Особено, когато душата му отразява вечната 
мъдрост, когато остава съсъд на вечни копнежи и домогвания. Будителят 
обикновено е плод на развитие, бавно или ускорено. Той е очакван или 
идва ненадейно. Но и когато е неочакван, при анализа на обективните 
условия на неговата поява, пак се оказва, че всъщност няма никаква изне-
нада. Някога той е свод на своята епоха, друг път сякаш няма нищо общо 
с нея, – открива нов свят, чертае други изгледи на духовен развой, непо-
знати завоевания на човешкия дух. В такъв случай той се открива като ду-
ховен революционер, като човек, който е дошъл да каже нещо неизвестно 
на света. Некога обаче той представя, в една или друга степен, синтеза 
между вчера и днес – дори и в най-неочакваните си моменти, той зави-
си доста много от миналото. Линията на традицията мъчно се прекъсва. 
Бидейки резултат, будителят става източник пък на нов живот. Не би бил 
такъв, ако не почне да въздействува на среда, на развитие, на движение, 
на идващите след него поколения. Когато неговото въздействие е бързо, 
мощно, непредполагано, то значи, че средата му е вече подготвена. Върви 
ли то бавно, тогава той сигурно е изпреварил доста съвременниците си. В 
мъката му, че не е разбиран, че не е оценяван добре, въпреки всичко, няма 
безизходност. Дълбоко в нея грее надеждата, че той ще заживее един ден 
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в съзнанието на просветлените от него. Дългът му да буди го застава ви-
наги да избързва – той не би бил будител, ако не се издигне над време и 
среда, и ако не живее с вяра в бъдещето Колкото е по-голямо духовното 
разстояние между него и средата му, толкова той е по-близко до важен 
исторически момент, който по-късно очертава своето съдържание. Ако 
е богато надарен, той може да прехвърли с името си пределите на епо-
хата, и да се открие в сянката на вековете като вожд и пророк. И колкото 
по-дълбоко прониква с идеи, дело и личност в духовния живот на поколе-
нията, толкова е по-могъщ неговият образ.

Народният будител, българският народен будител, се открива с всич-
ки качества на будителя изобщо, но и с други, само нему присъщи. Той е 
създание на наши условия, на нашата историческа съдба, на българска-
та воля да измени нейните повели. Обикновено у нас неговият образ се 
схваща двояко. От една страна, това е наш деец, работил преди Освобож-
дението, през време на робството, в полза на своя народ. От друга – това 
е ревнител изобщо за доброто на своя народ, за неговата духовна, нрав-
ствена и политическа възмога4. И днес мнозина казват за някого, във въз-
торжен или в малко ироничен смисъл – „народен будител“. Потърси ли се 
историческият образ, тогава се идва до следното му очертание. В исто-
рическото си развитие нашият народ, още от най-ранните години на своя 
живот, е имал люде, които са го просвещавали, издигали са го нравствено, 
насочвали са неговите съдбини. Значи, народният будител не се свързва с 
робството, а още от първите години на българския политически и духовен 
живот. В такъв случай неговият пръв образ е св. Климент Охридски. След 
тоя първоучител се редят, до Освобождението, или до днес, толкова още. 
Народен будител, като културно-исторично понятие, има обаче по-друг 
смисъл. Такъв тип деятел имат и други народи – чехи, словаци, хървати, 
сърби. Исторически той се явява от втората половина на ХVШ век и за-
пълня изобщо първата половина на миналия. Значи, свързан е с времето 
на Възраждането – на Просвещенството и на Романтизма. Народът е бил 
в робство, губил е своята народностна свяст – явява се будителят и със 
своята дейност го опомва, заставя го да се осъзнае. Будителят е свързан 
с народностната идея, с пробуждащото се национално съзнание, с въз-
раждането на народа. И както „ренесанс“, като културно-историчен тер-
мин, не се покрива у нас винаги с „възраждане“, така „народен будител“ 
има като понятие свое определено исторично съдържание. В такъв поглед 
пред нас ясно се очертава образът на народния будител. Той се откройва 
за пръв път, когато се явяват дейци като Христофор Жефарович, Йосиф 
Брадати, Паисий Хилендарски. Понеже Паисий е най-крупната фигура 

 4 възмога (книж.) – от възмогвам, възмогвам се: 1) овладявам някакво силно чувство; 
надмогвам, преодолявам, превъзмогвам 2) забогатявам (бел. ред.).
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между тях, него вземаме, с пълно основание, за първия лик на нашия на-
роден будител. След него се редят толкова имена – все на дейци като него. 
Тъй като нашият народ след Кримската война е вече пробуден, осъзнат, не 
е основателно, излезем ли от исторично становище, да определяме дей-
ците след това време, като народни будители. Нашият будител расне през 
времето на народното просветничество и националния романтизъм. От 
1853 г. народът вече води борба за своето икономическо, духовно и поли-
тическо освобождение. Това е епоха на народностна борба, на народност-
но поборничество. Но тъй като и тая епоха е свързана пак с робски живот, 
тъй като будителската работа още не е свършена, би могло, като се излезе 
от по-широко и по-свободно гледище, и нейните дейци, народни побор-
ници, да минат като народни будители. Излезе ли се вън от границите 
на народен будител като исторично и културно понятие тогава можем да 
търсим будители на народа и след Освобождението. Трябва обаче, когато 
боравим с това понятие, да не забравяме неговото истинско първично 
значение, което се определя от времето, в което се явява народния буди-
тел. Защото мнозина, от незнание или недоглеждане, слагат границите на 
Българското народностно възраждане до Освободителната война, когато 
те са до Кримската. И както „романтизъм“ означава не само момент от 
духовното развитие на Европа, но и едно постоянно, вечно, бихме казали, 
състояние на човешкия дух, така и „народен будител“ може да се измести 
от историческите рамки и да стане образ изобщо на будителска дейност 
сред народа, – в най-широк смисъл, на будителското у човека.

Схванем ли така образа на народния будител, не можем да не се за-
мислим за Деня на народните будители у нас, в който цял народ, чрез 
своята младеж най-вече, отдава почит и благодарност на тия, които са 
го подтикнали да се осъзнае. Тоя ден не може да бъде друг, освен ден на 
някой народен будител. А такъв може да бъде денят на св. Климента Ох-
ридски или на Паисия Хилендарски. С оглед на съжденията, които из-
казахме вече, най-оправдано ще бъде, ако денят на Паисия бъде ден на 
народните будители. Тогава ще се чествува не само народният труженик, 
ще се изявява не само силата на народностната идея, но ще се скланя чело 
в смирение и удивление и пред будителското у българина.
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Златорог: Месечно списание,  
Год. IV, 1923, № 4, с. 225–234.

НАШИЯТ ХЕРОИЧЕН ЕПОС

Откърмен в робска епоха, нашият хероичен епос затваря мъката на на-
рода и волята му да я победи – издигайки култа на личности, които се 

поставят над условията със своя борчески дух, с възвишените си пориви, 
с неуморимите си стремежи за свобода.

Хероичното е изобразено и като физическо начало, и като психическо. 
Дадено е повече в действие, в подвиг, в борба на грубата сила. Разбира 
се, идеализирано е до прекалени размери, стига понякога до наивен хи-
перболизъм. В необикновеността на тялото, в облеклото на юнаците, в 
походката, във въоръжението, в приключенията и борбите, в живота им 
изобщо, се долавя стила на необикновена величавост. Някои от тях имат 
много сърца (Груица – дванадесет, Дукадинче – три, Муса Кеседжия, Жъл-
та Базиргяна – също) и затуй изтрайват продължителна борба: борбите 
им са денонощни, стихийни; пият и се хранят по цели недели; боздугани-
те им тежат от седемдесет до триста оки1; ходят в тайнствени места, там 
дето никой не е минавал и пр. Трябва да забележим обаче, че хероизмът е 
съпроводен неведнъж с хитрост, измама (Крали Марко надвива с хитрост 
дете Дукадинче, Беле от Костур, Черен Арап, Жълта Базиргяна2) – под-
чертава се не само Ахилесовското, но и Одисеевското начало. Често на-
родният певец нарича Марко „итри гявол“ – пък и сам Бог го благославя 
да побеждава не само със сила, но и с хитрост.

Хероизмът се мотивира еднакво от душевен подем, от екзалтация, от 
„кипване“, както се казва в епоса, и от етични идеи, от едно нравствено съз-
нание. Стихийността иде повече от емоционалната страна на това съзна-
ние, ала непоколебимостта и трайността – от мисловната. Идеята, опре-
делената цел, дава възвишения устрем на хероичното, неговото жизнено 
значение. Ето защо най-възвишен е хероизмът там, дето идеите и емоциите 
са в хармония. Хероите неведнъж изпадат в отчаяние, обаче със силата на 

 1 ока – старинна мярка за тежина, равна на 1,28 кг. (бел. ред.).
 2 За  подробна характеристика на всички герои в текста вж. СбНУ, т. 53. Български юнашки 

епос. София: БАН, 1971, (бел. ред.).
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идеята, превърната във воля, го побеждават. Тук вече може да се говори за 
духовен хероизъм, който често се задълбочава и драматизира. Страданието 
си хероите изразяват с вик, плач, сълзи, с удряне на ръка о коляното (както 
Ахилес, когато узнава за смъртта на Патрокъл); колебанията – с кършене 
на ръце, с нервно и бързо ходене, с чудене; потреса – със закриване на очи, 
с липса на охота за ядене и пиене; угризенията на съвестта – с молби, са-
мопризнания, изповеди. Най-дълбоко е страданието им, когато се поражда 
от конфликта между човек и херой, между дълга и личното безсилие. Ето 
защо, ако физическият хероизъм се проявява в издръжливост при нес-
годи, в надпревара между юнаците, в надхвърляне на камък и боздуган, в 
надрипване3, в надпиване, в устояване срещу жажда, при облог, духовният 
се чувствува в страданието и преодоляването му, в борбата за осъществя-
ването на идеи, в отстояването на високи човешки и национални права. 
Тъй че, ако искаме да характеризираме кратко хероичното в нашия епос, 
трябва да кажем, че то е дадено не с войнствен, а с морален патос.

Идеализацията на хероичното в различните моменти на робския жи-
вот не е била еднаква. Можем да отбележим един процес на развенчаване 
на юнаците, на приближаването им до обикновения човек. Колкото хе-
роичното да се носи от тайнствени сили, то не може да победи човешкия 
жребий. Не може да преодолее тъмните закони на природата, на съдба-
та – една нерадостна идея, под чийто знак е целият епос. Марко не може 
да избегне това, което са нарекли орисниците: той бие с боздуган баща 
си; заради своята неразумна гордост (да би имала ръка земята, и нея би 
подигнал и завъртял!) получава страшно наказание от Бога; Сталакинин 
Тодор и Марко при разкритието на св. Илия (че турците са Божие наказа-
ние) престават да се бият, защото съзнават, че не могат да се борят с Бога. 
Значи границите на хероичното у човека не отиват до безкрайност. Оттук 
иде примирителното християнско просветление – срещу Бога и без Бога 
не може. Оттук се отива и по-далеч: почти всички юнаци почват дело в 
името на Бога, чувстват силата му и се уповават нему.

Това принизяване на хероичното и човешкото под божественото про-
дължава по-нататък, в пълно съгласие с духа на времето. От приказ-
но-митичните образи на децата Дукадинче, Седмомешче, Малечково, 
Голомеше, които сякаш олицетворяват непобедимата сила на природата, 
се минава към Крали Марко, Секула, Янкула, Болен Дойчин, Дебел Но-
вак, Рельо Крилатица, Лютица Богдан, Момчил юнак, Гюро Гемишвар, цар 
Асен, цар Шишман и пр., та да се стигне до манифестация на хероично-
то и в най-обикновените същества, дори и в жените – войводите юнаци 
Дончо, Болю, Ненчо, Стоян, Мицко и др., а оттук – до сонма4 хайдути. 

 3 надскачане (остар.) –  (бел. ред.).
 4 сонм (остар.) – множество, тълпа (бел. ред.).



64

Почти пълно разпадане на народния хероичен мир. Обаче това разпадане 
не засяга хероичното откъм нравствено съдържание, а само откъм размер 
и обсег – по-право засяга се физическата, а не толкова моралната идеа-
лизация на юнаците; затуй и най-малкият херой е сроден с най-великия.

В подчертаването на обикновеното в хероичното и в подчинението на 
хероичното под Божественото лежи една примирителна идея: хероично-
то се ограничава в пределите на земното и човешкото – тъй то не изгубва 
смисъл и значение.

Досега е бугарин повелàл,
а отсега турчин че царуе.

Тъй казва св. Илия на Крали Марко (друг път – на Сталакинин Тодор), 
когато се бие срещу нахлулите турци по българската земя. Християнско-
то мировъзрение се проявява напълно: народът е сторил грях, забравил е 
Бога, не е почитал църквите си, затуй Господ пратил турците като наказа-
ние. Между Тунджа и Марица, под Одрин, на Косово поле се бият Крали 
Марко, Петър Бановики, Милош Кобилич, Болен Дойчин, Момчил юнак, 
Дебел Новак, Янкул и др. – бранители и закрилници на нацията. Хероите 
трябва да изкупят греха, трябва да намерят заедно с целия народ Бога в 
себе си, чрез страдания и борби да спечелят Божието благоволение и така 
да възвърнат царството си, истината и правдата.

Изгубил Бога в себе си, народът е обграден от врагове – лами, хали, 
латини5, базиргяни6, арнаути7, арапи8, турци – все символи на народно-
то бедствие. Като най-голям враг народът чувствува турчина завоевател 
и затуй хероите водят най-много борби с него. Има две „враждуващи 
съдби“, една дълбока антитеза, която се изразява и в хероичните образи: 
олицетворители на турската тирания – Муса Кеседжия, Корун Кеседжия, 
Черен Арап, Емза бег, Мурад бег; и изразители на българския непокорен 
дух – Крали Марко, Болен Дойчин, Секула, Янкула, Дебел Новак, Груица, 
Дукадинче, Седмомешче, Малечково, Голомеше. И едните, и другите не 
си отстъпват по физическа сила, но по външна и нравствена красота по-
следните стоят много по-високо; едните са мрак, другите светлина: зло и 
добро, кривда и правда, робство и свобода.

Робската действителност е представена в първата категория образи. 
Цар Асен, Шишман, Крали Марко, Секула, Дебел Новак – или ги хващат 
арапи във вериги, или им пленят жена и дете, брат и сестра, или ги за-
ключват в тъмница. Ето защо техните чувства са гняв, омраза, негоду-

 5 латини (остар.) – общо наименование на жителите на Западна Европа (бел. ред.).
 6 базиргянин (остар., перс.) – търговец, търгаш (бел. ред.).
 7 арнаути (остар.) – албанци (бел. ред.).
 8 арапи (остар.) – арабин (бел. ред.).
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ване, скръб. На робското тегло е дадено широко изображение в епоса. 
Неведнъж трябва да се изпълни волята на поробителя: който има син, да 
го прати войник в Цариград, който няма, сам да отиде; жената на цар Асен 
казва: „турци са проклети, какво знаяха, това правиха“. Султаните сами 
вършат безчинства: Сулиман потурчва моми, невести и момчета, Мурад 
е „христиенски душманин“, „губи лугйе на плавина“. Турското насилие е 
олицетворено в типичният образ на Черния Арап –

Посилил се е църн арапин, 
посилил се по бугарска земя.

Най-напред, най-жестоко се посяга на личността, после на семейството и 
народа. Юнаците ревниво пазят правата на личността, своята юнашка чест, 
семейното си огнище. Трогателни са сълзите на Марко, когато вижда къща-
та си опожарена и опустошена от турци или пък от Гино Латинин. Момчил 
юнак продава жена си за пари, но му жалба дожалява и си я взема отново. 
Марко не иска Никуна девойка, или дъщерята на царя Костадина – той си 
има „любе за любене“. Безчестницата на семейството, Ангелина, е жива из-
горена от Кралевики, за пример и назидание. Сава Айдутина заявява гордо 
на краля от Легена: „Глава давам, добро си не давам! Дава ли се първо любе, 
дава ли се пусто мъжко дете, дава ли се своя мила сестра?“ Особена сла-
бост имат юнаците към мъжкото си чедо – чувстват в него продължение 
на своята мощ. Марко отива у Беле Костурче не само за да възвърне своята 
чест, но и своето дете. Друг път заради него той убива майка му, изменница 
и неверница. Сред семейното огнище, осветено от „честната трапеза“, сияе 
образът на юнашката майка, Евросима, която се бори да спаси своя брат 
Момчил, пред която Вълкашин се е преклонил и която дава толкова мъдри 
и благи съвети на своя немирен син Марко. За да не оскверни своята юнаш-
ка и семейна чест, Марко убива майка, жена, дете, и се зарейва някъде по 
българската земя, – само да не гледа турци да сквернят неговия дом.

От закрилници на личността, на семейното огнище, хероите стават за-
крилници на своята земя, на народа си, на своята църква и свобода. Ето 
защо Марко, Секула, Янкула, Андрешко и др. имат съзнание за българска 
крайнина, за своята национална принадлежност. От чувство на преда-
ност към земята и народа почти всички юнаци влизат в стихийна борба 
с нейния притеснител: – „цар царува у Стамбола града, а па ние у нашата 
земя“. Това съзнание за своя земя най-силно е проявено у Марко и у Се-
кула – те не позволяват на Черния Арап да я гази. Тази земя се живо про-
тивопоставя на земя „анадолска, арапска, арватска9, маджарска, влашка”. 
Тя е свидетелка на стихийни битвипри Одрин, Скопие, Искър и Марица, 

 9 арватска (диал.) – хърватска (бел. ред.).
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дето Бог е наказал българския народ. Тъжни гласове се чуват из родната 
земя – въздишки на роби и робини. Робските синджири символизират 
насилието над личността, човека, народа. Юнаците дълбоко чувстват 
народните страдания и бедствия и не само се борят срещу тях, но имат 
живо съчувствие към угнетените, сиромасите, безпомощните: Марко 
освобождава три синджира роби, като излива върху тях милосърдието 
си – дава им пари да си купят хляб, обувки и дрехи; той състрадателно се 
отнася към робите, взети от Филипа Маджарин; слага трапеза на богати, 
средни и сиромаси. Момчил юнак, преследван от враговете, се моли на 
сестра си да отвори „бели гради – да влязат християни, да ги турци не 
пленят“. Нещо повече, над техните страдания често „ронят сълзи“, човеш-
кото надделява над хероичното:

Цвилба цвилят клети сиромаси. 
цвилба цвилят, до Бога се чуе.

Народът ги зове на помощ и ги чувствува свои закрилници. По раз-
мирната българска земя те бродят и раздават правда – „юнаци отишли 
земя да мирят“ неведнъж се казва в хероичния епос. Идеята за земята и 
народа обединява усилията на много юнаци: Милош, Янкул, Момчил, Ре-
льо, Груица, Андрей, заедно с Марко, погубват Черния Арап. Угнетението 
от него у народа сякаш се долавя в жалбата на Марко, когато се бори със 
страшния Муса Кеседжия – няма ли нийде никого, който „да го отърве от 
тоя върл душманин?“

Народното съзнание се манифестира още по-силно в борбите на юна-
ците за българската църква. В народната песен често се прокарва мотивът 
за хероизъм в страданието за вяра. Измяната на тая вяра е непростим 
грях – същия грях, който са сторили нашите деди, като не са почели своя 
Бог, като са забравили своята църква. „Кой ке грешит, него в миле роде 
никой път грех немат прощане.“ Народът сега търси Бога в себе си, херо-
ите му се борят за неговата църква – трябва да се изкупи грехът, за да се 
отмени Божието наказание. Марко, Милош, Милен ходят в черква на све-
тата литургия, носят „книги литургийски“; други се заклеват във Велики 
пости; трети не правят кърви в неделя; четвърти постят, изповядват се на 
игумен и пр. Като гледа как Андрей поти коня си да му пие „църните кър-
вове“, Марко се възмущава от брата си и му казва: „Немой мърси нашта 
чиста вяра“. Юнаците градят сами черкви и манастири, даряват ги бо-
гато, защото чувстват, че са необходими за националното просветление. 
Хероите смело се съпротивяват срещу всичко, което потиска черквата, 
което не дава възможност за свободно развитие на народното съзнание. 
Активният протест се разразява в действие – Костадин убива майка си, 
че се люби с Коруна; Лютица Богдан убива сестра си, омъжена за Ойра-
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дин паша, че тя „зарад мъж не знае ни род, ни вяра“; Марко убива сестра 
си, че се омъжва за немец друговерец; той се бие и освобождава „осем-
десет църкви равании“; цар Сулиман предлага на Секула да се потурчи и 
да му стане зет, обаче той не иска, а предлага на султана да се покръсти; 
Янкул и Секула лежат в солунска тъмница, задето са оскърбили турската 
вяра и пр. Обаче, най-силно се проявява пробуденото народно съзнание 
в борбата на юнаците, най-вече на Крали Марко, за Света Гора. Сам св. 
Никола закриля манастира: Мурад иска да оскверни християнската вяра, 
като тръгва по море за Света Гора да вземе оттам честния кръст, честните 
евангелия, но светията заледява морето. Чудото спасява кръста, Мурад е 
безсилен пред него. Същото става и със Жълта Базиргяна, който иска „да 
разбие Илиндар10 манастир, да потроши куни11 и кръстове, да обере зла-
то, бело сребро“. Народът се страхува, че ще остане без закон, ще загуби 
себе си, ако погине манастирът. Жалбите на Света Гора се понасят по цяла 
българска земя – кой ще спаси светата църква? Крали Марко! Колебани-
ята и съмненията на тоя юнак – това са върховните изпитания на нацио-
налното съзнание. Със своя хероичен подвиг Марко изкупва някогашния 
грях на народа – спасява Света Гора, символа на националното спасение. 
Както Иван Шишман шепне на Бога: „кръв ще леем за Христово име, ще 
прославим християнска вяра“, така и Марко казва на майка си, че иска да 
погине за вяра, за народност, с пълна надежда в тържеството на нацио-
налното съзнание, че „ще остави спомен на земята“; изтъква се идеята за 
крайната победа на християнството – полумесецът ще залезе, за да изгрее 
свободата на всички балкански християни.

Оттук вече бавно, но твърдо си пробива път идеята за политическа 
свобода. Народът проговаря чрез устата на Марко, упован на Бога, на 
правдата, той разкрива своя протест срещу тираните:

Стига толкоз земя притискаха, 
стига толкоз роби изробиха.

Символът на турската политическа власт – това са не само Муса Кесе-
джия, Черен Арап и пр., но и самите султани. Обаче нашите юнаци влизат 
в борба с тях и искат да нареждат те държавата си „по закон”, силата им 
да се основава на една висша правда. Това е вече не само протест, но и 
първият устрем за свободен живот. Напред в тоя устрем стои Марко – 
той изразява тежненията на народа за духовна, икономическа (неведнъж 
той се бори срещу тежки данъци) и политическа свобода. Твърде е харак-
терно, че всички юнаци не се страхуват от султаните, отнасят се към тях 

 10 Илиндар манастир (диал.) – Хилендарски манастир (бел. ред.).
 11 куни (диал.) – икони (бел. ред.).
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високомерно и иронично. Султанският институт, турската политическа 
власт е подценена от юнаците. В безсилието на султаните да се справят 
с юнаците личи немощта на турската власт да подчини българския на-
ционален дух. Властта търси юнаци наемници за борба срещу юнаците. 
Обаче последните ги побеждават, явяват се смело пред султана, заплаш-
ват го, заканват му се, подиграват му се; той се уплашва, хваща го „треска 
троегодска12”, дарява юнаците, изпраща ги с почит, с разрешение да пра-
вят каквото искат. В думите на Мурад: „как си чинил Марко, пак да чиниш, 
никой тебе да те не запира“, трябва да съглеждаме първото признание на 
българската свобода, вяра вече в народа за възможността да се постигне с 
хероически усилия един нов живот, основан на правото.

Както се вижда, в основата на епоса стои идеята за жестоката съдба на 
българското племе и за непобедимостта на неговия дух. Така, хероичнато 
в нашата народна песен надхвърля границите на националността с търже-
ството на идеите за хуманност, за обща борба с врага в името на правдата 
Божия, за нравствения смисъл на подвига, за самопожертвователността 
под знамето на определени идеали  – жизнени, национални и същевре-
менно общочовешки. Хероите се борят не с призраците на своята фанта-
зия, а с една робска действителност, която противоречи на техните нрав-
ствени понятия. У тях няма нито материализмът на Санчо Панса – така 
ли да остане? – нито безплодният идеализъм на Дон Кихот, а практиче-
ският идеализъм на волеви натури, които имат усет за реалното съотно-
шение на нещата. Те не се откъсват от живота, а изхождат и се възвръщат 
в него. Затова тяхната борческа воля не се похабява нито от неуспех и 
разочарование, нито от победи – тя остава все твърда като меч, издигнат 
за битка. Нещо повече, те неведнъж изпадат в трагизма на безсилието, 
въпреки че живеят със самовяра13 за голямото значение на своята ми-
сия; трагично безсилие не само срещу единично зло, но и срещу общата, 
чувстваната повсеместна неправда. С убеждението, че без Бога не може, 
че без него усилията ще бъдат безплодни, те неведнъж проявяват гордото 
хероическо съзнание за изкупни саможертви: като Хектор, убедени в без-
успешността на своето дело, те пак се втурват в борбата под знамето на 
своя нравствен дълг. Без правда подвигът няма значение; срещу правдата 
хероичното е безсилно. Хероичното тук се манифестира дори и срещу 
цената на живота. Още повече тоя факт добива значение, понеже любовта 
на юнаците към живота е голяма. Те имат воля да го изживяват в довол-
ство и простор, не бягат от неговите материални блага – тяхното здраво 
тяло и здрав дух са израз на кипящ живот. И дори скърбят, когато им тек-
не мисъл, че може да го изгубят – напусто, без подвиг. Смъртта трябвада 

 12 троегодска (диал.) – тригодишна (бел. ред.).
 13 самовяра (неолог.) – увереност (бел. ред.).
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освети едно хуманно, полезно дело. Само така тя е оправдана. Решител-
ност и доблест, с тия две думи може да се формулира хероическото отно-
шение към смъртта. Ала те се страхуват от нея, като Ахилеса, ако загинат 
безславно пред своя „славен народ“. Фаталистическата покорност пред 
неизбежността за смърт се преодолява с осмислен хероичен подвиг. Все-
ки от юнаците може да каже като Марко: „Я че гинем и днеска и утре, що 
че бъде, сега нека бъде“. Тая вътрешна сила се корени в упоритостта на 
една нравствена воля, чиято цел е една – победа.

В нашето колективно творчество е подчертано, че безнравствено-
то дело се наказва от природата, от Бога. Ето защо в хероическата пе-
сен юнаците са изпълнители на волята Божия, всяко зло се наказва от 
тях жестоко. Те са изпълнени с милост и великодушие, дето трябва, но са 
безмилостни там, дето съзнават, че „Бог не прощава“. Така тяхната жес-
токост е удар на Немезида, мълния на Бога. Напротив, доброто винаги се 
възнаграждава. То сякаш е символизирано в образа на кръстатото орле, 
което бди над разболелия се в дебрите Марко, затуй че и той някога го е 
спасил от смърт. Така, в името на правдата, хероичното добива дълбок 
мистичен смисъл.

Ала хероите чувстват Бога не като тайнствено мистическо начало, а 
като „закон“, като висше нравствено съзнание, което дава повели на жи-
вота. Без дълбоко религиозно съзнание, те не са засенени в мистиката 
на Меркурий Смоленски, например. В епоса се загатва за св. Георги и за 
змея Михаил – единият убива ламята и спасява царската дъщеря, а дру-
гият избавя потомството на Димитър (друг път на Марко) – обаче и два-
та образа не са дълбоки, не можем да ги схванем в обаянието на светия 
витяз. Напълно последователно на своите първични извори хероичното 
и тук не може да се отдели от своята утилитарна и практическа почва. 
Мистичното тоже14 е заменено с митическо и приказно-фантастично, 
което е богат източник за хероическа идеализация, а също така – за дола-
вяне на първичните елементи на националното нравствено-религиозно 
самосъзнание. Приказно-митичните образи на децата херои, борбата на 
Крали-Марко, Дойчин и др. с разни самовили, зверетини, хали, триглави 
змии, тайнствените победи над природните стихии  – всичко това раз-
крива отношението на човешкото съзнание към природата, към тайните 
на света. Така хероическият патос на епоса се свежда главно към гранди-
озното и трогателното. Грандиозното, макар и изобразено от не особено 
крилата и мощна фантазия, възвишава духа, а трогателното, с идеята за 
всеотдайността на силната личност на благородни общи идеали, го пре-
чистя. Особено там, дето е изобразена хероическата смърт на Момчил, 
Секул, Дойчин, Марко.

 14 тоже (рус.) – също  (бел. ред.).
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Това възвишаващо начало е в близка връзка с пробуждането на ли-
чността и на масата – един момент в развитието на националната свяст. 
Хероите манифестират силата на националното чувство, стремежа на 
народното съзнание да измени своята съдба. Тук хероичното черпи и от 
националното величие в миналото. В епоса често се загатва за миналото, 
за борбите на нашите деди по българската земя, за волния живот на оте-
чеството, за подвизите на царете. Дори има една въздишка по него, един 
смътен спомен, който не веднъж се разхубавява в рамките на национал-
ната гордост. Обаче епосът не живее с миналото, той поставя задачи за 
сегашното и цели за бъдещето.

Личният хероизъм се сплита само с дружния; той още не е масов. 
Загатва се и за масов хероизъм, но едва към по-ново време. Няма още 
разрастване на националното чувство, то не може още да вдъхнови към 
хероичен подвиг масата. Затова пък тя търси себе си в личността на хе-
роите. Последните вече се открояват като първоначални събиратели на 
национално съзнание. Макар от епоса да личи ясно, че хероите имат зна-
тен произход, че са от едно по-висше съсловие, те са огряни от любовта на 
народната душа. Нещо повече, тая душа проецира15 себе си в образите на 
юнаците. Живо доказателство за това са песните. За нея всяка песен крие 
зърно от един действителен факт. „Дур не било, не би се пеяло“ – това е 
формулата. Тоя факт се идеализира, както хероическата личност, с оглед 
на една идея – нравствено-религиозна или обществено-политическа. И 
заради тия идеи – не само поради затъмнена народна памет, плаха фанта-
зия, слаба творческа изобретателност – не се постига строга, закръглена 
индивидуализация на хероите, а се създават типични образи.

Така че още през ранния период на робската епоха народът се обеди-
нява духовно, идейно, в своя хероичен епос. Хероите не са завоеватели, 
а бранители, стражи на националността под девиза на истината и пра-
вдата. Погубването на тая правда, на тоя висш „закон“ е погубване на на-
ционалността. Следователно, страданията за тая правда стават под знака 
на националното – народните страдания се свеждат към един нравствен 
проблем. По такъв начин националното става общочовешко.

Ето защо в хероичния епос, въпреки изобразените конфликти и стра-
дания, блести една надежда, сияе вярата в победа. Животът на юнаците е 
подвиг, делото им – назидание, образът – символ.

Тоя символ мами издига, насочва – и народът го пази като скъпо заве-
щание, предава го от поколение на поколение с дълбокия възглас:

Чуйте стари, приказуйте млади!

 15 проецирам (остар.) – проектирам, изобразявам (бел. ред.).
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Златорог: Месечно списание,  
Год. III, 1922, № 1, с. 20–57.

БАЛКАНЪТ В НАШАТА ПОЕЗИЯ

В нашата поезия има образи от национален характер, но едва ли ще се 
намери друг по-поетичен, по-близък на родната земя, по-скъп на на-

родната душа и по-величествен – от образа на Балкана, на Стара планина, 
на Матор1 гора, както е наричана от народа в старо време. Това е образ – 
монументален изръст на природата, пред който минава българският дух 
в безспирния керван на годините, като го съвладява и възвежда в съвсем 
самобитна ценност, в свой символ.

Неговото идейно-емоционално съдържание е плод всецяло на тоя дух, 
а начинът и средствата на поетическото му възсъздаване са чужди на как-
вото и да било влияние (руско или гръцко) – в тях се изразява единствено 
и натюрелът на самия възсъздател.

В народната песен се възпява не само Стара планина (среща се и наз-
ванието Балкан), но и почти всички наши планини. Когато образът мина-
ва и в личното творчество, възпроизвежда се изпърво източният Балкан 
(Чинтулов, Раковски, Блъсков), сетне целият – от Тимок до Черно море 
(П. Хитов, Каравелов и др.), и най-после се стига до – „величествения лик 
на гордите Балкани“ (Ботев, Вазов, П. П.Славейков).

Кога исторически възниква този образ? Появата му трябва да търсим 
във времето, когато се пробужда и засиля българското национално са-
мосъзнание  – в първите устреми и борби за свобода. Ако още от XVI 
век можем да търсим проблясъците на това самосъзнание в хайдушките 
движения, трябва да предполагаме, че той води началото си още от то-
гава; сетне постепенно се слага в течение на два-три века, докато през 
петдесетте години на миналия век, след Кримската война, когато надеж-
дите у народ и у интелигенция за освобождение от чужда сила остават 
измамени, когато националната свяст се разразява стихийно – Балканът 
оживява на сърцето не само на хайдутите, а и на цял народ, и образът му 
се налага и в личната поезия.

 1 матор (диал.) – стар, възрастен  (бел. ред.).
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По такъв начин образът се неразлъчно свързва с революционния мо-
мент на българските национални борби, издига се заедно с освободител-
ния идеал на времето, като създание на бунта, на младостта, на хъшовете, 
на юнаците-хайдути, на ония „немили-недраги“, които чувствуват Балка-
на като възвишен символ на стремежите си за човечност и волен живот.

Психологическата основа на образа трябва да търсим както в колек-
тивната, така и в индивидуалната душа, а общият изходен момент в сли-
ването на двете души сред страдание и копнеж за свобода. В него се изра-
зяват личност и народ, самопоглъщат се в една върховна единност. Това 
е образ спонтанно възникнал, – не създаден само за момента, въпреки че 
носи неговите най-характерни черти. Той прехвърля синорите на време и 
пространство и изстъпва2 и сега ярък и жив.

В развитието на тоя образ можем да отбележим пет главни момента: 
момент на засядане в народната поезия; момент на поява и растеж в лич-
ното творчество (Чинтулов, Раковски, Ка равелов и др.); на художествено 
затвърдяване (Ботев); на нюансиране (Вазов, П. Ю. Тодоров), и на суми-
ране и углъбяване (П. П. Славейков). Най-мощно изстъпва образът на 
Балкана в произведенията на народния поет, на Раковски, Ботева и Пенчо 
Славейкова; ала покрай тях, ще се спрем и на други, които не го разкриват 
тъй внушително или не го възсъздават като художествена ценност, кои-
то дори засягат и разработват само отделни негови стари елементи, – за 
да можем по-добре да схванем както индивидуалните концепции, тъй и 
онова общо, което е присъщо на всички – на българския дух – та по такъв 
начин да се почувствува пълната самобитност на образа.

Характерно е да отбележим, че почти всички, у които се откройва Бал-
канът, са негови чеда, живели са под неговата сянка, скитали са из дебрите 
му, слушали са песните му, чувствували са непосредно неговата поезия. 
И затова неговият образ, де по-силно, де по-слабо, е следил неотвратимо 
всички, и в родни предели и в далечна чужбина, – те са го носили със себе 
си, изпълнял е душата им с умиление, с чист пламък и молитвен възторг.

***

Хайдушката песен пази като самородна своя ценност образа на Балка-
на. В него оживява духът на народната поезия, манифестира се душата на 
минали хероични времена. Изпървом Балканът живее с хайдутина, явява 
се символ на личната му свобода, а по-късно – става изразител на народна 
свобода, на един революционен идеал; в тяхното поетическо въплътяване 
тия два момента, обаче, се сливат.

 2 изстъпвам (остар. диал.) – заставам, изправям се  (бел. ред.).
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Множество песни разкриват копнежа на народната душа към Балка-
на – копнеж към волен живот. Хайдутинът гледа към Балкана, обръща се 
към него интимно, запитва го, подканя го да развие гората си, че иска да 
води дружина из усойни дебри – все разбулване на страстното влечение 
към свобода:

Горо ле, горо зелена,
и ти, водица студена,
развивай, горо, развивай,
развивай листи широки,
изкарай клони високи,
изправи сянка дебела,
под тебе юнаци да седят,
студена вода да пият.

В обръщението на юнаците хайдути към гората на Балкана ясно проз-
вучава постоянната преданост към тая велика планина. Техният път се 
сплита с нейните усойни пътеки, волни поляни и диви върхове. Тук те 
искат да реализират поетичния си идеал за хайдушка смърт. Наметне ли 
Балканът зелената си гуня3, прати ли кукувицата поздрав на пролетта – 
хайдушкото сърце трепва:

Кукувица кука,
на гора зелена,
за гора зелена,
за Стара планина.
Горо ле зелена,
наша стара майка,
храниш ли за нази,
шарени агънца –
в гора да ходим,
в гора да живеем,
тебе да вардим,
хайдушки да мреме.

Затуй хайдутите се „прочуват“ все „на връх Стара планина“. На това се 
дължи, в голяма степен, приобщаването, сродяването с нея – физически 
и духовно. Хайдутинът гордо заявява:

Моя баща е Доспат-балкан,
Моята майка е Стара-планина.

 3 гуня (диал.) – наметало, мантия (бел. ред.).
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Това чувство на синовност намира отлив и в друга песен: Димитра мо-
лят да не броди из Стара планина –

кой ще ти гледа дребните дечица?
–Тях ще ги гледа Стара планина,
тя е отглеждала много ми юнаци,
тя ще отгледа и моите дечица.

Тук имаме и нещо повече – вяра във възродителната сила на Балкана: 
той създава юнаци-хайдути, закърмя ги с духа на свобода, поддържа хе-
роичния дух у народа – такова е неговото културно-историческо пред-
назначение. Той обича своя хайдутин-цар, закриля го от турска потеря, че 
и последният пази Балкана, възпира турци да вилнеят – 

не дав птичка да хвъркне,
камо ли човек да мине.

Когато хайдутите са из дебрите му, те донасят нов живот и светла радост – 
и той живее с тяхната душа. За народа той е толкова радостен, че е достоен за 
облажаване: това, което е така скъпо и мило за душата му, има го там:

Блажена Стара планина
блажена гора зелена,
никога празна не стои:
зиме и лете е все пълна–
зиме е пълна с овчари,
а лете – с млади юнаци.

Близостта между хайдутина и Балкана се разкрива и в типичните про-
щавания при раздялата: като своя майка хайдутинът го утешава – раздя-
лата няма да бъде вечна:

Планино, Стара планино,
я не се много разжаляй,
не ще се много забавя–
пак ще, планино, да дойда.

Балканът дава силен израз на обичта към сина си: не се ли завърне, той 
жали и плаче. Голямата му скръб има своя обикнат изблик в известната 
песен за Индже войвода:
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Разплакала се е гората,

гората и планината,

заради Индже-войвода,
заради Коля-байрактар.

И самият хайдутин разбира скръбта на Балкана и заповядва да се съ-
берат юнаци,

че в гората ще идем,
че е гора кахърна.

Интимното взаимно проникване между хайдутин и Балкан отива до-
там, че и в смъртта те остават неразделни: хайдутинът, в предчувствие за 
смърт, болен вече, моли да бъде заровен на хайдушко сборище, примиря-
ва се, че „нункото4 му е Стара планина“, унася се в блага и чиста ведрина 
на душата, а Балканът жали: отрежда подслон, гората му бие листата си, 
окапва; дървото, под което е дошла смъртта, изсъхва.

Незначителен е броят на песните, в които Балканът е представен не-
приветен, негостолюбен. Ала в тях повече се изразява косвено волната 
хайдушка стихия. Така, пада сняг през лятото по неговите плещи, и хай-
душката дружина замръзва; хайдути гърмят, чупят клони на гората, пти-
ци прогонят,

Гората кънти, люлей се,
гората, още Балкана.

Балканът скърби, разкрива направо жалбата си, или пък из дебрите му 
птица ромони:

Стоене, хитра войводо,
мене ми омръзна, додея,
девет години стана,
как птичка не съм мътила.

Този неприветен образ се очертава още по-ясно: Балканът е възпроиз-
веден като предател на хайдутина. Ала от мотивите на неговото предател-
ство ние разбираме не само привързаността му към хайдутина в името на 
идеала за свобода, но и неговата чиста човечност, строга етика: хайдутинът 
е покосил живота на невинни души и затуй той го изхвърля из дебрите си.

 4 нунко (диал.) – кум, кръстник (бел. ред.).
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В разговорите между хайдутин и Балкан се изясняват не само техните 
взаимни отнасяния, но и начинът, по който последният се възвежда в живо 
същество. Одухотворяването се проявява главно в три случая: при непо-
средния излив на хайдушкото чувство за природа, в отношението на Балка-
на към хайдутина, а също тъй – и към робската участ на народа. Чувството 
за балканската природа, съпроводено с нейното идеализиране, има своя 
клиширан израз в ония типични случаи, дето се говори за зелена гора, за 
студена вода, високи буки, дебели сенки. Въпреки изобразителната иконо-
мия на народния поет, не е трудно да се долови в постоянните епитети, в 
разните сравнения и олицетворения физическото възприемане и усещане 
на тази природа. Бодрата ѝ свежест и весела младост напълно хармонира 
на здравата хайдушка душа, на свободолюбивите устреми и пориви. Оттук 
можем да си обясним и бедността в краски върху външния образ на Балка-
на. Ала често срещаме и душевни картини, дадени в рамките на една непо-
средна зрителност, определени от анимистичния светоглед на народа. Оду-
хотворяването на Балкана в цялост винаги става по шаблон – наслояват се 
върху него типични вътрешни преживявания: радост и обич, омраза, ропот 
и скръб. На последните три се дава най-голям израз – особено на скръбта, 
която се мотивира от тежките робски условия. Както ги чувствува народна-
та душа, така ги чувствува и Балканът: паралелизмът е засилен в посока на 
тъжните настроения. Ала не трябва да се мисли, че Балканът е песимисти-
чен; той е тъжен, но не и песимистичен. В миньорния тон на неговите слова 
звучи ясният глас на дълбока вяра в свободата. Ненапразно основният цвят 
на външния му образ е зеленият – цветът на младост и надежда.

Това се вижда много добре от ония, сигурно по-късни, песни, в кои-
то се разкрива отношението на Балкана към робската неволя и идеала за 
свободата. Робията е олицетворена в три синджира роби, в Муса Кесе-
джия, в Емза бег. Ала покрай това, в песента „Смъртта на Крали Марка и 
Деяна Попова“, най-подходна за нас в случая, се дава и една реалистична 
бегла картина на робския живот: над Балкана се вият само орли и гарвани, 
а долищата му излъхват смрад от човешки лешове зловещ знак, че тира-
нин го владее, а жертвите на роба са много. Ето защо и Балканът жали. 
Външният знак на неговата мъка е даден пряко и косвено: той сам с думи 
излива мъката си, но не стига това – листата му повяхват, опадват. Деяна 
се обръща към Балкана:

Жална горо, жал ми е за тебе,
че си горо, толкоз повяхнала,
повяхнала, горо, посърнала!
Дали те е слана попарила,
или те е пожар пожарило?
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Той, като говори за мъката си чрез образа на три синджира, ясно и на-
право разкрива, как се отнася към робството:

Та какво ще, Дойне, да не вяхна?
Става ето петстотин години,
как са дошли тия бесни псета,
ден не минва човек да не падне,
ден не минва чавки да не хранят,
па вече ми дови и досади.

Жалбата на Балкана не издава безпомощност, а – сила; тя се долавя в 
ропота му срещу робството, в омразата му към робителите, в отвраще-
нието към проляната българска кръв. В думите му кънти гняв, от който 
лесно се преминава към активност. Още повече, че Балканът помни едно 
радостно минало, пази в дебрите си предание за Крали Марка. При устре-
мите на Деяна за свободен живот, при нейната практическа цел да събере 
хайдушка дружина и от Балкана да води борба за освобождение, както и 
при загатнатия от последния идеал за свобода, никак не е чудно, че тук се 
възправя образът на Крали Марка – хероичният образ на народните коп-
нежи за волен живот. Така можем да си обясним интересното смесване на 
елементи от по-стари юнашки песни и от по-нови – хайдушки. Тук може 
и вътрешно да се осмисли преданието, че Марко живее в пещера на Бал-
кана и там чака уреченото време, когато ще бъде позован, за да смъкне от 
плещите на своя народ непоносимото иго, – ето защо и Балканът споделя 
душевното настроение на Деяна: „той плаче и вика“ заедно с нея. С негова-
та открита симпатия тя събира хайдушка дружина и от върховете му дава 
знак за борба и свобода:

Леле, варай, помогни ми Боже,
да отробим наши сестри, бракя.

А в друга песен идеалът за свобода, откройването на Балкана като сим-
вол на свободата, се по-ясно разкрива:

Хайде да отидем в Стара планина,
че да заколим Муса Кеседжия,
че да отървем Стара планина.

*

Ако в народната песен образът на Балкана се вестява сравнително 
рано, в личната поезия той изстъпва едва когато се заражда нашата рево-
люционна лирика.
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Още през 1849 г. Добри Чинтулов, в „Изпроводяк на едного българина 
из Одеса“, загатна за Балкана:

Хвърчи, хвърчи, о друже с радост,
хвърчи към родните страни,
развесели ти твойта младост,
под милите нам планини.

Тук смътно проличава копнежът за Балкана в чужбина. Разляно е ли-
рично настроение, в основата на което се крие патриархалното чувство на 
привързаност и обич към родната страна, съпроводено с най-характер-
ния, най-милия спомен на младостта – Балкана.

По-късно Чинтулов засяга образа на Балкана, но го обгръща с вихъра на 
революционния патос. И тук имаме непълно осветление, а само загатване. 
Той се определя не само от силно чувство, но и от един определен иде-
ал, от практически и политически възможности в революционната борба. 
Ето защо и образът има силата на суха фактичност. Разпламналата нацио-
нална свяст, безкористното родолюбие, чувството за родна земя, заедно с 
омразата към робската участ, налагат висшата потребност на духа – да се 
възлезе на Балкана. Младите имат един път – „да тръгнат по гората“. Там, 
в недрата на Балкана, тайнствен юнак е заспал дълбоко. Той трябва да се 
пробуди, за да поведе народа на кървава борба:

Стани, стани, юнак балкански,
от сън дълбок се събуди,
срещу народа отомански,
ти българите поведи!

Идеалът за народна свобода ще обедини всички българи, ще ги емне на 
Балкана и оттам ще възгласят свещената борба; неговите гори ще гръм-
нат от юнашки позиви и ще разнесат по всички български покрайнини 
идеала за революция и освобождение, за смърт или свобода:

Да викнем всинца с глас голям,
по всичкия Коджа Балкан:
голямо мало ставай,
оръжие запасвай!
за „бащина земя“,
да си пролеем вси кръвта.
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Това, което е смътно набелязано, неизяснено добре у Чинтулова, има 
пълен изблик у Раковски, който още в „Предвестник горскаго пътника“5, 
в поместените там стихотворения „Постъп български“ и „Спомен мес-
торождения“, а по-късно – в поемата си „Горски пътник“ (1858 г.)6 засяга 
и възпроизвежда Балкана като образ, и слага здраво неговото начало в 
нашата поезия. Образът на Балкана тук е твърдо свързан с патриотиче-
ските, просветителни и революционни идеали на Раковски.

Макар и да не е поет, Раковски успява да изрази силно интимното си 
чувство за Балкана. Той го чувствува – като цялост – млад, горд и весел, 
крепък и волен като хайдутин; схваща го като жива поетическа реалност 
и, макар отдалечен от него, приближава го до себе си, издига го до някаква 
многозначима тайнственост във времето и се домогва до него с копнеж: 
да броди из него с хайдушка дружина и, в екстазна поривност, да се слее 
с битието му. Раковски възправя Балкана в историческия ход на времето, 
долавя го, затрогнал патриотичната струна в душата си, през сянката на ис-
торическата романтика, слага го в отношение към миналото, сегашното и 
бъдещето, и все повече го доближава до нас, за да разкрие неговата култур-
но-историческа роля, и да го представи като стожер на българския живот, 
като жива хероична история, която издига светият идеал на свободата.

Още отдавна, „българска слава кога цъфтяла“, Балканът е бил „бранище 
силно и непристъпно“. Тогава – още езичници – византийският двор е ис-
кал да завладее българите, но Балканът ги спасил. По-късно, през ранното 
ни християнство, той играл същата роля в историческите борби на народа. 
За това свидетелствуват множество „знаменити“ старобългарски останки, 
стари крепости, подземни пътища из него, сградите по върховете му, които 
„сочат нашата стара слава“, развалините от нявгашен град на Асеня, разни 
надписи, затворили в себе си странни приключения. Пресни са по него още 
спомените и за гръцко-българските борби: в неговите източни поли, при 
Котел, Вида девойка строила сгради и, „славна Каранова потомка“, – „пол-
кове гречески там разбила“. Балканът пази спомени и от борбите с турците: 
в пазвите му се таи „иношки7 дом“, опустошен от турски меч; по-нататък, 
при Шипка, се е развихрила юнашка кървава борба, „опълчение срещу ага-

 5 Предвестник Горскаго пътника. Нови Сад, 1856 г. Това издание на Г. С. Раковски пред-
ставлява сборник с два раздела – публицистичен и художествен. Първият съдържа 
статиите „Няколко речи о събитии в България в лет 1853 до лет 1856“, „Просвета в 
Турско“ и „Пиршество на турски велможи“. Във втората част са поместени стихотво-
ренията „Отлъчие от България еднаго разпаленаго родолюбца българина в лет 1853“, 
„Спомен месторождения“ и „О времени“. Сборникът не е пряко свързан с поемата 
„Горски пътник“, но по време е много близък до нейното издаване. Предхожда с една 
година обнародването ѝ (бел. ред.).

 6 „Горский пътник“. Повествителен спев от Г. С. Раковскаго. Списан в лето 1854. Печатан 
же в лето 1857 у Новий Сад, 1857, в Книгопечатницата на д-р Дан. Медаковича (бел. ред).

 7 иношки – иночески, който принадлежи на инок, отшелник, монах (бел. ред.).



80

рянците“. Най-после той крие следи и от по-ново време, от хайдушките 
движения – из горите му се срещат „разни знаци“, които показват, че

стари юнаци тамо живели,
турско мразили са губителство.

Раковски, в дълбокото си чувство за предназначението на Балкана в 
живота на народа, достига сякаш до религиозна вяра за скрития божест-
вен промисъл в неговото реално съществуване – той е естествена кре-
пост, о която се разбиват всички случайни вълни на времето, крепост на 
българския дух, която дава подслона и сигурна защита:

Всегда гори планини са били
спасно прибежищ’ от мъчителство.

Или:

Промисъл Божа нам е дарила
крепостни твърди планински стени,
напусто не ги е съзидала!

Оттук Балканът се докосва до робската действителност. Докато низ 
поля и долини, по нашата осквернена „земя плодовита“ се носи само 
„плач и горкое оле“, докато те са символ на робство, Балканът се издига 
гордо, „неосквернен“, необезпокоен от „злоба агарянска“, в него „турчин 
не смее да беснува, неверник да владее!“; той е преситен с национална 
гордост, охотно развива гората си, посреща роба като закрилник и обле-
кчител – „сладка свобода тук владее!“ Той е свидетел на черната робска 
участ, чувствува я, състрадава на народа, дълбоко скърби. Макар и Раков-
ски да отрежда почетно място на народната робия в поемата си, той, като 
не смогва да даде широко и смело одухотворение на Балкана, (поради не-
възможност да създаде поетически мит), не го слага в едно категорично 
отношение към нея. Ала все пак той загатва за това, със средствата на 
народния поет, при един конкретен случай: – когато майката ридае над 
своята рожба погинала от турци:

гора зелена от плач ѝ вехне!

Ала във въздействието, което Балканът упражнява върху роба, не 
само се изразява неговият волен дух, но и отрицателното му отнасяне 
към робската неволя. Той влияе могъщо на българската душа: култивира 
в нея чувство за свободен живот, подхраня активен устрем към хероичен 
подвиг, поддържа вярата в честитата бъдещност на българското племе, 
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крепи искрата на национално самосъзнание. Ето защо той се представя 
внушително като пазител на народната свяст, като физически и духовен 
съхранител на племето:

Горски вси въобще жители
мъжеством са природно дарени
българска кръв те са съхранили!
Природа свобод’ им внушавала
в сяйна славна светла бъдност
тях е от младости накланяла
мiру г’e даровала с’ храброст!

Ясно е защо и поривите към свобода се преплитат с копнежите към 
Балкана. Ослуша ли се в далечината, Раковски чува някакъв тайнствен 
глас, зов от съдбата на отечеството – да възлезе на Балкана, защото тя се 
решава там:

Войвода аз напред да вървя,
Храбрий след мне хоругвоносец,
в Стара планина да ги заведа
с’ свилен зелен злат пряпорец.
Ах! Боже силни, ти помогни ми
тамо с юнаци мои да ида,
в’ тез години непоносими
българи братя мили да видя!

За Раковски Балканът е образ на българския дух, на неговите национал-
ни идеали, на жаждата му свободно да се прояви. Как той го чувствува тук 
и как го идеализира, с нескривана патриотична радост, се вижда от отно-
шението, в което го поставя към хайдутина. До неговия образ той поставя 
образа на хайдутина – свободата е техният общ фон. Скръбта за „освоената 
земя прекрасна“, дългът „нашему роду“ да се помогне, непримиримостта с 
народната робия, волните устреми на българската душа имат своя пълен 
израз в концепцията на Балкана. Затуй споменът за него никога не гасне. 
Хайдутите се чувствуват сродени с него, знаят го като „мила майка юнаш-
ка“, нему възлагат надежди „Стара планина, наша надежда!“ Той им праща 
вести с кукувицата – „тръба войнишка“ – която разпаля юнашка кръв, чака 
ги радостно да развее тяхното хайдушко знаме на свободата:

Дивно ни чака шумно лесище,
Стара Планина,
коя след мало ще да развява,
светли пряпорци, златна одежда.
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Балканската природа буди патриотичен възторг – и негли8 тук трябва 
да търсим началото на култа към нея. Макар че Раковски я съвършено 
слабо възпроизвежда като величав пейзаж, в суха реалистична изброи-
мост на редица моменти, все пак ние можем да си я представим – дивна 
красота, горда възвишеност, плаха девственост, да разберем ония физи-
чески и душевни трепети, които избиват в тоя стих:

О! дивно място, рай подобно!

Раковски още повече мами патриотичната българска душа с чудната 
поезия на хайдушкия живот: свежи морави са богатата им трапеза, на 
които са наслагани млади агнета, чиста вода утолява жаждата им, крис-
тални извори ги прохлаждат, буйна трева им е легло, дървета им стелят 
шума, сплитат над тях клони за сянка, пазят роса да не ги докосне, тънък 
ветрец ги милва, билки лекуват рани юнашки, целият Балкан ги пази и 
милее за тях – „в гора зелена момък царува!..“.

В свръзка с това схващане на Балкана, Раковски чертае границите и 
възможностите на своя идеал за освобождение. Като иска да премине от 
мечти към практическа активност, той изрича завет –

Стара планина да освойми!

По такъв начин той вплита Балкана в проблемите на бъдещето, свързва 
го с жизнените задачи на историческия момент и го очертава като изход-
но начало – кървава арена на борби за свобода. Той живее с твърдостта на 
убеждението, че Балканът ще роди българската свобода. Люлка на свобо-
дата – от него тя ще се разлее по цялата българска земя. Като екстазиран 
юноша Раковски възкликва:

Там! Там! Скоро тряба да ида!
Съдба отечества мене зове;
лесища, планини ще д’ обидя,
наша свобода там ще с’ основе.

Овладян от тази мисъл, Раковски дава простор на въображението си, 
чертае план на борбата и предрича крайния изход. Залогът за успех не е 
само в историческото минало, чиито спомени ни „зоват премило“, набля-
гат да се продължи традицията на „горското воюване“, като „покушаване 
за освобождение“, но и в революционния дух на организираните юнаци, 
а също така и във факта, че Балканът е естествена крепост: при тесните, 
едва проходими пътеки, при твърдите скали, гъстите гори, предимствата 

 8 негли (остар. диал.) – вероятно, навярно  (бел. ред.).
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за отбрана – една хайдушка чета може да осуети делото на мощни полко-
ве. Тъй, като се сплита с революцията и народната самозащита, Балканът 
се явява жизнено условие за реализиране на българския освободителен 
идеал. Сякаш религиозен характер обгръща вярата на Раковски, че когато 
се разгърми борбата – „храбро потомство ще ся раздвиже“, за да се по-
стигне „освобождене общенародно!“ Но за това не трябва да се чака чужда 
подкрепа – ни от север, ни от запад – а народът да се облегне на своя-
та мощ. Самопожертвувателни юнаци, дълбоко проникнати от идеала за 
смърт в бой за свобода и вяра, ще го поведат на Балкана с възглас: „всеки 
отблизо на смърт да върви!“.

Да се умре в Балкана „достолепно“, със сабя в ръка, под юнашки бай-
рак – това е нравствена повелителност за юнака хайдутин, най-поетич-
ният израз на хайдушката стихия, най-висшата радост в обичта към 
отечеството и свободата. Идеалът за хайдушката смърт се откройва в 
слънчев блясък: възвишено славна и божествено сладка е смъртта – там 
на Балкана:

Коя по-сладка смърт може бити,
разве за свобод’ общенародна
в поприщ’ юнашко славно умрети
Коя наслада по-благородна?

*

Делото на Раковски се подема непосредно от други писатели – разра-
ботват се условията за затвърдяването на Балкана като образ в нашата 
поезия. Скоро след Раковски, В. Друмев (1860 г.), а сетне Илия Р. Блъсков 
в „Изгубена Станка“ (1866  г.) засяга с едно описание  – най-ценното от 
всичко останало в повестта, доколкото може да се говори за ценности в 
нея – източния Балкан.

Като отминем промълвената идея, че Балканът е сигурно място за хай-
душки подвизи, че е хранител на стари светини, ще се спрем на опита да 
се изобрази балканската природа, понеже тук няма цялостен образ. Този 
опит е степен напред от усилията на Раковски; описанието е реалистич-
но, но не изхожда от предпоставената патриотична цел на последния, а е 
непосреден израз на впечатления и чувства. Ала това описание има зна-
чение и по своя реторичен тон, по онова основно чувство на възторг пред 
балканската природа, което се появява по-късно у всички почти наши 
поети. Блъсков е роб на външните възприятия, не се надмогва над тях, 
изброява и напластява трезви и свежи впечатления, ала не смогва да даде 
цялостна картина, издържана откъм стил, да я обедини вътрешно около 
един основен момент. Под нагона на възторжено чувство той бърза да 
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разкрие всичките си впечатления – и тук трябва да търсим центъра на 
цялото описание. Това чувство се мотивира от масивността, шеметната 
висота и твърдата непроходимост на Балкана: „Вериги от високи планин-
ски бърда простират се от изток на запад, а на юг: гора зад гора, планина 
върху планина, балкан зад балкан, издигат се високо, високо; а горе над 
тях се издават облаци под облаци, дори до сред синьото небе.“ Със същото 
чувство се спира той и на мощната му растителност, ала рисува не само 
както възприема, а и както знае: разтваря окото на географ и старателно 
изброява какво вижда: „дъбове, букове, липаци, дренаци, крушаци, бря-
стове, храстове и габари.“ Все така той открива тайнственото величие на 
Балкана, както в зловещо мощния му шум, тъй и в страшната му тишина, 
и в дивата му девственост, толкова близка и на Пенчо Славейкова. Основ-
ното чувство е подчертано и в епитетите: лудо, силно, грозно, страшно 
високо, вечно: „Един продължителен шум, причинен от силното течение 
на тази река (Луда Камчия) се подзема из дълбочините на туй страшно, 
грозно доли и се разнася горе по тихо шумящите гъсти места.“ А след това: 
„Всичко друго се потая във вечно мълчание; рев на питомно животно ряд-
ко се тук чува, човешки крак рядко е стъпвал, глас на сладкопойни птици 
отникъде се не издава. Дропли и гарвани понякога прехвръкват и, гра! 
гра! минат, заминат; само бухал, постоянен обитател в пусти места, цяла 
нощ бухти из канаристите дупки и с грозния си глас прави още по-страш-
но това място.“ Доколко тази природа е дива и девствена, доколко е чужда 
на човека, се вижда от следното: мине ли човек в балканските пусти мес-
та, с писък и уплаха бягат скритите зверове и птици, тъй както у Пенчо 
Славейкова бягат от „тъмни пустоши“.

Това описание показва, колко далеч сме още от душата на Балкана, от 
неговия поетичен образ.

Ако Блъсков се е опитал да изобрази балканската природа и своя въз-
торг от нея, Панайот Хитов, шест години подир него (в книгата си „Моето 
пътуване по Стара планина“ 1872 г.), покрай историята на своите скита-
ния и подвизи из Балкана, от Черно море до Връшка Чука, прави ценна 
хайдушка изповед, в която се разкриват не нови откровения, но ценни 
постигания: дава се, макар и непълно, чувство за Балкана, като цялост-
но същество, поясняват се идейно-емоционалните наслоявания около 
него, взаимните отношения между него и хайдутина  – и то главно във 
въздействието на балканската природа върху индивидуалната хайдушка 
душа.

Верен на своето време, и може би под влияние на Раковски, Хитов не 
забравя да спомене за народните старинни предания, които се свързват с 
Балкана – за старата крепост на Твърдишкия Балкан, гдето се таи Шиш-
кинград, направен от цар Шишмана и наречен така по името на един негов 
войвода. Ала той е чужд на всякаква романтика и фантастика, и за нас са 
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по-ценни другите му признания. – И той, като другите хайдути, изхожда 
от дълбоката убеденост, че „хайдутинът е най-щастливият човек в тур-
ското царство“, и сред личната си робска участ закопнява за Стара пла-
нина. Вътрешната жажда за чест, правда и свобода, за човечност, добива 
своето разрешение там – в Балкана. Той съединява в себе си, като един 
върховен идеал, най-възвишените пориви на угнетената му душа. Това е 
далечно чудно царство на свободата. Чудна е там природата. Хитов не я 
описва, защото „не е в състояние“ да я опише, ала много добре ни говори 
за нейното неотразимо въздействие. Бодрост и сила, смелост и сигур-
ност, волност на духа – такова е неговото самочувство, изразено косвено 
чрез цитираната от него народна песен:

Ей, гиди Стара планина!
Дорде е Стара планина,
на турчин не се покланям!

Когато Балканът се разшуми, той буди „хайдушкия природен бяс“. 
Бедният хайдутин се чувствува, когато възлезе на плещите му, неизрази-
мо богат, сеща чудна широта в душата си. „Цяла Стара планина е наша“– 
възкликва той; при нея се е приютил като при баща, в нея разполага и 
заповядва като неограничен монарх. Той толкова обича своя Балкан, че 
никъде не издумва срещу него ропот, дори и когато върху рамената му е 
седнала грозна зима. Тъжен е зимният балкански пейзаж – вятър вие като 
бесен“, „дървета шумят жалостно“, „вълци вият“ (все слухови възприя-
тия), ала при тази тежка музика твърда и корава е душата. Но по-силно е 
въздействието на пролетния величав пейзаж. Той възвисява българска-
та душа, заставя поробения да почувствува и съзнае робската си участ, 
да усети в сърцето си обичта към родината, да се разтопи във висша чо-
вечност. Балканската природа действува на човека така нежно, щото го 
накарва да обича и отечеството си, и своите поробени братя, и даже и 
своите неприятели. Хитов е влюбен в нея. Когато погледне от някой връх 
на Балкана, на север или на юг, на изток или на запад, пред него се усми-
хва българската земя, със своите градове и села, разкриват се границите 
на българското отечество, цяло обляно от „златните лъчи на българското 
слънце“  – неизразима радост умилява душата му, патриотичен възторг 
проговаря: „хубава е нашата земя!“. Ала нейната хубост се противопоста-
вя на черната робия. Oт Балкана Хитов „като Еремия“ лее „юнашки сълзи“ 
за угнетената си родина. Оттук се подхраня и усиля чувството за българ-
ска земя, за общността ѝ с Балкана, за тяхната еднаква съдба, за недели-
мостта със земята и племето, за дълбоката преданост към тях.

След Раковски и Хитова, Любен Каравелов е третият, който чувствува 
цялостния образ на Балкана, схваща неговото значение в историческия 
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живот на народа и прави опит, като гради върху стари основи и със стар 
идеен материал, да внесе в концепцията нови елементи. Доста е само да 
споменем, че и у Каравелова срещаме хайдушкия копнеж за Балкана, не-
говата идеализация, отрицателното му отношение към робската участ, 
същите взаимни отношения между хайдутин и Балкан, същата вяра, че 
звездата на свободата ще изгрее от балканските върхове („Брату Д. Ц-чу“, 
„Робство“), за да си обясним идейните напластявания от литературното 
минало и от непосредния живот. Стига само да цитираме следния пасаж 
от „Войвода“, за да конкретизираме мисълта си: „Там (в Балкана), ти мо-
жеш да живееш цели вечности, па и самият дявол да не може те намери! 
И наистина, там отива да живее всичко, що е гонено, всичко що е свобод-
но, всичко що е честно, всичко що е родолюбиво и всичко що се мъчи и 
страда; живее там като човек, бие се с турците и оплаква отечеството си. 
Всички тия юнаци очакват гласа на тръбата, която ще ги повика от там и 
която, заедно със свободата, ще им даде мир и щастие.“ Обаче тук трябва 
да се признае на Каравелова една заслуга – той не остави да заглъхне 
затворената в образ идейна цялост, подхваща я и я праща по-нататък.

Нещо повече дори – в своите революционни стихотворения без поезия, 
той се е домогнал до известно задълбочаване и обогатяване на образа.

Като издумва копнежа по балканските дебри, Каравелов свързва инди-
видуалните преживявания на озлочестения хъш с Балкана, като символ 
на волен живот. Балканът е негово едничко богатство. Той го търси не 
само за хайдушките си въжделения, не само поради патриотичния вклад 
на душата си, но за да утоли преди всичко своето лично самочувство. Тук 
като че ли имаме началото, което по-късно срещаме у П. Ю. Тодорова – 
да се слага Балкана в непосреден досег до една хъшовска, несретнишка 
душа. Преплитане на интимни настроения с образа на Балкана, като но-
сител на вечна младост, долавяме и в „Хубава си моя горо“ и „Премину-
ват годинките“. На бедния чужбинец дотегва да живее в умора и мъка. 
В Балкана той би забравил личната си неволнишка съдба и би успокоил 
озлобената си душа –

По старата моя планина зелена
вее тихий ветрец, разширява гърди–
не я променям с къща позлатена.

Каравелов удълбочава и друг момент във взаимоотношенията между 
Балкан и хайдутин влага повече интимна нежност, обичта им е засилена, 
навярно по влияние от народната песен, има и по-активен израз. – Бал-
канът е представен пак като майка, но тя дълбоко жали за изоставилите 
я синове, без тях тя е като „майка на гробища, коя сълзи лее“. Мъката на 



87

Стара планина се разкрива и със средствата на народната песен: повяхна-
ла и навъсена е майката –

Ала пролет наближава,
а още съм глуха:
няма още Панайота
със верни другари,
няма още Дякончето,
няма Желя старий.

Но приберат ли се синовете под нейните скути, колко радостна ще 
бъде тя! Тук има и нещо друго, едва докоснато, но не бива да се отмине: 
Балканът разкрива схващането си на тогавашната хъшовска действител-
ност; в жалбата му сякаш се чува сподавеният глас на укора, че хъшовете 
не радеят както трябва за реализирането на революционния идеал. Нему 
е толкова мил този идеал, че зове, напомня да не се забравя.

Също така подчертано и удълбочено е съчувственото и ропотно отна-
сяне на Балкана към робската участ на народа. И тук срещаме контраст-
ното съпоставяне между волния Балкан и жестоката робия, ала центърът 
пада върху живата активност на Балкана: той осъжда, отрича, буди бунт, 
открива насоки за борба. – Мургаш планина, с такава интимност възпята 
в народната поезия, макар че е дошла вече пролетта, е в траур – „черна 
като врана“. Тоя тон е израз на дълбока скръб. Тя манифестира открито 
ненавистта си към робската участ, досадната си умора от блянове за „сво-
бода и щастие“, скептицизма си в успеха на освободителното дело, ако то 
се води от просветителни принципи, и дълбоката си вяра в революцията:

Тя жалостно и печално
гледа към Балкана,
па му казва: Ох, Балкане,
побратиме верни!
Тъмнее ми пред очите,
дните ми са черни!
Аз не мога и занапред
да търпя неволи
и да гледам как турчина
детето ми коли;
аз не искам и занапред
мирно да робувам, –
за свобода, за щастие
само да бълнувам.
Не вярвам аз, че калугер
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ще спаси раята, –
свободата не ще екзарх,–
иска Караджата.

Тук вече ясно се чувствува отклик от шума на времето, от национал-
но-политическите борби. Подчертана е и тенденцията, която прозира и в 
самото обръщане на Мургаш към Балкана – носителя на революционния 
идеал – все поради тоя шум така изплъзната из художествената форма, 
че отблъсва. Балканът не сочи един идеал само, но изрича и политическа 
проповед – въздига до активна обществена сила революцията. Тук се до-
косваме до въпроса: как Каравелов одухотворява Балкана? Това одухотво-
ряване е в стила на народната песен. Той е взел изработена стилистична 
форма, като е вложил свое съдържание. Тук, разбира се, няма непосред-
ната наивност, поетическия примитивизъм на незасегнато от културата 
съзнание, ала, все пак, проправя се път на народната песен. Каравелов не 
избуява разнежено интимно чувство към Балкана; той го схваща повече в 
неговите материални форми, в тежката му маса, през трезво и разсъдъчно 
око. Затова в начина на одухотворяването се вкусва подправеният фалш: 
Каравелов проявява цял себе си: трезвената реалистичност на духа си, по-
зитивната си умственост; но в тоя опит да се натрапи, да достигне – не по 
художествен път – вътрешна автопортретност, дава жалка маска. И тук 
той остава публицист. Ала трябва да отбележим тоя ценен момент в раз-
витието на концепцията за Балкана: изоставят се възторзите, възклица-
нията, реалистичните описания, българският дух прави опит да се нало-
жи, да се затвори здраво в образа, да се даде в художествено откровение.

Ала колкото образът на Балкана у Каравелова да е безжизнен, сух, 
трезвен, без уяснена физиономия, без хайдушка поезия, ние все пак не 
сме така далеч – по време – от възвеждането му до жива естетическа скъ-
поценност.

Ала преди да видим неговата мощна проява през лъчезарната стихия 
на хайдушката душа, трябва да спрем на светлината, която се струи от 
по-спокойната душа на мирния воител9-просветител.

П. Р. Славейков дава („Поздравление на Балкана“) образа на Балкана 
като го облъхва все със същото в основата си патриотично-интимно на-
строение. Когато е в далечен край, останал отчужден от него, поетът не 
само пази своя възторг от хубавата балканска природа, но разкрива и ду-
ховната си принадлежност към родината в неразделния спомен и страст-
ния копнеж за Балкана, който сякаш е образ на непостижимата сродност 
между личност и родна страна. Затова очарованието в далечността на 
Балкана отвергва всяко щастие в чужбина като ненужна измама. Неслу-

 9 воител (остар. книж.) – воин, борец  (бел. ред.).
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чайно поетът повтаря така често, от една страна – д а л е ч, а от друга – 
т а м. И едничката примиримост на душата, при невъзможността да се 
постигне истинското щастие при Балкана, е нейният искрен поздрав на 
Балкана, на хероично идеализираната българска земя. Нежното ностал-
гично чувство за Балкана, пълното прозрение за единност, за покривност 
между него и родната земя, го издигат сякаш като носител на идеята за 
родинност, като образ на родината  – схващане, което по-късно Пенчо 
Славейков разгръща ярко:

Сърцето ми, сърцето ми
тук не е горкана!
То е тамо, то е тамо
горе на Балкана!
Ах, далеч сте и далеч сте,
дивни вий Балкани,
ти, родино, свята, мила,
гняздо на аслани.

*

Идейната и емоционална съдържимост на образа намира своя поети-
чески синтез за пръв път у Хр. Ботева. Хайдушкото движение трябваше 
да роди своя поет. Никой преди и след него не чувствува и не възпро-
извежда така интимно и непосредно Балкана. Тук се срещаме с нещо 
познато, и все пак толкова ново, защото се откройва с формите на силна 
индивидуалност. За пръв път Балкана сякаш се откъсва от своята сурова 
реалност, отдалечава се от нея, възема се10 до една втора действител-
ност, до някаква космическа същност. Ако Раковски излиза от идейни 
предпоставки, Ботев изхожда от непосредно чувство: у него владее пре-
ди всичко емоционалният момент. Ето защо Ботевият образ на Балка-
на затваря в себе си главните идейни елементи на миналото, ала те се 
разкриват косвено през неговата поетическа личност. Едно вдъхновено 
съзнание се изправя пред Балкана, чувствува не само неговите багри, 
линии и форми, но и неговия дух, – възвежда го до поетичен мит и го 
разкрива пред нас с възвишен революционен патос.

Никой не е живял с такова пламенно влечение, с такъв вихрен устрем, с 
трагичната красота на хайдушката стихия към Балкана – като Ботева. Още 
в „На прощаване“ той се разкри. По-късно в „До моето първо либе“ той уси-
ли израза на тази стихия. Колко е верен като казва, че към Балкана „тегли“ 
сърцето му, че то ще „хвъркне“ – сякаш чувствуваме физическия трепет. 

 10 възема се – въздига се (бел. ред.).
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Тая стихия го държи постоянно напрегнат, тревожен. Ако за други тя е била 
моментна екстазна избухливост, изразена в крясъка: „хайде на Балкана!“ – 
у Ботева е трайна, неизменна индивидуална същност. И колкото по-остро 
усеща картината на общата народна робия, толкова напрегнатостта се усил-
ва, толкова Балканът го влече по-силно с магесната11 си сила: през тъмната 
далечност на равнините, споменът за Балкана все повече и повече оживява, 
превръща се в действителност, сърцето забива по-силно –

там тегли сърце ранено–
там, де е се с кърви облено!

Така Ботев доближава през спомена Балкана до себе си и го чувствува 
като жива реалност. И той го възприема не зрително, а слухово: до него 
достига песента на Балкана, песен буря, която тресе цялата българска 
земя  – в нея планини и равнини се сливат. Балканът се възправя като 
хероично същество, което прозира в миналото, вижда настоящето, про-
кобява12 бъдещето. Тук имаме докосване до схващането на Раковски, – 
така самопроизволно проблеснало в съзнанието на Ботева и така дълбоко 
загатнато само в два стиха. Ала Ботев не го откъсва от себе си; това се 
проявява в начина на възпроизвеждането му: Балканът се възвежда в пое-
тическия свят през зеницата на собствената душа на поета – достига се до 
идеално сливане между обект и възсъздател. Като не е чужд и равнодушен 
на българската историческа съдба, Балканът поглъща в своето огромно 
сърце страданията на народа, той пее – у Ботева той все пее – за да излее 
мъката си: това е песен с кървави думи, стон, вой, гръм и тътен. Защото 
долу под него се чува глухият звън на окови и сякаш водят да разпънат 
новия Прометей на неговите скали. Явно звучи отрицанието на робската 
мизерия – политическа, обществена и духовна. Оттук иде и социалният 
тон на песента, силата ѝ да сподавя всички лични домогвания:

Чуй как стене гора и шума,
чуй как ечат гори вековни,
как нареждат дума по дума
приказки за стари времена
и песни за нови теглила!

Ала в думите и музиката на тази песен звучи не слабост, а – мощ. Балка-
нът не състрадава само, а гърми страстно, неудържимо, омразно своя див 
ропот. Можем с пълно право да кажем, че той носи буйния активен тем-
перамент на Ботева, че той е неговият двойник. Поради туй поетът много 

 11 магесен (остар.) – магически, магьоснически  (бел. ред.).
 12 прокобява (остар. книж.) – предрича, предвещава  (бел. ред.).
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слабо е индивидуализирал външния образ на Балкана, не дава природни 
картини, а душевни. Ето защо Балканът не е като у Раковски, а – мрачен, 
злобен и гневен хайдутин бунтовник, даден все в движение. Лесно е да 
си обясним отде иде и пълното единение, а по-късно и сливане, не само 
по идейни, а и по емоционални предпоставки, изобщо между хайдутина 
и Балкана. Увлечен от самопроизволно проявяваща се хайдушка стихия, 
Ботев бърже засяга мисълта на Раковски за предназначението на Балка-
на  – да поддържа свободолюбивия юнашки дух на народа (последните 
два куплета на „Пристанала“) – и повече се спира на посоченото сливане 
в името на свободата. Балканът споделя активно хайдушката самотност, 
в обичта си към волната душа, той едничък може да ѝ донесе облекчение:

Та ‘ко ме никой не чуе,
песента ще се пренесе
по гори и по долища:
горите ще я поемнат,
долища ще я повторят
и тъгата ми ще мине,
тъгата, дядо, от сърце!

Ще повтори Балканът скъпите нему песни за стари войводи! – Духов-
ното общение между апостолите на свободата и Балкана се изнася и по 
друг начин, та поетът довежда до завършеност своята мисъл. Докато у 
Раковски хората славят подвизите на хайдутина, у Ботева не само те – но 
и сам Балканът ги слави, широко ги разглася; тук той се откройва отново 
като символ на свободата. Освен това имаме повтаряне на нов момент от 
народната песен: човечността на Балкана. Той слави хайдутина, защото 
като него обича угнетените, бедните, онеправданите:

Затуй му пее песента
на Странджа баир гората,
на Ирин-Пирин тревата.

Това сливане подчертава идеята да се превъзмогне робската мъка и да 
се постигне освобождение – затова то разкрива последните си възмож-
ности при борбата за волен живот. Идеята на Раковски, че в Балкана ще се 
роди българската свобода, добива тук своята поетическа кристализация. 
Ала по-важен за нас е друг момент – активното отношение на Балкана 
към революционната борба, към освободителния кървав идеал, изразено 
в неговата напрегнатост, настръхналост, страшната злоба, която кипи в 
недрата му. Неговият вихър напълно съвпада с вихъра на борбата; той 
сякаш сам е въстанал и разнася девизите на бунта из българската робска 
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земя, която като него „гърми и тътне“. В патоса на революционната борба 
се сливат земя, народ и Балкан:

Там...Там буря кърши клонове,
а сабя ги свива на венец:
зинали са страшни долове
и пищи в тях зърно от свинец.

Ала тук настъпва и висшият момент на сливането между хайдутина и 
Балкана. В революционния вихър има една хайдушка смърт, неотвратим 
хипноз на волната душа. Смъртта в Балкана е слънчева усмивка, нежна 
ласка на самодива, върховна поетична красота; старият баща прибира че-
дото си, успокоява го – успокоен сам в своята жалба:

А смъртта ѝ там мила усмивка,
а хладен гроб сладка почивка.

Утолението на хайдушката стихия в смъртта, превръщането ѝ в тиха 
хармония на един нов живот, се отразява и в образа на Балкана: песента 
му е ведра спокойност. Този нов живот, за пръв път постигнат от Ботева, е 
най-ценният внос в концепцията на образа. Той се проявява косвено във 
фантастиката на Балкана, която у Раковски липсва, макар въображението 
му да сплита толкова предания и митични създания. Ботев интуитивно 
и непосредно, с елементите на народната поезия, го дава и направо – в 
пълното проникване на хайдушката душа във вечната душа на Балкана: 
две души се самоизясняват, самопоглъщат – техният трепет е хайдушка 
песен, висш израз на вечния единен живот в смъртта:

Настане вечер, месец изгрее,
звезди обсипят свода небесен,
гора зашуми, вятър повее
Балкана пее хайдушка песен.

*

След Освобождението, когато се заражда нов живот и се търсят улеи 
за неговите буйни струи, когато обществената сила не може да намери 
сигурна посока  – историчната памет призовава заветите на недалечно 
минало, издига и посочва стари образи като назидателен пример за поко-
лението. Около десет години след освободителната борба на Шипка става 
възвръщане назад, приобщаване към стари идейни движения. Живи още 
революционни дейци  – Захарий Стоянов, Хр. Македонски, Стоян Заи-
мов – като припомнят миналото, засягат в някои моменти, без художест-
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вена умисъл, само странично, образа на Балкана в мемоарите си („Запис-
ки по българските въстания“, 1884–1887; „Записки“, 1894; „Миналото“, 
1897) и така улесняват неговото минаване и в поезията на новото време.

У тримата има общи схващания – едни се напълно сливат, а други се 
различават само в степен и широта на разкриване. От друга страна, и три-
мата са свързани с миналото, продължават стара традиция; изхождайки 
от своя въстанически опит, те дават разхвърляни лирически изповеди, 
предимно в описанията на балканската природа, с които се доближават 
до Блъскова и Хитова. С еднакъв апарат те възприемат величествената 
балканска природа. Нейната красота се изразява в типичните изрази: 
„величествен вид на гората“, „величествени, грандиозни върхове“, „вели-
чествен Балкан“, „вълшебна картина“, „хайдушки поляни“, „самодивски 
кладенчета“ и пр. Тя е „райска“, „ъгъл от рая“, в нея „всичко блаженству-
ва“. И тримата признават безсилието си като Хитова, да я представят в 
истинското ѝ велеляпие13. Ала в израза на чувствата си, те са по-смели. Тя 
буди „неописуемо чувство на удивление“ (Хр. Македонски), на умиление 
и радост (Ст. Заимов), чувство за монументалност и безизходност – тя е 
цял „лабиринт“, „океан“ (3. Стоянов). Те силно чувствуват тайнствената 
поезия на Балкана. Тя се налага на душата: в нейната ведрина и успоко-
еност, в нежната ѝ мечтателност и възвисеност – „по-горе от облаците, 
дето няма човешки грижи и страдания“, дето кротката нощ лъха „нещо 
тайнствено, небесно“ – там, в смътната романтична скръб, се долавя тре-
пет и от едно повърхно сливане на Балкана и хайдутина. Този момент е 
набелязан предимно у Хр. Македонски, който стига от обич и благого-
вейност до религиозна преданост към Балкана. Малко му остава да се 
докосне до интимния му свят, да го превърне в човешки образ, ала все 
пак и толкова много му е потребно, че не смогва. Пред канарата, спасила 
го от турски взор, той излива, като пред скъп другар, душата си, с вяра, 
че тя „сигурно усеща и проумява“ нейния живот, който най-силно звучи 
в любовта към родината. Все така смътно се нахвърля и мисълта, че Бал-
канът не стои вън от живота на хайдутите – неговите кървави реки но-
сят поздрав на народа от синовете на свободата, тихият му вятър разнася 
скърбите им „по цяло българско“.

Положителният образ се допълня, ако добавим, че Ст. Заимов загатва 
за единението между народ и Балкан, като говори за тъмни сказания и 
легенди, за многобройни песни, свързани с чудните Арабаконашки кли-
сури.

Общността на тримата се вижда и в отрицателния характер на об-
раза – слабо, разбира се, засегнат. Тук Балканът е даден в буря, с трог-
ващи моменти, с проблески на синтетична експресия – и то като живо 

 13 велеляпие (остар.-книж.) – изключителна, голяма красота  (бел. ред.).
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същество. Такъв най-добре е представен той у Захарий Стоянова –раз-
очарованото хайдушко съзнание. Балканът не е вече майка на хайдути-
те бунтовници, гората му не „повтаря и не потретя“ хайдушки песни – 
идеализацията на балканската природа е мъртва. Конкретно изразено: 
разбити и преследвани бунтовници шепнат: „Стара планина, Стара пла-
нина! Само тя ще ни умие!“ Но каква горчива измама! Балканът е без-
милостен – в пазвите му има само мраз, глад и потери. Неприветността 
му се разразява в крайни предели, когато го налита буря; „разярен“, той 
плющи и реве, тътне и гърми, с грозното си величие, с дивата си стихия 
смазва човешката душа – страх и смирение нахълтват в безподслонната 
и беззащитната сега, а горда и необуздана някога, въстаническа душа. 
Връзките между хероите на свободата и Балкана са скъсани. Най-хубаво 
говори скръбното признание на Стоянова – „тая хайдушка планина не е 
такава, каквато е била някога!“.

*

Лъх на друго време се докосва до образа на Балкана у Вазова. Ала Ва-
зов мъчно скъсва с миналото. Затова и образът на Балкана у него е с две 
лица: едното – обърнато назад, доловило идеи на революционна епоха, а 
другото – напред, отразило настроения на патриотично време, трепети 
на една патриотична душа.

Образът у Вазова е бледен, слабо индивидуализиран вътрешно, остава 
все закован о непревъзмогната реалност. Макар никой друг да не прите-
жава такъв изчерпателен речник на балканската природа; макар да при-
зовава така щедро планини и върхове, които звучат примамно и галят 
родолюбивото чувство, – те не засядат трайно в съзнанието ни.

Още в стихотворението си „Борът“, само в един куплет, Вазов загатва 
за Балкана – като елемент в общата космическа картина на завоевателната 
стихия. Но хероичната му осанка е сменена с пасивност и принизеност – 
заедно с народа и родната земя, и той изпитва неволнишката участ:

Долините жално ехтяха, пищяха,
пищяха полята и бурливата нощ.
Балкан се тресеше, горите ревяха,
и всичко поваля стихийната мощ.

По-късно, когато Вазов се опитва да изобрази печалния живот на ко-
лективната душа и се домогва до сливане с нея в скръбта си, породена от 
вечно същите условия на робската действителност, той възвежда като хи-
перболизиран образ на народното страдание Балкана – „и чух как плаче-
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ше Балкана“. Ала и тук („На България“) исполинът не се самоизобразява, 
не е сложен в отношение към робската неволя, та да се открие по-релефно.

В най-ново време, продължавайки стария завет, той даде Балкана („Ви-
сочайшите“) в непосредно разкриване, в пряко отношение към робската 
участ на българското племе оттатък Рила. Ирин-Пирин е най-близкият 
свидетел на робския живот и затова той разкрива в своята печал живата 
симпатия към народа –

Аз навред гледам роб,
сам стърча като гроб
в свят, де мъки цъфтят,
де вериги звънят.

Ала тук има реторика, обусловена от искрения патриотизъм на поета, 
но натрапена на Балкана: той сякаш не е дълбоко почувствувал народната 
неволя, не я свежда до сърцето си – не ѝ дава интимен израз. Ето защо тая 
вътрешна черта на образа, която у Ботева се налага по психическа необхо-
димост, тук е повече случайна.

Че този образ е бил чужд на Вазовата душа личи и в безсилието ѝ да 
изобрази хайдушката стихия на Балкана. Вазов, който по натура не е ре-
волюционер, на когото е бил чужд хайдушкият порив, не е могъл да се 
чувствува слян с Балкана. Така можем да си обясним, че той ни дава пре-
димно чужди трепети за Балкана („Изгнаници“) – неговите са доста по-
върхни и мимолетни („Пряпорец“) – или пък засяга отношенията между 
хайдутин и Балкан външно, по влияние на народната песен („Либен и 
планина“). В последния случай Вазов не отива много по-далеч от Кара-
велова.

Обаче Вазов проявява другаде своята стихия. В нея той обединява и 
двете лица на образа. Като продължава култа към балканската природа, 
той подчертава себе си във вечното екстазно-патриотично отнасяне към 
нея. Както всички наши поети, и той пази спомен за Балкана от детска 
юност, ала до последен ден, той пак не скъсва с него –

Ала и днес духът ми, кат хвърля всяко бреме,
крилат лети, играе във лазура и светлина
над твоите обятия, о, планина велика!

Този лиризъм на възторжените състояния, който се долавя и в много-
бройните обръщения на поета към планини и върхове, напълно отговаря 
на външния образ на Балкана. Тук той е обогатен: когато Вазов е сред 
него, Балканът е весел, светъл, усмихнат, а гледа ли го отдалече  – въз-
правя се „велик исполин“, „претоварен от години“, който се издига над 
българската земя „величествен, страшен и прав, кат стена“; който, „забу-
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лен с мъгли и тъмнина“, „дими като вулкан“ и гледа „с мрачна строгост и 
гордост“. Тук вече имаме не само чувство на патриотична гордост, но и 
чувство за монументалност, съзнание за неговата огромност и вечност; 
обяснимо е, следователно, благоговението и смирението, изпълнило ду-
шата на поета, който подканя дори и гигантите горди Родопи да се смирят 
пред „мрачния великан“, като се поклонят на великата му вечност. Дивата 
девственост и възвишена чистота на балканската природа, която той, като 
романтиците, противопоставя на цивилизацията, изтръгва от душата му 
възторзи и възклицания, пряк говор за гордостта на патриота, влюбен в 
своята земя. „Рай, земен, прекрасен“, повтаря и той, като мнозина свои 
предшественици, е „таз българска природа славна“:

О, Балкан, като твойта хубост няма!

Ала колкото излиятелно и възторжено да разкрива, че Балканът въз-
действува силно върху него  – свързва го с родината, прави го предан 
поклонник на родната земя, освежава го физически и духовно, пречистя 
го, хармонизира го и го възвисява – той все не може да разтопи душата си 
в неговия тайнствен живот. Като го чувствува повече външно, той обик-
новено изпада в реторичен патос. През тази възторжена патриотичност 
Вазов се домогва, по маниера на народния поет, и до прости одухотворе-
ния на някои балкански върхове: поетът прави реторични запитвания, а 
те отговарят (скрит зад тях, той им шепне отговорите); брънката между 
него и тях е само в имената им, а не в дълбоко взаимно проникване. Това 
личи открито: Юмрук-чал си спомня кървавите борби за свобода; Черни 
връх гледа, как се твори нова България; Мусала – напора на славянството 
към юг („Височайшите“).

Но Вазов не спира тук. Като се подвежда от чувството за вечна един-
ност между родна земя и Балкан (а не само от патриотична гордост), той 
постига по-ценно одухотворяване и внася нови черти в образа; не Хитов, 
не и Вазов вече, а самият Балкан с върховете си обглежда родната земя, 
радва се на нейната просторност и хубост, – загатва, че българската душа 
вечно бди и над нейния робски край („Един кът на Стара планина“). Това 
чувство се излива с чиста непосредност и в „Мусала“:

– Защо ми искаш тайните?
каза гиганта стария, –
изглаждам аз безкрайните
граници на България!

Склонността у Вазова да идеализира в патриотична посока избива, в 
крайните си форми, в историцизъм. Пак върху патриотична основа той 
дава концепция за Балкана, слабо проблеснала и у автора на „Горски път-
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ник“. Ала тук тя е развита, макар и неосъзната и неуглъбена. – Отдал се 
на унес в историчното минало, и той, като Раковски и Ботева, проявява 
чувство, не така дълбоко, за досега на Балкана с тъмния ход на вековете: 
в тоя „свидетел безсмъртен“ той чете, „като в някои скрижали, на мирови 
преврати дълбоките следи“. Какви са тези преврати, поетът не ни казва, 
ала, като се откъсва от мировото14, той се спира на родното и конкретизи-
ра мисълта си: в него вижда „и славата геройска на нашите деди“. Патри-
отичната душа го унася: той вижда (не вътрешно) над балканските върхо-
ве, в облаците чак, да витаят сенките на деди, пролели кръвта си някога 
в борба за родината. Вазов все още не може да се освободи от дадената 
конкретност и продължава да развива аналитично своята концепция. В 
стихотворението „Ой, гори, гори балкански“, чрез умозрително постига-
не, той отключва „тайния говор“ на Балкана с вековете. По примера на 
Ботева, в тоя говор той чува:

въздишките
на старото време
и разказа за мъките
на нашето племе,
и преданята юнашки
за бой, за свобода –
за дружината измряла
на Минча войвода.

Вазов се връща там, отдето е почнал – от робската участ на народа – и 
свързва Балкана с хероичните борби за свобода, с освободителната сти-
хия, която налетява от север, пробучава през неговите плещи и затътва на 
юг. Родопите помнят още победните гърмежи, радостния вик „свобода!“, 
позора на тиранина, а Балканът пази спомени за Крали Марка, за Април-
ското въстание, за епопеята на Шипка.

Едва в „Опълченците на Шипка“ Вазов обединява нишките на своя-
та мисъл – стига до поетичен синтез. Тук той ни разкрива Балкана като 
страж на национална гордост и чест, на народни светини, като паметник 
на българската свобода, символ на българската хероична слава. Той знае 
светия подвиг при Шипка и, спомни ли си за него, не може да бъде рав-
нодушен: обхванат не вече от революционен, а от патриотичен патос, той 
шуми бурен, разнася из дебри и чукари, из цялата българска земя „див-
ната слава“ на великия подвиг, на родната мощ, и я пропраща на поколе-
нията. Пламенен патриот, той издига хероичния подвиг като напътствен 
идеал:

 14 миров (остар.– книж.) – светски, който се отнася до света  (бел. ред.).
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И днес йощ Балкана щом буря захфаща,
помня тоз ден бурен, шуми и препраща,
славата му дивна като някой ек
от урва на урва и от век на век.

Една набързо нахвърлена картина, в която Вазов е казал, много повече 
от всякога, за Балкана, в която е излял цялата своя патриотична стихия.

*

У П. Ю. Тодорова се долавя прибулената нежност на нов нюанс. Верен 
на своя писателски натюрел, той приобщава образа на Балкана до живота 
на индивидуалната душа, до нейните най-съкровени пориви и устреми, и 
така го докосва до най-ранния момент на неговото развитие, тъй както ни 
е даден в народната песен.

Наистина, П. Ю. Тодоров, като Вазова, не успява да ни даде ярък, стро-
го индивидуализиран вътрешно и външно образ, ала не може да не се от-
бележи, че той има силно чувство за Балкана. Образът е дори раздвоен: 
от една страна се мярка образът на старото хероично време на револю-
ционни идеали, а от друга – на индивидуални отражения. И понеже вто-
рият случай взема слаб превес над първия, Балканът не изстъпва пред нас 
с ярка фигура. И все пак ясно се манифестира спокойният субективизъм 
при съзерцанието на Балкана, стремежът на поета да се домогне до бити-
ето му, да прочувствува неговата вечна младост и красота. Тъй можем да 
си обясним, защо всички почти негови драми и една трета от идилиите му 
са облъхнати от поезията на Балкана, защо той се вестява като мимолетна 
краска, като декоративен елемент или сърдечен пейзаж, защо се дига като 
просторен нежен фон на неговите херои.

В „Зидари“ и донейде в „Страхил страшен хайдутин“ срещаме познати, 
затвърдени черти на образа: Балканът пак е закрилник, в миналото, се-
гашното и бъдещето на народа, пази „род и вяра“, дава смелост в борбата 
с народния угнетител, подхраня хероичния дух у народа, хайдушките тра-
диции, чувството за народна свобода, утешава хайдушката душа, която 
живее с идеала за волна смърт там в неговите дебри, има същата фантас-
тика, каквато ни дава народният поет и Ботев, макар и не тъй интимно 
изживяна и възпроизведена.

Ала до този образ се изправя друг: Балканът – символ на вечна вол-
ност и младост. Той вече не се сплита с образа на хайдутина, а с образа 
на самотника – несретник и волник15 – на копнителя за по-висша дейст-

 15 волник (остар.) – човек, свободен да осъществява волята си, на когото не се заповядва 
(бел. ред.).
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вителност, на унесената в блянове чиста и светла душа. Тъй го чувствува 
сам поетът, тъй го носят в душата си и неговите херои. Ето защо Балка-
нът посреща с нескривана радост несретниците, постила им зелени губе-
ри да отдъхнат под неговата сянка („Дрямка“), в душата си се вълнува от 
„младежки подеми“ („Слънчова женитба“), едничък той на света слуша и 
разбира волни песни за сила и младост („Молба“), а и сам пее – песен за 
младост и воля („Самодива“).

Създавайки фигурата на легендарния хайдутин Страхил, П. Ю. То-
доров прехожда от стария образ на Балкана, към новия. Балканът, със 
своята сила, младост и воля, преражда нравствено хайдутина така, както 
се набелязва у Панайот Хитова. Тук Страхил се вживява в истинска сво-
бода на духа, издига се над  дребна страст и грижа, душата му широко се 
разтваря, пърха като птица, една нежна благост на човечност го издига 
дотам, че не милее за своята тлен, унася се в душата на Балкана, слива се 
с нея, разтапя се в пантеистична красота. Толкова явно е разкрито въз-
действието на балканската природа. Поезията на свежите блянове, на 
волната младост, на човешко обезплътяване и божествено примирение 
е възможна сякаш само на Балкана. Тук долавяме дъх от поезията на Бо-
тева, ала не трябва да се мисли, че Страхил възкресява неговия хайдушки 
идеал: между хайдутина на Ботева и хайдутина на Тодорова има несъот-
ветност по идеи и темперамент. Защото и в единия и в другия бие сърцето 
на самия майстор. Затуй Страхил се родее със самотните несретници и 
волници на кроткия поет.

На същия фон – Балкана – се изрязва и фигурата на Косю („Змейно“). 
Балканът му праща своя пролетен лъх, затрогва душата му и я затегля към 
дебрите си. И наистина, прокуденик на нехайна изгора, неудовлетворен 
в своя блян, угнетен, оскърбен и неразбран, само в балканските гори той 
„разтушва душата си“, заживява волно с младостта си, с нейните блянове 
и мечти.

Все същият е Балканът и в „Самодива“ и „Змейова сватба“, дето той 
най-силно се чувствува от нас, през образите на Стилян, Гюрга, Бой-
ко, Змея Горянин и Цена, като символ на воля и младост. И тия херои, 
въплъщение на копнежната чаровност на духа, носители на волно са-
модивско начало, копнители волници, които живеят с ирационалността 
на своята душа, търсят Балкана – там намират едничка възможност да 
проявят напълно индивидуалната свобода на своята младостна стихия. 
Те живеят с него и живо го чувствуват като космическа мощ, облъхват 
се от трепетите на сърдечен пантеизм. Като Косю и Страхила, те дишат 
с цветята на Балкана, бродят из самодивски поляни и тилилейски усои, 
носят в душата си целия „лъх на гората“ – дихание на чубрика, здравец и 
билки. Балканът живее в душата на своите чеда – из дебрите му излизат 
Гюрга и Змея, тия най-плътни образи на волен дух, на сила, на „зеленина 



100

и младост“; с всеки свой стрък цвете той им се радва, с благия си дъх ги 
разведря, пречистя, освобождава и възвисява; той разбира техния жи-
вот в блянове по красота и воля и приглася на песента им, слива душата 
си с тяхната.

Ето защо Балканът у П. Ю. Тодорова е даден почти навред в пролет-
ност и свежест, горд нехайник „с рошава глава“, чиято зеленина говори с 
езика на една вътрешна истина. Затуй епитетите, които се дават, макар и 
рядко, от поета на Балкана – „стар побащим“16, „стария“, – би трябвало да 
отнесем към другото лице на образа, което набелязахме в началото.

Доколко Балканът е пейзаж на меката благост и снежна чистота на коп-
нежите и бляновете на Тодоровата душа, се вижда и от неговата външна 
проявимост: не е бурен, не познава патоса на вихъра, като у Ботева; той 
кротко шепне, въздиша сякаш в томление, песента му – тиха мелодия на 
блянове и сънища, без думи – се прелива смирено в чашките на цветя-
та, провира се неусетно из дебрите, облъхва, разтапя душата и я унася в 
свръхземен свят.

*

С най-голяма глъбина, мощност и индивидуалност изстъпва образът 
на Балкана у Пенчо Славейкова. Тук той сякаш е пораснал. Градивните 
елементи на образа, дадени от предходни автори, са съвладени, сплетени, 
поетически синтезирани в едно органическо цяло. Ала това е станало не 
толкова чрез елементарно, чисто вдъхновение, колкото с бавна и строга 
умозрителност.

Балканът е сложен в рамките на национална кървава епопея – той е в 
средата на една родина, на един народ, на една национална кървава бор-
ба  – тъй както се чертае във въображението на Чинтулова, Раковски и 
Ботева. Оттук се налага неговият дух и характер, обяснява се засилената 
светлина, която се хвърля върху него от колективното съзнание. Още по-
вече, че и поетът се домогва до него през съкровения поглед на народната 
душа. Индивидуалното съзнание се проявява повече в начина на изобра-
жението, в постройката на образа, в неговата силна живописна изразител-
ност – в оная вътрешна сила, която го възвежда до художествена ценност.

Ето защо в образа се чувствува силната личност на поета. Съзерцател-
ният темперамент на Славейкова, неговата тежка замисленост, углъбена 
уединеност в блян, както и борческата му воля, намират израз в образа на 
Балкана. Ясно е защо Балканът се открива същество с вътрешна мощ – гор-
до, величаво – спокойно или величаво – бурно. На тази мощ отговаря и 

 16 побащим (диал.) – мъж, който е като баща, вместо баща на някого  (бел. ред.).
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неговият външен облик: той е, както у Вазова, някаква „тайнствена стена“, 
могъщ исполин, „могъщи рамена изпречил и извил“, гордо „възправен в не-
беса”, „с навъсено чело“, „с намръщени вежди“, „наметнал плащ мъглив“, „на-
стръхнал“, зареял поглед „горд и строг“ из българската страдалческа земя.

Пенчо Славейков гледа на Балкана като художник, в атмосферата на 
дълбоко съзерцание, което превръща неговата реалност в неуловима 
призрачност, възправя го като легендарна сянка, в пророческо видение. 
Затуй той е все унесен в своя блян, през „тиха дрямка“ гледа живота как 
мени своя ход. Ала Славейков не е дал Балкана само като спокоен съзер-
цател, но и като участник в борбата на времето, който реагира на иде-
ите и настроенията му. Дори и в „Легендата на Балкана“, дето няма вик 
и страстен порив, дето в често повтаряните глаголи „гледам“ „виждам“, 
„съзирам“, е подчертан съзерцателният момент, Балканът все не е напъл-
но спокоен, все не може напълно да се освободи от своя гняв, от своята 
омраза и жестокост – да не говорим за него в края на „Кървава песен“, 
дето съзерцателят се възвръща към живота и се открива, макар и не ярко, 
с вихъра на борчески темперамент. Ето защо, колкото и Славейков да чув-
ствува Балкана като единна цялост, образът остава с една слаба раздво-
еност. Освен това, той не се налага непосредно във всички свои момен-
ти – най-силно впечатление оставя в два случая: в началото и в края на 
„Кървава песен“.

Дълбоко в концепцията на Балкана лежи идеята за неговата нераздел-
на единност с родната земя, с българския народ, с българската съдба – в 
миналото, сегашното и бъдещето – разраснала се в крайните си предели 
мисъл на Раковски за предопределената от Божествения промисъл роля 
на Балкана.

Като всички свои предходници, Славейков изхожда от своето чувство 
за Балкана и по-нататък разбулва елементите на концепция. Като баща си, 
той се чувствува сроден с Балкана, като него, в далечна чужбина, говори 
за любовта си, за дълбокото влечение към родните планини. В тона на 
тоя говор трепти толкова много топла нежност и дълбока преданост. И 
той стига до него през силното си чувство на привързаност към бащина-
та земя. А тази земя е крепко срасната с Балкана. Поради тази единност 
той се откройва като въплътена носталгия, символ на българската земя, 
който мами и томи българската душа. Интимно-екстазното единение на 
тая душа с гордия Балкан напомня мистичното сливане на руската душа с 
необозримата степ, символа на руската земя.

Народът е сраснал със земята, с Балкана, и не може да се отдели от тях. 
Вътрешен глас му подсказва, че Балканът пази следите на неговата исто-
рическа съдба, че той е котвата на надеждата и спасението в световните 
бури. Мъдрият Дивисил разтваря народната душа:
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Нерадостна и тъмна върволица
съдби е таз земя видяла. Погледни,
по нея още от непаметни е дни
Бог тръгнал, грозний Бог на разума на дните.
Следите му личат в Балкана, в равнините,
през дето сума свят вървял е и живял
и мрял – и тук се е само той удържал,
той само, тоз народ.

Историческата неразделност на Балкан, земя, народ и съдба е прочув-
ствувана от Славейкова и ясно изказана от него; – който се опита да про-
чете:

сретата библия на миналите дни,
в която вписани са злите съдбини
на моя роден край, ще найде назовани
на всяка страница там гордите Балкани.

Имаме удълбочена и разширена сякаш идеята на Вазова  – гордите 
Балкани символизират кървавите борби на българския народ със злата 
съдба. Оттук вече, като у Раковски, Ботева и Вазова, лесно се възвежда 
Балканът до свидетел на „промяната световна“, откройва се жив летопи-
сец, не затворен в глуха килия, а издигнат мощно сред бурите да съзерцава 
живота, да разкрива на своя народ дълбокия смисъл на вековете, да пре-
ценява сегашното и да изрича прокоби за бъдещето. Пенчо Славейков тук 
отива далеч напред, той възпроизвежда Балкана – и то като го откъсва от 
себе си – живо същество, което само направо разкрива отношенията си. 
И почва то своята симфония – в пролетната звездна нощ пророческите 
слова се ронят и падат като камъни. И когато ни говори за езическата епо-
ха от историческия живот на народа, после за устрема и громола на кръс-
тоносците, за кървавите религиозни борби и за съзерцанията на аскетите 
по глухите му хралупи, за страшната сприя17 на турската стан и черната 
робия на българския народ, – ние се замисляме не толкова над обрисува-
ната историческа картина, която обхваща цял един многовековен живот, 
а над нейния дух, над разкритата идея за единността на Балкана, народа 
и земята, с тяхната съдба. Тази единност се проявява и в сегашното – в 
космическата картина: цялата българска земя се ослушва в пророческите 
слова на Балкана:

И в пролетната нощ горите и полята
услушваха се в тях, като легенда свята.

 17 сприя (диал.) – вихрушка, виелица, буря  (бел. ред.).
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Ала най-силно се изразява отношението на Балкана към сегашното в 
думите му за българската робия. И тук той е такъв, какъвто го знаем от 
по-рано. Той не е спокоен съзерцател на робската участ – в тона на реч-
та му се долавя симпатия, състрадание към народа, негодуване и омраза 
към тиранина. Доста е само той да намръщи вежди, да каже „сган про-
клета“, или да отсъди, че целият български край е глъхнал в робство „от 
свойта собствена постигнат проклетия“, за да разберем неспокойната му 
душа. Само при това отношение към робството може да има вътрешен 
смисъл следната картина, която говори пак за общата съдба на народ и 
Балкан: хиперболизираният образ на гордия страдалец, народа – Проме-
тей, загатнат у Ботева, е прикован на Балкана. Една взаимна любов висо-
ко разгласява своята вечност. Балканът се присъединява към ропота на 
страдалеца, отзовава се на всяка негова въздишка, изцелява болките му 
и разведрява душата, а нощта склони ли глава на неговото юнашко рамо, 
той му запява старата хайдушка песен  – песента на надеждата, на сво-
бодния устрем, на победата – и влива сили в морния и отпаднал дух. И 
доколко народът проявява тънко чувство за неговото огромно значение, 
се вижда от това – новият Прометей не гърми проклятия, както неговия 
стар побратим към Кавказ, а му отвръща с песен, като на стар баща, в 
която излива своята дълбока любов, най-интимните си помисли и въж-
деления:

А вслушай се в гласа, из дебри и усои
що иде – българина, в песни най-отбрани,
възпява своите побратими Балкани!

И не само в песни се изразява интимното общение на народната душа с 
Балкана, а и в поетическите легенди и приказки, които добиват неизразима-
та си прелест, своя богат фон в поезията на Балкана. Това, което Ст. Заимов е 
отбелязал като сух факт, у Пенча Славейков се разработва, в духа на народна 
песен, в поетическа картина. А за да насели народното въображение Бал-
канът със своите митични създания, примамила го е величествената при-
рода. Макар Пенчо Славейков и да не описва балканската природа с охот-
ното многословие на Раковски (в изображението ѝ той е доста сдържан), 
макар и да не изпада в реторичния патос на Вазова, – тя живо се чувству-
ва както в пролетния, така и в зимния пейзаж. Тя е все такава, каквато ни 
представят всички автори, разгледани преди Славейкова. Но най-важната 
характерност на тази природа, характерност, която отговаря на легендите 
и сказанията, това е нейната тайнствена настръхнала услушаност – в безд-
ните, усоите, пещерите; и горда възвишеност, смела устремност – в скалите 
и върховете. Това – защото е жива: горите шепнат, бук на бука разправя, дъб 
на дъба говори, усой и пустош се вслушват – целият Балкан сякаш живее 
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и диша. И когато поетът говори за страшни пустоши, тилилейски усои, за 
змейски свърталища, към които се вре народната душа, за змея Огнян, за-
творен в сараите си, за вещиците, за самодивите, за лековитите билки и пр., 
ние долавяме духовното приобщаване на народ и Балкан, открито дадено в 
народната песен.

Най-ярко се изразява това приобщаване в отношението на Балкан и на-
род към кървавия идеал на свободата, тъй както се чертае той в бъдещето:

Ричагът всемогъш за мъртвите народи –
светият идеал!

Щом Балканът сам поддържа и храни чувството за свобода, щом той 
крие в дебрите си бунтовници, едничък разбира тия „светци на обичта 
безумна“ към родината, той не може да остане чужд на този идеал. Не-
говата възвишена манифестация става в чудната нощ, когато сенките на 
падналите юнаци за свобода, от дебрите на Средна гора отхвърлят не-
верните слова на Балкана и възвестяват своята непоколебима вяра в 
тържеството на българския дух:

Летят дружини по дружини там на път.
Летим и ний сами към онзи славен кът,
където сетен път отсъждат съдба свята
юнашките сърца на наште живи братя.

Тази картина може да има дълбоко символно значение. Както у Чин-
тулова, Раковски, Каравелова, Ботева, донейде и у Вазова, из недрата на 
Балкана се дава първият сигнал за бунт, възвестява се идеалът за свобода-
та. Балканът е носител на чутко18 национално самосъзнание, грубо спряно 
в неговата самопроизволна проява от безчовечната ръка на една безми-
лостна тирания. Сенките на падналите хайдути за свобода са жизненост-
та на това съзнание, а живите – негови борци, които отварят пролом в 
бъдещето за развитието му. Ала Балканът се откройва с още по-голяма 
вътрешна сила. След всичко казано дотук, ясно е защо той е символ на 
родината –

България, това Балкана е, в небето
издигнат, песента на песните да пей.

В Балкана народът въплъщава совите най-съкровени помисли и въж-
деления. В своята възвисеност той вдига и българската душа нагоре, про-
яснява това, което тъмнее в бездните ѝ, възвежда го в светлина. Той се 

 18 чутко (рус.) – остро, силно изразено  (бел. ред.).
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открива като символ не само на свободен живот, но и на българския дух – 
драгоманин19 на българската земя, на българската родина, на българския 
народ, издигнал се във висините, за да разказва всичко на Бога –

Ах, негли са вплътени
в вас (Балканите) гордите мечти и мисли вдъхновени
сърцето българско, които в блян лелей.

Ето защо Балканът не може да бъде чужд на борбата за свобода, за сво-
бодната проява на българския дух. Той е свидетел на решението за въста-
ние, на въстаническите борби, на триумфа при Шипка. Въстаниците го чув-
ствуват близко до сърцето си. защото знаят, че той е с тях. „Наметнал своя 
зелен клашник“, „зелена долама“, той им праща вести, че е готов за борбата. 
Той дава сила и смелост да се вземе решение за борба, дебрите му се люлеят 
и повтарят патетичните възгласи за революция.

Когато смелият жест на Младен дава знак за борбата, при първите 
трепети на зората  – символ на зараждащия се нов живот, Балканът, 
замислен може би над това което ще става, праща като тежка въздишка 
своя утренник20 до хероя; след туй той се скрива, за да не гледа сякаш 
ужаса в радостта на въстаниците в Каменград. Чак на шестия ден той се 
показва на намръщен, сърдит, хладен, като че ли в предчувствие за ги-
белта на разбунения град. През време на неравната борба, когато врагът 
напира силно, той тъмнее настръхнал и издиша само влажен и студен ут-
ренник. Прорекъл зла прокоба на въстаниците, в напрегнато мълчание 
той сякаш следи устрема и разгрома на борбата с притаеностга и мъката 
на стар баща, който е оставил синовете си на воля, ала все пак не ги е заб-
равил. Може би и затова той не проявява участие в злополучната борба, 
скрива се, за да не гледа.

Но ако не гледа съсипните на Каменград, той гледа тържеството на 
своя идеал – изгрева на свободата.

Заглъхнал в своята успокоена мъдрост, надживял мъките си той се сеп-
ва от унес – по неговите плещи бродят юнаци. Той се мръщи: пред него 
въстава черният „призрак на миналите дни“. Оттук можем да заключим 
как е гледал той на миналите събития. Ала болката му, че може да се пов-
торят стари кръвнини, се примирява –

Или над снежните гранитени плещи
пронесена ехти, към ведрата зорница
нататък, тежката, но бърза колесница
на нови дни, на дни начални?

 19 драгоманин (остар.) – ръководител, предводител, представител  (бел. ред.).
 20 утренник – лек вятър, който духа сутрин (бел. ред.).
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Болката преминава в радост. Обгледал далеч зад себе си, той вижда 
безкрайна върволица войни – и вяра в успеха на новите борби го обгръ-
ща. И той може да повтори като своите юнаци „възкръсва днеска пак един 
умрял народ!“.

Балканът е даден вече в хероичния вихър на организираната борба, на 
войната. Той не е безучастен зрител, а следи живо борбата между два наро-
да, два свята, два вихъра. Тук наистина той е „воин стар на стража там по-
ставен над младо войнство, разтурено на стан“. Затуй той е в напрегнатост: 
„намръщен, горд и строг“ оттласква от себе си дивия вой на боя, услушва 
се в тъмните далечини като часовой, следи как врагът напира да възлезе на 
плещите му, изтръпва, настръхва от ужас и със затаен дъх гледа как мал-
ката юнашка дружина отбива – с камъни, дървета и трупове – отчаяния 
вражески напор и не засрамя своя побащим.

С каква напрегнатост, с каква симпатия следи той съдбоносната бор-
ба, какви чувства храни той към врага, се вижда от следното: види ли че 
врагът се отвръща и чуе ли от редутите на своите юнаци весел смях, и той 
се смее, люлее радостно лесовете си. Освен това – подслонил борците зад 
скалите си, той им вдъхва сила и решителност.

В тази шеметна борба немалко страда и Балканът от вътрешно напря-
гане и от физически болки:

Пет месеца наред и денем и нощя
все непрекъснато топовен гръм ехтя
и къртеха върху гърдите на Балкана
гранатите една след друга ядна рана.

Той търпи, както е търпял народът, крие раните си, бори се с мъката 
си, крие я от чужд поглед – толкова е затворен и твърд в страданието си. 
Мощта му се проявява най-стихийно тук – той прогоня мъката си като 
силния духом, и неговата борческа воля се проявява в грозен рев, в ше-
метна буря. Пред нас въстава набелязаният от Захарий Стоянов неприве-
тен образ на Балкана, но осмислен и оправдан от духа на „Кървава песен“, 
от характера на народното освободително дело, сравнено от поета с орел. 
На неговия фон се очертава това дело, откройват се горди хероични на-
тури, които живеят със стария хайдушки идеал за смърт в балканските 
дебри. Балканът изявява мощно своята монументалност, в патоса на въз-
вишеното пирува своята победа. Тоя патос напълно съвпада с вихъра на 
борбата, с вихъра на тържествената песен за свобода, с вихъра на хероич-
ната смърт. Когато зората на свободата изгрява, пада Младен. Балканът 
изпява нему и на всички херои „с диви бури“ „сетня молитва“, „канон за 
вечен упокой“. „Стар побащим“, стар опълченец прибира на почивка не-
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мирни синове. – Мечтата на Раковски става действителност. И Балканът 
става скъпа светиня за българската душа.

*

Концепцията на Балкана завършва кръга на своето развитие, изчерп-
ва своето съдържание. Въпреки индивидуалните различия, в нея се до-
косват всички – тя е обединена от трайните особености на българския 
дух. И сякаш всички пазят дълбоко в съзнанието си идеята: докато гордо 
се издига над българската земя побащимът Балкан, дотогава ще пребъде 
българското племе, ще крепне националният дух.

Ала колкото българската душа да е проникнала дълбоко в образа на 
Балкана, тя все още не е разкрила всичкото си богатство. Колкото и обра-
зът да не израства до един дълбок и широк символ, колкото той да остава 
твърдо прикрепен към земята, макар и в своята идеалистична атмосфера, 
все пак можем да се гордеем с него. Освен това той дава хубава надежда. 
Проблеските у нашите млади поети – дълбоки и смирени проблески – на 
искрено чувство за родната земя, за родината, все повече се засилят. Как-
то и да се отчуждават от тая земя, както и да се углъбяват и превръщат, да 
се домогват до едно мирово чувство, те все не могат да скъсат с родното, 
все повече чуват трепети в душата си за мистичните връзки с родината. И 
спомнят ли си за нея, те виждат Балкана. Тия трепети, така чудно загат-
нати у Теодор Траянова, обещават нови победи на българския дух, нови 
домогвания до образа на Балкана.
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Родопа и Родопската област,  
София, 1935, с. 85–88.

СТ. Н. ШИШКОВ  
В СВЕТЛИНАТА НА ЖИЗНЕНИЯ МУ ПЪТ1

В жизнения си път човек изявява непосредно своята естествена орис. 
Особено когато тоя път е дълъг. Тогава по-лесно се вижда стремежът 

му за живот, съпротивната мощ на неговия дух, волята му да издигне и 
наложи себе си като творческа личност. Долавя се и същността на нрав-
ственото му битие, задачите и целите, що са му били поставяни от вре-
мето, идеалът, който го е мамил2 и вдъхновявал. Обгръща се и делото му, 
земният му, подвиг, превърнатата в културни и вещни ценности духовна 
енергия. Пред нас той се открива изцяло, в пълния си ръст, малък или 
могъщ, смирен или горд, с тръни или с лавър на чело, но ние винаги сме 
склонни да се преклоним пред човешкото и божественото у него, пред 
неговия жребий, пред неговата личност, пред неговия подвиг.

Пред нас е един жизнен път, който е направил седемдесет завои, който 
води от скромното Устово, селцето в Средна Родопа до Пловдив, близкия 
до него, славен и бляскав град, толкова дълъг по време и толкова кратък 
по място път, в чиито слуки3 и прилуки4 виждаме Ст. Н. Шишков.

Неговият живот не е нито шумен, нито сияен – толкова е беден от 
приключения и събития, че за мнозина не би бил дори занимлив5. От 
бедните пазви на Родопа излиза беден момък, който трябва да тръгне по 
света само с две ръце за труд и с една воля за победа. И то тъкмо тога-
ва, когато неговият народ води упорита борба срещу турския и гръцкия 
политически и духовен гнет. Колкото и тая борба да е далеч от Устово, 
тя все пак оставя следи. Жаждата за просвета, за духовно възвисяване 

 1 Пълното заглавие на изданието е „Родопа и Родопската област. В чест на Ст. Н. Шишков 
за 70 години от рождението му и полувековната му културна дейност“. Под ред. на Б. 
Йоцов. София, 1935 (бел. ред.).

 2 мамя (остар.)– привличам (остар.) (бел. ред.).
 3 слука (остар.) – случка  (бел. ред.).
 4 прилука (остар.) – приключение, премеждие  (бел. ред.).
 5 занимлив (остар.) – интересен  (бел. ред.).
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заразява – и бледният ученик от родопския край расне нравствено, прос-
ветлява своята природа, разбира своята участ като човек и българин. А 
когато над родната му стряха завилнява бурята на Руско-турската война, 
макар и малък, той долавя, че изпитанията на един народ трябва да калят 
волята на неговите синове. Тия изпитания не спират, àко и над родната му 
земя да изгрява свободата – хероичните подвизи на руския воин, слав-
ните борби на българския опълченец са поругани в Берлин. Настават дни 
на нови усилия за възход. И Шишков, закърмен със страданията на своя 
народ, запленен от културния му патос, окрилен от хероичния му устрем, 
понесъл добродетелите на своята родопска среда, напряга сили и се зала-
вя за труд. Неспирен труд, дълъг, упорит – над себе си, за да догради не-
довършеното си образование в родния кът, за да обработи характера си, 
за да се създаде като добросъвестен и издигнат работник на книжовната 
нива. Без особени външни средства, при най-неблагоприятни условия, 
той проявява твърдост в характера, воля в борбитe и постиженията, въз-
висява се като човек и книжовник – и това е оная нравствена мощ на духа 
му, която получава нашето признание, това е големият му подвиг, който 
го издига като скромен, но храбър ратник в живота.

Устово – това е символ на неговия живот. Оттам изхожда той, оттам 
начева просветната и културната му дейност, от него почва и научното му 
дело. От родното си кътче той стига до родната крайнина – до Родопа, без 
която той е невъзможен и немислим. От нея стига и до България. Свър-
зал се с една широка по размери българска земя, той се заема да я познае 
основно – и половин столетие пробдява6 в грижи и мисъл за нея. Плодна 
книжовна дейност, в която историкът и географът, филологът и етногра-
фът, фолклористът и демографът биват щастливо съчетани. Етнографът 
и фолклористът обаче вземат връх. Записаните от него песни, приказки, 
пословици, описаните обичаи и вярвания са ценен внос, не само по коли-
чество, но и в много отношения и по качество, в общата съкровищница 
на всебългарското фолклорно богатство; множеството статии и студии 
върху духовната, веществена и обществена култура на толкова близкото 
нему познато население, селищните му изследвания, географско-стопан-
ските му проучвания, архивните му издирвания и исторически екскурси, 
пътните му бележки и впечатления, периодичните му издания, прекра-
сен архив на един областен бит, го посочват като най-добрият познавач 
на Родопа и нейната област. Издигайки се високо над Стефан Захариев, 
описвач на Татар-Пазарджишката кааза, над учителя си Христо п. Кон-
стантинов, описвач на Чепино и на Бабек, в същия край, той се открива 
като отличен наблюдател, грижлив събирач на ценностите на народната 
култура, добросъвестен изследвач, трезв и умен самоук, който се изявява 

 6 пробдявам (диал.) – живея  (бел. ред.).
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с качества на подготвен за работата си учен. И навред – все неутолимо 
трудолюбие, все неспокоен устрем, безкористна любознателност, твор-
ческа напрегнатост, жажда за нови познания и нови завоевания. Така Ро-
допа и Родопската земя стават открити за България и за целия свят. Ето 
нов подвиг на Ст. Н. Шишков, подвиг, който извиква непринудена почуда 
и благодарност.

Обикнал средата и земята, от която изхожда, Шишков твърде рано 
се заема с нейното изучаване, нещо повече – доста рано почва да я раз-
крива на своите сънародници. Веднага след Освобождението той на-
сочва поглед към Родопа и Тракия. И то тогава, когато всички в Руме-
лия и България са обърнали лице към Македония. Àко и нечут, àко и не 
достатъчно разбран, тъй следва своята любов и остава докрай верен на 
своя поглед. Той има ясно съзнание за особеното значение на Родопския 
масив за българската народност и българската държава. Един забравен 
български край, поради липса на по-високо народностно съзнание и 
чувство за национална и държавна сигурност у тия, които са се наемали 
да бъдат господари на българските съдбини. Изучавайки тоя край, бу-
дейки внимание и обич към него, той посочва, че през него се минава 
за Бяло море, чрез него се осигурява владението на Източна и Запад-
на Тракия, затвърдява се силата на българската държава. Не без умисъл 
той търси, исторически и етнографски, българщината към Сяр, не само 
от патриотично въодушевление говори пред чужди и наши за народно-
стния облик на Тракия, не без предоставена цел доказва стопанската и 
географската ѝ общност с България. Той чертае план за проникване на 
България в една нейна собствена провинция. Хубаво изтъква средствата 
и пътищата, които водят към Родопа, а от нея – към Бяло море. Стопан-
ски, финансови, географски, културни и политически изисквания не са 
останали незабелязани от неговия поглед. Колко е силен, когато говори 
за забравените от нас българи, които някога са имали нещастието да бъ-
дат заставени с меч и огън да приемат исляма. Сякаш той е предугаждал 
раната, която сега стои открита в нашия народностен и държавен орга-
низъм. Така чрез чистата наука той стига до трезви изводи за някои от 
основните насоки на българската национална политика. Насоки, които, 
за жалост, малцина са чувствували и разбирали. Защото нашата полити-
ческа мисъл винаги се е движила в органичен исторически, културен и 
стопански кръгозор. Шишков изтъква жизнената необходимост на Бъл-
гария да владее, сигурно и здраво да владее, Родопа, за да си пропра-
ви чрез нея своя път към Егея. Ето това е третият голям подвиг, който 
трябва да ни застави да се замислим по-дълбоко, ако не искаме да бъдем 
нехайни към съдбата на своя народ.

Ето – тъй виждаме днес Ст. Н. Шишков. Сам си пробива път в живота, 
без насърчения и награди, без никакви грижи на властта за културното му 



111

дело. Той работи, не се оставя да бъде принизен или сломен от провинци-
ята, от която толкова много се оплакват, и оставя светло име в историята 
на българските устреми и борби за повече правда и светлина. Един живот, 
едно дело, един подвиг – във висша степен назидателни, които говорят 
как се работи, как се осмисля човешкото съществуване, как се воюва и се 
побеждава. А пред всяка победа всякой скланя чело в смирение и при-
знание. Нека победата на Шишкова да вдъхновява нови ратници за нови 
победи, нека тя насочва усилията и волята, която един ден ще дигне бъл-
гарското знаме в най-южните склонове на Родопа





II
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Паисий Хилендарски. История славеноболгарская. 1934 г.  
Превод на новобългарски Ал. Филипов. С увод от Борис Йоцов,  

София, с. III–XXXVIII 1.

ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

I.

Тежкото и дълго робство, в което изпада българският народ в края на 
XIV век, го засяга дълбоко с гибелните си последствия. Независимото 

българско царство, което има политически, търговски и културни връзки 
с близки и далечни страни, напомня на света за един народ със свой опре-
делен лик, със свои нрави и обичаи, с език и минало. Когато бива сломена 
в Търново неговата независимост, гасне не само славата, но и името му. 
С цар Шишмана и с патриарх Евтимия се затваря една светла страница, 
за да дойде друга, пълна с безпаметство и забрава. В Цариград, гдето Все-
ленската гръцка патриаршия взема в свое духовно водачество българското 
население, знаят, че в пределите на империята, тук на Балкана2, съществува 
само руммиллет, сиреч гръцки народ. Знаят, собствено така искат да знаят, 
за да обгърнат под общо име намиращите се под турско поданство христи-
яни. Народностните различия първоначално не са се чувствували, не се е 
наблягало на тях – изчезвали са в представата за населението в европей-
ските владения на Турция отделните народи, за да изпъкне общата христи-
янска религия, и то – в нейното православие. Отделните народи, останали 
без вождове, не могат и да се проявят в своя облик. Те се обединяват в ед-
наквата си участ, в общата си вяра, в сродните си копнежи и надежди. Тур-
ската власт не посяга на тяхната религиозна съвест. Понеже всички следват 
Христа, тя вижда в лицето на цариградския патриарх единствения техен 
представител. А и тe, по необходимост, се примиряват, че нему изобщо е 

 1 На с. 2 на изданието е поместена следната бележка: Настоящата книга „ИСТОРИЯ 
СЛАВЕНОБОЛГАРСКАЯ“, преведена на днешен български език от Ал. Филипов, се 
издава от ВСЕБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ по случай „Деня на отца Паи-
сия“, отпразнуван за втори път на 27 септември – Кръстовден – 1934 година (бел. ред.).

 2 Б. Йоцов използва „Балкана” в значение на „Балкански полуостров” и на „Стара планина” 
(бел. ред.).
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предоставено да се грижи за църковния им живот. Влиянието на Византия е 
било толкова силно, че той3 намира добри условия за духовно въздействие. 
А по-късно, поради благоприятно стичащи се за него обстоятелства, той 
засиля своята власт над тях, дори замисля да се разпорежда с техните съд-
бини. Няма отделни народи, съществува само един народ, чийто духовен 
водач е той. В славянските страни и в Западна Европа не мислят и не гово-
рят за народности, а за християни под сянката на полумесеца. Кръстонос-
ните походи, благославяни от папата, изразяват не народностно, а верско 
начало. Владислав Варненчик, който загива при Варна в 1444 г. във война 
срещу Турция, не мисли толкова за българския народ, колкото за застра-
шените свои владения и за християнската църква. Католическият Запад е 
реагирал срещу турската власт предимно човечно и верски. Тъй бива заб-
равен българският народ. Наистина, той напомня за себе си с въстания и 
опити за въстания, но името му не може да се наложи на съзнанието на 
по-далечните народи. Австро-турските и руско-турските войни, които до-
веждат в земите му чужденци и които отпъждат бежанци в Банат и Бесара-
бия, съживяват слабо представата за него. Чужди пътешественици, идвали 
в Цариград, споменавали за него, често пъти говорят с нескривана симпа-
тия за негови качества или с явно състрадание към несносното му робство, 
но те не завладявали вниманието на по-широки слоеве в своите отечества. 
Наблюденията и отзивите на някои дори остават никому неизвестни. Ка-
толишката пропаганда в България през XVII век поддържа известността на 
българското име на Запад, но и тя не може да разбие стената от невежество 
и незнание за нашия народ. Забравянето на българския народ се все повече 
усилва, докато през втората половина на XVIII-ото столетие то стига своя 
връх. Нищо странно, че в съставените по почин на Екатерина II и издадени 
в Петербург в 1787–89 „Сравнительные словари всех языков и наречий“4, 
гдето са събрани около двеста езика, европейски и азиатски, за българския 
език не е отделено никакво място. Не са знаели за българския народ, не 
могат и да знаят за неговия език, и то в Русия, чиито войски неведнъж са 
слизали на Дунава! Едва в началото на XIX век, когато се полагат основи 
на славянознанието, българският народ почва да възкръсва в съзнание-
то на славянския свят, а после – и на европейския Запад. Основателят на 
славистиката, Йозеф Добровски, когато в 1822 г. издава своята граматика 
„Основи на славянския език в древното му наречие“, също така няма ни-
какво понятие за старобългарския и новобългарския език. Едва когато Вук 
Караджич обнародва в 1822 г. своя „Додатак к санктпетербугским сравни-

 3 цариградският патриарх (бел. ред.)
 4 Сравнительные словари всех языков и наречий,собранные десницею всевисочайшей 

особы. Отделение первое, содержавшее в себя европейские и азиатские языки. Санкт-
петербург, Типография Шнора, 1787–1789 (бел. ред.).
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тельним рjечницима свиjу jезика и нарjeчиjа, с особитим огледима бугарс-
ког jезика“, гдето, покрай другото, иска да представи българския език като 
отделен език, заслужаващ да заеме място в речника на Екатерина Велика – 
едва тогава славянският свят почва да добива ясна представа за българския 
народ. Малко по-късно вече, когато се поставят основните въпроси на сла-
вянската филология – за езика на Кирила и Методия, неговото потекло и 
родината му, за относбата5 на тоя език към праславянския и пр. – когато се 
явяват трудове на учени като Копитара6 и Шафарика7, Востокова8 и Калай-
довича9, българската земя и нейният народ са разкрити за света. В свръзка с 
развитието на славянската филология стои и делото на Юрия Ив. Венелин, 
над чийто гроб в Москва одеските българи, по почин на Априлова, издигат 
паметник с надпис: „Напомнил свету о забытом, но некогдаславном, могу-
щественном племени болгар, и пламенно желал видеть его возрождение“10.

По-опасни са последствията на робството в пределите на страната. За-
воевателят най-напред разрушава обществената структура на царството. 
Висшите и ръководни съсловия са омаломощени, сломени, унищожени. 
За болярство и дума не може да става. Търговското съсловие е разстроено, 
финансово изтощено. Духовнишкото намира безсилна закрила в черкви 
и манастири. В градовете се засиля турското население. Земята попада 
в ръцете на спахии и бегове – едрите земевладелци задушават дребни-
те стопани. Остава само бедно българско население, което бяга по села 
и паланки, защитено от природата, далеч от градски средища. Честите 
войни, които води Турция, движенията на войската ѝ, носят още по-голе-
ми разорения. Размирията, които стават на нейна земя, причиняват нови 
опустошения. Печално завършващите въстания – също. Върлуванията на 

 5 относба (остар.) – отношение, съотношение  (бел. ред.).
 6 Йереней Копитар (1780–1844) – словенски езиковед, славист, един от основателите на 

славянската филоло гия (бел ред.).
 7 Павел Йозеф Шафарик (1795–1861) – словашки филолог, етнограф, литературен историк 

и поет; изследва езика и литературата на славяните. В труда си „Slovanské starožitnosti 
(„Славянски древности“, 1837) той пише и за българите, в по-късни изследвания се 
интересува от българската книжнина през XIX в. Той е „първият славянски учен, който 
се е опитал да представи на карта етнографските граници на славянските народи“.– Вж. 
повече в „Българите в техните исторически, етнографически и политически граници. 
Атлас, съдържащ 40 карти“. Предг. Димитър Ризов, Берлин, 1917 (бел. ред.).

 8 Александър Христофорович Востоков (псевдоним, рождено име Александр-Вольдемар 
Остенек 1781–1864) – руски филолог славист, археограф, поет. Изследва историята на 
Кирило-Методиевия език, автор е на „Грамматика церковнославянского языка“ и др. 
(1863) (бел. ред.).

 9 Константин Фьодорович Калайдович (1792–1832) – руски филолог, историк и археог-
раф, изследовател на старата славянска писменост (бел. ред.). 

 10 „Напомнил свету о забытом, но некогда славном, могущественном племени болгар, и 
пламенно желал видеть его возрождение” (рус.) – „Напомнил на света за забравеното, 
но някога славно и могъщо племе на българите, и пламенно желаел да види неговото 
възраждане“ (бел. ред.).



118

кърджалии11 и даалии12, безчинствата на еничари – носят пустош и гибел. 
Своеволията на управници, безправията на чиновници, насилията на тур-
ци, заедно с тежки данъци и берии13, съдействуват за пълното икономи-
ческо отслабване и заробване на българския народ. Стопанското робство 
влече след себе си и отпадане на народния дух. Между победени и по-
бедители няма равенство в права и задължения. Съзнание за безпомощ-
ност и малоценност почва да обладава българина, изразено така хубаво в 
пословицата – „Бог високо, цар далеко!“ Правното му чувство бива жес-
токо оскърбено, човешкото му достойнство унизено, гражданското му 
съзнание потъмнено. Усилията да се извоюват права и свободи остават 
безплодни. Така се поражда съмнение в полезността на всякакъв ропот. 
Останките от минала слава са разрушени – само голи зъбери и поруте-
ни стени напомнят за нея, но напомнят и мрачното сегашно. Спомените 
за миналото, за държава и народ, чезнат. Историческата памет почва да 
гасне. Докато по-рано народът прави опити да скъса оковите на робство-
то, през XVIII век той е толкова мирен, че едва ли не е загубил волята 
за отпор. Някои бяха го помислили за мъртъв. Една рая, покорна и без-
надеждна, която безусловно следва своя насилник. – Робството на меча 
поражда възможност да се яви и ново – робството на вярата, което се 
упражнява от гръцкия патриарх. Това робство се заражда неусетно, още 
след громола14 на Търново, закоренява и се разширява все повече, докато 
през XVIII век, особено след унищожението на Охридската архиеписко-
пия в 1767 г., почва планомерно да се затвърдява и да става по-опасно и 
от турското. Най-напред то прониква в черквата, после – в училищата, 
след това между заможните съсловия, особено в градовете. Цариград-
ската патриаршия назначава на владишките катедри йерарси от гръцки 
произход, често пъти доста тъпи и неграмотни, срещу известен откуп. 
Тия йерарси пък поставят на свещенически места люде от свой език и 
кръв. Така духовенството в България се елинизирва. То, чуждо на насе-
лението, го ограбва с високи такси и плати15. Освен това, богослужбата 
извършва на гръцки език, също и всички други тайнства и треби. При 
черкви, или в метоси, в свещенически или калугерски келии, се отварят 
училища. В тях и малки българчета учат гръцко четмо и писмо, което за-
насят и в бащиния си дом. По-късно, през XVI-ото и XVII-ото столетие, 
това духовенство добива по-голямо съзнание за своята мощ. В градове-

 11 кърджалия (остар. тур.) – член на размирническа орда, действаща в края на XVIII-на-
чалото на XIX в. главно в равнините  (бел. ред.).

 12 даалия (остар. тур.) –1.Член на размирническа мохамеданска орда (остар., тур.).; 2. 
(Диал.) планински жител в Родопите –  (бел. ред.).

 13 берия (остар.) – такса  (бел. ред.).
 14 громол (остар. ) – гърмеж, грохот, трясък (бел. ред.). 
 15 плата (остар. диал. ) – такса (бел. ред.).
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те, със засилването на търговската обмена, гръцкият език се налага в об-
щения и преписка. Създава се гръкоманска среда, която става ядрото на 
елинизацията. Духовенство и гръкоманско градско съсловие образуват 
особен обществен слой. Най-после, когато през XVIII век гръцкият на-
род, по-близко до западноеврепейската култура, почва да се възражда; 
когато се отварят на множество места в Европейска Турция нови, свет-
ски вече училища; когато Фенер, оная част от Цариград, гдето е Гръцката 
патриаршия и гдето живеят богати гърци, фанариоти, упражнява влия-
ние в управата на империята; когато Екатерина II изработва така назо-
вания гръцки проект за подялбата на Балкана, който проект всъщност 
изтъква идеята за възстановка на Византия,  – тогава елинизмът взема 
застрашителни размери. Неговата експанзивност се обосновава истори-
чески и политически, тя се носи с крилата на голяма гръцка народностна 
идея. Цариградската патриаршия става агент на тая идея – от Букурещ 
до Атина трябва да тържествува гръцкият фанариотски национализъм. 
Българинът наистина се загърчава, гърчее се и се погърчва. Някога това 
го прави зарад интерес, други път – за да не минава прост и необразован, 
или пък – за да се приобщи към по-богатото съсловие. С възприемането 
на гръцкия език и на гръцката образованост чезне и народностното само-
съзнание. През втората половина на XVIII и началото на XIX век гръцката 
култура прониква все по-дълбоко и по-просторно в българските земи. Но 
тя не завладява еднакво всички слоеве на обществото, не се разширява 
равномерно и във всички краища едновременно и с еднаква сила. Общи-
ят от това е, че в някои среди се възприема доброволно ново робство, 
а в други  – то се налага с духовен напор. Българският народ, нямайки 
резултат по-определена представа за културнитеси ценности, забравил 
постиженията на своите праотци в полето на духовните завоевания, под-
ценява вече своето, губи вяра в творческия си гений, чувствува се пос-
рамен, че е изпреварен в нравствена възмога от други народи. Подценен 
от представителите на гръцкия народ, унизяван и оскърбяван, изместван 
от обществения живот и от управата на държавата, той търси спасение 
за своето честолюбие, като се отрече от всичко, което е останало у него, 
което му дава народностен облик. Попаднал под тройно робство, той на-
истина бива застрашен като народ.

Обаче не всичко у него е било загубено. Дълбоко в бездната на душата 
му гpеe ясното съзнание за собственото му битие. Народът по села и па-
ланки пази здраво нрави и обичаи, своя бит и светоглед. Колкото и да е 
притесняван, прикрепен за земята, той твърдо държи за нея. Трудолюбив, 
упорит и търпелив, той гледа да превъзмогне разоренията, особено когато 
настават по-мирни дни. Из неговите недра се издигат по-заможни съсло-
вия, чорбаджийско, търговско и занятчийско, които от края на XVII век 
почват да се възземват. Там, гдето е привилегирован, той пази по-добре 
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своя нравствен лик. Много села, които са давали на султана войници, ко-
няри, соколи и пр., се ползуват от неговото благоволение. В градовете из 
полите на Балкана се създава ръчна индустрия, чиито произведения на-
мират добър пазар в обширните владения на империята. Градовете поч-
ват да нарастват, българското население слиза от планините и полетата 
и засяда в тях, българският елемент бива по-добре застъпен. Бавно, но 
сигурно икономическата мощ на народа набуява. Предан на вяра и на бит, 
той отразява в своята песен, в юнашкия и хайдушкия си епос особено, бо-
гатия си вътрешен живот. Балканът, с хероичната си природа, му вдъхва 
бодрост и надежда. Борбите му срещу кърджалии каляват волята му за 
отпор, поддържат у него дух на независимост. Въстанията, покрай отри-
цателните си въздействия, все подклаждат недоволство, правят душата 
напрегната. Честите войни на Турция с Австрия и Русия, пораженията ѝ, 
както и вътрешното ѝ упадане, не могат да не будят надежди за край на гнет 
и робство. Религията, различна от мохамеданската, пази народността. И 
в най-усилните години не гасне черковнославянската писмена традиция. 
В манастирите, позапазени от произволи и насилия, не се оставя да загас-
не славянската култура. В тях се приписват много от съчиненията на ста-
робългарската литература, създават се и нови, по наш и чужд образец. В 
тях, както и при много от църквите и метосите, има училища, килийни, в 
които се учи българското писмо, подготвят се учители и свещеници. Ня-
кои от тия манастири, като Рилския и Зографския, привличайки погледи-
те на българи от всички български земи, стават разсадници на просвета и 
нравствено-религиозна култура. Същото може да се каже за манастирите 
в Осоговието16, в Софийско, в Средна Стара планина. Създават се раз-
лични правописни и книжовни школи. Засиля се, поради незагасналите 
книжовни интереси, сръбско, гръцко и руско влияние. Особено благо-
датно се оказва руското, което от XVII век прониква чрез печатна книга. 
Също така и гръцкото, когато от XVI век, от края му, прониква, широко 
разпространена в различни преводи, книгата на новогръцкия проповед-
ник в Солун, Дамаскин Студит – „Съкровище“. Това е сборник от слова 
и поучения, който бива така обикнат, че започва да се назовава по името 
на съставителя му – дамаскин. Тоя дамаскин, към който после се приба-
вят и други творения от разнообразен характер, та минава в сборник със 
смесено съдържание, става любимо народно четиво – чак до средата дори 
на XIX век. Засиля се българската книжнина, която през XV век има за 
представители Григория Цамблак, Константина Костенечки, Владислава 
Граматик и Димитра Кантакузин, а през следния – поп Пея, Матея Грама-
тик, поп Младена Малий, отец Пимена – главно писатели от Софийската 

 16 Осоговие – Осоговска планина, Осогово ( използвано e като насочване, че се говори 
за манастирите във и около Осоговската планина) (бел.ред.).
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школа. От началото на XVII век, покрай представителите на католишка-
та пропаганда, като Петър Богдан Бакшич, Филип Станиславов и Петър 
Парчевич, се създава нов тип писател – народник-дамаскинар. Тоя писа-
тел наистина върши народопросветна дейност. Той пише на прост, ново-
български език, разпространява съчиненията си, преводни, компилатив-
ни, преписни, между широките слоеве на народа. Той пръв поставя, през 
средата наXVIII-и век главно, ако и негласно, въпрос за просвета, и то на 
български, народен език. Макар и да не се е освободил от черковно-ре-
лигиозния мироглед, той все пак не може да бъде чужд на нови възгледи, 
които от това време почват да проникват у нас, в по-будните средища, със 
засилването на западното влияние пряко17 сърби, гърци и руси. Между 
множеството дамаскинари изпъкват сега, поради своето трудолюбие или 
своя характер, поп Тодор от Вратца18, поп Тодор от Пирдоп, поп Пунчо от 
Мокреш, особено Йосиф Брадати, който списва19 сборници и проповядва 
в Рилския манастир. За отбелязване е и друга тенденция към средата на 
XVIII век – поврат към миналото, търсене на загаснала слава, която на-
мира израз у Христофора Жефарович от Дойран, в неговата „Стематогра-
фия“ от 1741 г. Всички тия факти показват, че българският народ нико-
га не е губил своето народностно съзнание, че, въпреки тройното тежко 
робство, бавно се е възмогвал, за да стигне до опомване, раздвижване и 
пробуждане през века на просветения абсолютизъм, за да изрази своето 
дейно вече съзнание в реакция срещу ориенталско-турското господство 
и срещу византийско-гръцката култура, а същевременно – в стремеж към 
приобщаване с европейската. Тая реакция всъщност е начало на неговото 
възраждане, което в 1872 г. завършва с духовно, а в 1878 г. – с политиче-
ско и икономическо освобождение.

В това време на отпор срещу турцизма, на недоволство и съпротива 
срещу елинизацията и на началния процес на европейзация, се явява, 
подготвен от условия и развитие, предизвестен от предходници, и Паи-
сий Хилендарски.

II.

Има нещо странно в съдбата на тоя калугер. Той толкова малко говори 
за себе си, че едва можем да уловим нишката на жизнения му път. Дори и 
Софроний Врачански, който говори за доста много незначителни факти в 

 17 пряко (остар. диал.) – през, чрез  (бел. ред.).
 18 Вратца – Враца – (бел. ред.).
 19 списвам (остар.) – съставям  (бел. ред.).
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своето житие20, не споменава за него нищо. Разбира се, много от неговата 
неизвестност се дължи на присъщатаза званието и за времето монашеска 
скромност. И все пак бихме могли да знаем за него повече – било за жи-
вота му, било за личността му. Ако не беше послесловът към историята 
му, не бихме могли да установим, че е роден в 1722 г., и то в Самоковската 
епархия, но где – сам не казва, а ние сега гадаем, без да сме в състояние 
да посочим истинското му родно място, защото не разполагаме със си-
гурни писмени и споменниподатки. И сега за него спорят, както някога 
за Омира, няколко села, всяко от които дава доводи, за да добие слава-
та на Паисиев роден кът. Важното е, че той е от Самоковско, от област 
близко до Рилския манастир, който е бил светилище за българския народ 
през дните на тежкото робство. Освен това, че изхожда от здрава, може 
би селска, практична и упорита среда, която е пазила буден своя народ-
ностен дух, която е имала дарбата да се справя с несгодите на живота. 
Не знаем и семейния корен на Паисия. Сам той споменува, че имал брат, 
Лаврентий, двадесет години по-стар от него. Когато завършва историята 
си, Лаврентий е бил игумен на Хилендарския манастир в Света гора. За да 
стигне тоя брат до Атон, и за да заеме такова видно място в общежитието 
на един голям манастир, сигурно той е имал известни качества – буден 
ум, интелигентен дух, òправен такт. Преди да отиде там, той сигурно е 
бил и в други места на родината си. Знае се, че е бил в София, след като 
напуска манастира, че се проявява като видна личност. Не без основание 
можем да предположим, че Паисий е следвал пътя на своя роден брат, че 
се е намирал под негова грижа и закрила. От рано сигурно е бил в Рил-
ската обител, защото от историята му се вижда, че той я познава хубаво. 
Сигурно е бил и в София и Софийско, защото му е добре познат тоя край. 
В Рилския манастир той е могъл да научи много неща – да се запознае 
с будния дух на някои монаси – книжовници, да почувствува силата на 
старата черковнославянска традиция, да долови свежи още исторически 
предания, легенди и спомени. Може би тук се появява у него желанието 
да се замонаши – или пък се поражда у него копнеж да посети Света гора; 
Самоковско има връзки с Рилския и с Хилендарския манастир, както и 
със Зографския. Тия връзки не са без значение, когато се открива погле-
дът на Паисия към Атон. Божи гроб и Атон са били тогава места, където 
ходят на поклонение християни. В 1745 г., както посочва в предислова на 
своя труд, двадесет и пет годишен, Паисий отива в Света гора. Там на-
вярно се е закалугерил. И пребивава в нея почти две десетилетия, до че-

 20 Става дума за съчинението на епископ Софроний Врачански „Житие и страдания греш-
наго Софрония“, изписано от самия книжовник и завършено в Букурещ, Румъния, през 
1804 г.Това е най-ранната автобиография на български език, обнародвана е от Георги 
С. Раковски във в. „Дунавски лебед“ през 1862 г. (бел. ред.).
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тиридесет годишната си възраст. Най-хубавите години от живота си той 
стопява там. Разбира се, той не е пленник – обикаля близките наоколо 
краища, особено Драмско и Сярско, защото говори за тях като за познати. 
Като таксидиот, пътуващ калугер и изповедник, той посещава и ония мес-
та, гдето атонските български манастири са имали свои метоси. Средата в 
Атон, гдето имало множество манастири – гръцки, руски и сръбски, как-
то и вероятните му пътувания из земите на българския народ, са от реша-
ващо значение за оформяване характера и мирогледа на Паисия. Преди 
всичко, това са богатите библиотеки, със съчиненията на писателите от 
старобългарската книжнина, разни сборници със смесено съдържание, 
записки от исторически характер; руската печатна книга, която от XVII 
век почва да прониква в България, се излива тук, в богат приток; сръбски 
творения, на стари и на по-нови писатели, също напълнят килиите. За 
гръцки ръкописни творения да не говорим, още повече, че Паисий не е 
знаел гръцки език, àко и да е могъл да се ползува от тях. Тоя монах, както 
можем да съдим от някои места на историята му, е чел доста – в течение 
на много години. Така той разширява кръга на своето образование, изви-
сява се нравствено, обработва своя ум. Издигайки се над своите събратя, 
той не случайно бива избран за проигумен на Хилендарския манастир. 
Не само книгите съдействуват за негова възмога. Атон има тогава доста 
издигнати, образовани монаси. Бидейки в културни връзки с Русия, също 
така и с другите православни страни на Балкана, той издига изобщо свое-
то духовно равнище. Между тия калугери се водят не само разговори на 
черковно-религиозни теми, за обикновени житейски залиси21 и грижи, но 
и препирни по въпроси от чисто светски характер. Народностното чув-
ство, изглежда че е било силно развито между тях. И Паисий не може да 
непрояви свое национално съзнание. Като видна личност в монашеското 
братство, той навярно се среща с първите люде на Атонската република. 
Някои може би му въздействуват в една или друга посока. Може би се 
среща и с Йована Раич, сръбският историограф, който в 1758 г. идва от 
Русия в Хилендар, за да събира материали за замислен вече труд върху 
сръбското минало. За такава среща нямаме никакви податки. За приемане 
е, че Паисий най-малко чува в манастира за него, научава се за негова-
та работа, а може би и за неговите намерения. Раич пребивава в мана-
стира два месеца. Пътуването на Паисия из българските земи, а също из 
сръбски и австрийски, е от значение за светския му духовен кръгозор. 
В родината си той вижда робското положение на народа, произволите 
и насилията на турците, грабежите и притесненията, както и духовно-
то надвластие на гърците; долавя стопанската немощ на някои съсловия, 
запознава се със старини и исторически предания, прониква в нравстве-

 21 залиса (остар. диал.) – занимание  (бел. ред.). 
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ната чистота на българския народностен характер; избистря своя смисъл 
за народностните отношения, за навременните въпроси на българската 
мрачна действителност. В чужди земи, в сръбските земи в Австрия, той 
схваща различията в живота на Балкана и на Европа, сиреч, на ония краи-
ща, които са по-близко до западната култура. В 1761 г., през март, той оти-
ва в Карловци, Срем22, тогава в Австрия, за да прибере имота и средствата 
на поминалия се там архимандрит Герасим. Когато получава завещанието 
на хилендарския брат, той дава разписка, в която само подписът му, „Па-
исия, проигумен хиландарски“, е собственоръчен. По тоя подпис после се 
налучква и ръкописът на историята му в Зографския манастир. Паисий 
пребивава в Карловци няколко месеца – но и те са достатъчни за един бу-
ден и жаден за знания монах, за да може да изкористи23 много – от книги, 
от срещи с люде, от наблюдения над живота. Завърнал се в Хилендар, той 
не стои дълго време там – бяга, поради несъгласия и раздори между бра-
тята, в Зографския манастир. Докога пребивава тук, не се знае. В 1765 г. 
обаче го виждаме в Котел, гдето вдъхновява с делото си поп Стойка Вла-
диславов. След тая година следите му се губят. Срещаме в стари ръкописи 
да се говори за монах Паисий, но дали се отнася за нашия, не можем да 
твърдим. Кога и где завършва земния си път, никой не знае.

Затова пък оставя дело, за което всеки образован българин има скъп 
образ. – Това е неговата „История славяноболгарская о народе и о царей 
и светих болгарских и о всех деяния и бития болгарская“.

Как възниква и как е замислена тя? За възникването ѝ съдействуват ус-
ловия от външен и вътрешен характер. В образованите български среди 
тогава, колкото и скромни в духовните си интереси, все имало съзнание за 
родното минало. Но за него тъкмо малко или нищо не се е знаело. Сигурно 
е имало жажда по познание на миналите дни, скрит копнеж по българска 
история. Стари предания, летописни сказания се пазят в манастирските 
библиотеки – и не един монах се е натъквал може би на тях. Препирните, 
които се водят в Атон между калугери от различни народности, не са без 
значение тук. Паисий сам чува укори и присмехи на сърби, руси и гърци, 
че българите са народ без минало, без култура, без духовни водачи, следо-
вателно – народ, който заслужва окаяното си робско състояние. При тия 
препирни той сигурно си спомня за онова, което е чел и слушал някога, 
навярно в душата му са изплавали спомени от миналото на народа. А ако 
се е научил пък, че Йован Раич търси книги и ръкописи в Хилендар, за да 
напише история на сръбския народ, не би могло да не хрумне у него мисъл 
да се опита – да направи и той нещо подобно за тия, които толкова са ру-
гани, осмивани, подценявани. Най-важното е онова преживяване, което 

 22 Сремски Карловци – днес в Р Сърбия, област Войводина (бел. ред.).
 23 изкористявам (остар.) – възползвам се от някакво обстоятелство; използвам  (бел. ред.).
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има той, когато слуша обиди и подигравки за своя народ, „По мало сняда-
ше24 ме ревност по рода моего болгарскаго...“ Такова преживяване на мъка 
от понижение пред него на народностно достойнство говори за будно на-
ционално чувство, за нравствено чист и безкористен патриотизъм. Това 
значи да се почувствува унизен и оскърбен в унижението и оскърбление-
то на своя народ. Тази мъка трябва да намери разрешение. Тя поражда 
замисъл за дело, за отбрана, за установяване на една истина. Замисълът 
минава в решение, решението в изпълнение. И той почва да събира ма-
териали за история на българския народ. Но от кога точно – не се знае. 
На едно място в съчинението си той дава да се разбере, че е работил над 
него две години. А понеже го завършва в 1762 г., трябва да се приеме, че 
го е наченал в 1760 г., значи, когато е на тридесет и осем години. На друго 
място обаче той говори, че много години се е трудил, събирал е материали 
из разни кътища на българската земя. Може би е оправдано да се приеме, 
че когато е намирал вести за българското минало, е скърбял, загдето няма 
кой да ги събере в едно, в една книга, за да ги знаят повече люде, които 
не биха останали равнодушни към тях. По-късно вече, когато тия вести 
зачестяват, когато при това дохаждат укори и подигравки, тогава се е по-
явявала воля за дело. Той сам споменава, че е имало много писано в стари 
ръкописи и книги за българския народ, за неговото минало, но то е пръс-
нато, та не може да бъде достъпно за всички, затова и малцина знаят за 
него. Пряката проблема, която се поставя пред него, е да събере всичко, 
да го подреди, и да го изнесе на бял свят. Затова казва: „И съвокупих сию 
историйцу ...“ А когато заработва да съставя историята, у него се запалва 
жажда да събере повече материал. И затова почва вече преднамерено да 
търси, да обикаля из български краища, да ходи дори в Карловци. Из-
рично изтъква, че отива в Австрия повече за това – да издири податки за 
своята история. Кои са изворите на Паисия, отгде черпи градиво за свое-
то творение? Някои от тях той сам посочва, за други загатва, за трети – 
трябва сами да гадаем. Те са устни, ръкописни и книжни. Той дава ухо на 
предания, поверия и легенди, на запазени исторически спомени, до които 
се е добрал, когато е пътувал из България. Към ръкописните източници 
спадат произведения на старата българска, сръбска, руска и гръцка лите-
ратура – жития, похвални слова, хроники, летописни бележки, грамоти, 
„О писменех“ на Черноризеца Храбър и др. Доста благодатни за него са 
били и книгите, които използува. Той дава основание, и то пълно, че е 
черпил от „Стематография“ на Христофора Жефарович, († 1753), излязла 
от печат във Виена през 1741 г. Тая книга прониква и в български среди. 
Тя е ценна не само с хералдическите си знаци, с изображенията на царе и 
светци, наши и сръбски предимно, със стихотворните си опити, помес-

 24 снядам (остар. диал.) – разяждам  (бел. ред.).
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тени под всеки герб, но изобщо с историческия и патриотическия си дух. 
Паисий използува доста и Цезар Барония (1538 –1607), съчинението му 
„Annalesecclesiastici a Christonatoadannum 1198“ излязло в дванадесет 
тома, в Рим през 1588 –1607 г. Той обаче изкористя руския му превод не 
от 1687 г., а от 1719 г. – от второто, поправено издание, излязло в Москва, 
„Деяния церковная и гражданская“. Католик, Бароний е насочил ударите 
срещу протестантизма, но не забравя някъде и православието! Затова и 
Паисий на места изказва недоволството си срещу него – особено когато 
премълчава някои неща за източната църква. Когато отива в Карловци, 
Паисий се запознава с книгата на Мавра Орбини († 1614). Тоя дубровниш-
ки абат издава в Песаро през 1601 г. своя исторически труд. „Il regno degli 
slavi, hoggi correttamente detti schiavoni“, която през 1722 г. бива преведена 
на руски – „Книга историография“. В нея се излага потеклото на всички 
народи от славянски род, тяхната разселба, войните, които са водили в 
Европа, Азия и Африка, тяхното покръстване и пр. На българското ми-
нало той посвещава четиридесет и шест страници под надслов „Собрание 
историческое о королевстве болгарском народа славянского“. Ако и да се 
ползува доста от Орбини, и към него, като към католик, Паисий се отнася 
придирчиво, критично – особено загдето не говори за български светци. 
Дали той е познавал и „Razgovo rugodni naroda slovinskoga“,1756, на Андрея 
Качич-Миошич, не може да се прави предположение. Други източници 
засега не са установени. – Паисий работи доста усилено и продължител-
но, среща немалко спънки в изпълнението на предпоставената си задача, 
но преодолява всичко – и след две години постоянен труд – сиреч, след 
като пише две години, той завършва историята си в 1762 г. Как осмисля 
събрания материал? Неговият замисъл се свежда към следното: да даде 
нова представа, не такава, каквато имат някои, за българския народ, като 
възкреси миналото му – чисто научна задача; да пробуди, да разпали на-
родностното чувство у тоя народ – в това се крие патриотичната му цел; 
да настрои и да подготви за съпротивасрещу гърци и турци, като постави 
идеал с оглед на тогавашната действителност – тук се таи агитаторският 
му, обществен умисъл. Съобразно с тия три главни момента в замисъла 
на историята се определят и нейните три страни – научна, патриотична 
и обществена.

Паисий излага българското минало в духа на своята основна концеп-
ция. Затова и не постига единство, стройност и стегнатост. Историкът, 
патриотът и агитаторът, така естествено съчетани у него, не намират 
единство в строежа на делото му. Съдържанието, вложено в книгата му, се 
свежда към десет глави, като отбелязваме общите разсъждения в начало-
то за важността на историята като общ предислов и биографските вести, 
които дава за себе си, като послеслов: 1. Общ предислов – значението на 
историята. 2. Предисловие к хотящим читати и послушати написанная 
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в историйцу cию; 3. Собрание историческое о народе болгарстем; 4. Зде 
внимай, читателю: речем вкратце ради сербски крали; 5. Паки окончаем 
повест ради Константина Шишмана; 6. Зде потребно совокупити наед-
но имена кралом и царем болгарским, колико се обретают и кой по кого 
царствовал; 7. Собрание вкратце колико било знаменити крали и цари 
болгарски; 8. О учителях словенских; 9. Ту собрахом вкратце имена све-
тих болгарских, колико просияли от болгарски език25 в последная време-
на; 10. Послеслов. От тоя преглед се вижда, че на българската политическа 
история са посветени две глави само – трета и пета, както и на културна-
та – осма и девета. Последната обаче е засегната доста бегло – говори се за 
Кирила и Методия, за тяхната дейност, за началото на българската църк-
ва, после се изреждат имената на българските светци, като се дават вести 
из техния живот. Глава шеста и седма не дават нищо ново за познаване на 
историчното минало – изброяват се в хронологичен ред българските вла-
детели, за прегледност, като се изтъква делото, личността и значението на 
всекиго от тях. В глава четвърта се излага доста сбито сръбската история, 
до турското робство, за да се съпостави с българската и да се подцени 
сръбския народ. Явно е, значи, че историчността в историята на Паисия 
се обгръща всъщност само от две глави – другото се отнася към кръга на 
патриотичното и агитаторското. И настина, историята за него е средство, 
а не цел – прибягва към нея, за да улучи чисто практически задачи, за да 
услужи на момента, на една необходимост. Изложението на българското 
минало той почва от Вавилонското стълпотворение, когато Господ раз-
деля човечеството на племена и народи. След потопа Ной поделя земята 
между синовете си Сим, Хам и Афет – единият взема Азия, другият – 
Африка, а третият – Европа. Синът на Афета, Мосхос, се заселва в севе-
роизточната част на Европа, в „полунощна северна страна“. От него води 
потеклото си славянският род. Българите, които са от славянска кръв, 
живели край Волга – от нея получили и името си. Една част от тях отишли 
на запад, в Моравия, а друга – на юг, на Балкана. Не прави разлика между 
прабългари и славяни. Главната му задача сега е да изложи историческия 
ход на българите, които минават Дунава, нападат Византия, основават 
свое царство, което постепенно разширяват и утвърждават. Тоя ход той 
следи до появата на Ивайла, 1277 г. – в първата глава, като в третата стига 
до 1393 г., катастрофата в Търново. Тук споменава и говори, покрай дру-
гите, за Крума, за Бориса, Симеона, за Петра, за Самуила, за Асена и Пе-
тра, за Ивана Асена II, Ивана Александър, Ивана Шишман – не е пропус-
нал да отбележи най-видните имена на българското политическо минало. 
Между културните дейци, писатели и светци поставя Кирила и Методия, 
св. Климента Охридски, св. Наума, св. Ивана Рилски, Илариона Мъглен-

 25 език  (остар.) – народ  (бел. ред.).
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ски, Прохора Пчински, Гаврила Лесновски и Йоакима Сарандапорски, 
Теодосия Търновски и Патриарх Евтимия, отец Пимена, св. Георгя Со-
фийски и св. Николая Софийски, ония, които и днес научните издирва-
ния поставят на място, що дава основание да бъдат зачитани изразители 
на духовния живот на българския народ от IX-и до XVI-и век. Паисий се 
опитва да свърже изложението на българската история с византийската, 
турската и сръбската, обаче, понеже не разполага с достатъчно податки, 
не може да постигне съпоставка, която би довела до прагматично освет-
ление на събитията. Дори сръбската история той излага, не толкова за да 
подчертае връзката ѝ с българската, колкото за да постигне патриотичен 
ефект – подценявайки сърбите, да възвеличи българите. Патриотични-
ят и агитаторският момент в замисъла на историята се долавя главно в 
първата и втората глава, гдето говори за ползата от историята изобщо и 
за българската в частност. И на други места го намираме изразен – напр., 
когато говори за громола на Търновското царство, за Търновската пат-
риаршия, за враждата между българи и гърци, която довела турците на 
Балкана, за някои български светци, за сръбски крале и пр. В тия глави, 
в тия места той има предвид не вече миналото, а своята съвременност. 
Историята трябва да се изучва, не само защото запознава с деянията и 
събитията в света, обогатява и разширява умствения кръгозор, учи как 
се управлява, сиреч изработва смисъл за сегашното, но и защото внуша-
ва идеята за постоянната земна преходност, на историческа присъда, за 
ирония, която изрича правда. Познаят ли пък своята история, българите 
ще видят, че имат славно минало, че са били велик народ, че са се просла-
вили не само във война, но и в мир, че политически, военно и културно са 
надвишавали множество народи. Затова те не бива да се срамуват от себе 
си, от робското си положение, от бедственото си състояние, а с вяра – да 
почнат да работят, за да се възвърне доброто старо време. Тяхната ра-
бота се свежда в просвета и култура, в отбрана на своето, отрицание на 
чуждото, особено на гръцкото, в борба за самосъхрана. Познанието на 
миналото той свързва с борба за народностна индивидуализация и с вяра 
в Провидението. Докато в историческата част на творенията си Паисий 
гледа да даде повече факти, да разкаже по-живо и последовно събитията, 
да характеризува замесените в тях лица, в патриотичната и агитаторската 
той дава израз на своите възгледи, чувства и настроения, изявява изобщо 
своята личност и идеология.

Как Паисий вижда и излага българското минало? Как анализува бъл-
гарската действителност? И тук се явяват трите момента в неговия зами-
съл. От една страна, той се стреми да постигне по-бляскава представа за 
миналото величие, а от друга – да се домогне до патриотично осветление 
и изображение, а от трета – да раздвижи, колкото може повече, народно-
стния дух. Оттук се определят относбите му към нещата и явленията, ос-
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новните му становища, похватите и средствата му за израз. Трябва да се 
изтъкне, че той се стреми към научен метод, доколкото такъв е могъл да 
почерпи от своите образци и доколкото е могъл да съществува у нас в не-
гово време. Не е ли за учудване тая страст у него да търси, да издирва, да 
събира материали, при най-неизгодни условия, с най-оскъдни средства. 
Телесните му страдания не го възпират; потайността на манастирските 
библиотеки не го плаши; географското пространство не сломява него-
вия полет. Не само из родината си пътува, но чак в Австрия ходи – все 
томим26 от тая жажда за податки. Тогава той върши това, което прави 
днес един учен – да събира градиво, и, след като го проучи, да го обеди-
ни в творческия си дух. Освен това той се стреми да догони хронология 
и интерпретация на събитията. У него има чисто научна добросъвест-
ност, питливост27, строгост, нескривано желание да бъде точен, изчерпа-
телен. Най-после – стреми се към ясност и прегледност в изложението, 
към пластичност на разказа и рисунъка. Разбира се, трябва да се излезе 
от епохата, за да може правилно да се схване научният характер на не-
говата работа. Ако има анахронизми, множество грешки в дати, имена, 
събития и пр.; ако няма прагматика в изложението, фактическа пълнота, 
дълбочина на тълкуванията, вярност и истинност в портретите; ако няма 
стройност, единност, широка и пълна картина на българското минало, 
това се дължи не само на неподготвеността му, но и на неговите извори, 
на тогавашното състояние на българския духовен живот. Кой дотогава е 
мислил научно у нас, кой е искал да се справи с една целина28, да обеди-
ни, след анализи и синтези, отделни съставки в жива цялост? Ето тоя дух 
на търсене истината, на познаване нещата и техните явления е научен, е 
творчески. Днес обаче с пълно право се казва, че неговата история няма 
научна стойност. Българската историческа наука е отишла доста напред – 
но с колко мъки, усилия и труд. Не бива да се забравя, че ученият у Паи-
сия бива сподавян от патриота и общественика. Патриотичната страна на 
историята му се чувствува в хиберболизацията на нещата, в хероичната, 
нравствената и поетична идеализация на миналото, на народа, на земята 
му, на културата му. Тук нашият историограф е преднамерен – той е ну-
ден29 да разкрие всичко в хубави краски, да представи такъв образ, който 
може да плени, да вдъхнови, да подтикне към подвиг. Затова български-
ят народ е силен на бран, неустрашим и непобедим. Когато Бог желае да 
го възвеличи, нищо не може да го спре в победния му ход. Той е честен, 
незлоблив, добър, с чисти нрави, привързани към земя и дом. Взема живо 

 26 томя се (остар.) – измъчвам се  (бел. ред.).
 27 питливост (рус.)  – любопитство (бел. ред.).
 28 целина – земя, която не е обработвана, не е орана (бел. ред.).
 29 нуден – принуден (остар.) (бел. ред.).
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участие в управата на страната – в смисъл, когато види, че вождът му е 
недостоен, той не се поколебава да го развенчае, да го понижи, да го по-
губи дори. Българският цар е храбър, предан на своя народ, с вяра в себе 
си, упован на своята и Божията воля, носител на началото за самодържа-
вие, православие и народност. Когато се отклонява от пътя на правдата и 
доброто, Бог дига от него своята милост, заради него наказва дори и тия, 
на които е поставен да бъде вожд. Българската земя е обширна, богата, 
плодородна, тя заслужва да бъде пазена като скъпо достояние. Родната 
култура е благодатна и за чужди народи. Тя е първа славянска култура, с 
големи заслуги за не един славянски народ, – тя се налага с висока човеч-
ност и чиста духовност. Не напразно се представлява от толкова велики 
и мъдри синове на народа  – патриарси, просветители и светци. Духът, 
който се излъчва изобщо из историята на българския народ, заслужва по-
чуда, обич и преклонение. Никак не е странно, ако кажем, че тук Паисий 
едва ли не стига до своеобразен мистичен национализъм. За да постигне 
идеален образ на нашето минало, той прибягва, наистина, до волността 
на поета; може да преиначи един факт, да го представи в благоприятно ос-
ветление, да го измисли, преувеличи, или пък – да го премълчи. Не бива 
обаче да се преувеличава фантазното в неговата история. Преди всичко не 
е изследвано как той използува всички извори, а не само Барония. А и от-
носбата му към тоя автор в основата си е някак критична – само в подроб-
ностите той си позволява отклонения. Агитаторът също така се проявява 
доста силно. Не случайно подбира факти, а преднамерено, когато трябва 
да разбуди обич или ненавист. Умело мени тона на разказа, съобразно 
с темата, за да подкупи читателя. Така изпада в полемичен, саркастичен 
или елегичен тон – и то, щом трябва да въздействува на чувствата и на во-
лята. Спокоен ли е, той иска да убеди със силата на фактите, на истината. 
Той подтиква, подканя, укорява и недоволствува, гали и хвали – измисля 
дори; невероятното, интригата, чудесното, тайнственото, възвишеното и 
назидателното, огромното и великото той го изтъква, подчертава го, за да 
постигне повишен дух у тоя, който би се нарнал30 в книгата му. Не отбягва 
силата на доказателствата – изброява ги, тълкува ги, за да спечели дове-
рие. А има ли него – той улавя пътя на въздействието.

Паисий е силен не само с изложението, но и с идеите, които прокарва 
в своята история. И те са в зависимост от общия му замисъл – историч-
ни, патриотични и обществени, дори и религиозни. Първата и основна 
идея, която Паисий изтъква, това е идеята за миналото изобщо, и нароч-
но31– българското. Той иска да разбуди историчната памет на народа, да 
я възвърне към славни и тържествени дни, в които е избуявал народният 

 30 нарваться (рус.) – срещна се  (бел. ред.).
 31 нарочно (остар.) – специално  (бел. ред.).
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дух. В миналото народът трябва да търси и намери себе си, да почувству-
ва духовната си мощ, да осмисли своята съдба. Чрез него той се духовно 
възвисява, пораства в собствените си очи, обединява се по всички свои 
земи нравствено, издига се до народност. Историята е учителка – това е 
схващането на Паисиевия век. Тя дава уроци дълбоки и смислени, особе-
но пък за народи, които нямат за себе си още ясно съзнание, които са в 
робство, които биха поискали да измият от челото си позора на разгро-
ма. По-нататък, тя има чудодейна сила: да запазва от нравствена гибел, 
от обезличаване един народ. Така Паисий стига до исторична концеп-
ция на народността. Най-после миналото поражда чувство за историч-
на справедливост. Тук се долавя чисто романтичната относба на Паисия 
към него. Само че романтичното в неговия историзъм е ограничено – то 
има предимно емоционално естество. От миналото Паисий минава вър-
ху сегашното. В идеята за езика той търси защитно средство за народа. 
Народността е дадена и в филологична концепция. Няма народ и народ-
ност без език. Така ще си обясним, защо хилендарският калугер въззова-
ва: „Болгарино, знай свой род и язик!“. Националното съзнание загасва 
заедно със загасването на езика. Затова българинът не трябва да се учи и 
говори гръцки. Езикът се свързва с духовна култура, а всяко приобщаване 
с нея води към обезродяване. Той не може да се отдели от народа, земята, 
родината. За да обичаш отечеството си, необходимо е да обичаш родния 
си език. Оттук и култът към народа – всичко което е създал той, е достой-
но за почит. Всички лични усилия имат цена дотолкова, доколкото са от 
полза за народа. С право Паисий се обръща към сънародниците си: „Ради 
ваша полза и похвала написах ...“. Не напразно въззовава: „Внемлите, чи-
татели и слишатели, роде болгарски, кой ревнует и усердствует по свое-
го рода и по свое отечество болгарское, и желает разумети и знати ради 
своего болгарскаго народа...“. Народ и отечество са неразделни понятия – 
затова трябва да се познае и родната земя, във всички нейни предели, 
гдето се чува един език. Идеята за народността у Паисия не е задълбочена. 
Той чувствува връзката между минало, култура, исторична съдба и народ, 
но не я изразява. Времето, в което живее, още не е узряло, за да я проми-
сли по-дълбоко. Като съпоставя българския народ с гръцкия, сръбския, 
руския и с други европейски народи, той не забравя да подчертае, че те са 
се запазили, издигнали, благоденствуват благодарение на своята култура, 
на по-сносната си участ, на благотворните условия за развитие. Дълго-
то духовно развитие, натрупването на културни ценности, общността на 
един живот създават и нещо повече от народ – народност. Българска на-
родност – това може да бъде цел на много усилия и труд. Не можем да ка-
жем, че Паисий отива и по-нататък, че загатва за расова принадлежност 
на българския народ. Идеята за славянско сродство е сякаш в зародиш. 
Не без умисъл той говори, че българите са от славянски произход, че са 
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дали книга на не един славянски народ, че някои славянски братя трябва 
да се радват, загдето в земята на Бориса е още будна Кирило-Методиевата 
традиция, още е жив един член от цялото семейство. Нашият историог-
раф не е доволен от сърби и руси, загдето се присмиват на българите, че 
нямат никого, че са без култура. И може би затуй не държи толкова за сла-
вянско единство и братство. Много ярко е изразена идеята за просвета и 
за народностна пробуда. Паисий знае силата на просветата – тя не само 
усъвършенствува, облагородява, но и съхранява народа. Ясно е защо го-
вори за архиереи, патриарси и светци – те са културната гордост на ро-
дината му. Между всички славяни българите най-рано са се просветили. 
Това културно предимство той иска да им го запази. Пък и под робство те 
не са останали много назад от другите. Една опасност съзира той за тях – 
гръцката просвета, която налага гръцкия език, която най-после отнаро-
дява. Твърде основателно той възкликва: „Ти, болгарине, не прелащайся: 
знай свой род и язик и учися по своему язику!“ Това е възглас на самото 
време: учение, просвета не на гръцки език, а на български. Цялата втора 
глава на историята му е израз на копнежа му да види своя народ по-скоро 
пробуден напълно, осъзнат. За него е ясно, че не всички българи се гър-
чеят. Тия, които тичат по чужд език, иска да стресне, да ги съзнае, да ги 
възвърне към майчина гръд. А ония, които обичат езика и народа си, да 
ги предварди, да ги предупреди за опасността, която ги дебне, да напрег-
не народностното им съзнание, за да отбие каквито и да са напади32 над 
тяхната народност. Характерен израз на неговия зов за пробуда: „О, нера-
зумне юроде! Поради что ся срамиш да се наречеш болгарин и не чатиш 
по свой язик и не думаш?“

Агитаторът Паисий най-определено се открива в тенденциите и духа 
на своята история. Той иска да развенчае гръцката култура, гръцкия език, 
като срещу нея постави черковнославянската, старата българска и тая, 
която тепърва ще създаде българският народ. Нещо повече, скритата му 
мисъл е да понижи в очите на своите сънародници гръцкия народ изоб-
що. Българският народ е кротък, трудолюбив, нравствено чист, гостолю-
бив, макар и прост. Господ обича него повече, тъкмо заради незлобието 
и духовната му благост33. Той е слизал, затова Паисий сочи примери от 

 32 напад – нападение (остар.) (бел. ред.).
 33 Йоцов се вглежда в мотива на Паисий от втория му предговор за контраста между умните 

и културни гърци и простите, но незлобливи българи, чрез който всъщност се утвържда-
ват – напълно в евангелски дух – „чистите по сърце“, т.е. българите. Те – „прости орачи 
и овчари“ – нравствено превъзхождат гърците, които са станали „прехитри търговци“. В 
традициите на българското Паисиезнание този мотив не се подлага често на тълкуване. 
Йоцов, благодарение на собствения си усет за самата мисия на Паисий – да събужда 
народа – добре разбира и назовава факта, че, само чрез утвърждаване на българите 
каквито са, може да се постигне и някаква промяна у самите тях. А промяната, която е 
необходима, е в отношението им към себе си: вместо да се срамуват от простотата си 
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Стария и Новия завет, при прости пастири и тям е откривал своята лю-
бов. Гръцкият народ е хитър, лукав, негостолюбив, àко34 и мъдър и поли-
тичен. Той е насилник, без здрава нравственост, и Бог няма да го оста-
ви ненаказан. Напразно той се гордее със своята образованост. Толкова 
други народи в тая посока стоят много по-високо от него. Но той има 
това добро качество, че не се срами от своето, въздига го, прославя го, 
гордее се с него. Паисий обаче не го обича. Той се стреми да внуши на 
своите събратя чувство на отпор срещу него. Още от първите стъпки на 
живота си нашият народ бива притесняван от него, нападан, покоряван 
дори. Сега той страда тежко от него, защото му е взел книгата, защото 
е завладял черквата му, защото иска да открадне езика и народностното 
му съзнание. Тая противогръцка тенденция се съчетава с идеал за бъл-
гарска свободна църква, за българска духовна независимост. Затова не 
напразно атонският монах говори за Търновската патриаршия, за наши 
архиепископи, архиереи, светители и светци. Ако някога българският 
народ е имал своя църква, която се е грижила за духовното му просвет-
ление, сега той се намира под нравственото попечителство на гръцката, 
която немари за него. За невежеството му е виновна тая църква. Русите 
имат духовна независимост, църковна свобода, имат и печатници, зато-
ва възприемат всякаква мъдрост, напредват в образованието си. „Руси и 
Москали имеют царство и свобода церковная за много время, поставили 
школи, и тако по мало от Греци и от Латини и от прочия язици восприели 
мудрост писмена, понеже возможно им ест, и изучают словенския книги; 
за то на свой язик много речи обращают и пишут, како е ним прилично“. 
За да изтъкне значението на църковната свобода, Паисий, посочва, каква 
е разликата в духовното състояние между сърбите, които са под турско 
робство, и ония, които са под австрийско. Ония, които са в Австрия, сто-
ят високо в духовна относба; те са просветени, нравствено издигнати – 
имат училища, книги, архиереи от свой род, защото разполагат с цър-
ковна свобода. Тия, що живеят в Турция, са по-окаяни и от българите: 
„Тако и сepбие, кои су под турци даници, горе су прости, нищетни от бол-
гари; а кои су под Немечка държава, они мало по искусни читати и писа-
ти, за що имеют свобода церковная; и от скорая времена почели учитися 
на школи, и имеют apxиреи от свой язик и прилежни су своему народу 
учитися“. Така Паисий явно се противопоставя на гърците, открито иска 
за българите църковна независимост. Тая независимост за него трябва 
да се състои в следното: български език в черкви и училища, българско 

на фона на гърците, нека българите да я видят като нравствена чистота, която Господ 
цени най- високо от всичко, по която всъщност съди за стойността на човека. Вж. 
повече у Страшимирова, Св. Българинът пред прага на Новото време. Ориентири на 
възрожденския светоглед. София, 1992 (бел. ред.).

 34 àко (диал.) – въпреки че  (бел. ред.).
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духовенство – висше и нисше, българска образованост. Въпрос за пълна 
автономност на българската църква не повдига открито. Само в спомена 
за българска независима патриаршия той загатва за пълно освобожде-
ние от гръцко надвластие. Добие ли тая независимост, българският на-
род ще бъде духовно независим, свободен изобщо. Тук Паисий поставя 
на пръв план не религиозното, а националното съзнание. Не загатва за 
догма, а за народ. – Паисий знае, че българският народ би бил по-друг, 
ако не тежеше над него и турското робство. Сърби и гърци са по-дале-
ко от Цариград, те не са така угнетявани. „Болгария посреде турчином, 
близу Цариград: за то су весма озлоблени и попрани35 болгари от турков, 
якоже видится; за то не могут никакву хитрост или мудрост книжною 
восприяти“. Турците не знаят правда и справедливост. Те са унищожава-
ли църкви и манастири, унищожават и сега. Те потискат българския дух. 
Християнството не е могло да ги облагороди: „Паки, окаяни, в cиe время 
не имеют никаква правда, ни суд!“ Те са причината за изостаналостта на 
българския народ. Русите, наистина, стоят много високо като образован 
народ. Но те имат свое господарство, независимо царство: „Руси и мос-
кали имеют царство...“ Tе както и сърбите, да благодарят на Бога, че ги е 
запазил „от попрание36 Агаренское и от греческая власт архиерейская“. 
Така Паисий наред с противотурската тенденция поставя и идеал за по-
литическа независимост. Тоя идеал намира оправдание и от историята. 
Плачът на нашия историограф над Търново е всъщност плач за възкре-
сението на българското царство, за политическа свобода на българския 
народ. „Тако человеци в оно время имеяли скорб на скорб и жалост на 
жалост: плакали горко и жалостно по царство болгарское; тако и по свои 
чада матери и отци их и сроднице имеяли неутешимое ридаше и возди-
хаше. И било „а они человеци в оновремя велика туга и жалост под Тур-
ская держава“.–Паисий вижда бедственото положение на народа. Срещу 
българските копачи и орачи, овчари и занаятчии той мислено поставя 
гръцки архиереи и търговци, турски паши и бегове. Няма съмнение, че 
той има чувство за низкото социално положение на българския народ. 
И ако иска просвета за него, духовна и политическа свобода, то е, за да 
го види един ден в благоденствие, социално издигнати. Той не прокарва 
противочорбаджийска тенденция, но из целия му комплекс от идеи би 
могло да се изведе и идеята за икономическа мощ на българския народ. 
Той още не може тогава да формулира едно свое смътно чувство и разби-
ране. – Най-после Паисий поставя въпроси за равенство в правата между 
българския и другите народи. Българският народ е неоправдан, той е за-
робен, потискан, унижаван, оскърбяван. Той съвсем не заслужва тая своя 

 35 попирати (остар.)  – стъпквам, потъпквам . (бел. ред.).
 36 попрание (остар)  – стъпкване, потъпкване  (бел. ред.).
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съдба. Той е бил велик, могъщ, просветен. Защо да не стане и сега такъв? 
Кой може да му отнеме това право? Дали е човечно, дали е оправдано, от 
човешки и божествени закони, да бъде толкова угнетяван? Правото си за 
нов живот той е извоювал със своя нравствен хероизъм. Въпреки всичко, 
той е запазил досега своята вяра, сиреч своя дух, своята съвест. Ако сър-
би и руси бяха като българите, „що болгари страдают, да су они то мало 
искусили, то би весма болгаром благодарили, защо в толико страдаше и 
насилие держат свою веру непремено“. Така Паисий прокарва, ако и не 
съвсем определено, една чисто хуманна тенденция, която свързва с идеа-
ла за нравствен, духовен възход изобщо на българския народ, за неговата 
мощ и величие. – Съобразно с тия тенденции на Паисия се изявява и ду-
хът на неговото творение. Историята внася дух на мъдрост, на библейска 
пророчественост. Фактите и идеите, с които борави, внушават вяра в бъ-
дещето на български народ. Патриотът и общественикът Паисий прида-
ва на творението си защитния и полемичен, родолюбски и будителски 
дух, калугерът – нравствения патос. Българският национален дух намира 
своето пълно тържество.

Паисий не спира тук. От историята му се излъчва мъдростта на ве-
ковния опит. Той не е прагматик, не търси причинната връзка между яв-
ленията, не разкрива историчната логика в хода на събитията. Главното 
му внимание е насочено, наистина, върху народа, но историчната роля е 
подчинена на единичната воля. Личността е, която всъщност движи съ-
битията, тя е, която им дава смисъл и значение. Ето защо той отделя мяс-
то на царе и светци, на политически и духовни вождове. Само при велики 
личности отечеството му е било могъщо, просторно и славно. Въпреки 
всичко обаче, от личността има нещо по-силно, което е необяснимо, не-
знайно, но което в историята най-добре се чувствува. Не посочва ли тя, че 
множество народи, които в миналото са били славни, днес са нищожни, 
изпаднали в окаяност? Следователно, тя показва, че няма нищо трайно 
на земния свят, тя потвърждава идеята за преходността, за сменността на 
явленията на световната стъгда37. Славата на народите, ако почива на на-
силие и безправие, не е вечна. Историята рано или късно ще каже своята 
дума, ще произнесе своята неумолима присъда. Както гине човек под бре-
мето на своите пороци, на своя характер, така гине и народ заради своите 
исторически прегрешения. Историчната справедливост закъснява, но тя 
винаги дохожда. Изхождайки от представата за старозаветния Бог, който 
е строг и неумолим над тия, които са го забравили, Паисий иска да види 
Божи пръсти в историческите събития. Бог издига из средата на народа 
свои любимци, чрез които провежда своята воля. Заради тях той може да 
накаже народа. Той избира и народите, той ги въздига и възславя, той ги 

 37 стъгда (остар.) – площад – в случая „световната арена“ (бел. ред.).
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сгромолясва и унищожава. Той е световната мъдрост, която бди, готова 
да изрече своята отсъда. И там е изпитанието за човека че не знае, кога 
ще му протегне закрилна десница. Горко на тоя народ, който е изгубили 
вяра в себе си, който не умее да търпи, като се възвисява нравствено и 
се подготвя за Божието милосърдие. Бог забавя, но не забравя. От тая 
обща идея за Божията милост, която се излива над някои народи, Паисий 
е готов да мине на по-конкретна, с оглед на българската действителност. 
Българският народ не бива да изпада в отчаяние – историята го учи за 
това, Бог бди и над него. Нека той има търпение, нека го намери в душата 
си, нека се духовно възвиси, да се очисти от греховете на миналото, и да 
чака. С вяра в светата справедливост той ще стигне до деня на своето 
освобождение. Една пророческа вяpaв съдбините на българския народ.

Всички идеи на Паисия, общият дух на неговия полет, нравственият му 
патос намират прекрасното си утвърждение в неговата личност, в него-
вата реч. Езикът му, в основата на който лежи черковнославянският, из-
пъстрен с нови български обрати и форми, с русизми и сърбизми, е ясен и 
прост, богат в речника за времето си, не винаги стегнат в постройката на 
изреченията. По-живо долавяме Паисия като историк, национален иде-
олог и народен будител в неговия слог. Чувствува се там присъствието 
на една личност, която примамва, интересува, увлича. Тя пленява с тона 
на мъдрия си разказ, със спокойствието и кротостта на своята мисъл, с 
библейските форми на своя израз. Една човечна беседа, едно поучение 
от опита на вековете, просветление от световния разум. Така сме готови 
да се доверим, да възприемаме всичко, да се освободим от критицизъм и 
скептицизъм – оставяме се да бъдем водени, защото сме убедени, че ще 
излезем на честит бряг. От друга страна, в речта на Паисия долавяме еле-
гични ноти, поетически полети, една романтична природа, която измъч-
ва със своята неспокойност, или примамва с унеса и съзерцанието си. Тук 
наставническият тон е силен, рационалистичното избива в обрати, които 
искат да смутят, да покажат нещо ново, да убедят. Будителят е патетичен, 
не е чужд на риторски похвати, на сатирични атаки, на груби укори. Но 
знае и благата реч, милото и нежно обръщение, сърдечната топлота. Из-
общо, в своя стил Паисий дава нова относба към света, нов поглед за не-
щата, лично виждане, което го отделя от неговите съвременници, макар 
и не рязко. Естественост и искреност, живост и простота, благородство и 
благост – това са основните качества на неговата реч.

Тая тройственост на Паисиевия стил може да се почувствува непо-
средно. Ето речта на историка: „В лето 1363 умрел Александър цар. И ос-
тавил Александър три синове: Страшимир, Шишман, Асен. По Алексан-
дра настал на царство Шишман. Но султан Мурат в Бруса сидел, и било 
мир между греци и Мурата и болгариво време царя Александра; по прес-
тавление его разорили той мирболгари и греци. Востал Шишман и узел от 
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греци Едрене38 и наложил дан на греци; за то они призвали Мурата с моле-
нием великим на болгари...“ Националният идеолог: „Дивни судби Божии 
и неизследимая бездна совети его в правлении мира сего, и о промисле, 
имжеуправляеш царства мира сего, разделяеш, пременяет, преносит, и 
когда хощет, погубляет и паки насаждает. Мнится нам навремени, аки 
би39 нерадил40 о нас, аки би всеконечним забвением небрегал41 о нас; но 
не ест тако... И мнится нам за невсеконечно отвержено бист от Бога и заб-
вено; но кто постигнеш ум Господин, или кто изследит совятех его, аще 
ли паки воставит и соберет расточения, и изцелиш сокрушеная, и имиже 
вест сам святими своими судбами?“ А ето как говори агитаторът, народ-
ният будител: „Преписуйте историйцусию; платите, нека и вам препишет 
кои умеют писати, и имейте ю да ся непогуби... Или не са имали болгари 
царство и господство, за толико царствовали и били славни и чудни по 
вся земля, и много пути от силни римляне и от мудри греци дан взимали, 
и давали им дарове и кралеве свои царски дъщери во супружество и да би 
имели мир и любов со цари болгарсти? ... Но вижд неразумие: от греци 
има много народи по-мудри и славни; – дали си оставля некой грек свой 
язики учение и род, како ти, безумие, що оставляш, и не имаш никой при-
биток в греческа мудрост и политика...“ Различните моменти в тая реч са 
обединени в личността на Паисия.

III.

Ето – това е творението, едничкото творение на Паисия, работено с 
толкова обич и всеотдайност. Относбата му към него е строго определе-
на – то трябва да изпълни будителско послание между народа. Служба 
на потаен агитатор. Не изпълни ли това предназначение, то е излишно. 
Не трябва да се крие по прашните лавици на манастирски книговници42 
за да пази от чужд поглед своята мъдрост. И не е ли странно, на пръв по-
глед – изпълня се мечтата на неговия автор. И народът веднага взема към 
него относба– посреща го предано и възторжено. Где се крие тогава тай-
ната на успеха му? Естествено, както в него, така и в средата, в която то 
прониква. А тая среда е била вече подготвена да го разбира, да живее с 

 38 Едрене – Одрин (бел.ред.).
 39 ако би (църковносл.) – тук в значение на „като че ли, както ако, като да“ (църковнослав.) 

(бел. ред.). 
 40 нерадил – от гл. нерадити (църковносл.) – не радея, нехая, отнасям се небрежно, пре-

небрегвам, презирам  (бел. ред.).
 41 небрегал – от гл. небрещи (църковносл.) – не се грижа, нехая, пренебрегвам  (бел. ред.).
 42 книговница (остар.) – библиотека  (бел. ред.).
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него, да се трогва и вълнува над неговите страници. Несъмнено, то става 
фактор, изиграва благодатна роля в делото на Българското възраждане, 
оставя трайни следи в духовния живот на народа. За това има доста до-
казателства. От него са намерени повече от четиридесет преписа, пре-
правки и преработки. Бидейки от различни времена и места, те са тол-
кова по-ценни. Първият препис, направен от поп Стойка Владиславов, 
по-сетнешния Софроний Врачански, е от 1765 г., последният – от средата 
на XIX век. В 1844 г. Христаки Павлович го издава, реработено, под на-
слов „Царственик“43. Значи, почти цяло столетие то живее сред широките 
слоеве на народа. Разпространението му говори за въздействие – и то в 
няколко посоки – върху живота на отделни лица, върху по-образованите 
на времето си народни слоеве, върху литературата, върху съдържание-
то на българския духовен живот изобщо. Едни от най-видните личности 
на Българското възраждане и на българските народностни борби дължат 
доста много на Паисия: Софроний Врачански, йеросхимонах Спиридон, 
Юрий Ив. Венелин, Неофит Бозвели, Г. С. Раковски, П. Р. Славейков и 
др. В преписите срещаме множество бележки, добавки, приписки, които 
показват, как са реагирали народните среди, когато са се запознавали със 
съдържанието на неговата история. Едни подчертават своята любов към 
българския народ, земята и миналото му, езика и вярата му; други – недо-
волството си от славянските братя – руси и сърби, загдето са се надсми-
вали над българите, – ненавистта си, презрението и злобата си към гърци, 
обсебили народностни права; трети – чувството си на мъка и на ропот 
срещу турското господство, заедно с надеждите си в по-честит живот и 
пр. Важното е, че въздействието е всестранно – засега не само ума, но и 
сърцето и волята. Читателят не е пасивен, той изпада в дейно настроение, 
когато прочита историята, той е възбуден, готов е за полемика, за борба. 
Чувствува се, че е засегнато дълбоко нравственото му същество, че у него 
се е пробудил нов човек, че у него проговаря не религиозно, а светско 
съзнание. Когато се заражда българската поетическа мисъл, влиянието 
оплодява и нея. Още в първите стихотворци намираме следи от делото 
на Паисия. По-нататък, то съдействува да се изработи култ към мина-
лото, създава се романтизъм на историческа почва. Исторични мотиви, 
в лирика, в епос и в драма, не могат да се отделят от него. В опитите да 
се построи научно една българска история, то оставя, где по-силно, где 
по-слабо следи  – във факти, преценки и относби към лица и събития. 

 43 Вж. Павлович, Христаки. Царственик или История болгарская, която учи от где са 
болгаре произишли, како са кралевствовали, како же царствовали и како царство свое 
погубили и под иго подпаднали / из Мавробира Латинскаго, Барония, Йоанна Зонаря, 
Буефира Французскаго, Теофана Греческаго, Светаго Евтимия Терновскаго, Светаго 
Димитрия Ростовскаго и других летописцев собрана. – 1. изд. – У Будиму: писмени 
Кр. свеучилища Пештанског, 1844, 80 с. (бел. ред.)
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Най-важното е, че Паисий начертава, в груби линии, програма на българ-
ската национална политика за сто години. Основните идеи на Възражда-
нето и на народностните борби имат свои първоначален корен у него. За 
това с пълно право можем да говорим за Паисиевски завети в нашия ду-
ховен живот. Те са резултат на едно въздействие, пряко и косвено, което е 
дълготрайно по време, дейно и плодно. За отбелязване е, че Паисий влияе 
не само с идеите си, не само с духа и тенденциите на произведението си, с 
податките за българското минало и с тяхното осветление, но и с качества-
та си на човек и писател. И тъкмо на тия качества се дължи много от него-
вия успех, ако и времето да се оказва благотворно за него. Разбира се, това 
влияние не бива да се преувеличава. Какво би било то, ако историята на 
Паисия беше напечатана още в 1762 г., напр. в Русия. Хиляди екземпляри 
щяха да се пръснат в различни краища на нашите земи, биха проникнали 
в различни среди, биха раздвижили народния дух! Тогава през XVIII-и 
век още би се почувствувало по-определено нейното въздействие, си-
гурно пробудата на народа би усилила своя темп. Но и без това делото 
има завидна участ – да се внедри в основите на българското народностно 
движение. Само „Неделник“44 на Софрония Врачански я споделя в извес-
тен смисъл. Но той има по-ограничен живот, прониква предимно сред 
духовнишкото съсловие, макар и да се налага, чрез проповедта в черква, и 
в широките народни среди. Той няма онова народностно значение, което 
има „История славяноболгарская“.

Казаното за творението, но може да не бъде отнесено за неговия тво-
рец. Особено, когато творецът е дал само едно творение. Значението на 
„История славяноболгарская“ почти се покрива със значението на Паи-
сия. А то се свежда към три кръга: обществен, книжовен и народностен. 
Паисий, наистина, е най-верен изразител на своето съсловие. Излязъл из 
народна среда, из Самоковската епархия, той има обаче чувство за съсловно 
равноправие. Той не живее с духовния аристократизъм, колкото и скро-
мен тогава, на духовния елит, а обича и уважава, както земеделското, 
така и занаятчийското съсловие. Затова защищава тяхното обществено 
положение – иска да ги освободи от оная унизителност, в която са ги по-
ставяли с презрителната си относба някои градски кръгове, главно ония, 
които са били гръцки, или пък са били под гръцко културно влияние. Той 
се противопоставя на гръцката образованост, като аристократична, като 

 44 Кириакодромион сиреч Неделник: на всех неделях в православних церквах прочитаемая 
евангелиях в всего лета с толкуванием и с нравоучение и на великих господских празни-
цех и на святих празнуемих сказание душеполезная / преписаний от словен. и от греч. 
глубочайшаго язика на болгарский простий язик от смиреннаго Врачанскаго епископа 
Софрония к разумению простому народу ; напечата ся и право описа ся от Димитрия 
Михайло Попович и от Георгия син его ти[па]рим. – [Римник]: в типографии у Римни-
ческой епископии при епископе Нектарий, 1806. – 6, 264, 1 л.: 1 л. грав. (бел. ред.).
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такава, която носи нравствен упадък, и издига пастирската нравствена 
чистота и доброта. Той иска да запази морала на българското общество, 
колкото и да е пресилено да се говори за такова в негово време. Àко и 
скрито, може да се долови реакция у него срещу обществения паразити-
зъм на гръцкото духовенство. Той изразява будното гражданско съзнание 
на българската интелигенция. А това съзнание се долавя в чувството за 
правда и справедливост, за ред и законност, за спокойствие и сигурност в 
държавата. Естествено, въстава срещу произволи и насилия, срещу жес-
токости и безправства, които съпровождат турския робски режим. Той 
има съзнание за българската веществена и духовна беднота. И иска да по-
сочи обществената цена на знанието, значението на културните ценности 
за едно общество. Хвърляйки в обществените слоеве няколко идеи, àко и 
само загатнати, той съдействувада се изработи трайна обществена мисъл. 
По-голямо значение има Паисий като книжовник. Той изхожда от дамас-
кинарска школа, но не става дамаскинар. Следва черковнославянската 
книжовна традиция, обаче бърже скъсва с нея. Не преписва нито черков-
ни служби, нито жития. И при все това, не може да се отрече, че има фор-
мални и идейни връзки със заварената от него литература. Така, лето-
писният похват за изложение, житийният стил, дори житийни елементи, 
не са му чужди. Нравствено-религиозният мироглед, толкова присъщ на 
старата литература, оставя твърди следи в делото му. И все пак, оно-
ва, което преобладава у него, то е от светски характер. Той подчинява 
книжнината на чисто светски изисквания. Въпросите, практическите 
въпроси на неговото време, на неговата среда, запълнят съзнанието му. 
Той създава нов книжовен род – история, като прави опит да я сложи на 
нови начала, да превъзмогне характера на старите летописи. За пръв път 
в българската книжнина се явява съчинение от такова естество. Има вече 
и нов стил, чрез който се проявява особена ярка личност. Изобщо – идеи, 
дух и тенденции, форми и израз, непознати, ако и не съвсем, неизявявани 
така определено, в нашата книжнина. Ето защо Паисий дава вид на нещо 
неочаквано, уединено, без подготовка на времето и средата. Всъщност 
той изразява ускорено развитие, затова и делото му подсказва мощен скок 
в книжовния живот. Той бележи момент, и то главен момент в историята 
на нашата книжовна мисъл. Предходниците не намаляват тук значението 
му – дори ако вземем за начало на новобългарската литература не него, 
а Христофора Жефарович. Той е по-крупен писател, той дава по-голям 
тласък за книжовното развитие. Потърсим ли народностното значение за 
Паисия, там го виждаме най-голям. Не е исторически оправдано, че той е 
пробудил от мъртвешки сън българския народ, че ако не би бил той, спя-
щият би заспал непробудно. Българският народ, когато дохажда Паисий, 
не е спал дълбок сън. И ако не бе се явил хилендарският монах, сигурно 
той би излъчил из недрата си друг достоен син. Тия разсъждения обаче 
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съвсем не поставят Паисия в светлина, гдето би могъл да бъде подценен и 
унизен. Той е не само изразител, но и двигател. Изразява, което е смътно 
в народната душа, движи и насочва народностната пробуда. Той е изра-
зител и носител не на черковно-религиозно, но на национално съзнание. 
След Жефаровича, той е първият, който му дава дълбок израз. Но той 
надвишава своя предходник – у него това съзнание намира много по-ярка 
изява. Освен това, у него е много по-силно чувството му за действител-
ността, за окръжаващата го съвременност. Той не търси миналото заради 
самото минало, а за да активизува с него живота. Той пръв схваща запла-
хата на нацията от асимилация. У него заговорва най-мощно нагонът за 
народностна самосъхрана. И затуй въстава срещу елинизацията, затуй 
иска българският народ да се приобщи към нова култура – европейската. 
Той поставя въпросът за равенство в правата между българския народ, 
от една страна, и гръцкия и турския, от друга. Поставя на народа нови 
идеали, сочи му пътищата към тяхната реализация. Народностната идея 
изпълня цялото негово същество  – тя властвува собствено над всички 
други. Един калугер, който насочва погледа не отвъд света, а тук, в са-
мия земен мир, който не говори за молитва, покорност и съзерцание, а за 
дело, за практически нужди, за недоволство и ропот. Един агитатор, кой-
то иска да спечели за своята задача цял народ, за да го опаси от нравствена 
смърт. Един общественик, който подлага на критика робска действител-
ност, за да породи копнеж по нова, хубава, – благотворна за развитие и 
закрепване на духовните сили у народа. Той навреме схваща опасността, 
като верен диагностик, и веднага търси и намира средство за спасение. 
Той хваща смисъла на историческия момент, неговата повеля, вниква в 
народностната съдба и въззовава порочески цял народ – за пробуда, за 
опомване, за работа. Работа за народ, за неговия дух, за неговото битие.

Поискаме ли да видим Паисия в исторична светлина, требва да го по-
ставим в относба към дейците у нас, пък и в чужбина, през XVIII век. След 
него – в същата посока работи авторът на Зографската история. Неговият 
труд остава на времето си обаче в праха на манастирската килия в Атон. 
Йеросхимонах Спиридон, изхождайки от Паисия, преработвайки по-са-
мостойно неговата история, завършва в 1792 г. своята „История вократце 
о болгарском народе славенском“. Но и Спиридон слабо, съвсем слабо 
дори, прониква сред своя народ – историята му е позната само в три пре-
писа, единият от които, намерен напоследък в Севлиево, е само отлом-
ка – две-три странички. След две години, в 1794–95 г., се явява от печат 
трудът на осърбения българин от Видин Йован Раич, „История разних 
славенских народов най паче болгар, хорватов и сербов“. В първата част, 
книга втора, на историята си Раич излага в девет глави миналото на бъл-
гарския народ. В 1801 г. Атанас Нескович издава в преработка тоя труд на 
Раича, само българската му част, под наслов „История славено-болгарс-
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ког народа“, която претърпява след това още две издания. Тая история на 
Несковича пък превежда на български Петър Сапунов45 и я издава в 1844 г. 
А още в 1842 г. Анастас Ст. Кипиловски приготвя за печат, в превод на 
български, българската история на Раича. Явно е, значи, че имаме пълно 
основание да поставяме Раича между нашите историци – неговата книга 
не остава чужда на българския народ, тя не е останала без въздействие 
върху него. Това са всички исторически трудове, които се явяват след Па-
исия до Ю. Ив. Венелин, до 1829 г., когато той обнародва своя труд „Древ-
ние и ныняшные болгаре“. От всички най-голямо значение имат Паисий и 
Раич. Но сръбският историк прониква в България едва три десетилетия, 
ако не и повече, след нашия – след като намира вече подготвена почва за 
въздействие. Можем смело да кажем, че до Венелина, историкът, който 
е движил най-много, ако не и изключително, съзнанието на българския 
народ, това е Паисий. Значи, и в областта на историческите изследвания 
той държи предимство. Хвърлим ли поглед преди Паисия, виждаме само 
Христофора Жефарович и Йосифа Брадати. По характера на трудовете 
си, по тяхното значение, те не могат да се сравнят с него. Ето защо можем 
да отсъдим, че Паисий е най-крупната, най-ярката фигура през XVIII век 
под българския небосклон. Може да се каже, че каквото е Доситей Обра-
дович през това време в Сърбия, това е Паисий у нас, макар че той не е 
толкова образован и толкова начетен. Видим ли Паисия в сянката изобщо 
на тоя век, ще доловим, че той е първият предавател на ония културни 
вълни, които идат от Запад в нашата земя през Сърбия, Гърция и Русия. 
Западноевропейският рационализъм, просвещенският дух, свива гнездо 
на Балканите, на Атон, още когато Паисий е там. В 1753 г. Евгений Булга-
рис основава сред атонската монашеска република своята академия, коя-
то е трябвало да бъде връзка между Изток и Запад. В монашеската среда 
на Света гора, после в Сремски Карловци, Паисий има най-голяма въз-
можност да влезе в досег с идеите на Западния свят. И нищо чудно, че той 
издига в култ разума, просветата, историята. Той става първият българ-
ски просвещенец, той бележи една епоха в българската книжнина – епоха 
на просвещението, речем ли да определим развоя на нашата литература 
с оглед на духовните течения в Европа. – Сложим ли Паисия в развоя на 
българския духовен живот, видим ли го, от робството насам, в съотносба 
с личностите, които бележат моменти от нравствената възмога на нашия 
народ, ще се убедим, че той не се губи, не намалява своята фигура, че не-
говата тежест и значимост не се подценява. Така, от XV век културният 

 45  Историята на славяно-болгарския народ / из историята на г. Раича и някои исторически 
книги составлена и на славяно-сербский язик списана за синовете на отечеството от 
Атанасиа Несковича ; а от славяно-сербския на славяно-болгарскиа язик переведена 
от канцеляриста Петра Сапунова и в неговото печатописание сега парвен печатана. – 
Букурещ: б. и., 1844. – [10], 302 с.  (бел. ред.).
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живот на българите се изразява в няколко по-видни писатели и дейци – 
обаче високо над тях се издига Петър Парчевич. Тоя учен теолог, тоя пръв 
български дипломат от XVII век иска да види отечеството си свободно. 
За жалост, неговата културна дейност в България не е добре позната – но 
в основата ѝ не е могло да не лежи, покрай нравствено-религиозната, и 
националната пропаганда. След него българският народ има Паисия, ако 
и да не толкова културно просветлен. В XIX век той има Априлова и Рил-
ски, Неофита Бозвели и Макариополски, Раковски и Славейкова, Караве-
лова и Ботева – в Българското възраждане и в българските народностни 
борби, които го надвишават и по образование, и по дарби, и по енергия, 
но никой не може да оспори историческотомузначение. Защото той не 
говори само с историята си, а и с личността си, с това, че той е нов човек 
у нас, че той се откройва и врежда между духовните представители на 
българския народ. У него има нещо вечно, което стои сякаш над време 
и пространство, което му дава трайна цена. То се крие в тайната на еди-
нение между народ и вожд, в неугасващите завети, които се излъчват от 
дело и личност, в това, че той се явява културно-историчен символ, един 
от верните и неумиращи водачи, напътственик и закрилник на цял народ.
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Отец Паисий: Обществено-културно-политическо списание,  
Год. VII, 1934, № 1, с. 8–121.

ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ  
КАТО ФИЛОСОФ НА ИСТОРИЯТА2

В своето духовно развитие българският народ се домогва през XVIII 
век до Паисия Хилендарски – най ярката фигура през това време. 

Фигура, занимлива като историческо явление, като факт в нашия нрав-
ствен възход, после – като ново съзнание, което се разкрива в относбата 
си към сегашното и миналото, занимлива и с въздействието, що указва 
на своята среда. Няма друг писател на нашата земя, който толкова не-
надейно, неочаквано да стане тълкувател на народната душа във въжен 
исторически момент, когато е застрашена от чужда култура нейната са-
мобитност и независимост. Колкото и ненадеен, толкова и подготвян, 
той дохожда, за да възкреси загасналата историческа памет на народа. 
Толкова века един народ чака своята история, за да се види в нея – и ето, 
той, атонският монах, му я дава. Но той има живо чувство не само за 
народното минало, но и за своята съвременност. И дори се питаме, кой 

 1 Този текст на Б. Йоцов е препечатан по-късно в „Разум“, 2004, № 4, с. 189–194. Настоящата 
публикация е по първото издание (бел. ред.).

 2 Б. Йоцов нарича автора на „История Славянобългарска“ „философ на историята“ в един 
пределно широк смисъл на думата. Всъщност той търси вътрешната логика на самия 
Паисий , която го води към писане на история, адресирана към българската среда. Йо-
цов назовава аргуменатите, с които си служи хилендарският монах, за да предизвика 
повдигане на духа, на самочувствието и самооценката на българите от своето време, 
в което е застрашена самата тяхна самобитност и независимост. Йоцов гледа на Па-
исий най-вече като на „тълкувател“ на народната душа, който именно, защото успява 
да я разбере, успява и да намери път към нея точно чрез историческото слово. В това 
разчитане на Паисий „като философ на историята“ Йоцов влага два важни акцента: 
първият е в самото подреждане на българското минало като цел – доколкото бълга-
рите не разполагат с подобно познание за себе си; вторият е, че именно този подход 
на осмисляне на историческото минало като коректив на сегашното е средството за 
тяхното себеразпознаване и пред себе си, и сред другите, за назоваването на целите 
пред самите тях, както и за самия смисъл на техния собствен, общ живот като народ с 
бъдеще (бел. ред.).
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е по-силен у него – дали историкът, който живее в миналите дни, или 
човекът на своята доба, който взема участие пряко или косвено в дея-
нията и събитията, в живота на деня, или вещател на бъдещето, който 
предвкусва реализацията на своите мечти и блянове? Наистина, едно 
ново съзнание – не само със своя историцизъм, но и със своя национа-
лизъм, с дълбокия и нравствен патос. И това ново съзнание се изявява 
в едничко само, но ценно творение – „История Славяноболгарская“, над 
която се работи с вдъхновение. През творческия процес Паисий не само 
си уяснява целите и задачите на историята, не само се стреми да осмис-
ли историческия живот на своя народ, но отразява и мъдър философски 
поглед за една минала действителност.

Какъв смисъл търси Паисий в историята, в българската история? Той 
написва своя труд, за да отговори на една повеля – явно чувствува, че 
неговият народ повече от всякога трябва да знае своето минало. Тоя на-
род е унизен от своите съседи, дори и от далечни те, но родствени руси. 
И тъкмо затова Паисий болезнено понася всички подигравки, насмеш-
ки, които се отправят срещу него. Цялата му природа се бунтува срещу 
една жестока несправедливост, самонадеяна надменност, срещу една 
надута народностна гордост. Българският народ бива ограбван в своето 
минало, бедственото му състояние не се схваща и разбира, копнежите 
и устремите му не се долавят. Той няма сам представа за себе си, какви 
сили се таят в него, какво е призванието му, какви задачи му предстоят 
в най-близко бъдеще. Още повече, когато е застрашен в своето същест-
вуване, в своя език, в обичаи и нрави, в своята култура. Как той ще бъде 
спасен от по-нататъшно унижение и оскърбление, как ще може да се 
възвърне към съзнание за своето достойнство, как ще бъде избавен от 
една заплаха? Ако той остане в своята незлобливост, в смирението и 
търпението си, в своята простотия, сиреч в принизеното си материално 
и духовно положение, дали няма да стигне някога дотам – да се отрече 
от себе си? Ако у него загасне или бъде убито чувството за народност-
на гордост и чест, дали той няма да потърси закрила, съзнателно или 
не, под покрова на чужда образованост? И ако той стори това, няма ли 
да бъде асимилиран, да бъде погълнат от чужда народност, загубвайки 
език и свяст? Ето тия въпроси, въпроси на българската действителност, 
смущават дълбоко будния ум на Паисия. И той бърза да им даде отговор 
в своя труд. Тридесет и осем годишният монах работи две години – за да 
даде достоен отговор. Значи той цели една действителност, която така 
грубо рани неговото сърце, иска да услужи на момента, желае да бъде 
полезен на живота. Неговата история следователно не е за самата ис-
тория, а за живота. Чрез нея той мисли да въздействува, да напъти, да 
посочи на опасност, която дебне българския народ. Оттук вече ясно се 
определя общият дух на неговото дело, долавя се какъв смисъл влага в 
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историята. Написана в духа на своя век – historia magistra vitae3. Чрез 
миналото иска да осмисли сегашното.

Като се знае как е породен неговият труд, не може да не се схване, 
че в основната концепция на историчната действителност Паисий ос-
тава краен субективист. Жив, буен темперамент, подвижен ум, крилато 
въображение – се долавят на не една страница. Но има нещо повече от 
това – той не си задава въпрос за миналото, което ще възкресява, какво 
е то всъщност. Где е правдата и измислицата, где е истината и лъжата, 
где е значителното и где маловажното, где ценното и где ненужното – 
това не го тревожи. За него е важно да има факти, които да използва 
за очертание на историчния живот на българския народ. Освен това – 
да смогне всичко да подчини на своята предпоставена цел – великото 
и славно минало, противопоставено на безутешното и жалко сегашно. 
Към исторична обективност той не се стреми – тя му е съвършено не-
нужна. Не пристъпя към събрания материал с похвати и методи на учен, а 
с настроенията и намеренията на безпокоител, на апологет – с будна граж-
данска и народностна свяст. Затова и подчинява неведнъж събитията на 
тенденцията. Той не иска да даде критика на историчното, а по-скоро 
косвено – критика на своята съвременност. Не желае да даде знания за-
ради самите знания, а да въоръжи духа за отпор в живота. Спира се на 
индивидуалните явления, не търси трайното, повтарящото се, не следи 
причинна последователност и зависимост, не се пита за някакви зако-
ни – ако и човек на рационалистичния осемнадесети век, той по-скоро 
се уповава на своята интуиция, отколкото на своя разум. Истроически 
значимото често се изплъзва от погледа му, преценките му не са без-
пристрастни, изводите му са прибързани и необосновани. Затова с пра-
во можем да кажем, че в своята история той е повече поет, отколкото 
учен. Както в художествено произведение, в нея можем да търсим отраз 
на неговата личност.

Във възгледите си за историята Паисий доста зависи от Мавра Ор-
бини4, отчасти от Цезара Барония5, от Свещеното писание, а и от своя 
жизнен опит. В българското минало той вижда предимно политически 
събития, по-малко културни. За история на стопански отношения и дума 
не става – не е могъл, разбира се, да изпревари своя век. Историята се 
схваща твърде утилитарно, практически. Тоя практицизъм е характерен 
за момента. Никакви илюзии – направо към целта. Тя дава познания за 

 3 Оригиналният вид на латинската сентенция е Historia est magistra vita – Историята е 
учителката на живота (бел. ред.).

 4 Мавро Орбини (средата на 16 в. – 1614) – писател, преводач историк, автор на  „Царство-
то на славяните“ („Il Regno degli Slavi“) (бел. ред.).

 5 Цезар Бароний (1538–1607) – кардинал и библиотекар на Ватиканската библиотека, автор 
на история на църквата в 12 части („Annales ecclesiastici“, Рим, 1588 – 1607) (бел. ред.).
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миналото, за да може чрез тях да се прецени правилно настоящето. Тя 
разширява умствения кръгозор, обогатява личния капитал, излъчва мъд-
ростта на вековете – дава изобщо подготовка за правилно разбиране на 
съвременния живот. Това не е нищо друго, освен проектиране на исто-
ричното върху фона на сегашното. Един историцизъм, който става ми-
роглед, който може да бъде опасен, защото може да изведе до болезнена 
крайност – вместо да избистри погледа за очевидното, действителното, 
може да го притъпи. Паисий сякаш долавя тая опасност, та насочва взор 
и към действителността. Съвременността най-силно се изразява в поли-
тиката – в нея най-силно се чувства смисълът на развиващите се събития. 
А да умееш да управляваш, това значи да умееш да твориш политика. По-
литик без исторически познания, без в мъдростта на историята е слепец. 
Той не може да твори една разумна действителност. И никак не е чудно, 
че в миналото на своя народ Паисий търси сякаш разума на своите дни – 
ония страшни дни на тройно робство – политическо, културно и матери-
ално. А при контраста между минало и сегашно на българския народ не 
може да не се види сегашното в по-черни краски.

Оттук ще се породи по-дейна реакция срещу него, щом не се приспива 
волята. Историята като активизиращо, стимулиращо средство – това е 
повече от ръководни идея.

Огранно е как Паисий, тоя даровит самоук, съчетава в своето разби-
ране на историята историчното с националното. Още в изходните свои 
възгледи той мисли върху това – пише труд, за да сърхрани и за да раз-
пламне народностното съзнание. Една романтични идея, която се раж-
да доста рано на Балкана поради особените условия на народностен ан-
тагонизъм. Как народът се осъзнава в своята история? Най-напред той 
вижда ценното в своя живот, чувствува подвига, колкото и да е малък, 
долавя една несломима воля, енергия на духа. Той расне пред своя взор, 
освобождава се от чувството на понизеност и потиснатост, възвръща 
вярата си в собствените сили, заживява с надеждата в утрешния ден, 
стига дори до своеобразен мистицизъм в жизнената си съдба. Той тряб-
ва да преживее отново своя минал живот, за да се освободи от натрапи-
ливите идеи на своето време. Настава вътрешно освобождение, което 
идва крайно благодатно за творчески импулси. Българският народ по-
черпва от историята не само знания, не само дори и поука, но и жизнени 
сили, които се раждат в самовярата, за борба срещу една нерадостна 
действителност. Освен това, когато познава светлите страници от своя 
ход във вековете, не може да не заживее с представа за една общност, 
за единение и обединение духовно, за една народностна цялост, която и 
най-големи напасти не са успели да съкрушат. Също така не може да не 
развенчае преклонението пред чуждото, проявено някога, и сега, и да 
не се освободи от подценяване на родното. Тогава съблазънта на чужда-
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та култура не бива толкова примамна, нито дълготрайна. Историята из-
яснява и някои тъмни копнежи, още неизкристализирали идеали. Това, 
което се таи в душата, което е плахо и несмело, което бяга от меча на 
вескидневната врява, избухва бърже, когато бъде подхранено от живота 
на миналото. Така се стига до идеята за историческите права на народа. 
Тогава една колективна воля изпада изцяло в служба на правата, заве-
щани от миналото.

Как Паисий разрешава въпроса за относбата6 между субект и обект 
в своята История? Неговият отговор не може да бъде даден по чисто 
интуитивен път. Напълно в духа на своето време, в духа на своите източ-
ници, той дава изцяло индивидуалистично и идеалистично разбиране 
на историята. Той пише история за царете, светиите и народа. На пръв 
план, разбира се, са царете, личностите, които всъщност творят поли-
тическата съдба на народа. Светците – те са културни херои, те водят 
народа към духовна възмога, към светлина и чистота. Като остатък от 
Средновековието той е склонен да приеме донякъде божествения произ-
ход на царската власт. Затова подчинените на царя са му дадени от Бога. 
Задължението му се свежда в това – да се грижи за тях, да бди за тяхна-
та сигурност, за правдивия им живот, за неотстъпването им от Вечния 
промисъл. Едноличната воля е, която решава събитията. Неслучайно 
Паисий излага историята на българския народ според изстъпването на 
царете. Дори и читателите му са почувствували това отдавна още, като 
са нарекли труда му царственик. Но той не забравя съвсем и масата – 
на места отбелязва как негодува, сваля своя цар, прави безпокойства и 
вълнения. Тя не е съвсем безучастна в събитията, но все пак първа роля 
играе личността. Затова при силни царе България е просиявала – сякаш 
само те са създавали нейното величие. Същото е и със светиите – когато 
те са се възвеличавали със своите подвизи, и българският народ е креп-
нел духовно. Дори и по-късно царе и светии пазят в себе си мъдростта на 
вековете. На места Паисий говори за обществени бедствия, но тяхното 
обяснение е в духа на историческия идеализъм. Никъде той не вижда 
съсловията, борбата между тях, не схваща икономическите отношения, 
по-скоро търси идеите – смътни, едва уловими, разбира се, и тях изтък-
ва, когато му се удаде. Може би най-добре чувствува той, че българският 
народ, който в негово време е само маса, безправна рая, копнее в душа-
та си за личности, за водачи, за духовни и политически просветители. 
Може би е мислил да посочи взаимната зависимост в съдбата на управ-
ник и народ. Може би загатва и за правото на народа да прибягва към ме-
теж, когато има власт, която не се ръководи от висша справедливост, от 
разум, който се проявява в света. Миналото на българския народ е схва-

 6 относба (остар.) – отношение, съотношение, съотнасяне  (бел. ред.).
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нато изобщо хероически: народ, който се бори чрез свои херои, бори се 
и сам, за повече въздух и светлина.

В историята Паисий вижда най-добре изразена идеята за вечния пре-
ход. Летописният характер на неговия труд засиля доста представата, че 
в живота има непрестанна смяна на неща и явления. Всичко тече, движи 
се, мени се, повтаря се, но не както е било по-рано; няма нищо трайно, 
нищо вечно – освен вечният Бог. Тук още веднъж проличава монашески-
ят поглед на будния българин. Понеже всичко е преходно, то човек трябва 
да се научи да презира тоя свят на измамата, на нетрайната материална 
мощ. Сякаш изпада в противоречие с възгледа си за задачата и смисъла на 
историята. Ако е необходимо да се презира тоя мир, не следва ли тогава, 
че е излишно да се дава отпор на злото в живота, по-определено – на всич-
ки ония злини, които са опасни за народа, комуто той така предано иска 
да служи. Нищо чудно, че може да се стигне до такава несобразност – ста-
рият човек, човекът на килийния мироглед не е съвсем угаснал у Паисия. 
Но мисълта му би могла да се изтълкува и иначе. Презирай тоя свят, си-
реч не бъди суетен, не се страхувай от съществуващия политически ред, 
не мисли, че установената земна власт е вечна. Защото тъкмо историята 
излъчва често най-свирепа присъда над личности и народи, над времена 
и събития. Тъкмо тя е, която е страшна със своята ирония, със своя сар-
казъм. Какво отношение биха могли да имат тия мисли към съвременния 
на Паисия живот? Не властвува ли над българския народ могъщ тиранин? 
Но дали ще бъде вечна неговата мощ? Не посочва ли ни именно историята 
колко тирани са се сгромолясвали под тежкото бреме на своите прегре-
шения?

В това песимистично на пръв поглед схващане на историчния сарка-
зъм грее политическият опитимизъм на Паисия. Паисий не е в състояние 
поради своята подготовка като писател да се домогне до прагматика, да 
схване вътрешната логика в събитията, както това не успяват да сторят 
и други историци на Запад от негово време. Защото той вижда в исто-
рията и отражение на Вечна воля, на Божествен промисъл. Бог избира 
личности, чрез които провежда на земята своя разум. Той избира дори и 
народи, за да възвести чрез тях своята мъдрост. Ала той е не само любов, 
но и наказание. Горко на тоя, който се е отклонил от неговия закон! Тук 
Паисий изхожда от Стария завет. Какво е правил Бог с еврейския народ? 
Въздигал го е и го е погубвал, когато е нямал смисъл за безгрешно житие. 
От тая идея за Божия пръст в земните събития, в политическата съдба на 
народите Паисий изхожда, когато иска да обясни и участта на своя народ. 
Бог, чиито тайни са неизповедими, е излял някога благоволението си над 
него. С негово съизволение той е дошъл отсам Дунава и се е заселил на 
хубава и плодородна земя, паднал е под византийско иго, но пак по не-
гова воля възкръсва за нов живот. Ето и сега тоя народ е под робство. И 
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струва ми се, че Бог е отвърнал от него поглед, оставил го е на врага – на 
вечна забрава. Но не е така, казва Паисий. Бог не забравя. Когато поис-
ква, погубва и пак въздига. Чудни са Божиите отсъди, дивен е Божият 
разум – кой може да ги изведе? Така Паисий стига до особен, исторически 
мистицизъм – необяснимото, загадъчното, ирационалното в историята 
той го свързва с представата за една свръхсветовна справедливост. Дъл-
бока, неизяснима вяра в нравствения строй на нещата, в неотвратимото 
отмъщение на поруганата правда. Ще минат дни, години, дори и векове, 
но отплатата ще дойде – грозна, ужасна, за да се почувствува в нея спра-
ведливият Божи гняв. Не изразява ли по такъв начин народният будител 
и вярата си в светлото бъдеще на своя народ, според него избран от Бога? 
Стига само тоя народ да тръгне по трънливия път на нравственото очи-
щение и прераждане, към изкупление на греховете от миналото. А за това 
ще го научи историята. Велики царства са падали, каквито са били бъл-
гарското и византийското; где е заръката, че и турската империя няма да 
загине? И да не се ли живее с надеждата, че българският народ ще стане 
пак велик и могъщ?

Ето – такъв виждаме Паисия, размислен над историята на своя на-
род и над историята изобщо. Той няма склонност към абстрактна мисъл 
дори и тогава, когато борави с метафизични понятия провидение и съд-
ба. Винаги има предвид съвременната своя действителност. Раздвоена 
натура, човек, който търси миналото и който живо реагира на съвре-
менното, мислейки над историчното, не може да не мисли над сегаш-
ното. И дирейки смисъла на историята, той всъщност търси смисъла 
на живота. И не толкова на личния живот или на живота въобще, а на 
живота на народа. Чрез историята подлага на критика тоя живот, като 
посочва не само отрицателни страни, но и като насочва, напътствува, 
поставя цели и задачи, подшепва идеали. Той внушава идея за народ и 
държава, определя земята му и неговите граници. В историческия си 
живот българският народ е бил в досег с толкова народи – защо да не 
се докоснат отново в своята политическа съдба. Пръв Паисий очертава, 
ако и неясно, етнографските предели на своя народ – като поддържа ми-
съл за народностно единство. По-нататък той поставя пред съзнанието 
на своите сънародници българския национален въпрос, издига идея за 
исторически права, които лежат в основата на народностния наш ро-
мантизъм. А тия права се свързват с мисъл за свобода. Тая свобода се 
изразява в правото на майчин език – да звънти там, гдето бие българско 
сърце. Още – в правото на запазване нрави и обичаи, волност на съвест-
та. Един народ, който някога е бил зрял за свобода, свобода на духа, не 
може сега да бъде смазван в най-съкровеното свое достояние. Знаейки 
теократичното устройство на древна България, Паисий ясно преценява 
значението на църквата в дните на робството. Миналото не подкрепя 
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ли правото на българския народ да има своя духовна независимост? А в 
историческите съдбини на народа не се ли крие една воля – непобедима, 
и тоя народ, който е в окови, не е ли същият, който някога е смущавал 
спокойствието на византийската империя, който е имал силата да отбра-
нява и удари? Нима у него е загаснало чувството му за дължава, за бъл-
гарска власт, не таи ли и сега копнеж по политическа незавимисомст? 
Риданието на Паисия над Търново, гробницата на минала слава, не е ли 
всъщност плач за нов живот? Най-после, с идеята, че може да се очаква 
справедливост от историята и от висшата Божествена правда, не се ли 
загатва, че българският народ трябва да узрее за нея, трябва да се стре-
ми като работи над себе си, да я заслужи. Нищо даром не идва. Народът 
време е да стане ковач на своята участ.

Така промисляйки историческите съдбини, Паисий промисля и освет-
лява и робския живот. И тук се крие тайната на неговия успех, зърното на 
неговото величие
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Родна реч: Списание за ревнители на българското слово,  
Год. Х, 1936, № 1, с. 25–28.

КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКАТА  
НА ЙЕРОСХИМОНАХА СПИРИДОН

Към българското народно творчество, българските народни традиции, 
към българския бит се появява у нас интерес, по-задълбочен и съзна-

телен, едва в началото на XIX век. Тоя интерес обикновено се свързва с 
дейността на Юрия Ив. Венелин1, с когото се начева българският нацио-
нален романтизъм, един нов момент от възраждането на нашия народ.

Обаче още през втората половина на XVIII столетие ние забелязва-
ме първите признаци на едно определено отношение към народния бит 
и към народното творчество. Народностното чувство, което срещаме у 
Христофора Жефарович и Паисия Хилендарски, свързано с желание да се 
познае историчното минало, с жажда за просвета и с любов към матерния 
език, бива съпроводено на места и с интерес към народното творчество. 
Наистина, творчеството на народа не е предмет на съзнателно наблюде-
ние, на познание и проучване. В дамаскините, сборниците със смесено 
съдържание, намираме записани народни суеверия, предания и легенди, 
виждаме народни песни, басни и стихотворения в стила и духа на народ-
ната поезия.

Нищо чудно, че тоя интерес към народното творчество срещаме меж-
ду дамаскинарите, които са били обикновено духовни лица, свещени-
ци и монаси. Последните са били винаги в досег с народа, познавали са 
неговите традиции, главно тия, които загатват за погански отношения 
и представи и които никога не са намирали одобрението и признание-
то на църквата. Особено добре са познавали народа и неговото духовно 
творчество по-просветените монаси, най-вече ония, които, като предста-
вители на някои манастири, са пътували из страната, за да изповядват 

 1 Ю. И. Венелин (псевдоним на Георги Хуца, 1802–1839) – рускоезичен славист и бълга-
рист, филолог и етнограф от украински произход. Книгата му „Древние и нынешние 
Болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении 
к Россиянам”. Москва (3 т., 1829–1834), Т. 1, 1829, оказва важна роля за народностното 
самоопределяне на българите през 30-те и 40-те години на XIX в (бел. ред.).
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и да събират милостиня. Бихме отишли твърде далеч, ако поискаме да 
изброим всички подходящи за случая места из сборниците със смесено 
съдържание. Стига само да напомним за сборниците на един от най-знай-
ните засега дамаскинари, Йосиф Брадати, който дава занимлив, ако и не 
обилен, материал за проучване на народния бит.

Паисий Хилендарски и Софроний Врачански, които изхождат от да-
маскинарска среда, не проявяват в своите съчинения чувство за народ-
ното творчество и народните предания и обичаи Затова пък друг наш 
книжовник от това време, йеросхимонах Спиридон, доста просветен и, 
изглежда, по-добре познаващ отечеството си, проявява жив интерес, ако 
не постоянен и определен, към народното творчество. Като не вземем 
под внимание песните, записани в Ерлангенския сборник (вж. Йордан 
Иванов, Български народни песни, записани преди двеста години, Учи-
лищен преглед, София, г. XXVIІ, стр. 42–50), отец Спиридон е първият, 
който в своята „Истоpия во кратце о болгарском народе славенском“2 от 
1792  г. записва народни обичаи, първият български фолклорист с име 
и образ. Изтъкваме тая особена страна в делото на Спиридона, защото 
нито В. Н. Златарски3 (в увода към издадената от него „Истоpия во крат-
це”, София, 1900, с. I–LIII), нито Боян Пенев (История на новата българска 
литература, под ред. на Б. Йоцов, София, 1932, т. II, с. 332–351), нито М. 
Арнаудов (Наченки и разцвет на българската народоука. Очерки по бъл-
гарския фолклор, София, 1934, с. 71–122) в своите ценни трудове за тоя 
народен будител не спират върху нея своето внимание.

Ето съответните места от „Истоpия во кратце“:
Като говори за Колада, „трети крал илирически“, който бил „нечестив, 

зол, сластолюбив, блудник, суров... мучител немилостив“, йеросхимонах 
Спиридон отбелязва: „Когда се смесиша съ еллени и съ рiмляне, iллiрицы 
видяша, како они делают комири – iдоли и покланяются им, восхотя и 
Колад богом быти и повеля народу покланятися ему яко богу, а не яко 
кралю. И роди два сына, имя первому Болг или Бол. И когда се роди пер-

 2 Ръкописът на йеросхимонах Спиридон се съхранява в славянската ръкописна колекция 
на Руската национална библиотека в Санкт Петербург под сигнатура Q.IV.333. Ори-
гиналният текст е бил притежание на Александър Ф. Гилфердинг (1831–1872), който 
публикува и първите кратки сведения за него, без да споменава името на автора: Вж. 
Гильфердинг, А. Ф. Празднование тысячелетней памяти просветителя славян св. Ки-
рилла, 14 фенраля 1859 г., в Петербурге и Москве. Praha, 21869, с. 36–42. За фототипно 
издание на паметника вж. Спиридон иеросхимонах. История во кратце о болгарском 
народе славенском 1792. Юбилейно издание, посветено на 200-годишнината от създа-
ването ѝ. Предговор Боряна Христова. София: ГАЛ-ИКО, 1992. (бел. ред.).

 3 Васил Николов Златарски (1866–1935) – виден български историк-медиевист, археолог. 
Осъществява първото издание на историята на йеросхимонах Спиридон с обстоен 
предговор. – Историiя во кратцѣ   о болгарскомъ народѣ славенскомъ. Сочинися и оп-
исася в лѣто 1792 Спиридономъ iеросхимонахомъ. Стъкми за издание В. Н. Златарски. 
Издава Св. Синод на Българската църква. София, 1900 (бел. ред.).
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вiй сын его Болг, повеля всему народу по всей земли его торжествовати, 
сиреч праздновати в месяце декември 24 дня, ядуще и пиюще, и поюще 
песни, сиреч „Болг се роди Коладе, тойзи вечер Коладе“, и прочiя, пофто-
ряюще многократно помянующе имя Колада, даже и до днес ест празд-
ник той у Болгарiи. Аще и крестишася болгары, обаче древнаго того дiа-
волскаго обичая не забравиша...“ (История во кратце, с. 124).

За „Лила или Ладо, шестый крал болгарскiй“ Спиридон говори: „Того 
краля болгар: и до днес памят творят за богом почитают. В навечерiи 
святаго Васiлiя и в первый ден iануарiя, собираются юноши и девици 
во едином высоком месте, собирают перстены свои, и полагают во еди-
ном котле, и спевают песни, часто поминающе имя беса того: „Ладо, тъй 
Ладо“, сиреч из вечера святаго Василiя кладут перстены свои во едином 
котле, и пренощуют перстены их в котла того, и на заутра паки соби-
раются во едином високом месте спевают песни, испитующе счастие 
свое, сиреч песни различни счасливи и несчасливи, и когда припеют 
песню счасливою, тогда една девица всягнет в котла рукою и измешает 
перстенов и изнесет един перстен вон ис котла, и гледят, чiй ест той 
перстен, и аще кому будет перстен той, счаслив будет, тако прелщающе5 
себе покланяются iдолом“ (Там, с. 13–146).

За друг обичай Спиридон говори, когато се спира върху „Перуна или 
Пеперуда, краля болгарскаго“: „По смерти Ладовой наста Перун или Пе-
перуд. За его время родися Александр македонскiй... И сего Перуна бол-
гары почитают: во время бездождiя, собираются юноши и девицы и изби-
рают единаго, или от девиц или юноших, и облачают его в мрежу, аки7 в 
багряницу, и сплетут ему венец от бурянов в образ краля Перуна, и ходят 
по домах, играюще и спевающе часто поминающе беса того, и поливающе 
водами и Перуна того, и сами себе; людi еже безумнiй дают им милосты-
ню тую, ониже, собравше милостыню тую, купуют ястiе и питiе и делают 
трапезу, ядят и пiят во славу Пеперуда того, и делающе тако кланяющiяся 
iдолом, и за грях его не причитают; такожде и в вечер рождества Хрис-
това ходят всю нощ спевают песни богомерскiя и за грях не причитают“ 
(Там, с. 148).

От посочените случаи се вижда, че йеросхимонах Спиридон обръща 
особен поглед върху народните обреди и свързаните с тях песни. Обред-
ната песен за него е от особено значение. Като историк, той не може да я 
отмине – в нея той вижда загатвания за стари исторически спомени. От 

 4 Точното посочване на цитата в ръкописа, който има своята оригинална буквена полистова 
номерация, е л.6б-7а. (бел. ред.)

 5 прелщающе –  от гл. прельщати (църковносл. ) – примамвам, заблуждавам  (бел. ред.).
 6 В оригинала текстът е на л. 7б-8а. (бел. ред.).
 7 аки (църковносл. ез.) – като, както  (бел. ред.).
 8 Текстът е на л. 8а. (бел. ред.).
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народното творчество той открива образите на мнимите български кра-
ле Колад, Лила или Ладо и Перун или Пеперуда. Едно наистина наивно 
отношение към историческите извори и научната истина. У Паисия 
подобен похват на издирване на миналото не срещаме. Но по-късно, 
у Г. С. Раковски, нима не намираме същото разглеждане на народното 
творчество – като извор на историческо познание? Разбира се, у Раков-
ски е преднамерено, подсказано от превзети теории.

Като монах Спиридон намира в коледните, лазарските и пеперугар-
ските песни, за които говори, и в ладуването, отражение на стари пове-
рия, религиозни предания и угаснали митове. Към обредите, както и към 
песните, загатващи за поганско време, той се отнася отрицателно. Той 
остава верен на една традиция в нашата книжнина, започваща още от 
времето на епископа Константина и презвитера Козма – традиция, която 
изразява строгия и отричащ поглед на българската църква към българ-
ското народно творчество, по-ограничено към „бесовските“ игри и „бо-
гомерзките“ песни. Тук Спиридон е толкова стар в своите възгледи – ако 
и да живее в просветителния XVIII век, той е така близък на епископа 
Константина. Не бива да се забравя, че той е верен служител на църквата, 
а тя е един от ония институти, за които традицията е свята. Явно е, че в 
мирогледа на Спиридона, както и в мирогледа на Паисия, има доста много 
черковно-религиозни елементи.

Йеросхимонах Спиридон не пристъпва към народното творчество и 
народните традиции с погледа и намеренията на фолклориста. Това не 
може и да се иска от него. Както казахме, едва след Венелина у нашите 
книжовници се поражда такова отношение. Но Спиридон, както и други 
негови съвременници от чужди страни, изразява вече началото на един 
нов светоглед, на една преценка, която издига значението на народното 
творчество, на онова преклонение пред художествения гений на народа, 
което е толкова характерно за времето на романтизма във всички земи. 
Отец Спиридон се отделя от своите домашни съвременници вече с тоя 
поглед и това чувство за народната поезия и народния бит. И в историята 
на нашата фолклористика той не може да бъде отминат.
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Родна реч: Списание за ревнители на българското слово,  
Год. IX, 1935, № 1, с. 21–26.

КЪМ КОЙ ВЕК ТРЯБВА  
ДА ПРИЧИСЛИМ СОФРОНИЯ ВРАЧАНСКИ?

Да се определи мястото на един писател в общия ход на литературното 
развитие е от особено значение. Не може да бъде отминат мълком 

въпросът за неговата принадлежност към един или друг век. Особено, 
когато между някои столетия има съществени отлики по настроения и 
движения, по устреми и идеали, по мироглед и дух. Кой не знае, напр., об-
раза на XVIII и образа на XIX век? Бъде ли писателят правилно поставен 
в съответния за него век, то значи, че той спада вече под общ знаменател, 
получава физиономичния знак на времето, врежда се в кръга на своето 
литературно поколение, определя се общият му литературен характер 
и творческият му стил, изяснява се исторически неговата личност. Това 
е от особена важност за писатели, които документират по-късно в своя 
живот книжовната си производителност.

Такъв писател е и Софроний Врачански.
Към кой век – XVIII или XIX – трябва да бъде отнесен? Не всички ис-

торици на българската литература, изглежда, са си задавали тоя въпрос. 
А. Н. Пипин, като излага българската литература в „История славянских 
литератур“, СПб., I, 18791, изтъква за Паисия, че е писател на XVIII век, а за 
Софрония не открива определен поглед за неговото време. С посочването 
си, че последните години от живота си Софроний посвещава на книжов-
на дейност, би могло да се помисли, че той отнася делото му към XIX-то 
столетие. Може обаче с положителност да се каже, че поставеният от нас 
въпрос не го е вълнувал и той не е търсил неговото разрешение. Същото 
неопределено становище намираме и у М. Дринов, в „Няколко забравени 
списания на Софрония Врачанскаго“, Псп., Средец, 1884, кн. XII, с. 1–12: 
„Списателската деятелност на Софрония се е захванала, види се, след не-
говото преселване във Видин, именно след 1800 г., когато он е бил шестде-

 1 Пыпин, А.Н., Спасович, В.Д. История славянских литератур. 2-е изд., вновь перераб. 
и доп. В 2 т. Т.1–2. Спб: Изд. тип. М.М. Стасюлевича, 1879–1881. 
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сетгодишен старец“ (Съчинения, София, 1911, т. II., с. 326)2. Като отминем 
Г. Д. Попов (Кратък исторически преглед на българската литература от 
началото на писмеността до нашето време, Пловдив, 1886), Д. Маринов 
(История на българската литература, Пловдив, 1887), М. Москов (Ис-
тория на българската литература, Търново, 1895), трябва да се спрем на 
А. Теодоров-Балан, който с „Българска литература“, Пловдив, 1896, дава 
пръв на по-строги научни основи историята на българската книжовна 
мисъл. Теодоров поставя веднага след Паисия не Софрония, както това 
прави Пипин, а Венелина, следвайки развойната линия на исторически-
те трудове в новата българска литература. На Софрония отрежда място, 
подчертавайки просветната идея в Българското народностно възражда-
не, след Венелина. Ако се съди по това обстоятелство, би трябвало да се 
каже, че Софроний е поставен в XIX век. Такова заключение се оправдава 
и от следните редове от неговия труд: „Из Западна България излизат през 
XVIII век две лица, Христофор Жефарович и Атанас Нескович3; на Запад е 
и Самоковската епархия, дето е роден около 1720 г. отец Паисий“ (Българ-
ска литература, Пловдив, 1896, с. 150). Значи, за Жефаровича, Несковича 
и за Паисия изрично се определя XVIII век като време на тяхната дейност. 
За Софрония това не е посочено. Нямаме обаче основания да твърдим, 
че Теодоров отнася Софрония към следния век. Изглежда, че той не си 
поставя теоретично въпроса за принадлежността на Софрония към това 
или онова столетие. Практически като че ли възвежда ученика на Паи-
сия към XVIII век. Тая неопределеност виждаме и в по-сетнешния му труд 
„Софрони Врачански. За стогодишницата на новата българска печатна 
книга (1806–1906)“, София, 1906. Ясно и определено становище по въпро-
са заема Боян Пенев. Софроний е поставен от него в XIX век. „Един от 
първите книжовници на българската литература от XIX век е Софроний 
Врачански – първи по време, разбира се, а не по значение. В неговата дей-
ност най-добре можем да наблюдаваме както прехода от старо към ново 
съдържание, тъй също и въздействието на западните реформаторски идеи 
върху новата българска литература. Софроний продължава заченатото от 
Паисия; и той, като автора на Славянобългарската история, схваща лите-

 2 Б. Йоцов предава цитата по Дринов, М.. Съчинения: Т. 1 – 3. Под ред. на В. Н. Златарски. 
София: Бълг. книжовно д-во, 1909–1915; т. II, 1911, с. 326, а преди това споменава първата 
публикация на статията „Няколко забравени списания на Софрония Врачанскаго“ в кн. 
XII на „Периодическо списание“ (1884). Йоцов е категоричен, че М. Дринов изразява 
„неопределено становище“, а всъщност той ясно заявява, че писателската дейност на 
Софроний започва след 1800 г. (бел. ред.).

 3 Атанас Нескович (ок. 70-те г. на XVIII – ок. 1827)– един от първите български истори-
ографи, автор на книгата „История славеноболгарског народа...“, отпечатанапрез 1801 
година в Будим. Тя се основава на фактологическия материал от историята на Йован 
Раич. През първото десетилетие на XIX век книгата претърпява още три издания, фи-
нансирани от български търговци (бел. ред.).
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ратурата изключително като средство за национална пробуда и просвета; 
в същото време Софроний изразява една по-нова и по-сложна фаза в ли-
тературната еволюция – тая фаза, която се определя от новите общест-
вени, политически и културни фактори“ (История на новата българска 
литература, София, 1933, т. III, с. 273). Ян Махал4 в Slovanské literatury, 
Praha, 1922, dl. I, c. 305–306 разрешава практически въпроса, като врежда 
Софрония между писателите на XVIII-ото столетие. Същото разрешение 
дава и Франк Волман5 в Slovesnost Slovanů, Praha, 1928, с. 68, 71.

От всички историци на българската литература само Б. Пенев изрично 
посочва мястото на Софрония в общото развитие на българската литера-
тура – XIX-то столетие, началото му. Той не изтъква основанията, които 
го водят към подобно разрешение на въпроса. Но те не са скрити, нито 
пък той е с умисъл да ги скрие. Той следва в своята литературноисторич-
на мисъл Пипина и Дринова: Софроний почва да пише към края на живо-
та си, след 1800 г6., когато бива заробен във Видин от „упорливия“ калугер 
Калиник. Щом написва и обнародва някои от литературните си трудове 
от 1800 до 1813 г., това значи, че той е книжовник от XIX-ото столетие. 
Но в своята характеристика за него, Пенев го рисува като преходно явле-
ние: от една страна Софроний отразява прехода между старата и новата 
българска литература, от друга – той е нова фаза в литературното разви-
тие, „която се определя от новите обществени, политически и културни 
фактори“. В начертания образ на Софрония не се чувствува духът на XIX 
век. Следователно, между теоретично разрешения въпрос и практически 
изпълнената литературна задача съществува като че ли известно проти-
воречие.

Срещу становището на Бояна Пенев ние си позволяваме да възразим 
следното:

Началото, от което изхожда Пенев, е биографско и библиографско. 
Сиреч, животът на Софрония и неговото дело, преминавайки през слога 
на XVIII век, го заставят да приеме, че Софроний като писател трябва да 
се отнесе към XIX-то столетие. Сам Пенев в своята „История на новата 
българска литература“ 1929, т. I, с. 54–84, като се спира върху методите 
на историко-литературното изследване, а по-нарочно – върху методите, 

 4 Ян Махал (Jan Hanuš Máchal, 1855–1939, Hanuš /Хануш е псевдоним) – чешки литера-
турен историк и славистично ориентиран фолклорист и етнограф; автор на тритомна 
история на славянските литератури (Slovanské literatury, Praha, 1922 – 1929) (бел. ред.).

 5 Франк Волман (Frank Wollman, 1888–1969) – чешки литературовед – славист и компа-
ративист, автор на сравнителна история на славянските литератури (Slovesnost Slovanů. 
Praha, 1928 ), поет, драматург (бел. ред).

 6 В статията на Б. Йоцов не се коментира книжовната дейност на Софроний Врачански 
като основател и най-виден представител на Котленската калиграфско-художествена 
школа, достигнала върховите си постижения на калиграфията през втората половина 
на XVIII в. (бел. ред.).
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които трябва да се приложат при изучването на новата ни литература, на-
мира, че трябва да се излиза от духа и съдържанието на произведенията, а 
не от езика. Това още по-ясно личи в „Насоки и цели при проучването на 
новата българска литература“7. А да се излезе от духа и съдържанието на 
произведението, това ще рече, да се изхожда от духа и съдържанието на 
епохата, на века. С право той иска да прилага историко-генетичния метод 
на изследване литературните факти и явления. Литературната история 
и за него не е нито биография, нито библиография. Следователно, като 
определя място на Софрония в началото на XIX-ото столетие въз основа 
на живота и творенията му, според датите на тяхното написване или об-
народване, Пенев неволно изпада в несъгласие с изходните си начала и 
основните си положения като историк на новата българска литература.

Вярно е, че Софроний проживява, според вестите, с които разпола-
гаме сега, тринадесет години от миналия век. Но тия тринадесет години 
съвсем не ни дават право да схващаме Софрония като човек на XIX-ото 
столетие. От XVIII век той взема почти 60 години. От тия 60 години, 40 са 
посветени на дейности в Котел, Карнобат, Анхиало8, Арбанаси и Вратца9. 
Най-важното е, че той се създава като характер, той изработва своя ми-
роглед през XVIII, а не през XIX век. Тринадесетте години от изтеклото 
столетие съдържат само опита на цели шестдесет години от предния век. 
Софроний иде след Паисия, значи, той е представител на едно ново 
поколение, обаче живее с вкусовете и разбиранията на своето време – 
а то е втората половина на XVIII век. Литературната история знае много 
примери, когато писатели със своя живот дочакват нов век, нова епоха, 
ново движение. Но щом трябва да се определи мястото им, никой не ги 
свежда, според годините им, към новата епоха или новото движение, ако 
те са им останали чужди, а ги отправя към тяхното поколение, към вре-
мето, в което те са се създали нравствено, в което е закърмен техният дух.

Не може да се взема под внимание и обстоятелството, че Софроний 
написва и издава своите трудове след 1800 г. Преди всичко, не е вярно, 
че Софроний работи само след тая дата. Книжовната му дейност започва 
доста рано, преди 1865 г., когато преписва „История славяноболгарская“ 
на Паисия. Като писател той изхожда от дамаскинарската школа. Той 

 7 Това е встъпителната лекия на Боян Пенев към курса му по българска литература в 
Софийския университет със заглавие „Посоки и цели при проучване на новата ни ли-
тература“ (заглавието в текста е неточно предадено от Йоцов). Б. Пенев я публикува 
като студия в „Мисъл: Литературен сборник: Книга 1–2. София [б.и.], 1910, N2, с.1–32. 
В т. I на „История на новата българска литература. Начало на Българското възражда-
не“, Б. Йоцов я препечатва “(1930, с. 9–48; вж. бел. 4 към публикувания „Предговор“ в 
настоящия том ) (бел. ред.).

 8 Анхиало – Поморие (бел. ред.).
 9 Вратца – Враца (бел. ред.).
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преписва дамаскини. За един негов дамаскин съобщи вече проф. Йордан 
Иванов (ср. в. „Мир“, 1934, бр. 10288 от 31. Х.). Дамаскини по своя ха-
рактер са и неговите два Видински сборника от 1802 г. Дамаскинарската 
традиция изобщо оставя явни и трайни следи в книжовния му труд. Про-
поведите, които държи той в Котел и Вратца, са съставяни през XVIII, а 
не през XIX век. Когато работи във Видин и Букурещ, той има зад себе си 
вече няколко десетилетна просветна, църковна и книжовна дейност.

Не е важно за литературния историк, когато иска да осветли изцяло 
една писателска личност, в коя година са излезли едни или други съчи-
нения, ценен е жизненият и духовният момент, който е отразен в тях. 
Всички творения на Софрония, оригинални, преводни и компилативни, 
отразяват възгледи и схващания на Стойка Владиславов, на котленския 
свещеник, сетне – на Врачанския епископ. Във Видин и Букурещ Софро-
ний е вече завършен като човек, като характер, като книжовник. В про-
изведенията му са прокарани идеи, възгледи и настроения току-речи из-
ключително на XVIII век. Идеята за просвета, която у него не е нова, но 
е подхваната с по-голяма сила и настойчивост, е идея преди всичко на 
тоя век. Всичките му жизнени усилия, значи, изявяват духа на просве-
щенския европейски дух. Стилът на творенията му, вътрешният стил, е 
стил на миналото столетие. Характерът и умственият склад на Софрония 
издават типичен просвещенец на българска почва.

Дори и да приемем, че във Видин Софроний получава нов тласък за 
дейност, положението с нищо не се изменя. Влиянията, въздействията, 
които търси той, идат от Запад, от Сърбия. Може би не без основание об-
разът му се свръзва с лика на сръбския книжовник Доситей Обрадович. 
А това е сръбски човек през XVIII век. Вилхелм Стратеман10 и Никифор 
Теотокис11, от които Софроний превежда, по своя умствен строй, нямат 
нищо общо с XIX-то столетие. Езоповите басни, които той свежда между 
своите трудове, говорят за просвещенски дух. Не без основание Франк 
Волман вижда дори в „Житие и страдания грешнаго Софрония“12 отра-
жение от века на Волтера и Русо. Сам Пенев признава, че нашият писател 
отразява една нова фаза в развитието на литературната мисъл – фаза на 
нови обществени и културни възгледи. Потърсим ли идеи от XIX век у 

 10 Вилхелм Стратеман, автор на труда „Theatrum Historicum от 1681 г., който се раз-
глежда в някои научни публикации като възможен източник за написването на 
Паисиевата „История славянобългарска“ (бел. ред.).

 11 Никифор Теотокис, архиеп. (1731–1800) – гръцки и руски богослов и педагог
 12 „Житие и страдания грешнаго Софрония“ е завършено от Софроний Врачански в 

Букурещ през 1804 г.. Оригиналният текст е включен в един по-голям сборник със 
заглавие „Книга за трите религии“, съдържащ съчинения в областта на догматиката. 
Този Софрониев ръкопис се съхранява във фонда на Руската национална библиотека 
в Санкт Петербург, със сигн. Погодин № 1204 (бел. ред.).
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Софрония, идеи, които определят вече нов светоглед, няма да ги наме-
рим. Сложим ли Софрония като писателска личност в съотносба13 с пи-
сателски личности от неговото време в други страни, ще видим, че той 
не се отдалечава – по дух и тенденции – от тях, че у него е много повече 
това, което го сближава, отколкото онова, което го отчуждава от живота 
и делата им.

Застанем ли на такова положение, обстоятелството, че съчиненията на 
Софрония се явяват след 1800. г., дори и да не бе писал преди това нищо, 
не изменя осветлението на въпроса, което даваме ние. Мнозина литера-
турни историци са били поставяни пред проблеми сходни или еднакви с 
проблемата за Софрония. И са ги разрешавали, като с излизали не от би-
ографски и библиографски принципи, а от духа и съдържанието на про-
изведенията. Така Густав Лансон14 поставя Мадам дьо Стал (1766–1817), 
съвременница на Софрония, изцяло в XVIII век при все че тя се проявява 
като творческа личност в началото на следния век. Библиографските ука-
зания са доста убедителни: Delphine, 1802; Corinne. 1807; De lˈAllemagne, 
1813; Considérations sur la Révolution française. 1818. „Госпожа дьо Стал“, 
казва Лансон, „принадлежи на XVIII век, тя е цял и жив XVIII век, защото 
в нея се съединяват най-противоположните течения на века, без да гу-
бят нещо от силата си“ (срв. История на французката литература, София, 
1920, с. 19). Да посочим друг типичен пример. Юлиан Урсин Немцевич 
(1757–1841), който свързва чрез жизнения си път два века – XVIII и XIX – 
е поставен от полските литературни историци във века на Просвещен-
ството. Макар че повечето от съчиненията му излизат през първите десе-
тилетия на XIX век: Spiewy historyczne, 1816; Samolub, 1814; Pan Novina, 
1815; Jan Kochanovski w Czarnym Lesie, 1817, и пр. Същото може да се каже 
и за Ян Павел Воронич (1757–1829). В руската литература можем да по-
сочим Г. Р. Державин 15(1743–1816), в чешката – Йозеф Добровски (1753–
1829), Ян Хибъл (1786–1834), с трудове от първите две десетилетия на XIX 
век, Ян Рулик (1744–1812), Войтех Нейедли (1772–1844), Бохуслав Таблиц 
(1769–1832), в хърватската – Максимилиян Върховац (1752–1827), Томо 
Миклошич (1767–1833)16, в сръбската  – Лукиян Мушицки (1777–1837). 
И толкова още други! Това са все писатели, които навлизат с живот или 
произведения в XIX век, но са посочени в тая или оная история на литера-
турата като дейци и творци на XVIII век, защото се е взимало за делитбен 

 13 съотносба (остар.) – съотношение  (бел. ред.).
 14 Гюстав Лансон (1857–1934) – френски литературен историк, критик, професор в Сор-

боната; създейства за реформирането на френската университетска система в началото 
на ХХ век (бел. ред.).

 15 Гавриил (Гаврила) Романович Державин   (1743–1816) – най-изявеният  руски поет-кла-
сицист  на XVIII век,  държавен деец (бел. ред.). 

 16 Томаш Миклоушич (Tomaš [Toma, Tomo] Mikloušić, 1767–1833) – (бел. ред.).
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критерий техният мироглед и стил. Йордан Иванов изтъкна, че Йоаким 
Кърчовски17, който се е родил около 1750 г., е „по-млад съвременник на 
историка Паисия Хилендарски“, сиреч, че той е човек на XVIII век, макар 
съчиненията му да излизат след 1800 година (срв. Български старини от 
Македония, София, 1931, с. 652).

Ясно е, че Софроний Врачански не може да бъде отнесен като писател, 
като личност, като народен будител към XIX век. С пълно основание мо-
жем да го причислим към века на Просвещенството. Възпитанието и об-
разованието му, животът и произведенията му, мирогледът и личността 
му издават у него човек на XVIII-ото столетие. Там той не е уединен, 
свързва се с делото и личността на Жефаровича, Йосифа Брадати, Па-
исия Хилендарски, йеромонаха Спиридона. Нещо повече дори – и Йоа-
ким Кърчовски, и Кирил Пейчинович могат спокойно да се вредят между 
всички тия просвещенци, които отражават в живот, дела и идеи първите 
наченки на българската народностна пробуда, първите зари на Българ-
ското възраждане.

 17 В научната литература българският възрожденски духовник, книжовник, просветен 
деец и учител Йоаким Кърчовски е известен с няколко прозвища: Даскал Яким, монах 
Яким, хаджи Яким и Яким монах. В книгата на Й. Иванов глава LXXVIII е озаглавена 
„Към биографията на Хаджи Яким“(с. 649–654), като има единствено споменаване на 
името с фамилията –Яким Кърчовски, с. 654 (бел. ред.).
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Петър Берон. Буквар с различни поучения. Фототипно издание.  
Стъкмено и снабдено с увод и бележки от Борис Йоцов.  

София, 1939, с. III–XXXII.

БУКВАРЪТ НА БЕРОНА

През първите три десетолeтия на миналия век българският народ за-
сили темпа на своето духовно развитие. За това благоприятствуват 

значително събития и условия от стопански и политически, културен и 
морален характер. Още не отзвучала напълно Великата френска револю-
ция в 1789 г., избухва сръбското въстание за народностно освобождение 
през 1804–1813 г., също и гръцката завера в 1821 г., в която вземат живо 
участие и доста българи. Русия, към която българинът е обърнал по-
глед с надежда за помощ и закрила, води упорита война с Турция през 
1806–1812  год., Софроний Врачански, заедно с Иван Замбин и Атанас 
Некович1, прави постъпки в Петербург за освобождението на България, 
отправя от Букурещ позив към сънародниците си отсам Дунава да по-
срещнат радушно братски руските войски. През 1820  г. Димитраки ха-
джи Тошев повежда във Вратца2 борбата срещу гръцките владици, а за-
мисля и дело против турското робство. През 1828 г. Дибич Забалкански 
преминава със своите руски войски Дунава и налага на следната година 
в Одрин мир на Турция, по силата на който Румъния и Гърция стават не-
зависими княжества3. Пламват отново в българските сърца надежди за 
скорошно освобождение. И българската земя се оказва по-щедра и бла-
годатна към своите предани синове. Българският труд бива хубаво въз-

 1 За първите дипломатически мисии на българите в началото на XIX в. вж. изследването 
на Ваня Рачева.„... Кой бива някога голямий в малое?“ За началото на българо-руските 
политически контакти в епохата на император Александър І (1801–1825). Текстът е 
публикуван в алманах „Via Evrasia“ , а на руски език излиза под заглавие “Неприметным 
образом“. Начало болгарско-российских политических контактов при Александра І“ 
в сп. „Российский исторический журнал „Родина“, 2009, бр. 6, с. 37–40. Друг значим 
израз на ранна българска дипломация е дейността на Ал. Екзарх и неговите мемоари 
до европейските сили (вж. публикацията в настоящия том „Един мемоар на Александър 
Екзарха“) (бел. ред.).

 2 Вратца –  Враца (бел. ред.).
 3 Одринският мир (1829) гарантира автономия на Гърция, Сърбия и Дунавските княжества – 

Влахия и Молдова (бел. ред.).
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награждаван от нея. Земеделско и занаятчийско производство скоро 
бива съпроводено и с индустриално. В 1837 г. Добри Желязков отваря в 
Сливен първата българска фабричка4. Текстилната промишленост скоро 
завладява пазара на Турция. Особено след като Турция от 1823 г. въвеж-
да редовна армия. Българското население в градовете нараства. Народът 
бива стопански поставен изобщо по-добре. Създават се условия за ожи-
вена търговия, вътрешна и външна, с важни свои средища като Свищов, 
Русе, Вратца и др. Естествено, при такива условия българинът престава 
да се чувствува икономически потиснат, обществено унизен. Обособяват 
се съсловия, които нарастват стопански и финансово мощни, с достойно 
народно самочувствие. Идеята за народността, подсилена от представата 
за славянската принадлежност на българите, става по-дейна. Подхвана-
тото от Паисия Хилендарски дело завършва сега с преврат в съзнанието 
на българина – българската народност, завещана от историята и подкре-
пяна от естественото право, има основание да предявява притезания5 за 
всестранна свобода и независимост. И до Кримската война, 1853–1856, 
въпреки горчиви разочарования, надеждата за такава независимост не 
гасне. Настават нови събития, създават се условия, които направо и кос-
вено поддържат тяхната сила. Но, за да стигне до осъзнаване на своето 
право на независимо съществуване, българският народ работи над себе 
си. Най-напред чрез своето училище – въпреки че то е в бедствено със-
тояние. В българските земи през това време, наистина, има и гръцки учи-
лища, някои дори сравнително по-добри, с ново образование. Особено 
в някои елиногръцки, гдето обучението се води на новогръцки, като се 
изучава и старогръцки. В тях се обучават немалко български деца. Но 
най-многобройни са килийните училища, гдето се изучава черковносла-
вянският език, като обучението се води на български или славянобългар-
ски. Има училища славянобългарски, за разлика от елиногръцките, в кои-
то новобългарският език взема надмощие вместо черковнославянския. 
Срещат се и елинославянски, в които, покрай черковнославянския, бива 
преподаван и новогръцкият език. Във всички почти училища е застъпен 
новогръцкият, в него тогавашните учители са виждали мощно средство 
на просвета и култура. И тоя именно език е проводник на елинизацията в 
българските градове. Защото черковнославянският език не е вече така об-
ществено необходим. А новобългарският още не може да стане книжовен: 
традицията на черковнославянския все още е силна. От всички училища 
най-зле е поставено килийното; в него се изучава черковнославянски, Ча-

 4 Добри Желязков открива текстилната си работилница в Сливен през 1834 г., през 1836 г. 
султан Махмуд II издава ферман, с който узаконява първата българска фабрика, и ос-
вобождава нейния основател от „данък и други подобни тегоби“. Вж. повече в Георги 
Козаров.„Добри Желязков Фабрикаджията“. София, 1934 (бел. ред.).

 5 притезание (остар.) – искане, претенция (остар.) (бел. ред.). 
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сослов, Псалтир и други черковни книги, там се насажда черковнорелиги-
озен дух и черковноманастирски мироглед. В някои училища, като учили-
щето в Свищов, гдето дълги години е обучавал Неофит Бозвели, прониква 
и нов дух, но все още старата черковнославянска традиция е в сила. Ва-
жното е да отбележим, че, въпреки тая традиция, българското училище 
се развива с тенденция да се приближи до изискванията на живота, да 
се измести предимството на гръцкия навсякъде, да се даде път на ново-
българския и да се стигне до светски мироглед. Недоволството тогава от 
състоянието на училищата ясно показва, че самото общество се стреми 
към нов тип училища – с друг език и друг дух. И такова не закъснява да се 
яви – Габровското, което се открива в 1835 г. От тая година българското 
образователно дело тръгва решително в посока на европеизация. Тоя дух 
и тая тенденция се долавят и в българската литература. През първото де-
сетолетие Софроний Врачански е още деен. Венецът на неговите усилия, 
„Кириакодромион“, излязъл от печат през 1806 г., взема славата на първа-
та печатна книга на новата българска книжнина. Йоаким Кърчовски и Ки-
рил Пейчинович, в югозападните български краища, с шест свои книги, 
утоляват жаждата за просвета и поучение.

През това време в Букурещ се създава първата българска книжов-
но-будителска школа от Анастас Ст. Кипиловски, Г. Т. Пешаков, Василий 
Ненович, П. Сапунов, М. Кифалов и др., които радеят за просветата на 
българския народ. Естествено, това са все малки люде, слаби книжовни 
дейци, но те вършат полезно будителско дело. Техният език още не може 
да се освободи, наистина, от влиянието на черковнославянския дух. Те 
нямат при това ясна представа какво собствено е най-необходимо за тех-
ните останали назад в културно отношение сънародници. Те се заемат 
да преведат или да напишат, да съставят или да издадат българска или 
всеобща история и други крайно поучителни книги – в духа на Софрони-
евия „Кириакодромион“, дори и стихотворения на тромав български 
език. Паисий издигна възгласа за просвета, за просвета на роден 
език, но той оставя на други, на тия, които ще дойдат след него, да 
посочат по-определено пътищата и средствата, които водят към нея. 
Нито Софроний, нито следовниците му в Букурещ, нито писателите от 
Югозападна България имат усет за належащите нужди на българската 
просвета, по-точно  – на българското училище. Некъсно след тях само 
Юрий Ив. Венелин със свои трудове, първом с „Древние и нынешние 
болгаре...“, 1829, поставя някои от въпросите на българската просвета и 
някои от проблемите на българската действителност в по-правилно ос-
ветление. Но той е далеч от страната на Кирила и Методия и не може 
да следи по-внимателно развоя на българската просвета и култура, нито 
пък има възможност да взема по-дейно и пряко участие в него. И тряб-
ваше да се яви Петър Берон, минал през килийното училище в Котел и 
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през Бейската гръцка академия в Букурещ, за да задоволи една повеля на 
времето чрез „Буквар с различни поучения“, издаден в 1824 г. в Брашов, 
наречен от децата „Рибен буквар“, заради изображението на кит и делфин 
в последните му страници, или пък заради образа на риба под наслова на 
заглавната корица6.

Как е стигнал Берон до своя буквар?

Няма никакво съмнение, че той, син на Възраждането, бива подтик-
нат към дело от народностна ревност, толкова искрено и непринудено 
изявено на места в буквара. И той, като своите съвременници и съна-
родници, желае да се труди „за всенародна полза“. И в неговата душа се 
носи Паисиевият стон – „По мало снядаше7 ме ревност и жалост по рода 
моего болгарскаго“. Това душевно разположение у него е обусловено от 
българската действителност. Невежеството, което сковава българската 
душа, крие заплаха за народ и земя: то отваря път към чужди културни 
влияния, към духовно заробване и народностно унищожение. Наистина, 
Берон не застава открито, както и Софроний Врачански, на Паисиевско 
становище – против елинизацията. Но той следва Паисия в неговия въз-
глас за просвета на роден език, доколкото е съществувала тогава, и към 
духовна възмога на българския народ. Така всъщност той ратува, тихо и 
безшумно, против гръцка просвета и култура в българските земи, под-
равя корените на елинизма в отечеството си и поставя идеал за духовна 
независимост. Не може да се отрече: идеята за народността дава подтик 
за културното му дело. Но Петър Берон изхожда тук и от чисто просвет-
ни копнения. Духът на времето, особено в България, има и друг признак: 
повече просвета като средство за благоденствие и благополучие. И в кул-
турния устрем на Берона се очертават два образа – Европа и България, 
два света, които не са чужди един на друг, но не са равноценни. Берон 
се вдъхновява от нов образователен идеал, внушен му от западния свят. 
Този идеал е в пълно противоречие с българска действителност. Черков-
нославянската традиция, която господствува в българското килийно учи-
лище, въпреки нейната народностно-съхранителна сила, е толкова стара 
и консервативна, че не може да не мине под знака на византийската ат-
мосфера в българското културно развитие. Берон е човек на новия дух – 

 6 На заглавната корица на Бероновия буквар липсва изображение на риба, а произходът 
на популярното наименование „Рибен буквар” е неизяснен. И. Алексиев посочва като 
първо споменаване на това наименование една статия на Иван Богоров от 1858 г. в 
„Български книжици“ (вж. Алексиев. И.“Колко са изданията на „ Рибния буквар“ и защо 
наистина е рибен“ –http://morskivestnik.com/compass/news/2014/112014/112014_3.html 
(Публикувано 1 ноем. 2014 г.) (бел. ред.).

 7 снядам (остар. диал.) – разяждам  (бел. ред.).
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против износени и мъртви форми на духовна проява. Той се стреми да 
внесе в своята родина чрез училището дух на европеизация, наченал да 
прониква в нея от по-рано – още от времето на Христофор Жефаровича. 
Хуманитарното образование в Брашов не може да не изгради у него нов 
идеал за човека. И това, което вижда и научава в Европа, той замисля да 
го прокара в своето отечество – нещо повече, той има волята да посочи 
„прав път към учението“, в него има гордото съзнание, че се заема с дело, 
очаквано с години.

Берон не отива обаче в своя европеизъм до крайност. Реализъмът в 
погледа и схващанията поставя контрола над замисли и увлечения. Бе-
рон притежава усет за възможното и практичното. Има ясна представа за 
българската действителност. И колкото да вижда отрицателните ѝ про-
яви, застанал на европейска позиция, той не я гледа с високомерие, не 
изпада в относбата си към нея в тон на ирония и сарказъм. Напротив, 
той храни съчувствие и състрадание към останалия в невежество бъл-
гарски народ. Неговата трезвост му подсказва кои са причините за едно 
окаяно състояние. А за да може да отправи успешно стрелите си срещу 
него, той иска духовно приобщаване към Европа. Само че това приобща-
ване не бива да става безкритично: ще вземаме оттам само онова, което 
е полезно и необходимо, което отговаря на податните8 нравствени сили 
на народа. Тоя утилитаризъм в подбора и преноса на духовните ценнос-
ти от Европа е обоснован от здравия смисъл за потребите на времето и 
средата. Затова, изтъква Берон, ще градим българското просветно дело 
„както ще можем, а не както трябва“, сиреч ще гоним примера и образеца 
според силите и възможностите, според българските условия. Неговият 
реализъм насочва мисълта му към правилна преценка на злото: това зло 
е робството, обаче то ще се облекчи и обезвреди чрез просвета, която 
ще отговаря на нуждите на българския народ и на времето, в което той 
живее. И за да може делото му да изпълни своето предназначение, да про-
никне свободно в българското училище, Берон преднамерено не говори 
нищо против робското положение. А независимо от това, той се надява, 
че с буквара си ще даде насока не само на образованието, но и на общото 
развитие на българския народ – чрез мирна културна еволюция, чрез ду-
ховно просветление и възвишение към национално освобождение.

Воден от такива възгледи и настроения, Петър Берон изработва план, 
който успява да осъществи – Рибният буквар е хубав венец на неговите 
замисли и усилия.

Букварът е обширен (има 140 страници9, към които са прибавени  – 
една таблица за четирите аритметични действия, четири страници об-

 8 податен (остар.) – щедър  (бел. ред.).
 9 Б. Йоцов представя „Рибния буквар“ само по първото издание ( това е един постоянно 
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ръщение към „любезните еднородци“ и три листа, по-голям формат, с 12 
изображения  – на маймуна, слон, носорог и елен; на бобър, крокодил, 
речен кон10 и жираф; на камилска птица11, щъркел, кит и делфин). Той е 
и разнообразен. Напечатан е с черковнославянски букви, но на говори-
мия български език. Вместеният в него материал е разчленен на осем дяла 
(последният не е отбелязан графично). Открива се с предисловие, в което 
авторът излага какво го е подтикнало да се заеме с написването му, какви 
педагогични възгледи го ръководят, какви начини и форми на обучение 
трябва да се следват и какъв дух трябва да се вложи в българското обра-
зование.  В  п ъ р в и я  д я л  се дават последователно сведения и познания 
за азбуката, за думи и срички, за съществителни и прилагателни имена, за 
члена в едните и другите, за местоименията, глагола, предлозите и наре-
чията, за производни сложни думи. В таблицата за азбуката са посочени, 
като влизащи в нейната система, и буквите ѕ ,ї, ѹ, , ѿ, ы, ѡ, ꙗ, ѧ, ѯ, ѱ, 
ѳ, ѵ. Буквата ѧ му служи за означение на звук я12: люб ѧ, любѧтъ. Към ы, 
което за него означава звука и, прибягва, за да отбележи някои падежни 
форми, ѕ употребя за з, а последните посочени тук букви – обикновено 
при чужди имена, предимно гръцки. Берон не е посмял да опрости азбуч-
ната система – всички тия букви днес не влизат в състава на кирилицата. 
След азбуката, както се вижда, Берон се опитва да даде малка граматика, 
по-скоро да даде понятие за някои граматични категории и да подготви 
усет за граматични форми и отношения, за значение и стойност на някои 
части на речта. Във  в т о р и я  д я л  са поместени молитви – най-под-
ходящите за учениците, някои от които и сега са необходими в учили-
щето: „Царю небесни, утешителю“, „Отче наш“, „Приидите, поклонимся“, 
„Верую во единаго Бога отца“ и пр. Има молитви утринни, молитви преди 
пладне, вечерни и преди да наченат да четат децата. Т р е т и я т  д я л, 
назован „Добри съвети“, съдържа поговорки, пословици, мъдрословия 
и характерни изрази, домашни и чужди, от рода на следните: „Който не 
познава доброто, често познава злото“; „Всеки обича, който му прилича“; 
„Който себе си хвали, той себе си кори“; „Художество (занаят) да се нау-

повтарящ се пропуск в почти всички изследвания досега), без да отбележи промени-
те и допълненията, които Петър Берон прави в обема, структурата, съдържанието, 
езика и илюстрациите през периода 1841–1862 г.(т.е. от второто до седмото издание). 
Конкретно първото издание обема 145 стр., от които частта „Аритметика“ е 9 стр. (вкл. 
споменатата от Б. Йоцов таблица). Трите листа с 12 изображения в първото издание, 
във второто от 1841 г. са заменени от 8 листа със същия брой илюстрации, през 1856 г. 
(шестото издание) тези 8 листа отпадат, като в текста са разположени 42 фигури, а през 
1862 г. те са увеличени на 54 (бел. ред.).

 10 речен кон – хипопотам (бел. ред.).
 11 камилска птица – щраус (бел. ред.).
 12 В текста звуковите стойности на буквите не са маркирани последователно (бел. ред.).
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чаваш, защо тогази никога не огладняваш“; „Човек проболярява13, ако по-
пестява“; „Всяко нещо да бъде с мярка“. С тоя дял Берон е искал да даде из-
раз на своята нравствена и житейска философия, която не е без значение 
за възпитанието на българското дете. Ч е т в ъ р т и я т  д я л, „Умни отве-
ти“, има пак нравственопоучителна тенденция. Чрез поставени въпроси и 
отговори, 64 на брой, на гръцки и римски философи и други видни мъже 
се цели да се втълпят в съзнанието на учащите се хубави напътствия за 
живота. Интересни и находчиви, те служат и за изработване подвижност 
и гъвкавост на ума. Освен това, постига се чрез тях непосредно запозна-
ване с най-главните представители на елинската мъдрост – Талес, Антис-
тен, Диоген, Зенон, Сократ, Платон, Аристотел, Демостен, Езоп и др. В  
п е т и я  д я л, онасловен „Басни (темпсили)“, са поместени 18 басни. Всяка 
басня има заглавие, което изразява и поучението. Басните са от домашен 
и чужд произход. Ето заглавието на някои от тях: „Когато се насилим, 
много измисляме“, „Всеки мъмри за неправдата“; „Приготви си навреме-
то щото ще ти потреба“; „Който ище много, загубя и малкото“; „Който зле 
мисли, зло намира“; „Не ищи невъзможни неща“; „Някои хортуват много, 
а не правят нищо“; „Дрехата не прави човека“ и пр. И чрез басните Берон 
е искал да даде не само забавно и достъпно четиво, но и поука и назида-
ние. Ш е с т и я т  д я л, под наслов „Различни истории“, обхваща кратки 
разкази с исторически характер, взети от античното минало. Споменават 
се лица като Филип и Александър Македонски, Сократ, Перикъл, Тео-
фраст, Демокъл, Солон, Зенон, Ликург, Дам и Финт, дори Кир Персийски 
и Алфонс Арагонски и др. Около 50 къса, в които е скрито някое важно 
приключение, изтъкнат е твърд характер, посочена е знаменита личност. 
И тук покрай любопитното се налага нравствено поучителното в свет-
ския и религиозния живот. С е д м и я т  д я л, „Физически сказания“, 
съдържа описания от естественонаучен характер, направени изкусно и 
занимливо – сол, кафе, захар, табак (тютюн), памук, лен, обезяна (май-
муна), слон (фил), носорог, таранд (заморски елен), бобър (кундус), кро-
кодил, речен кон, камилско птиче, жерав, щърк, кит, пчели, мрави, човек. 
Накрая – статия за въздушните явления. Трябва да се отбележи, че много 
от тия описания допълнят изображенията в края на книгата. Последният, 
о с м и  д я л, със заглавие „Аритметика“, запознава учениците с чети-
рите аритметични действия, като се дават преди това числата до девет 
хиляди14 – най-напред единици, сетне – десетици и хиляди. Числата са 
показани по арабски и по черковно – с букви. Тук Берон не дава правила и 

 13 проболярявам – ставам богат, ставам болярин (бел. ред.).
 14 Най-голямото число в първото издание на буквара е 9801. Още в третото издание на 

„Рибния буквар“ (1846) обаче П. Берон значително усложнява аритметичните примери, 
като въвежда дори осем- и деветцифрени числа (бел. ред.).
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определения, а само примери – стреми се чрез образеца да подтикне към 
създаване на опит, а от него да се извлече съответното правило. В края на 
буквара, както се спомена, има добавка – за цената и склада на книгата, 
позив към „любезни еднородни“ да станат спомоществователи на някои 
книги, които ще се печатат.

От описанието, което се направи, се вижда, че Берон е замислил и осъ-
ществил делото си като учебно пособие, което обгръща всъщност: буквар, 
граматика, читанка, аритметика и естествознание. Пособие, в което се 
прокарват две начала – на хуманитарно и реално образование, в най-оп-
ростен вид, разбира се. Следователно, Берон е искал да даде тъкмо оно-
ва, което е най-необходимо с оглед на времето. Прави впечатление, че той 
ограничава буквара до най-малките размери. Откриването на буквите не 
е за него по-сложен психологически процес. Те се дават сякаш наготово: 
учителят е трябвало сам да работи в тази посока, за да може да пристъпи 
към съответните упражнения за усвояване на заученото. За такива навяр-
но той привежда примерите със сричките, а след това – тия с думите. Гра-
матиката застъпва дотолкова, доколкото е нужно на децата да вникнат в 
отделните части на речта. За правопис никъде не повдига въпрос. В читан-
ката помества мъдрословия, молитви, анекдоти, басни, описания – мал-
ко философия, история, литература, естествознание, според възрастта на 
учениците, в които няма случаен подбор, а преднамерен умисъл – да се 
изтъкнат известни задължения на човека, нравствени и граждански, да 
се покажат ония неща и предмети, които срещаме в своето всекидневие в 
един или друг вид. Поговорките и пословиците са му подсказани вероятно 
от обходната реч: българинът, приел доста от Изтока направо и при чуждо 
посредство, обича картинния, афористичния и алегоричен израз. Това би 
могло да се засвидетелствува не само от народното творчество, но и от 
печатани издания немного късно след Рибния буквар. А басните са обик-
нато четиво – не само за малки. Още преди Берона, Софроний Врачански 
в един от Видинските си сборници от 1802  г., вмества, покрай другото, 
и басни от Езопа. Също така е бил обикнат и анекдотът – само че Берон 
го подбира предимно, ако не изключително, из старата гръцка история 
„Александрията“, с величествения образ на Александра Македонски и с 
напрегнати и заплетени приключения по екзотични земи, е указание за 
вкуса на времето, в което излиза от печат букварът на Берона. Нови са 
„физическите сказания“, но те не са първи по рода си у нас. Интерес към 
човека, към животните и птиците намираме в някои съчинения на старата 
българска литература – Симеоновия сборник от 1073 г., Физиолога, някои 
дамаскини и др. Само че Берон дава съвременен дух и израз на тоя инте-
рес. При това подбраните от него четива отговарят на тогавашното със-
тояние на научното познание. Цели се не само сухото познание и знание, 
но и нравственото въздействие. Аритметиката и естествознанието, макар 
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и кратки, дават достатъчно материал за тогавашното време. Трябва да се 
изтъкне, че Берон не застъпва, никак почти, черковнославянската тради-
ция на българското училище. Освен най-належащите за знание молитви, 
той не помества нищо от черковните книги и от черковно-религиозната 
литература изобщо  – от Псалтира, Часослова, Молитвеника, Требника, 
житията и пр. Не помества също така, което е твърде важно, никакъв ане-
кдот, не споменава никакво приключение из българската история, нито 
пък дава вести от областта на географията изобщо и българската – в част-
ност15. Това би могло да се обясни не с някаква преднамереност от страна 
на Берона, а по-скоро с невъзможност да преодолее отсъствието на съот-
ветната литература. Главният негов извор, що се отнася до „няколко къси 
и различни поучения“, е гръцката читанка, „Еклогара“, на Дарваря16, на оня 
книжовник, негов съвременник, родом от Македония, с. Влашка Клисура, 
огърчен българин или цинцарин, който се проявява като ревностен ратник 
на гръцка просвета и култура. Тук, в избора на четива, Берон се докосва до 
новогръцка образованост: и той като някои свои събратя по перо от това 
време не е могъл да се освободи от гръцкото влияние. Обаче той се стреми 
да бъде самостоен поне в предаване на заетото (досега точно неустанове-
но), като прибягва към достъпна форма на изложение и към език лек и по-
нятен. Няма съмнение, че тук се оглеждат западноевропейски тенденции, 
минали през гръцко посредство. Енциклопедичността в знанията, толкова 
характерна за Гръцкото и Българско възраждане, намира две десетолетия 
по-късно хубав израз в „Любословие“ на Константин Фотинова. С тази 
разлика, че в „Любословие“ тя е дадена в по-широки размери, при по-голяма 
разпространеност и в друга форма – с оглед на читателския свят, не от 
деца, а от възрастни и зрели люде. Не е без значение, че Берон обръща 
внимание и върху украсната и образната страна на книгата: не се стреми 
сигурно да ѝ придаде само по-голяма угледност или да постигне по-голяма 
нагледност, но и да внуши чувство за хубавото. Материалът е разпределен 
сравнително съразмерно по глави. Най-голям е шести и седми дял – „Раз-
лични истории“ и „Физически сказания“, по понятни причини. Изобщо 
Берон се е водил от усет за съразмерност между частите17. Букварът му е 

 15 Това твърдение на Б. Йоцов не е точно и то не само за първото издание на буквара, а и за 
останалите възрожденски издания. Още първото издание от 1824 г. съдържа първите в 
българската литература сведения за историческото плаване на Колумб („испаниолите на-
мериха Америка“), споменават се редица географски обекти от Азия, Африка и Америка. 
От шестото издание (1856 г.) учениците научават, че „Болгария се намира в Европа, която 
е най-малка, но най-плодоносна и най-просвещена част на Землята“, между дванайсетте 
големи български реки е „Дунава, която има голямо корабоплаване“, изброени са имената 
на 24 „Первенствующи градове в Болгария” (вкл. Скопие) (бел. ред.).

 16 Димитриос Дарварис (1754–1824) – гръцки писател и просветител. (бел.ред.).
 17 Това твърдение на Б. Йоцов е вярно, но се отнася само за първото издание на „Рибния 

буквар“. От второто издание (1841 г.) Петър Берон съществено намалява общите му 
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стройно и стегнато дело. Той е доста прегледен, не е претрупан, вътрешно 
е свързан. Нагоден е изобщо и според психологията на детската възраст. 
От гледището на днешните педагогически и методически изисквания на 
много места той не може да понесе и най-снизходителна критика. Обаче 
на времето си той е съвсем ново явление, и не само у нас.

От какви педагогически начала изхожда Берон при съставянето на своя 
буквар? Простота, ясност и нагледност, това са основните положения, 
върху които се слага учебникът. Затова Берон излага кратко и просто. Упо-
требява къси или слабо развити изречения. Думи, които са нови за бъл-
гарския книжовен език, пояснява в скоби със съответните им по значение 
турски или гръцки. Тоя стремеж към яснота на слога проличава по-късно 
и у други наши книжовници, например у А. Ст. Кипиловски и Неофита 
Рилски. От лекото, лесното към по-трудното и тежкото  – това е друго 
начало на Берона. И, наистина, внимателното преглеждане на буквара 
свидетелствува, как разумно и твърдо е прокарано то – от първата, та до 
последната страница. От звук Берон минава към сричка, сетне към дума, 
проста и сложна. От молитви към добри съвети и умни ответи. От басня – 
към исторически анекдоти и описания от естественонаучен характер. От 
примера отива към съответно правило. Творческата самодейност на уча-
щия се е от съществено значение за него при процеса на обучението. За-
това никъде не дава готови определения или правила, които трябва да се 
възприемат механично, като се заучават наизуст. Той въстава решително 
срещу старата практика на килийното училище – да се запаметява без да 
се разбира. Непосредното разбиране и схващане, плод на насочено наблю-
дение и разсъждение, е за него условие, без което е немислима разумна ра-
бота при обучението. Учебният материал трябва да отговаря на духовните 
възможности на децата. Така той може да бъде възприет, без да се преу-
моряват те. Лесно можем да схванем негодуването му срещу оня учебен 
материал, с който борави училището в отечеството му, чужд на детското 
съзнание и вън от кръга на детската занимливост. Учението и обучение-
то, според Берона, е необходимо така да се поставят, че да бъдат приятна 
творческа работа. Децата не бива да се измъчват с чужди на тяхната при-
рода изисквания. Обременяването на детската душа води към пакостни 
последици. Радостта, не мъката, непосредното влечение, не насилието и 
заплахата, благата дума и топлото внимание, не пръчката и наказанието – 
това са условия, които пораждат благотворна училищна атмосфера за труд 
и просвета. Не бива да се изнасилва и природата на ученика. Да се бди за 
здравето му, телесно и душевно, е повече от необходимост. Хигиената на 

раздели, а от трето (1846 г.) започва да увеличава общия обем на разделите „Физически 
сказания“ и „Аритметика“, като в седмото издание (1862 г.) те съдържат 113 стр. при 
само 55 стр. на общите раздели (бел. ред.).
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класната стая, на човешкото тяло и на детската душа трябва да бъдат въ-
проси на преден план. Забавата и играта е съставка от цялостната система 
на образованието. Обучението е плодоносно тогава, когато се води леко и 
занимателно. Учението се слага върху смислен утилитаризъм: ученикът да 
чувствува ползата, не само удоволствието, от работата в училището. Той 
трябва да свикне на труд, да умее не само да изкориства неговите плодове, 
но и да изживява духовната наслада от него. Учението е немислимо без 
възпитание, те са неразделно свързани. Не само знания, но и дух трябва 
да се влага в училищната работа. Похватите на възпитателната дейност са 
подсказани както от процеса на обучението, така и от учебния материал, а 
също и от личността на учителя. Затова да се бди зорко върху поведението 
и морала на учащите си: там гдето може да се поправи нещо, да се изчаква 
с търпение; гдето поправката е невъзможна, гдето има нравствена заплаха 
за ученическия колектив, да се пристъпва към хирургическа намеса: раз-
вратеният, опасният за нравственото здраве на общността трябва да бъде 
отстранен. Необходимо е да се разработят добродетелите на човешката 
природа. Съзнателно да се насочват всички усилия в тая област. Поуче-
нието и назиданието са повече от належащи. Но те да не се натрапват, а да 
се разкриват при повод при удобна психологична обстановка. В противен 
случай не могат да се получат особено ценни постижения. „Добрите съве-
ти“ и „Умните ответи“, които са поместени в буквара, имат тъкмо такова 
предназначение – да се използуват при обучението като средство за въз-
питанието – и то в посока практична и нравствена. Да се полагат грижи не 
само за ученика, но и за човека, това са основни положения на Берона по 
въпроса за възпитанието.

За да могат да се наложат педагогическите начала, изтъкнати и загат-
нати в буквара, Берон поставя изисквания за учителя. Какъв трябва да 
бъде той според него?

Учителят трябва да бъде преди всичко добре подготвен. А Берон скоро се 
убеждава, „колко зле струват по нас учителите“. Зле подготвеният учител е 
нещастие и мъка за учениците си – не само защото не ще умее да преподава, 
обучава и възпитава. Такъв учител ще убие у децата охотата към учение. 
Ще смаже тяхната любознателност. А това не води към система и органи-
зация на труд и сили. На учителя е необходим висок нравствен идеализъм. 
Той трябва да има съзнание, че делото, което върши, е „свято“. Неговата 
безкористност е залог за достойно изпълнение на дълга. Убеден, че няма 
„да проболярее“, сиреч да забогатее, той трябва да върши тихо и безшумно 
своята работа. Тая висока представа за призванието на учителя за времето 
си е повече от положителна: учителят през време на Възраждането излиза 
на предна редица в живота, той е културен и духовен вожд на своя народ. 
Тая представа трябва да се внушава, да се налага – така простолюдието ще 
навикне да цени културните работници, да отдава по-голямо внимание на 
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духовните блага. Не бива да забравя учителят, че и той е от ония, които се 
трудят „за всенародна полза“. Сиреч – да знае, че последствията от неговата 
работа са от народностно значение: той допринася не само за българско-
то образование, но изобщо за българската култура, оттук – за българския 
народ. Учителят приема голяма отговорност, когато му бъдат поверени за 
учение и възпитание децата. Той е длъжен не само да обучава, но и да въз-
питава – да „наставя“ и „управя“18 към „учение“ и „добродетел“. Не само зна-
ния, но и дух – такъв да бъде възгласът му в тежкото, но благородно негово 
поприще. Той трябва да бъде оформен като нравствена личност – да бъде 
„смирен, кротък, целомъдрен и благочестив“ – не само външно, но и дълбо-
ко в душата си. Неговата личност може да въздействува най-много чрез дeла 
и постъпки: той трябва да бъде образец за назидание и подражание. Само 
личен пример може най-силно и безусловно да убеди и плени. Учителят е 
длъжен да бъде нравствено съвършен, в най-широк смисъл на думата. Не 
е ли той в душата си чист, няма ли светли помисли, не гори ли във възторг 
пред прекрасното и възвишеното, не копнее ли по духовни завоевания, не 
умее ли в своята благост, кротост и смиреност да овладее душата на децата, 
той не може да изпълни целите и задачите на своето прекрасно призвание. 
Той трябва да гради, да създава души и характери. Иначе той развращава, 
обезнравствява, разрушава и върши престъпление не само към тия, чиито 
погледи са обърнати към него, но и към общество и народ. Развратеният в 
душата си учител е извор на зараза и развала. Затова, който се посветява на 
учителско звание, трябва да се подготвя не само чрез знания, но и чрез нрав-
ствени достояния. Той е длъжен да изгради своя духовен лик, чист и възви-
шен, и да придаде на живота си чист дух и нравствен стил. Особено когато 
влиза в училището: зад неговия праг да се оставят всички житейски сметки, 
всички злоби и суети на деня. В пряката си училищна работа учителят не 
бива да бъде суров и груб, да провежда обучението с насилие и наказание, 
със заплашвания и зломислени предупреждения. „Страх“ и „треперание“ 
не са добри помощници. Той трябва да се стреми да събуди детското любо-
питство, да печели сърцата с търпение, с такт и умение при обноските. Да 
знае кога да оправи някоя грешка, как да настави. Особено е ненужен боят 
при обучението и възпитанието. Берон не излага своите възгледи в случая 
по-обширно. Достатъчно е за него да посочи на учителя, че е излишно да 
се прибягва до едно непедагогично средство, което, ако бъде използувано, 
подбива доста много званието и личността му. Учителят не бива да жали 
труд и време, когато е необходимо, да изучи и усвои нови методи и похвати 
при обучението. Така той ще бъде в своето призвание винаги подготвен, 
а същевременно ще бъде полезен на учениците. Тяхната благодарност ще 
му бъде най-голяма награда. Берон отбива църковния дух в системата на 

 18 управям (остар.) – насочвам  (бел. ред.).
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учението. Но той иска от учителя да не изоставя съвсем молитвите при из-
пълнение на своята пряка задача. Тия молитви могат да се четат, да се казват 
наизуст, да се изпяват, както е случаят, например, с „Достойно ест“. Но тук 
да не се отива до крайност. Училищната практика ще подскаже как трябва да 
се постъпва през време на преподаванията. Значи, учителят трябва да вла-
дее занаята си, но същевременно от него се изисква да бъде добър методик. 
Дидактиката ще му подскаже много неща. Дидактика, която той сам тряб-
ва да си изработи въз основа на своя учителски опит. Изискванията, които 
предявява Берон към учителя, като се сложат в реда и духа на схващанията 
му изобщо за учението и възпитанието, и днес остават в сила.

Какви нови методи на обучение препоръчва Берон?

Като има предвид застарелите похвати на обучение в килийното учи-
лище и нуждата от по-бързо проникване на просвещението във всички 
слоеве на българския народ, а също и състоянието на образователното 
дело в Европа, той поставя пред вниманието на своите сънародници 
две нови методи – едната се слага на психологична основа и се отнася 
до заучаването на буквите, а другата засяга практиката и техниката на 
обучението. Първата, звуковата метода, обоснована и въведена в учи-
лището от Оливиер, Стефани и Круг в началото на миналия век, увежда 
децата в елементарното четене след като предварително биват запознати 
с азбуката и то – като се научат да правят разлика между звук и буква, 
всяка гласна и съгласна да се произнася като съвършено чист звук – а, 
б, в, г, д... а не а, бъ, въ, гъ, дъ, нито дори а, бе, ве, гe, де... и, най-после, 
след звукуване на гласни, двугласни и съгласни, да се четат срички, думи 
и изречения. Разработена основно от Стефани19, тая метода бива широ-
ко приложена в училищата на Бавария и други немски страни и области. 
Кога и где Берон се запознава с нея, не може точно да се определи. Но 
сигурно тя е стигнала и до Брашов, гдето той обучава в дома на своя съ-
народник и благодетел Антон Иванович. В българското килийно учили-
ще Берон се запознава с азбуката и с елементарното четене чрез друга 
метода – буквената, позната и в Западна Европа: потребно е ученикът да 
научи имената на всяка буква (аз, буки, веди, глаголи, добро, есте, живети 
и т.н.), да мине към сричане – и то като се именува пак всяка буква, и след 
това – към произнасяне на цяло изречение. Напр.: ба-ба: буки-аз-буки; 
Бо-же: буки-он-живети-ест; Хри-стосъ: херт-ръци-иже-слово- твердо-
он-херт20. Буквуването, естествено, хаби време, сили и нерви. Звукува-

 19 Стефанос Комитас (1762 – неизв. ) – гръцки книжовник и свещеник. Вж. повече в бел. 
4 към публикацията в настоящия том „Въведение към „БЕЛЕЖКИ“ за Буквара на д-р 
Петър Берон“ (бел. ред.).

 20 Последната буква в името „Христос“ е ъ, който носи название „ер“ (бел. ред.).
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нето, напротив, улеснява много началния процес на обучение. Старата 
метода на заучаване азбуката и на запознаване и изговаряне сричките и 
думите не може да улеснява успеха в преподаванено и обучението. Берон 
ясно схваща, че тя води към затъпяване и уморяване на децата, също и 
към бавно разпространение на просветата в отечеството му. Затова пре-
поръчва звуковата метода, обаче не в нейната съвършена форма: децата 
да изговарят а, бе, ве, ге, де..., както предлага Петербургската академия на 
науките, макар и да му се струва, че по-добре би било да произнасят а, бъ, 
въ, гъ, дъ и пр. Значи не а, б, в, г, д... Но и тая форма на методата е крайно 
полезна – отваря широко възможностите за бързо и лесно усвояване на 
азбуката и четенето. Втората, взаимноучителната метода, наречена още 
Бел-Ланкастерска, улеснява още повече началното образование. Андрей 
Бел21 почва да я прилага от 1797 г. в Калкута, а на следната година – в 
Лондон Йозеф Ланкастер22, като от 1811 г. тя се налага в много училища 
в Англия. Тя се състои в следното: учителят предава урока, като по-сил-
ните от учениците си натоварва, след като са го усвоили, да го предат на 
по-слабите от класа. Значи, методата цели да се даде възможност на един 
учител да обучава много деца. Берон излага доста подробно, как трябва 
да се борави практически с нея. Като е знаел, че в отечеството му има 
малко учители, особено пък подготвени, той желае тая метода да се ус-
вои и да се уведе от учителите, колкото може по-скоро, и да се разпрос-
трани по-широко в българското училище. Берон бележи, че „правилата“, 
които излага, за да се води обучението по взаимноучителната метода, са 
трудни. Но всеки разумен учител трябва да ги усвои, за да бъде не само 
добър в своето призвание, но и да изпълни един дълг към своята стра-
на. Той дори дава и програма, как да се водят занятията, в основата на 
която стои писането и четенето. Трябва, наистина, тая метода да е била 
трудна за учители и ученици, щом тя се прилага в българските училища 
едва от I860 г. Сам Йосиф Ковачев, който се заема с нейното приложение, 
чувствува затруднение в своята практическа работа. И то когато вече на 
Запад тя е изоставена и заместена с нови методи на обучението. Оба-
че звуковата метода изиграва решителна роля в учебната практика: тя 
нанася удар на старата черковнославянска традиция при откриването и 
запознаването на буквите, а също и при началното четене, и допринася 
доста много за по-бързото разширение на грамотността сред българската 
младеж. Необходимо е да се изтъкне, че Берон отдава голямо значение на 
учителя при прилагането на двете нови методи в обучението. Те не бива 

 21 Андрю Бел (Andrew Bell, 1753–1832 г.) – британски свещеник от шотландски произход, 
един от основоположниците на взаимоучителния метод.

 22 Джоузеф Ланкастър (Joseph Lancaster, 1778–1838 г.) – британски учен и педагог, един 
от основоположниците на взаимоучителния метод.
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да се прилагат механично, нито пък да се схващат, че са достатъчни сами 
по себе си. Учителят трябва да ги оживи, да ги използува като средство, 
което му дава възможност да разкрие по-лесно знанията си, обичта си 
към делото, на което служи, своя такт и дух.

В своя буквар Берон проправя път и на някои свои по-общи схва-
щания, които очертават неговия образ на народен будител. Той иска да 
сложи българската просвета, целото българско образователно дело вър-
ху здрава и сигурна основа – родния език. Обучението да става на „наш 
език“, сиреч на говоримия български език. Иска настойчиво просвета не 
само на народен език, сиреч просвета за широки народни слоеве, не пре-
димно за избрани кръгове, но и народностно образование на национален 
език. Тая идея му бива внушена от Запад, там той вижда, че децата се обу-
чават, четат и пишат на своя матерен език. „Много полезно е, кога учим 
первом нашия език, чи после други език“ казва той в позива си към своите 
сънародници, с който иска да подкрепят издаването на някои полезни 
за тях книги на български език. Тук прокарва скрита тенденция: гръцки-
ят език трябва да бъде изоставен поне на втори план. Каква е ползата от 
изучаването на родния език, Берон не посочва изрично. Но тя не може да 
остане скрита, като се знае изобщо духът на книжовното и жизненото му 
дело. Езикът дава представа за нашето, родното, буди чувство за собстве-
но достойнство, за сродство между всички ония, които си служат с него, 
за белег на народностна принадлежност. И както на Запад народният език 
става орган на национална просвета, така и тук, в България, българският 
език трябва да легне в основата на нейното просветно дело. Нашият език, 
унизен и оскърбен от признатото предимство на гръцкия език в учили-
щата, трябва да намери своето утвърждение като народностна ценност. 
За Берона не по-малко важно е да изтъкне, че образованието трябва да 
бъде светско, сиреч да се сложи на жизнени начала, да крепне и да се раз-
вива в дух съвременен и модерен. А това значи, да се насочи младежта към 
живота, да се въведе в училището нова учебна програма, като се изгони от 
нея черковно-манастирският дух, с нови методи на обучение и възпита-
ние. Естествено, от началото на миналия век в градовете на нашата земя 
се засиля българското население, издига се занаятчийско и търговско 
съсловие, което си изработва по-практичен поглед за нещата и събития-
та, като дава отражение на своите настроения в цялостния духовен живот 
на народа. Старата идилична и патриархална окраска на житейските от-
ношения почва да избледнява. И черквата дори се обновява вместо ста-
рия дух на смирение и кротост, на християнско благочестие и добротвор-
ство, в нея се понася духът на непокорството и бунта, на националността 
и свободата. И тя почва да се грижи не толкова за религиозните потреби 
на своето паство, колкото за националното му пробуждение и обособява-
не. Нищо чудно, че и училището, което не е толкова много сковано от тра-
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дицията, трябва да добие светски характер. Особено, когато и на Запад 
образователното дело бърже се реформира и обновява. Берон, бидейки 
в досег с живота на Западна Европа, пренася новия образователен дух 
в своята родина. А това светско образование, на което той се явява гла-
шатай, трябва да бъде, според прокараните тенденции в неговия буквар, 
колкото хуманитарно, толкова и реално. Хуманитарно, без класическите 
езици, но с класическата култура. Не е и против религиозното възпита-
ние. Той чувствува, че на българския народ е необходима просвета, която 
ще го подготви да изработи своя култура. А тая култура ще се изрази – в 
по-голямо количество книги, в по-висока духовна издигнатост на народа, 
в по-здраво материално благополучие. „Трябва да са силим колко е воз-
можно да са щамбосат23 доста книги на нашия език за научението нашаго 
народа, защото книга как са намира от толкози време в темнота без нау-
ка“, казва той в позива си към сънародниците – да подпомогнат българ-
ската просвета. Значи, Берон не иска неговият почин да остане усамотен, 
букварът му трябва да бъде последван от други книги, като история, Но-
вия завет и др. Като се има предвид, че Берон е свидетел на бунтовниче-
ски борби и революционни устреми на Балканите срещу Турция, че той е 
съвременник на гръцката завера, можем да схванем в по-широко освет-
ление неговия образ на просветител. След Софрония той се явява идео-
лог на онова духовно течение в нашия живот, което изтъква просветата 
и културата, бавното, но сигурно развитие като средство за национално 
обособение и освобождение. Това е и пътят, който може да бъде благода-
тен за българския народ. Така можем да си обясним, защо Берон избягва 
да прокарва ясно и открито противогръцка и противотурска тенденция 
в своя буквар. А всъщност самият негов почин, самото негово дело е по-
следица на такава скрита тенденция. Защото, работейки за свестяването 
и оличностяване на българския народ, той отправя най-сигурни стрели 
срещу чуждо господство – икономическо, политическо и духовно.

Петър Берон скъсва с черковнославянската традиция в българското 
училище и в друга посока: вместо на черковнославянски, той пише на но-
вобългарски език. И, наистина, следвайки своя усет за действителността, 
той не е могъл да постъпи иначе. Черковнославянският език отдавна е 
бил изместен в живота от българския. Така чрез Берона говоримият бъл-
гарски език намира за пръв път своето утвърждение в българската кни-
жнина. „Кириакодромион“ от 1806 г. на Софрония Врачански, макар да 
дава път на новобългарския език, все още поддържа езика на черковнос-
лавянската традиция. Разбира се, и Берон не може да се освободи напъл-
но от влиянието ѝ. Обаче, то е слабо. Черковнославянските форми, които 
се срещат понякога в буквара, са дошли по книжен път. Напр.: „попитаха 

 23 щампосвам (остар.) – отпечатвам  (бел. ред.).
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едного философа“, „за учението нашаго народа“, „усетих едного толкози 
добра человека“, „претълкование Новаго завета“. Говоримият български 
език се изявява в аналитичните си форми с разпаднатото си склонение, 
с отсъствието на инфинитива, в постоянната и правилната употреба на 
члена, в звуковия строеж на думите и техното образуване, в ударението и 
изобщо в синтаксиса. Няколко примера са достатъчни да дадат предста-
ва за новобългарския характер на езика в буквара: „баща на злото“, „без 
риза ще устарейш“, „с едно тенко було“, „по-изкусен зографин“, „кой най 
люби“, „да прикачат“, „да иди“, „да излегни“, „благороден е доброделецът, 
а не болярецът“, „опекоха една овца на мандрата“, „согласиха са мишките“, 
„солта са стопи във водата“ и пр. Трябва обаче да изтъкнем, че Берон, 
като пише на новобългарски език, изхожда едва ли не изключително от 
своя котленски говор. Затова в звукове и форми, в ударение, речник и 
синтаксис той изцяло зависи от него. Редукцията на гласните (и вместо е, 
у вместо о и пр.), изговорът на е, мекостта в произношението на съглас-
ните, замяната не яе с яй в глаголите и пр. подчертават родния му говор. 
Думи, като ветрина, възнак, мравиняк, котор=котак, целба=лекарство, 
наливосал, камахай, пóтора и пр. отправят към Котел и неговия край. Но 
и Берон не може да се освободи напълно от книжно влияние. Затова в 
езика му се отразяват едни или други внушения от старинен характер. 
Така, например, той прави разлика между пряк и косвен падеж при чле-
нуване съществителни имена на одушевени предмети: влăхви24 – влăхвы, 
епитропи – епитропы. Думи като „слышам“, „перво“ и др. също така сочат 
чуждо влияние. На него се дължи у Берона тоя стремеж към обългаряване 
в речника на езика и към „пуризъм“, така строго прокарван в буквара. За 
да освободи българския език от турцизми и гърцизми, Берон отваря път 
на някои русизми, които са близки до българския словар, или пък крият 
стар български произход. Тия книжни думи се налагат от необходимост-
та да се изразят нови понятия или пък да се заместят някои думи от чужд, 
неславянски произход. Но, за да ycпee да ги наложи в езика, и за да бъ-
дат тe разбираеми, той дава в скоби съответното им значение на турски 
или гръцки. Така, той пише: басни (темпсили), целител (хекимин), лука-
вите (шииретите) и пр. Hякъде пояснява и други думи, малко познати: 
бурново (емфие), духала (сиреч дупки, през които воздиша). Берон дори 
сам претворява или създава думи, не от някаква езикословна страст, а от 
необходимост, от желание да направи езика по-годен да изрази по-ясно 
неговата мисъл: либостранен вместо гостоприемен, руководец вместо 
ръководител, европски вм. европейски, доброделец вм. добротворецъ, 
намерник вм. човек, който е намерил, трудлив вм. трудолюбив и пр. Тряб-
ва да изтъкнем и друга характерна особеност в езика на Берона: това е 

 24 По подобие на румънската азбука П. Берон означава гласна ъ с ă (бел. ред.).
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неговият свободен ритъм, лека подвижност и живост, синтактична из-
разителност. Берон никога не изнасилва словореда, нито пък претрупва 
фразата. Ако неговият правопис се сведе към днешния книжовен и ако 
пред окото се разгъне не черковнославянският тип букви, много по-лесно 
бихме почувствували неспъвания, свободния ток на речта му. Най-сетне 
Берон се стреми да направи своя език, макар и сложен в главните си ли-
нии върху родния му говор, книжовен. Следователно, той подчинява на-
речието на известни литературни изисквания, които са му подсказани от 
черковнославянския, руския, гръцкия или друг някой европейски език. 
Затова намираме в правописа му система, във формите и словосъчетани-
ята също. Езикът му е поставен на граматична основа и то неслучайно. А 
това показва, че не е само знанието на котленския говор, а и книжовната 
култура, която е движила неговото чувство за езика. Така от езика му де-
цата са могли практически да свикнат с граматичния строй на българска-
та реч.

От 1800 до 1824  г. излизат от печат десетина книги  – на български 
или черковнославянски. Букварът на Берона е десета по ред. След него, 
от 1824 до 1878 г., излизат множество книги на български език, от които 
около петдесет са буквари, на автори като В. Н. Ненович,Т. Синаитски, Н. 
Рилски, К. Огнянович, Г. Бусилин, хаджи Найден Йованович, Константин 
Тодорович, Тодор Хрулев, Сава Радулов, Н. Първанов, Д. Манчев, Ив. Н. 
Момчилов, Христо Г. Данов, П. Р. Славейков, Кузман Шапкарев, Йосиф 
А. Ковачев и пр. А през това време Рибният буквар претърпява още пет25 
издания: три в Букурещ през 1841, 1847 и 1850 г. и две в Цариград през 
1856 и 1862 г. Значи, около половин столетие той служи като учебно по-
собие и като прочитна книга в училището и вън от него. Другите буквари, 
излизали в Букурещ и Болград, Одеса и Москва, Будим, Крагуевац и Бел-
град, Виена и Цариград, не го правят застарял и излишен. Нещо повече, 
те всичките са забравени, едничък букварът на Берона остава като скъп 
спомен от миналото. Как да си обясним това? Отговорът на тоя въпрос 
трябва да потърсим в цената и значението на самия буквар. И, наисти-
на, още съвременници на П. Берона означават с висока оценка неговата 
книга. Така Ат. Иванов, поет и учител в Стара Загора, в своите спомени 
(с. 17)26 казва: „Него време се появи първата българска книжка, Рибното 
букварче от покойния Петър х. Берович. Българите не можаха да се начу-
дят и нарадват на туй, че имаме вече и българска книга, та я разграбиха 
до една“. А Юрий Ив. Венелин в „Древние и нышешние болгаре“ от 1829 г. 

 25 Изданията след 1824 г. са шест, Йоцов пропуска изданието от 1846 г., публикувано в 
Букурещ (бел. ред.).

 26 Вж. книгата „Чърти из животът и записки на Атанас Иванов, бивший учител в Стара 
Загора“. Сливен, Печатница на в-к „Българско знаме“, 1885, с. 17 (бел. ред.).
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(с.16) пише: „Аз не съм видел ни един руски буквар, който по достойн-
ство да се равнява на тая книжка, която е много поучителна“. С. С. Бобчев 
в статията си „Рибният буквар“ (в „Сборник д-р Петър Берон“. София, 
1925, с. 135–136) говори с умиление за него: „Той извиква у мене спомени 
от детството ми преди повече от 60 години! ... Подшит в кожени меки 
корици, тоя „Буквар“, с трите риби в края, ме интересуваше не само за 
картинките, но за всичко – което се чете и разбира! ... Скъпи спомени! ... 
И сега! ... Рибен буквар за онова време е не само една велико дело: аз бих 
го нарекъл едно истинско откровение“. И тъкмо в наши дни букварът на 
Берона добива своето истинско значение като белег на едно време и израз 
на един дух. Спомените и преценките на съвременници, на ония които са 
се учили по него, имат за нас своя дълбок смисъл. Преди всичко, „Буквар 
с различни поучения“ е първа по рода се книга в нашата страна. Тя може 
да се сравни поради това само с „История славеноболгарская“ на Паисия 
Хилендарски. „Неделник“ на Софрония Врачански по дух и съдържание 
не е напълно нова книга, не изненадва, нито отваря проломи в бъдещето. 
И както Паисий изявява българското национално съзнание, така и Берон 
разкрива българския образователен дух през третото десетолетие на ми-
налия век. За пръв път българинът добива ясна представа за своята азбу-
ка, за своя говорим език, за потребата от основно образование. Откак съ-
ществува, той не е виждал дотогава подобно пособие. Освен това, не знае 
такова практическо ръководство, което да го учи на светска, житейска 
мъдрост. Берон дава книга за училището, което се освобождава от изклю-
чителната опека на манастира и църквата, отделя се от тях и се обособя-
ва като нов фактор в духовния живот на народа. Букварът става провод-
ник на светско образование и на европейски дух, той е най-ярката връзка 
между западния свят и българската родина. Той утвърждава правото на 
новия говорим български език в книжнината, училището и живота. Става 
орган на българския език и оръдие на българската национална просвета 
във време, когато българската книга е рядкост, а от периодичния печат 
няма и помен. Така той отваря път за борба с гръцка просвета и култура, 
дава материал за основното образование, изтъква нови методи четене, 
прокарва педагогични начала в духа и образователното дело в Европа – и 
съдействува за обновата и оживяването на българското училище. Така, 
чрез буквара, се дава за пръв път западна насока на българското обра-
зование, на българската просвета и култура. Букварът е ценен и с оно-
ва въздействие, което оказва върху българското народностно съзнание. 
Той убива представата у съотечествениците на Берона, че само гърците 
имат книги и книжнина, хубави пособия за учащите си. Гали народното 
самолюбие и внушава доверие в просветните възможности и културни-
те способности на българския народ. Буди надежди за по-добро бъдеще, 
окриля духа и подтиква към дело. Нищо чудно, че тая книга бива толкова 
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обикната: та нали тя е първата вест за по-честито сегашно, за един подем 
на българските сили, за една пролет на българския дух. В нея българска-
та култура заключва един от най-хубавите свои спомени – спомените за 
един духовен стремеж, за една воля, която завършва с победа в живота, 
в кръга на духовната и политическата революция. И същевременно – тя 
става белег на една епоха, на една идея, на една борба. Епохата на Възраж-
дането, идеята за българската народност, борбата за правда и свобода. И 
трябва да се съжалява, че букварът, който отваря нова страница в исто-
рията на българската култура, не бива последван от други дела – в същия 
дух и стил, от същия характер. Дела на самия Берон, който, увлечен в 
своите естественонаучни и философски занимания, се откъсва от бъл-
гарското национално движение, остава вън и далеч от него27. И вместо да 
изнурява сили в своята „Раnépistème“, той, ако бе останал верен на идеите 
и заветите на своя буквар, би разгънал духовна мощ от значителна полза 
за българското обособително и освободително дело и би се открил върху 
хоризонта на българската култура като един от най-големите и най-заслу-
жили синове на нашата земя. Днес той стои в сянката на своя буквар, на 
тая малка книжка, която едничка запазва името му от забрава.

 27 Б. Йоцов е твърде строг към Берон, както някои негови съвременници, а също и други 
историци на възрожденското образователно дело, но не бива да се пропуска фактът, че 
П. Берон реализира още шест издания на своя буквар, при това внася доста промени и 
в структурата , и в информацията , и в езика, като увеличава и броя на илюстрациите 
(бел. ред.).



183

Петър Берон. Буквар с различни поучения. Фототипно издание.  
Стъкмено и снабдено с увод и бележки от Борис Йоцов.  

София, 1939, с. 150–173.

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ „БЕЛЕЖКИ“  
ЗА БУКВАРА НА Д-Р ПЕТЪР БЕРОН1

Д-р Петър х. Берович – Берон (1795–1871) е един от ония български 
дейци и от ония котленци, които дават дух и образ на Българското на-

ционално въз раждане. В личността и делото му долавяме най-характер-
ните черти на народния будител от първата половина на ми нало столе-
тие. В живота му има нещо изключително и твърде поучително, в делото 
му – културно възвишено и нравствено ценно. И тук, и там се проявява 
даровита личност, крайно волева натура, жаден за знание ум, устремен 
дух. Един от множеството българи, които сами се създават и издигат, 
като излизат от бедна среда, просветляват своя дух, проправят си сами 
път в живота, налагат се на обществено внимание, записват името си в 
историята. Понякога дори надхвърлят границите на отечествената исто-
рия. Тия именно българи изтъкват не само свои дарования, свои духовни 
сили, свои творчески воли. Те подчертават заложбите и възмож ностите 
за духовни завоевания на своя народ. И те затвърдяват най-добре вярата 
в духовните сили на нацията, утвърждават правото ѝ за самостойно, не-
зависимо съществуване. Тая вяра и това право се крепят и от Берона.

И, наистина, проследим ли жизнения му път, виждаме интересна, ма-
кар и не особено честита съдба. Той се ражда в 1795, 1798 или в 18002 г. в 

 1 Тази публикация отразява въвеждащите думи на Б. Йоцов преди обемните „Бележки“, 
които дава към „Рибния буквар“. Отпечатваме ги, защото в тях Йоцов обстойно се 
спира на живота и трудовете на д-р П. Берон, предлага малко позната дотогава и добре 
систематизирана информация, а също и много интересни тълкувания (бел. ред.).

 2 За годината на раждането на д-р П. Берон в съвременната историография липсва яснота. 
200-годишнината от рождението му беше чествана през 2000 г., т.е. приета беше 1800 г. 
Освен споменатите от Б. Йоцов три версии, междувременно са известни като рождени 
дати още 1797 и 1799 г. За сравнително достоверно може да се приеме твърдението 
на д-р Васил Бакърджиев, който се позовава на „документ от гр. Хайделберг, където е 
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Котел. В тоя кът, затворен в недрата на Балкана, откъснат сякаш от света. 
Едничката му връзка на север е – пътят към Шумен, към Добруджа и Бу-
курещ, а на юг – пътят към Тракия и Цариград. Стара планина откърмя у 
котленци дух на независимост, на твърдост и устойчивост в бурите, на 
трезв и практичен реализъм в житейските отношения, на непреклонна 
воля и свобода. Стига да споменем за Софрония Врачански, за Неофита 
Бозвели и Георгя С. Раковски, за да добием представа за Котел и за него-
вия край. Още през XVIII век в Котел има килийно училище, в което се 
подвизава поп Стойко Владиславов, а по-късно и известният в оня край 
елиногречески даскал Ян Донаки, и особено – Райно Попович. Недоучи-
лите се в Ко тел разширяват своето образование по други места – в пре-
делите на отечеството или вън от тях. Така котленци знаят, че пътят към 
Букурещ и към Цариград води към богатство и слава. Особено столицата 
на империята: в нея е могло да се изгради една личност и да се прояви 
една творческа воля. Берон, за когото не знаем, кога точно, в кой месец и 
ден, е видял Божия свят, е трябвало, след килийното си основно образо-
вание, да се посвети на практи ческа дейност. Петият син на хаджи Бера, 
на скром ния абаджия и търговец, не е искал да наследи бащините сред-
ства за препитание в живота. Учил-недоучил църковнославянски и гръц-
ки език, минал през манастирско-черковна атмосфера, пребродил Ча-
сослова и Псалтира, запознал се отчасти и с новия български език, той 
излиза в живота да поеме работата на баща си. Руско-турската война през 
1806–1812 г. се оказва крайно неблагоприятна за имотите на хаджи Бера – 
той бива разорен от турците. Нещастието на бащата засяга и сина. Петър 
отива в 1815 г. във Варна, гдето работи като обикновен абаджийски чирак 
две години. Варна, есте ствено, не е могла да бъде особено ласкава към 
юношата. Затова пък тя му помага да разшири познанията си по гръцки 
език и да му даде представа за условията на живота в по-голям град. Тък-
мо тая градска среда му внушава може би идеята да потърси на друго мяс-
то не само препитание, но и образование. И, действително, в 1817 г. той 
се прехвърля в Букурещ, но не да учи занаят, а да черпи наука и мъдрост. 
И постъпва веднага в гръцкото училище на Вардалаха, в т.нар. Бейска 
академия, която привличала много младежи от по-близки и далечни мес-
та, славейки се с образовани и добри преподаватели. Три години учи Бе-

записан на 26 години съответно на 20 април 1825 г.“ [вж. Д-р Петър Берон. По матери-
али от архива на д-р Васил Бакърджиев. Състав., въвед. Н. Напетова, Р. Джамбазова. 
София, Унив. Изд. „Св. Климент Охридски“, 1999, с.71], но, за съжаление, той не цитира 
исковите данни на архивния документ. Вероятно става дума за университетската книга 
за иматрикулация. Според традицията в немските университети, студентите собстве-
норъчно вписват данните си, т.е. може да се доп,усне, записът вероятно е направен от 
самия П. Берон, което означава, че той е роден в началото на 1799 г., за да има към април 
1825 г. 26 навършени години (бел. ред.).
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рон, до 1820 г., като усво ява добре стария и новия гръцки език, влашки, а 
и турски, с който е вече запознат още от родината си. Образова нието му 
се движи в посока хуманитарна и светска. Учили щето на Вардалаха не 
успива да го огърчи, както по-късно Куручешме в Цариград не сподавя 
българския дух на един Раковски или Макариополски. Вярно е, той се 
увлича от заве рата на 1821 г., от гръцкото революционно движение, как-
то се увлича в Одеса и Василий Ев. Априлов. Фанариотското влияние в 
Букурещ е още доста силно. Александър Ипсиланти, водачът на движе-
нието за освобождението на Гърция, начева от Молдова и Влашко своята 
дейност. Не бива да ни учудва, че и Берон в своята най-хубава младежка 
възраст закопнява за свобода. Оттук нататък Берон става друг човек: 
турският поданик и котленският килийник са спода вени от новогръцкия 
образованик и европейския просвещенец. Букурещ откъсва физически 
Берона от родината му, той вече никога няма да се задържи в нея. И кога-
то поради заверата бива заставен, заедно с други, да напусне Букурещ, 
той намира за благоразумно и удобно да се засели в град Брашов (Крон-
щад), Трансилвания, в пределите на Австрия. Брашов е един от големите 
в империята градове. Неговите 30 000 жители, заможни и просветени, са 
имали тогава търговски и културни връзки с дунавските земи и Западния 
свят. Немци, маджари, румъни, гърци, българи и евреи му придават осо-
бен характер. Сравнително по-добре уредените му училища се намират 
под знака на новия европейски дух в образованието и възпитанието. Ду-
хът на Песталоци, на Роберт Оуен и Йосиф Ланкастер3, на Стефани4 и 
Круг. Попаднал в средата на българската колония, Берон вижда нейната 
неволя: нямайки свое училище, праща децата си в немски, влашки или 
гръцки училища. Духът на национализма, обхванал го в Букурещ, тук се 
разпламва – национализъм в просветното дело и в практическата жизне-
на дейност. Може би неслучайно той влиза в семейството на тамошния 
българин Антон Иванович5, прислонен тук от Сливен, сега богат търго-
вец. Като оценил дарбите, образованието и характера на младия свой съ-
народник Иванович го условява за домашен учител на сина си. Тоя бълга-
рин, у когото „любородната искра“ не е била загаснала, издава със свои 

 3 Джоузеф Ланкастър (Joseph Lancaster, 1778–1838 г.) – британски учен и педагог, един 
от основоположниците на взаимоучителния метод (бел. ред.).

 4 Вероятно това е Стефанос Комитас (1762 – неизв. ) – гръцки книжовник и свещеник. 
Автор на популярната многотомна (16 тома) гръцка поредица Παιδαγωγικα μαθήματα 
(Педагогически науки, 1812).  Томовете включват антологии, поетически текстове, 
граматики и истории, митове и басни. Комитас преподава в гръцкото училище „Св. 
Сава“ в Букурещ – известната Бейска академия, където преподават видните гръцки 
просветители Неофит Дукас, Константин Вардалах, Ламброс Фотиадис и др. Сред 
учениците в това училище са д-р Петър Берон, д-р Никола Пиколо, Атанас и Стефан 
Богориди, Райно Попович (бел. ред.).

 5 Антон Йоанович – български търговец и дарител (бел. ред.).
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средства през 1824 г. в Брашов съставения от Берона „Буквар с различни 
поучения“. Той и потомството му са се стопили в средата на Брашов, само 
името му върху заглавната корица на буквара напомня не само за едно 
добро дело, но и за един буден български дух. Брашов отдалечава физиче-
ски още повече Берона от отечеството му. Антон Иванович не завършва 
своята благосклонност към Бе рона с издаването на буквара. Скоро след 
това той го изпраща заедно със сина си в Хайделберг, сетне в Мюнхен, 
гдето следва и завършва в 1831 г. медицина. В културното средище на Ба-
вария Берон се приобщава към западноевропейския дух. Европа, след 
Виенския конгрес в 1815 г. под натиска на Метерниховата реакция, кипи 
потайно от негодуване и недоволство срещу обществения и политически 
ред. Лекарят от Мюнхен, който пише докторската си дисертация на ла-
тински и се назовава вече не Берович, а Берон, който овладява хубаво 
езика на Гьоте и Шилера, схваща много добре, какво значи един народ да 
се стреми към просвета и култура, към правда и свобода. Затова и погле-
дът му бива обърнат към малкия, скътан под сянката на Балкана Котел, 
към бедното му и онеправдано отечество. И когато в 1832 г. той се уста-
новява на частна практика като лекар в Букурещ, а наскоро след това на 
държавна служба като окръжен лекар в Крайова – той не забравя да пома-
га на съотечественици и на родно място. Особено след като от 1839 г. из-
оставя лекарската си служба и след като основава със свой заможен род-
ственик, Никола Христов, предприятие за търговия с аби. До Кримската 
война, 1853 г., той работи с него и успява да натрупа добро състояние и да 
спечели добър имот – да стане собственик на мушията6 Скорила, в зем-
лището Присяка, близо до Крайова – тоя румънски град, в който е имало 
тогава многобройна българска колония, по-късно със свое училище и чи-
талище. Доходите от това имение, което Берон купува през април 1841 г. 
от своя крайовски колега д-р Петър Ферарис7, навярно грък по народ-
ност, му дават възможност да се отдаде на научни занимания, да живее 
дълго време в чужбина и да помага на сънародници и на учи лища в оте-
чеството си. Кога точно Берон напуска Крайова, не е установено с поло-
жителност. Някои предполагат, че това е станало в 1839, други – в 1853 г., 
през време на Кримската война. Твърде е вероятно, че от 1842 г. той пре-
бивава от време на време вън от Румъния, а от 1853 посещава Крайова, за 
да надзирава имението си и да завършва свои трудове. Така, знае се, че на 
10 октомврий 1859 г. той дохожда в тоя град, като остава в мушията си 
шест-седем месеца, заедно с художника Николай Павлович, като за-
вършва текста на своя метеорологически атлас, издаден по-късно в 

 6 мушия (рум.) – имение, чифлик (бел. ред.).
 7 Д-р Константин Петре Ферарис [вж. повече в „Д-р Петър Берон. По материали от архива 

на д-р Васил Бакърджиев...“ с. 148] (бел. ред.).



187

1860 г. През 1863 г. предлага в Лондон8 за из пробване на една своя систе-
ма срещу пожар (която отпечатва същата година на френски), за да се 
одобри – и след това да се предложи за препоръка от страна на френския 
император. Лон дон и Париж, особено Париж, са градовете, които го 
привли чат. Около две десетилетия той проживява в Европа, предаден на 
научна работа, създавайки си връзки с тамошни учени и с някои научни 
дружества и организации. Още на 20 юний 1850 г. Джон Ли9 прочита своя 
доклад в събра нието на Академия на науките в Лондон върху съчинение-
то на Берона „Les causes du magnétisme terrestre prouvées“. Ha 15 януарий 
1853 r., като член на Естествоизпитателното друже ство в Атина10, той 
прочита в едно негово заседание доклад на гръцки език върху „Всемир-
ния потоп и последиците от него“, излязъл от печат същата година на 
гръцки език  – резюме от дотогавашните му работи по въпроса. На 14 
юний 1859 г. Берон изниса реферат в заседанието на Френското метеоро-
логическо дружество върху метеорологията като научна дисциплина и 
същността на явленията, които се обгръщат от нея. За интереса, който 
проявява ученият свят на Запад, свидетелствуват някои оценки, явили се 
във френския печат. Макар и далече от своята родина, Берон не забравя 
да проявява грижи за просветното дело в нея. Не забравя да се интересу-
ва и за своето имение. Към края на 60-те години на миналия век той по-
ставя своя родственик Васил Стоянов да се грижи за него. Но тъй като 
Стоянов скоро се поминал, той прехвърля завещанието си на Теохар Па-
пазооглу, родом от град Котел. Тоя Теохар Папазооглу, алчен гръкоман, 
подвежда Берона да му подари мушията си в Скорила с условие да отделя 
за вечни времена от приходите ѝ хиляда жълтици в полза на българските 
училища. Новият собственик на Скорила не изпълнил обаче поетото 
задъл жение. Берон прибягва до съда. В Окръжния съд той за губва дело-
то. Затова търси правото си в Апелативния съд. Но шестнадесет дена 
преди да се гледа делото, той умира в Крайова мъченически – бива наме-
рен удушен в дома си на 21 март 1871 г. Двама власи, наемни убийци на 

 8 Д-р П. Берон предлага в Лондон своята противопожарна система през 1850, тя е издадена 
на френски език най-напред през 1851 г. в Брюксел, а в Париж през 1863 г. [вж. Алексиев, 
И. Омаяни от кораби мъже. Дейци на българското корабостроене и кораборемонт до 
30-те години на ХХ в. Том 1. Варна, ИК „Морски свят”, 2006, с.23–30] (бел. ред.) 

 9 Д-р Джон Ли (1783–1866) – английски астроном и математик, един от основателите на 
Кралското дружество в Лондон На 8 (20) юни 1850 г. той прочита резюме на доклада 
на Берон „Les causes du magnétisme terrestre prouvées“. Съгласно традицията на Крал-
ското дружество в Лондон, докладите на автори, които не са членове на дружеството, 
се представят от негови действащи членове (бел. ред.).

 10 Д-р П. Берон е бил член на  Медико-Физиологичното др-во в Атина (отбелязва това в 
архивен документ от 1850 г. ). В цитираната книга на И.  Алексиев (вж. бел. 8) e публику-
вано факсимиле на този документ  (с. 402), дадена е информация за доклада на П. Берон, 
посочени са разногласията в науката, свързани с наименованието на дружеството, в 
което е членувал , като  е посочена библиография за всяко мнение (бел. ред.). 
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Папазооглу, турят край на един благороден живот. Българската коло ния 
в Крайова, както и българската емиграция в Румъния, възмутена от зло-
деянието, надават тревожен глас – да се издирят и накажат наемниците 
на Папазооглу. В тая тре вога взема живо участие в. „Свобода“ на Любен 
Каравелова. В Крайова се образува българска ефория, която повежда 
борба срещу Теохара Папазооглу, като се заема да продължи разглежда-
нето на съдебното дело. И, благодарение на нейната грижа, делото бива 
решено в полза на Берона, имотите му биват продадени по-късно за 
400 000 лева, от която лихва бива построена в Одрин, за 150 000 лева, 
сградата на „Бъл гарска педагогическа гимназия д-р Петър Берон“. И днес 
тая гимназия се издига гордо в Тракия, за да напомня за Бе рона и за кул-
турните устреми на българщината в тоя край.

От 40-те години на миналото столетие Петър Берон се предава на се-
риозни научни занимания. Той се размисля над много от най-трудните 
проблеми на човешкото знание.

И от 1846 г. той почва да печата в чужбина, на френски и немски език, 
своите научни трудове из областта на есте ствените и умозрителните на-
уки, трудове, които възлизат на около десет хиляди печатни страници. И 
то след дисер тацията му, всъщност негов пръв научен труд – Dissertatio 
inauguralis sistens novum lecanometron et embryometron quam pro summis in 
medicina, chirurgia et arte obstetricia honoribus rite obtinendis. Illustrissimae 
facultati medicae Monachensi omni que par est observantia, offert Petrus 
hadzi Beron.Thrax. Monachii, MDCCCXXXI – една книжка от 34 страници, 
гдето изтъква способ, как да се измерва зародиш в утробата11.

Първото съчинение, с което Берон излиза пред уче ния свят през 
1846 г., е от метеорологически характер – „Система на атмосферологи-
ята“ (Système d’atmosphérologie. Paris, 1846). Извадка от него е „Système 
de géologie“. Paris, 184612. В това свое съчинение Берон говори вър-
ху същността на ме теорологията. Разглежда съставките на въздуха и 
електричест вото в него, говори за вятъра, мъглата и облаците, за роса-
та и скрежа, за дъждовете и поледицата, за снега, излага схва щанията си 
върху „електрическите изпразвания в отвесна посока“, за въздушни и во-
дни смерчове, за светкавични бури, за градушката. Той се стреми да даде 
пълно изложение на своето учение за атмосферата, като обясни и ония 
причини, които предизвикват известни природни явления. Важното е 
да отбележим, че той навлиза твърдо и решително в метеоро логични въ-

 11 Вж. повече в „Д-р Петър Берон. По материали от архива на д-р Васил Бакърджиев...“ 
(бел. ред.).

 12 Пълното заглавие е „Система на геологията и произход на кометите” и е издадена през 
1847 г., както вече точно отбелязва на следващата страница Б. Йоцов. Всъщност става 
дума за кратко изложение на замисления втори том на „Система на атмосферологията” 
(бел. ред.).
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проси, които желае да осветли или разреши само стойно, да разработи в 
своя, нова система. Той счита, че само с първия том от своето съчинение 
(други томове не излизат) не може да изчерпи съдържанието на метео-
рологията. Според него тая наука обхваща не само атмосферология, но 
климатология, потамология (реко-, водознание и магнитология – учение 
за земния магнетизъм). Днес се смята, че потамологията не влиза в обсега 
на метеорологията. Своите схваща ния и идеи върху метеорологически-
те явления Берон излага в своите основни положения в предговора си. 
Електричество и газ – това са за него основни понятия, от които трябва 
да се излезе, за да се схване същността на неговото учение. Познаят ли 
се свойствата на тия елементи, лесно ще се разберат явленията, за които 
става дума в книгата. Убедят ли се учените в една отбелязана причина за 
някое явление, те ще могат да си обяснят и всички други явления, като 
следват веднъж установеното начало. Според него метеорологичните 
прояви се обясняват чрез електрическия ток и елек трическото напреже-
ние. – Като кратко изложение на втория том от своята атмосферология 
Берон предлага излязлото на следната година свое съчинение „Система 
на геологията и потекло на кометите“ (Système de géologie et origine des 
comètes. Paris, 1847). Има три вида комети: космически и земни, според 
това дали произхождат от вселената, от слънче вата система или от земя-
та ; третият вид комети изхождат от Бероновата теория: преди потопа, 
върху двата полюса на земята имало два конуса, които сетне се откъсват 
от нея като две комети, които или остават цялостни, или се разпокъсват 
на части. Схващанията на Берона върху общността на геологията, както 
и върху произхода на кометите, стоят във връзка с основните положения 
в учението му за метеорологията. В рамките на това учение Петър Берон 
иска да обясни причините и последствията на потопа, за който става дума 
в Стария завет. През 1857 г. той издава своята кратка разправа „Потопът, 
неговата причина, неговите действия и неговите последици“ (Le déluge, sa 
cause, ses actions et ses éffets. Paris, 1857). Потопа той обяснява с образуа-
нето на двете земни комети. На северния и южния полюс на земята имало 
две конусни образувания, които се откъснали оттам и се създали като 
отделни комети. Откъсването на тия образувания не е било безболезне-
но за земята. Избух нали огромни бури, които рушили селища, отвличали 
животни, предизвиквали дъждове и наводнения. Потопът става пълно 
със сътресения и големи последствия явление. Народите се раздвижват 
и разселват, езиците се размесват, животът тръгва в други посоки. Като 
допълнение на това съчинение Берон издава след една година „Потопът и 
животът на расте нията преди и след потопа“ (Le déluge et la vie des plantes 
avant et après le déluge. Paris, 1858), в което изтъква, че ра стенията, след 
геологическите смущения на земята, стават начало на нов живот. В свръз-
ка с учението на Берона за метеорологическите явления стои и неговият 
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„Голям метеорологи чески атлас“ отъ 1860 г. ( Grand atlas météorologique. 
Paris, 1860), към който има и обширен текст. Атласът, в единадесет таб-
лици, изготвени от Николай Павловича, с четири части (атмосфероло-
гия, климатология, земен магнетизъм и потамология), дава представа за 
образуване на ветровете, облаците и бурите, за въздушните и водните 
смерчове, за дъжда, скрежа, снега и градушката, за светкавичните бури, 
засухата и вале жите, за светкавицата, гръмотевицата и северните сияния, 
за разпределение на валежите, топлината и вятъра по всички ча сти на зе-
мята през юлий и януарий, за границите на вечните снегове и глетчери, за 
температурните изменения и на магнит ните отклонения връз земната по-
върхнина, за магнитната интензивност и електрическите токове, за маг-
нетизирането на земята чрез слънцето и на желязото чрез земята, за про-
изхода на реките и на морските течения и пр. В текста към атласа засяга 
въпроса, на който се спира в своята „Система на атмосферологията“ – за 
образуването на атмосферните явления, за климатологическите елемен-
ти, за земния магнетизъм, за движението на водата и нейното намаление в 
земята и пр. Занимливо е да се отбележи, че тук Берон разглежда и въпро-
са за края на света и на човешкия род. Същата година Берон печата, като 
извадка от тоя своя атлас, третата му част, „Атлас на земния магнетизъм“ 
(Atlas du magnétisme terrestre. Paris, 1860). Крупно дело издава Берон в 
1858 год.: друг атлас, заедно с обширен текст към него – „Голям космоби-
ографски атлас“ (Grand Atlas cosmobiographique. Paris, 1858) и „Текст към 
големия космобиографски атлас“ (Texte du grand atlas cosmobiographique. 
Paris, 1858). Атласът съ държа единадесет цветни таблици, работени също 
от Нико лай Павловича, в който, заедно с текста към него, Берон дава 
представа и изяснения, как се образуват небесните тела, тяхното движе-
ние, формата им, физиологичните им метаморфози, а също така и каква 
е същността на небесните и геологическите явления според физическите 
закони. Тук Берон разкрива и своето учение за създаване на вселената, 
на земята, на човека. Близко по теми до атласа и текста към него стои и 
„Климатично-магнетпчният земен глобус и светлите пръстени около гло-
буса на Сатурна“ (Erläuterung des кli matisch-magnetisches Erdglobus und 
optische Ringe erzeugender Saturnglobus. Berlin, 1858).

Петър Берон се опитва, след отделни трудове в областта на една или 
друга наука, да си изгради цялостна система на знанията изобщо и на 
своите научни и философски възгледи и схващания, като пристъпва към 
обобщение и стройно изложение. Естествено, в тоя случай той повта-
ря доста от тия възгледи, като при това някъде внася промени, или пък 
задълбочавания и подробности, които изясняват изцяло неговата на-
учно-философска постройка. Така, в 1855  г. той печата, без да посочва 
името си, обширен труд – „Сла вянска философия“ (Slawische Philosophie 
enthaltend die Grund züge aller Natur-und Moralwiessenschaften nebst einem 
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Anhang über die Willensfreiheit und die Unsterblichkeit der Seele. Prag, 
185513). Тук Берон изгражда за пръв път цялата своя мирогледна система, 
сложена върху физико-математическите и хуманитарните науки. За него 
всички науки са взаимно свър зани, те не могат да се разглеждат напълно 
независимо една от друга Той се опитва да построи свое учение върху 
чисто научни основи, като изработи същевременно цялостно и трайно 
мировъзрение. Засега и разглежда въпроси из есте ствените науки, из кос-
мологията, метеорологията, климатологията, магнитологията, електро-
логията, електрохимията и физико-химията. Осветлява и решава въпро-
си и из умозрител ните науки, из филологията, историята, философията, 
педаго гиката, дидактиката, изкуствознанието. Не малко от тия въ проси 
са трудни за изяснение и разрешение, а някои от тях и ден-днешен сто-
ят несъвладени от човешкото знание. Берон говори още за произхода на 
растенията и техния живот, за природата и нейното въздействие върху 
растенията, за топлината и растителната мощ, за произхода и живота на 
слънцето, за живота на планетите, слънцето и другите небесни тела, за 
образуването на земята и нейното развитие, за появата на кометите и 
причината на потопа, за създаването на човека, животните и растенията, 
за причините на земната топлина. Говори още върху теорията на Лапла-
са за образуване на земята, върху оргазма, първичната електрична сила, 
върху появата и същността на светлината и топлината, на тежината и 
електричността и пр. Не забравя да засегне въпроса за дъждовете и вет-
ровете, за земния магнетизъм и други атмосферни и геологични явления. 
Обсъжда пространно произхода на пое зията, живописта, скулптурата, 
музиката, на всички изящни изкуства, и пр. и пр. В същия дух и стил е 
написано друго съчинение на Берона, в което се разяснява въпросът за 
началото на човешкото знание, като се слага в осветлението на теорията 
за флуидите – „Начало на физическите и природословните и на метафи-
зическите и моралните науки“ (Origine des sciences physiques et naturelles 
et des sciences métaphysiques et morales. Paris, 185814). Последният опит на 
Берона да постигне синтеза е „Панепистемия“ (Panépîstème ou ensemble 
des sciences physiques et naturelles et des sciences métaphysiques et morales. 
Paris, 1861–1867). В осем големи тома, от които първите четири носят 

 13 Този труд е отпечатан значително по-късно на български език: Д-р Петър Берон. „Сла-
вянска философия. Съдържаща основите на всички естествени и нравствени науки, с 
приложение „Върху свободата на волята“ и „Безсмъртието на душата“. Прев. [от нем.] 
Севдалина Димитрова Аршинкова-Табакова. Поредица „Българска философия икулту-
ра“. Под съставителството и редакторството на А- Стойнов. София, Акад. Изд. „Проф. 
М. Дринов”, 2000. 216 с. (бел. ред.).

 14 Българският превод излиза едва през 1978 г., вж.: Д-р Петър Берон. Произход на физи-
ческите и естествените науки и на метафизическите и нравствените науки. Прев. от фр. 
ориг. и обясн. бел. Нели Бъчварова. София, Наука и изкуство, 1978. 231 с. (бел. ред.).
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общ надслов „Опростена физика“ (Physique simplifiée), другите три – „Не-
беса физика“ (Physique séleste), заедно с още един, издаден под самостой-
но заглавие малко по-късно, а именно –„Физикохимия“ (Physico-chimie, 
1870), Берон дава система от знания из всички отрасли на науката, една 
панепистемия (всезнание, всепознание), като обобщава всички свои въз-
гледи и знания, изложени в досегашните му съчинения. От някои томове 
на „Панепистемия“ Берон прави значителни извадки, като ги издава в от-
делни книги. Така, от третия том, той извежда „Опростена метеорология“ 
(Météorologie simplifieé. Paris, 1863); от четвъртия том извежда: 1. „От-
критието на произхода на притегателната сила доказано“ (La décuverte de 
lʼorigine de la pesenteur démontrée. Paris, 1863); 2. „Откритието на ехоген-
ния флуид доказано“ (Décuverte du fluide échogènne démontrée. Paris, 1863); 
3. „Физико-физиология“ (Phy sico-physiologie. Paris, 1864); от том пети: 
„Преглед на небесната физика“ (Aperçu de la physique céleste. Paris, 1856); 
от шестия том: „Небесна физика“ (La physique céleste. Paris, 1866); от том 
седми: 1. „Извлечение от небесната физика“ (Extrait de la physique céleste. 
Parts, 1867); 2. „Произход на единствената човешка двойка“ (Origine dе 
l’unique couple humain. Paris, 1867) и 3. „Допълнение към опростената фи-
зика“ (Supplément de la „Physique simplifiée. Paris, 1868). Берон е имал на-
мерение да издаде още два тома – девети и десети – от „Панепистемия“, 
като втори и трети том от своята „Физико-химия“, именно – „Неоргани-
ческа физико-химия“. Те не са излезли от печат, а дали са били свършени, 
не се знае. „Физико-химията“ (Physico-chimie, Paris. 1870), том първи, из-
лиза като осми том на „Панепистемия“; тя бива предшествувана от един 
проспект под надслов „Превръщане на водата в руди“ (Transforma tion de 
l’eau en minerais. Paris, 1868). Берон обнародва и друг свой труд, увода към 
т. V отъ „Панепистемия“, „Голя мото видимо слънце в центъра на светов-
ната система“ (Le grand soleil visible au centre du système du monde. Pa ris, 
1866). Той излага тук своето учение за флуидите в свръзка със законите на 
аеростатиката, разглежда въпроси из областта на електростатиката, като 
осветлява прояви елек трически и електро-химически във всички науки. 
Излага и освет лява въпроси из фотостатиката, като се спира обстойно 
върху същността на светлината; из термостатиката, като изтъква приро-
дата на топлината в свръзка с механиката, химията и електрологията. Не 
е без значение, че тук, между другото, Берон споменава за телеграф без 
жици. По-нататък той го вори за баростатика, ехостатика, физико-физио-
логия. Между другото, засяга въпроса за човека преди неговото раждане, 
през живота му и след неговата смърт. Берон излага своите схващания 
върху множество проблеми из областта на небесната физика. Космо-
гония, астрономия, геология – това са основните науки, които опреде-
лят посоката на мисълта му. Kак е възникнал светът и човекът, появата 
на растенията и животните, образуването на планети и комети, живот и 
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движение на слънцето, извори на топлината и светлината, причини на ня-
кои атмосферни явления, звезди и метеори, где е първоначалната родина 
на човечеството и пр. и пр. – на всички въпроси Берон дава уяснение в 
свръзка със своята обща теория за световните неща и явления.

В своите трудове Петър Берон се очертава не само като учен, но и като 
философ, и то като натурфилософ, който желае да даде цялостна система 
от познание и мъдрост, сложена върху природословните и умозрителни 
науки. Светът, според него, произхожда от една праматерия, от която се 
поражда всичко видимо. Тая праматерия Берон нарича флуид. Вселената 
е произлязла от един единствен флуид. Така в учението си за създаването 
на света той изхожда от едно монистично мировъзрение. Търсейки суб-
станцията, като древните гръцки философи йонийци, той стига до позна-
нието, че единият флуид, от който начева космосът, притежава свойство-
то да бъде двоеобразен, сиреч да се проявява като два флуида, които се 
различават само по гъстота и еластичност. Тия два флуида Берон нарича 
електри, които имат вътрешна сила, правеща ги живи и дейни, подвиж-
ни и еластични. Тая сила Берон нарича оргазъм. Флуидите биват с те-
гло и без тяло, груби (например вода и въздух) и нежни, невидими. С тия 
флуиди е изпълнена цялата вселена. Всеки флуид крие в себе си енергични 
атоми, с неопределена мощ и със способност за движение, готови да се 
раздвижат при случай, както бива със скритата сила на пружината. Ор-
газмът нуди флуидите (електрите) да се разширяват, да стават все повече 
пространствени. Той оживява всичко съществуващо  – във фи зическия 
и метафизическия свят, между които всъщност няма никаква разлика. 
Изхождайки от учението на физиците за съществуването на флуида, пър-
вичната материя, и от ученето на Аристотеля, че всичко, което същест-
вува в човешкия ум и разум, се заражда първом в сетивата, Берон прави 
синтеза между свят и ум, като на всяко сетиво полага съответен флуид: 
зрение = светлина, слух = ехогемен флуид, обоняние = отрицателно елек-
тричество, усещане чрез кожата = топлина. На движението отговаря ба-
рогенният флуид. Според тия съответствия произлизат и надлежните 
физико-физиологични науки – електростатика, фотостатика, термоста-
тика, баростатика, ехостатика и физико-физиология. Така Берон иска да 
обясни явленията във физическия и духовния живот. Като изтъква за-
коните, по които се разширяват и движат флуидите, той лесно си обяс-
нява и явленията, физи чески и душевни. Като установява тия основни 
положения Берон построява своя космогония, геология, физика и пр. Той 
изхожда от „космически факти“, а не от „логически спекулации“. Затова 
мисли, че неговата наука не търпи про мени, както умозрителните науки. 
Той използува както физическиге и природословните, така и моралните 
и метафизическите подбира от там положения и познания, факти и уста-
новки, подлага ги на нова обработка и система, на ново осветление и стига 
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до своята панепистемия, до своята фило софия, която нарича славянска, 
сиреч българска. Изхождайки от общи положения, от закони и начала, 
следвайки разви тието на света, на човека и неговата култура, той търси и 
на мира единството в многообразието на космоса. „Науката, казва Берон, 
е както умозрителна и морална, така и реална и приложна към изкуства и 
занаяти. Тя е проста и лесна, за щото съдържа само положетелни факти, 
които са ги придо били учени от всички векове“.

Занимлива е теорията на Берона за произхода на света и на човека, за 
родината на човешкия род, за появата на езика. Според Берона, светът е 
произлязъл от един прафлуид. Висша сила разделя тоя флуид на две къл-
ба, еднакви по обем, но не равни по-гъстота. Неравенството по гъстота 
по ражда движение към изравнение. При изравнението по гъстота на тия 
две кълба се създава вълнообразно движение, от което произхождат дъги, 
а от тях – светлина и топ лина. Последните пораждат притегателна сила, 
хидрогени и оксигени. След това почва образуването на небесни тела – 
Слънце, планети, звезди. Тогава се образува и земята, с раз нообразието 
на природата. Животът на земята произхожда от първоначални космични 
елементи – светлина, топлина, електри чество, тежина, които образуват 
и съответните органи за гле дане, за усещане, за обоняние и вкус, за дви-
жение. С ра стенията започва животът на земята. От тях, чрез развитие, 
произлизат птиците, всички гръбначни и безгръбначни жи вотни. Най-по-
сле – и човекът има оттам своя произход. Човекът най-напред се зародил 
на полуостров Малака, клон от Хималаите, и то от растение, чиито корени 
били наполовина в морето. Първият човек е имал ръце и крака, с които се 
движил и търсил храна по суша и вода. Това животно-човек, първоначал-
но безполово, оплодява растението, което от своя страна заченало жена. 
Така Берон от хвърля библейското учение за произхода на човека, на Ада-
ма и Ева. Тук именно, на полуостров Малака, води началото си човешкото 
племе. С течение на времето става разселбата му, поради атмосферни и 
геологични причини. Особена роля в тая разселба играл е потопът. Тога-
ва именно се явяват и славяните, към които Берон причислява себе си и 
своите сънародници. Славяните, след като напуснали Малака, огни щето 
на човешкия род, се отправили в Хиндустан, оттам в Белуджистан, след 
това, заедно с гърците, тръгнали за Месопотамия, оттук – през Мала Азия 
дохождат в Ев ропа, и то преди германий и ладини. По пътя си славяните 
сре щали и други народи от трите главни народи в Индия, смесили се ня-
къде с тях – та произлязло онова смешение на езиците, за което се загатва 
в Библията. При разсялата се образували четири основни раси, от които 
се отделят по-точно гръцката и славянската раса. Първоначалните три на-
рода, излезли от Индия, и днес живеят, само че с променени имена. Така 
например, славяните, като минали Босфора, се засе лили в Тракия, като 
се назовали българи за разлика от другите народи гърци и турци. Така 
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българският народ, от славянски произход, е дошъл в днешните си земи 
от Индия. Той е един от най-старите народи в света. И понеже тоя народ 
има доста старинен език, той взема неговия език, за да обясни чрез него 
много тъмни страници от предисторическия живот на народите. Когато 
говори обаче за сла вянски език, той има предвид българския, и то в не-
говия котленски говор. И понеже славяните писали някога, както евреи, 
араби и перси, от дясно на ляво, той прибягва към четене в същата посока 
на различни старинни имена, лични, землищни и културни, не както днес 
четат образованите народи, за да се схване етимологическият смисъл на 
думата и да направи съответното откритие. Или пък – чуждите думи ги 
свежда към славянските (българските) и според тях тълкува. Такъв способ 
на етимологизуване прилагали и други люде, видни или знаменити, като 
Савелиев-Ростаславич15, първият биограф на Априлова, Ян Колар16, Адам 
Мицкевич, Раковски. По тоя начин се получават следните тълкувания: 
Hindoustan = nа tsudnih = на чудних, земя на чудните неща; Beloutschistan 
= nа sih ktov lev = на сих къту лев = арабите нападали славяните като лъ-
вове; Rim = мир; Stagyr = ругач = рогач; Thac или tarac са rat = кьм рът; 
Byzant = vouzad = v’ouzad = отзад, от другата страна на Босфора; Bosphore 
= vospor = vospiraiо = възпиране, бариера, която са срещнали славяните на 
път за Европа; Ispan = nа psi или nа spi = къмъ сън, към залeз на слън цето; 
Priam = лице, което приема; Darius = дар; Novohodonosor = нов ход на Сир; 
Mongol = mon gol = гол човек и пр. и пр. Множество негови етимологизу-
вания стават с оглед на историята, географията, религията. Той иска да 
използува езика на славяните (българите), за да подкрепи някои свои на-
учни и философски възгледи. Още повече, ко гато Берон мисли, че в езика, 
в първичните негови форми, са включени „епифонеми“, сиреч най-прости 
звукове, въз клицания и излияния, които отразяват най-старинно и пър-
вобитно състояние, когато историята още не е могла да го вписва в своите 
страници. Следователно, самият произход на езика подсторва да се търси 
в него възможност за из яснение на тъмни и неясни въпроси. Когато се 
развият тия епифонеми, стига се до израз и на по-отвлечени представи и 
понятия. Развитието на езика, според Берона, е вървяло по следния път: 
епифонеми, имена, прилагателни, местоимения, глаголи, наречия, член, 
предлози и съюзи. Разбира се, тоя път на развитие не може да бъде приет 
от научно гледище днес.

Като учен и философ Берон иска да построи една „славянска филосо-
фия“. Тая философия той гради не само върху старинността на славян-

 15 Николай Василиевич Савелиев-Ростиславич (1815–1854 г.) – руски писател, псевдо-
историк и етнограф (бел. ред.).

 16 Ян Колар (1793–1852 г.) – словашки поет и културен деец, един от най-големите иде-
олози и поддръжници на духовното единство на славяните (бел. ред.).
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ския, сиреч – на българския език. Навярно той иска да изтъкне, че фило-
софията и на уката, която изгражда, се строи от един славянин (българин), 
от човек, който иска да каже, че не принадлежи на западния културен свят, 
поне по своя произход. В цялото негово учение се долавя, от една страна, 
обширна еру диция, широк обсег на знания, могъщ и светъл ум, който ус-
пява да обгърне неимоверно културно богатство, до лавя се изключител-
на енергия на духа, учудваща работоспособност, упорита творческа воля. 
От друга страна обаче изявяват се форми на мислене, похвати и методи 
на наблюде ние и изложение, установки и твърдения, обяснения и откри-
тия, които говорят за безкритична мисъл, за наивен поглед дори, смуща-
ващи здравия смисъл. Най-после, за отбе лязване е една самонадеяност, 
горда самоувереност в значимостта и новостта на научните му творения 
и философ ските му възгледи. Гордото му самочувствие на учен намира 
своята изява в изрази като следните: „Аз скъсах прегра дата, която пре-
чеше на естествениците да възлязат до нача лото на света“; „в тая (моя) 
работа физиката е изложена по такъв начин, че съвсем не прилича на се-
гашните фи зики“; „едва след издаването на тая (моя) работа започва науч-
ната литература, свойствена на славянската нация“ и пр. На места Берон 
укорява западноевропейските физици, нарича ги неуки, теориите им  – 
смешни, безсмислени. Надсмива се на ме теоролози, че дават съчинения 
без научна стойност, дори глупави. Като последица на неговото високо-
мерие може би се явява научният му похват при изработване на своите 
съчине ния: той никъде не цитува, не посочва историята на един или друг 
въпрос, не излага чужди мнения, възгледи на предшественици, понякога 
дори заема някои карти или та блици от съчинения на други автори, без 
да посочва заем ката. Берон овладява научните знания, излага ги в своите 
съчинения и изтъква свои разбирания и схващания. Как европейската на-
ука, в лицето на неговите съвременници, е пре ценила научното му дело? 
За това нямаме достатъчно вести. В тая посока той още не е достатъчно 
проучен от отборници17, чиято дума в случая би имала по-тежко значе-
ние. Мястото му в развоя на европейската наука не е освет лено. Във все-
ки случай, то би могло да се определи с оглед на научните постижения в 
оная област, в която той е работил няколко десетилетия. Отраженията в 
тая област на неговите научни възгледи, изглежда, не са значителни. За-
падна Европа, която е могла да се справи със съчиненията му, излезли на 
френски и немски език, не отрежда в историята на своята научна мисъл 
особено място за него. Дали не му се кривди? Дълг е на тия, които рабо-
тят в кръга на естествените науки, да му дадат съответната преценка. Все 
пак, никой не може да отрече, че Берон е учен, и то не от обикновен ранг. 

 17 отборник – човек, който е от същата специалност, със същите научни интереси; по-
знавач (бел. ред.).



197

Не без основание е изказан възторгът на проф. Беньо Цонев: „Не е ли за 
учудване, че Берон още на онуй време зима за основна сила в света елек-
триката? Още по-чудно е, че той говори вече и за безжичния телеграф“. 
(Д-р Петър хаджи Берович–Берон, Сборник д-р Петър Берон. София, 
1925, с. 67). Не по-малко ценна е отсъдата на проф. д-р Каснер, отборник 
от Берлин, който, като разглежда трудовете на Берона по метеорология, 
завършва: „Изобщо една голяма смелост е, въз основа на тогавашните по-
знания на природата и начините, по които дей ствува електричеството, да 
се създава една велика система по метеорология и ако това най-после не 
се е удало, все пак трябва да се признаят големите заслуги на Берона, че 
той, въоръжен с обширни познания по физика, метеорология и близките 
до тях науки, не е скъпил времето си, за да под помогне науката (Съчи-
ненията на Петър Берон по метеоро логия, Сборник д-р Петър Берон..., 
с. 79). Тая преценка може да се отнесе към всички съчинения на Берона. 
Разбира се, в много точки от неговата научна и философска теория той 
може да бъде решително отречен. Но има нещо, което не може да бъде 
отхвърлено и от най-строгата критика: това е творческата личност.
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Листопад: Месечно литературно списание. Редактор Димитър Бабев,  
Год. XIV, 1933, № VII–VIII, с. 162–165.

Г. Т. ПЕШАКОВ1 И Д-Р П. БЕРОН

Известността на Берона, особено между българите в Румъния, обая-
нието на неговата личност, любовта към просветения българин на-

мира най-ярък израз във възхвално за него стихотворение, написано от 
букурещкия поет Георги Т. Пешаков. Наистина, първата половина на XIX 
век у нас живее с висока представа за личността. Българинът писател, 
общественик, труженик – издигнал се с труд и дарби над своята среда, е 
предмет на особено внимание. Той не само работи в полза на своя народ, 
но е и надежда за по-добри дни за народа, но е и гордост, че и българска 
гръд е откърмила достойни синове. На такова идейно настроение е плод 
одата за Софрония Врачански от Д. Полски, одата за Абдул Меджида от 
Неофит Рилски, одата за Ю. Ив. Ванелина от Г. Т. Пешаков. Тоя наш сти-
хотворец не забравя да възхвали д-р П. Берона. Това стихотворение, не-
известно досега, запазено в ръкопис, е писано в Букурещ, на 1. III. 1837 
година2.

Г. Т. Пешаков, изглежда, познава отблизо делото и личността на Беро-
на. Той е бил в Крайова, там живее, когато пише стихотворението, негов 
брат. Твърде е възможно да е бил познат лично на крайовския лекар П. 
Берон, да е знаел за неговитe научни занимания и духовни интереси. Той 
ще е почувствувал тогава непосредно творческата мощ на Берона, ще си 
е обяснил на каква дарба се дължи Рибният буквар и какво би могло да се 
получи от него, особено когато българският народ чака толкова много от 
просветените свои синове. И той, като своя учител в стихотворството, 
Анастас Ст. Кипиловски, сигурно се учудва защо Берон, така образован 
и изпитал вече силите си в творчески труд, не продължава започнатата 
от 1824 г. пряка служба на българската духовна възмога. Пешаков сякаш 

 1 Изписва се и като Георги Хаджитомов Пешаков (бел. ред.).
 2 Стихотворението е озаглавено: г-ну доктору Беровичу (бел. авт. – Б. Й.).
  В книгата на Пирин Бояджиев „Букурещки съвременници на Петър Берон“ (София, Акад. 

Изд. „М. Дринов“, 2003) е посочено пълното заглавие на одата: Милому цвету славя-
но-болгарского рода, високоученому господину Петру х. Беровичу... (с. 94) (бел. ред.).
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изхожда от мислите на Кипиловски, изказани в превода на Кайдановата 
история, и написва стихотворение, което по своите патриотични основ-
ни тенденции се родее с одата за Юр. Ив. Венелина. Той иска да напише 
възхвална песен, но същевременно и един въззив към Берона да следва 
започнатото дело с Рибния буквар. Одата, изпята за „вечна и искренная 
памят“, е доста дълга. В тридесет четиристишни строфи той изразява в 
тром стих с петостъпен хорей своя възторг пред Берона, преклонението 
си пред миналото на българския народ, жалбата си, че българската майка 
не е достатъчно разбрана от синовете ѝ в нейния зов за просветен подем, 
своя въззив към крайовския лекар да се отдаде на служба на своята ро-
дина. В първата строфа на своята творба поетът моли своя сънародник 
да чуе неговата молба, която разкрива веднага –да започне да служи на 
„славянобългарската муза“. Той няма да се разкайва, тя ще му бъде навеки 
благодарна, ще му се отплати щедро –

Подкачи без стид, не бой се нищо,
труд ще ти плати она обилно!
Ще ти бы на век она захвална!
Нещеш се кая, почни ти само!

За да го убеди в правотата на своята мисия, Пешаков му навежда осно-
ванията си. На Парнас, гдето са „грек, енглез, француз, латинин и немец“, 
няма място за него. Олимп е накитен от тях, музите им няма да разберат 
неговия труд. Изглежда, че тук той загатва за научните работи на Берона. 
Колкото и да го цени, той мисли, че все пак е по-хубаво да не служи на кул-
турния Запад, а на непросветена България. България, която се простира 
от „морето синьо адрийско3 до Черното чак“, е прекрасна земя със славно 
минало, страна, в която живее народ със славянска кръв, чиито сестри са 
Сърбия, Бос на, Далмация, Хърватско, Чехия, Моравия, Силезия, Полша, 
Померания, Русия. Тия реминисценции от Жефаровича и Венелина, раз-
криващи българското и славянското съзнание на Пешакова, не са случай-
ни. Те изпълняват определена идейна функция в творбата – да се обос-
нове, нравствено да бъде оправдан, отправеният зов към Берона. За да 
изчерпи доводите си, поетът напомня и за Унгария, за ко ято Берон знае, 
че е била „илирийска“. В нея има храб ра кръв, тя живее със свои праотци, 
в нея се срещат люде, „кои не любат чуждо“, „права век кои старинства 
рода тражат своего сос пламен жаркий“ – сос такива рад би быти прис-
но, ербо сладко с них ест дружити ся“. По нататък – „славянската муза“ е 
увенчала досега множество глави от чужди народи – в знак на призната 
заслуга. А какво не би дала тя на своя син, ако се върне при нея? Та нима 

 3 Адриатическо море (бел. ред.)
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българската майка, която го е откърмила, с „дарби красни украсила“, не е 
достойна да ѝ служи?

Па така когда славноболгарска
майка те доила, те отрасла,
токмо ной не щеш, да ти заслужиш,
и за нея ти, да се не трудиш?

Съчетал обоснования си въззив, за да спечели не само разума, но и 
сърцето, Пешаков се връща там, от гдето начева своя словесен пристъп. 
„Слушай ти совет, ах, майчин сладок“, казва той на своя сънародник. Ся-
каш подчертава основния мотив в желанията му, в копнежите на родината 
му. Като че ли това е молбата на Неофита Бозвели в Мати Болгария – си-
нът да не из оставя окаяната си майка, да бди над нея, да се грижи за ней-
ната по-добра участ. Съветът, що се отправя към Берона, е мъдър. Защото 
е неизбежна повеля на времето, в него е изразен стремеж на цял народ. 
Берон трябва да се предаде всецяло в служба на народа. Светът ще гледа 
с почуда делото му, ще го сочи с пръст, ще му даде похвала, слава – „на-
града сладка“. След три и повече десетилетия наши поети и стихотворци 
подканят П. Р. Славейкова, по повод на заканата си в „Не пей ми се“, да не 
оставя лирата си – но тогава подканят към дело разочарован от своето 
време, от своето поколение певец. Сега отправят зов към Берона да след-
ва пътя, начертан му от Рибния буквар. И сега, и тогава оба че, е изразено 
съзнанието, че дареният от своя народ трябва да служи със своите дарби 
на общото благо, съобразно със заповедта на времето. Затова и Пешаков 
е смел – зове за подвиг с десет години по-младия от него Берон:

Сладката струна узми у руци,
нея със перце додирни само!
Глас приятний теб ще дà безъ сумне,
Музи, сладкий слух, Славно-Болгарской.
Так свято труд твой, гледающ дивно,
съ перст ще те сочи, показувати!
Чест и похвала сестрите нойни,
слава щaт ти дà! Награда сладка ...!

Стихотворението на Пешакова, сравни ли се с одата му за Венелина, 
добива особен смисъл. Сякаш букурещкият поет иска да каже: чужденци 
като Венелина посвещават силите си на България, а един българин, не 
по-малко даровит, иска да възлезе там, гдето други народи отдавна са из-
плели венец на славата. Не Венелина ли има пред очи, когато пише, че 
„Славянска муза, с нойната сестра Болгарска матер“ „странски до сега не-
бройни глави венчали они, кой им заслужил“? И не той ли не укра сява 
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главата на Венелина с венеца на похвалата? Оттук, от това настроение, от 
идеята да се служи на ро дината, изхождат и корените на патриотическия 
му патос, на хиперболичните му образи, на честите му възклицания.

Ако и да не владее техниката на стиха и да е лишен от езиков и му-
зикален усет, ако и да е далеч от поетичните извори на вдъхновението, 
Пешаков внася в нашата книжнина със своята стихова творба особено 
ценен дар. В нея той дава израз на свои лични възгледи, на едно желание 
на времето, на един култ към творческата личност. Той завършва момент 
от относбата на съвременници към делото и личността на П. Берон.4

 4 Нашият сътрудник, г. проф. Б. Йоцов, е приготвил обширен труд под заглавие: „Д-р 
Петър Берон и неговите съвременници“. Тук поместеното е част от този ценен труд 
(бел. ред –„Листопад“).
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Училищен преглед,  
Год. XXXIII, 1934, № 1, с. 1–40.

Д-Р ПЕТЪР БЕРОН  
И НЕГОВИТЕ СЪВРЕМЕННИЦИI

Петър Берон се явява за пръв път на хоризонта на българската книжни-
на в 1824 г. със своя „Буквар с различни поучения“. Тогава той е на 27 

или 29 години – колкото време трае целият жизнен път на Хр. Ботев. До 
1824 г. нашата книжовна мисъл, откак се начева пробудата на българския 
народ, се представлява от четири-пет имена – Паисий Хилендарски, йе-
росхимонах Спиридон, Софроний Врачански, Йоаким Кърчовски, Кирил 
Пейчинович. Все духовници, калугери и свещеници, които не са превъз-
могнали още завещаната от векове черковнославянска традиция. Всички, 
кой по-малко, кой повече, изхождат от дамаскинска школа, византий-
ско-славянската култура още не е изместена от европейската. Осемнаде-
сетият век, със свои възгледи, идеи и настроения, властвува, и то слабо, 
над тях с това, което може да дойде от Запад, ако и някой от тях да минават 
с живот и дела отсам неговия синор. И ето – при тоя ограничен кръгозор, 
когато България и българският народ са все още забравени, непознати за 
света – да си спомним познанията за тях на Йосифа Добровски, Вартоло-
мея Копитар, Вука Караджич – при тоя кръгозор се откройва звездата на 
първия европеец в българската литература, и то не с друго, а с една книж-
ка за българските училища. Книжка напълно в модерен дух, със светски 
мироглед, с нови педагогични възгледи, с нов български език, която едва 
ли не иска да направи преврат в учебно-възпитателните методи, да внесе 
нова струя в просветното дело на един поробен, изостанал назад, край.

И не е ли странно, че тоя пръв европеец излиза от Котел, от един кът, 
който най-много е отдалечен от Запада. И то от една среда, гдето гръц-
кият език и килийният мироглед са в сила. От едно овчарско семейство, 

 I Студията на Б. Йоцов е публикувана в раздела „Неофициален отдел“ на списанието и е 
съпроводена с богат апарат от коментари и библиографски бележки. За да не се получи 
объркване, бележките на Б. Йоцов остават след текста, както е в оригинала на публи-
кацията, и са предадени с арабски цифри, а бележките и коментарите на редколегията 
са с римски цифри под линия (бел. ред.).
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което със своите нрави е отрицание на европейската култура. Предста-
вете си едно невръстно момче, което учи във Варна абаджийски занаят. 
Сигурно то би станало добър овчар, добър абаджия, ако се върнеше в до-
машното огнище. Но ние го виждаме в Букурещ, в гръцката школа на Вар-
далаха, виждаме го после – в Брашов, в семейството на добрия българин 
Антон Йоанович, домашен учител. Лъх на европейска образованост сти-
га и до него. А когато после отива в Мюнхен, гдето завършва като доктор 
по медицина, той е вече проникнат от духа на един нов свят. Сигурно е 
обаче, че Берон не би могъл така бърже да се издигне в своето образова-
ние, да напредне в жизнения си път, ако нямаше заложби за духовна въз-
мога, ако личността му не биваше подтиквана от характера на времето. 
В неговото лице сякаш, по силата на обстоятелствата, се изявява ярко 
започналият, ако и още твърде слаб, процес у нас на европеизация – си-
реч оная културна вълна, която иде от Запад и изтласква постепенно из-
точновизантийската, и оня устрем на българския народ да се домогне до 
нов светоглед, до нова образованост. Българските изселбиII – в Австрия, 
Румъния и Русия – връзките на български търговци с чужбина, не е могло 
да не хвърлят мост между Европа и България. Но който е на тоя мост, не 
може да не почувствува контраста между Запад и Изток. Тоя контраст, в 
най-острите му форми, долавя болезнено и Берон. Не без основание не-
говият пръв труд се ражда на тая почва. Изостаналостта на българското 
общество сепва Берона: патриотичен жар го подтиква за дело, което да 
примири различията между българския и европейския свят.

И тъкмо в тия усилия на Берона ние виждаме в неговото лице един 
от първите народни будители. Написал еднаж буквара, би следвало да се 
мисли, че той ще следва по-нататък подхванатия път – да работи над це-
лината на българската просвета, като пренася културни ценности от За-
пада в духовния живот на своята родина. Но животът му – и духовните му 
интереси – го изместят от тая посока. Жаждата му за познания го откъсва 
от Крайова, от лекарския кабинет, и го отправя в чужди столици, свързва 
го с Париж. Там, в друга атмосфера, той се предава на чиста наука, без 
оглед на това, дали ще бъде полезен или не на своя народ. Оттук настава 
постепенното му отчуждаване от сънародници и народ. Не че той бяга 
от тях, че не проявява внимание към тяхната участ, не че гасне в своето 
народностно съзнание. Научните му занимания, сложността на пробле-
мите, които си поставя за разрешение, неуморният труд – всичко –това 
придава на живота му друг стил, на личността му  – друг характер. Ев-
ропа го поглъща в своя идеен кипеж, отчуждава го от неговия род  – и 
го издига по върховете на своя духовен полет. Неговите борби, усилията 
му са погълнати всецяло от научни издирвания – и от Кримската война 

 II изселба – изселническа общност (бел. ред.).
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насам родината му остава мил, скъп, но далечен спомен. Не изпада ли 
той в колебание – на кое да служи: на родината си или на науката? Дали 
в душата му не се е разигравала борба между национално и космополит-
но, между българско и европейско, между временно и вечно? И дали тая 
борба не оставя някакви следи? Дали и той, като Микеланджело на Пенча 
Славейков, не е чувал глас в душата си, който му е казвал, че е отстъпник 
от живота, че е изменник на своя дълг? Освен това – не го ли е тревожил 
въпросът, както е смущавал не един учен, на кой език да пише научните си 
съчинения? И не е ли го вълнувало обстоятелство, че е син на малък, беден 
и некултурен народ? Народ, който някога е дал нещо на образоваността, 
а сега, поради особените условия на живота, е вън от строя на борците за 
световен напредък и възход! Нямаме психологична биография на тоя до 
висша степен интересен българин, за да можем да съдим правилно.

А какво става през това време с българския народ? С него се бори не 
един враг. Той воюва на няколко фронта – срещу гърци, срещу турци, дори 
и срещу сърби. Той води сам, неподкрепян едва ли не от никого, гигант-
ска борба – за духовна, материална и политическа независимост. Заста-
нал между Турция и Гърция, между Русия и Европа, той прави опит чрез 
своята интелигенция да използува благоприятно стичащите се обстоя-
телства, за да излезе невредим, цялостен и мощен. Жертвите, които падат 
в борбата, не го сепват – те сякаш вдъхновяват волята му за нови подви-
зи. Дейци и ратници от първата половина на века почиват своя вечен сън 
или изнемогват от умора, негодни вече за живота. Но народът има нови 
звезди, нови кумири. Не се ли крие тук волята му за живот, инстинктът за 
самосъхрана? Какво свръзва Берона с родината му?

Не сме ли в право да запитаме, как се отразява Берон в съзнанието на 
своя народ? Или по-скромно – каква е относбатаIII на съвременниците му 
българи към него, към делото му?

Така поставеният въпрос не задоволява само едно любопитство. Той е 
само момент от по-обща, по-широка проблема – за относбата между лич-
ност и народ, между интелигенция и маса през времето на Българското 
възраждане и времето на борбите за българска национална индивидуали-
зация. По-нататък – тоя въпрос засега отношенията между българския 
народ и Европа, той не може да не се постави там, гдето се иска да се знае, 
как е вървял процесът на европеизацията у нас, как се изместя от българ-
ските земи византийската и турско-ориенталската култура. Не по-малко 
е важен той и за осветление личността и делото на самия Берон. Погледне 
ли се на тях през призмата на поставения въпрос, не може да не се забеле-
жи, че Берон има твърде интересна жизнена и литературна съдба, че в тая 
съдба има нещо доста занимливо и немалко трагично. Най-после – дали 

 III относба (остар.) – отношение (бел. ред.).
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е без значение да знаем, как един народ тачи и цени един от първите свои 
синове?

Д-р Петър Берон става най-напред известен между своите сънародни-
ци през 1824 г. със своя „Буквар с различни поучения“. От 1824 г. до 1871 г., 
когато идва трагичната му смърт, значи около половин век, той е осигурен 
от тоя буквар със завидна известност. Не бива да се забравя, че негова-
та книжка е четена не само от ученици и учители, но и от други, стари и 
млади, из най-разнообразни среди. Освен това, тя има широко разпрос-
транение – до 1862 г. тя претърпява шест изданияIV. Около четиредесет 
години тя властвува в българското училище, изпъква сред педагогическа-
та книжнина, съдействува с учебно-възпитателните си идеи да се развива 
родната култура. Как бива посрещната тя, това личи доста добре от спо-
мените на Петър Иванова, известен на времето си книжовник: „Него вре-
ме се появи първата българска книжка, Рибеното букварче, от покойния 
Петър х. Берович. Българите не можаха да се начудят и нарадват на туй, 
че имаме вече и българска книга, та я разграбиха до една“1. И наистина, 
българите могат да се радват, че имат и „българска книга“, защото това е 
първата напълно светска книга в нашата книжнина. В 1806 г. излиза „Ки-
риакодромион“ на Софрония Врачански, първа печатна българска книга, 
но тя е с религиозно съдържание. До 1824 г. се явяват книги от Йоакима 
Кърчовски и Кирила Пейчинович, но и те са от същия характер. Рибният 
буквар открива нов свят, непознат сякаш на българския читател дотогава. 
С. С. Бобчев казва за него: „Той извиква у мене спомени от детството ми 
преди повече от 60 години! ... Подшит в кожени меки корици, тоя „Буквар“, 
с трите риби в края, ме интересуваше не само за картините, но за всичко – 
което се чете и разбира! ... Скъпи спомени! ... И сега!“2 Ласкавата преценка, 
първа по реда си, от 1829 г., която дава Ю. Ив. Венелин за него, не може да 
не остане непозната на българската интелигенция. Авторитетът на кар-
паторусаV проправя път за още по-голямо обаяние на тая книга. Венелин 
пише: „В 1824 г. издан в Брашов (в Кронштате, в Трансилв.) болгарский 
„Букварь“, церковными буквами, и на болгарском языке, – под заглавием 
„Букварь, с различнИ поучения, собрани от Петра Беровича; за болгар-
ските училища. Напечата ся с помощта Г. Антонова Йоанновича. В годе 
1824. Я не видал ни одной русской азбуки, которую бы можно сравнить 
с достоинством сей книжки, весьма поучительной; изложение статей ея 

 IV До 1862 г. Рибният буквар е издаден 7 пъти: 1824, 1841, 1846, 1847, 1850, 1856 и 1862 г.
(бел. ред.).

 V Карпаторус – Русин (карпато-русин) или рутен – част от етническа група, която гово-
ри русински език. По-голямата част от русините в Украйна наричат себе си украинци. 
Тяхната родина е наричана Карпатска Рутения (Задкарпатска Русия). В българската 
академична история докъм 40-те години на ХХ век е било прието етническият произход 
на Ю. И. Венелин да се изразява с този термин (бел. ред.).
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ясно, слог приятный, показывающий, что болгарский язык гибок для вся-
ких оборотов; сия книжка в 141 стран. К ней прибавлено объявление о 
подписке на следующия книги ...“3. Българските книжовници също така це-
нят високо тоя буквар. Нещо повече – те очакват от Берона други трудове, 
пак в полза на българската учаща се младеж. Освен това те се изказват 
особено благосклонно за личността му изобщо, за неговите дарования, за 
възможността му да работи за българската просвета. Най-характерни са 
отзивите на Анастас Стоянович Кипиловски и Василий Евст. Априлов – 
и двамата почитатели на Венелина, и двамата, бихме казали, от неговия 
идеен кръг. Кипиловски живее в Букурещ, близко до Крайова, гдето ра-
боти като градски окръжен лекар Берон. Дванадесет години след Рибния 
буквар той си спомня за крайовския лекар. Той излиза от общото поло-
жение, че българският народ има даровити синове, известни и в чужбина, 
но нехайни към него: „Нашият народ в днешното време е благополучен с 
няколко особи единоматерни наши братя, дето тия между най-просвеще-
ните народи громко са възхваляват заради високото им учение, а не зная 
за коя причина към своя народ, или по-добре да река, към нас нито са об-
ратат да ни погледнат“4. Този укор на Кипиловски издава не само ранено 
честолюбие, но и ревност за просветата на българския народ. Той се от-
нася и за П. Берона. На същото място, под линия, Кипиловски напомня за 
Рибния буквар на Берона, за неговата жалба там, че няма кой да се наеме да 
улесни учението на българските деца. Трудът на Берона е бил достатъчно 
свидетелство, че от него могат да се очакват и други полезни книги. Може 
да се очаква например, една география, защото има дар и подготовка. За 
пръв път при това се споменава и за научните занимания на Берона – из 
областта на математиката и физиката. Навярно Кипиловски е могъл да до-
чуе за това от крайовски или букурещки българи. Като израз на своите 
надежди, той не забравя да подчертае своята почит към българския учен, 
а също така – и огорчението си, че не е по-щедър с трудове за българска-
та младеж: „Високоучений господин Петър х. Берович (сега Петър Берон) 
окръжен и градски доктор в Крайова, в 1824 лето досадно се провикна в 
предисловието на своя известен „Болгарский буквар“ към сичките наши 
учени и ги намъмра защо ни са найде никой да са упразниVI да улесни нау-
ката на болгарските дечица и като учиниVII опит за това улеснение с рече-
ния букварVIII, засвидетелствува пред лице народа, с това, че ние наистина 
ще можем да имаме полна надежда за да видим и други още благоговорни 
книги, списани или преведени на нашия език от неговото ученомудрие за 

 VI упразня се (остар., диал.) – освободя се (бел. ред.).
 VII учиня (диал.) – създам, сътворя (бел. ред.).
 VIII В оригинала на Кипиловски е: „опит тогис на това улеснявани с речения си Буквар“ 

(бел. ред.).



207

просвещение и на ония дето учат и на ония дето са учат, но сега виждаме 
противно [. . .] Имаме и други високоучени особи достойни да вметнат в 
народната корванàIX не две лепти, но више нещо, но за нещастие наше ни 
са вещи ни в славянския, ни в болгарския наш език. Със една география 
совершено добра, господин доктор Петър Берон може да снабди нас, за-
щото природата най-много за тая наука го обдарила преизобилно, на кое-
то в доказателство служат отличните успехи негови в математическите 
знания“5. Тоя пръв отзив на българин за Берона е доста любопитен и ха-
рактерен. Виждаме, че българските книжовници и интелигенти чакат от 
него нови трудове, искат от него повече внимание към развитието на род-
ната просвета, особено след като се отваря в Габрово през 1835 г. модерно 
училище. Не само в Букурещ, но и в Одеса мислят така. В. Е. Априлов пет 
години след Кипиловски изказва своите съжаления, че Берон не дарява 
българското юношество с нови книги, с които би могъл да увековечи свое-
то име. Ако и да го извинява, все пак той не забравя да му напомни един 
дълг: ,,Г. Берон, издавший „Болгарский буквар“ в 1824 году, мог-бы пода-
рить котелское юношество, жаждущее образования, и другими книгами, 
которыя могли-бы служить и для прочих школ Болгарии. Жаль однакож, 
что его медицинския занятия, по видимому, не оставляють ему времени 
заняться предметами, могущими увековечить у болгар его имя“6 .

От отзивите на Венелина, Кипиловски и Априлова се долавя, че през 
30-те и 40-те години на миналия век се създава култ към личността и де-
лото на Берона.

Тоя култ расне и чрез грижите на Берона за българското учебно дело, за 
българската книжнина, за образованието на някои негови сънародници. 
Така, когато през 1835 г. Априлов и други българи замислят да основат пе-
чатница в Габрово, Берон води разговор със Стефан Богориди, за да улесни 
осъществяването на едно полезно дело7. В писмо от Крайова, отправено 
между 1832–1838 г. до училищното настоятелство в Котел, Берон разкри-
ва следната своя идея: да се основе средищна управа на всички български 
училища, която ще се грижи за просветното дело в страната, ще дава упът-
вания, ще подрежда учителския персонал, ще събира статистични данни, 
изобщо ще ръководи културната политика8. А за да добие ясна представа 
за състоянието на училищата, той търси лице, което да се заеме с изработ-
ка на анкета върху тях, като обходи цяла България. Сигурно от получените 
резултати той мисли да тегли свои заключения9. Той праща учители в Ко-
тел, които издържа на свои средства. Така, през 1846 г. уговаря с Алексан-
дър хаджи Росети, учил се в Страсбург, да уреди в Котел българското учи-
лище. По-късно, през 1854 г., със същата мисия праща в родното си място 

 IX корвана – съкровищница от евр. gorbān „подарък, дар; съкровищницата в храма в Йе-
русалим“ (бел. ред.).
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Ив. Добрович10. В един списък на дарителите за постройка и издръжка на 
училищата в Котел е написано през 1837 г.: „Берон х. Беров, доктор Кра-
йови, 1750 гроша“11. Тия грижи на Берона не могат да не станат известни 
на неговите сънародници. Той отваря на свои средства и училища за де-
вици – в Котел, Шуменъ, Елена, Сливен, Търново и др. Константин Фоти-
нов, ратник и за образованието на жената, в статията си „Возобразование 
женскаго пола“, отдава похвала на Берона, загдето в грижите си не забравя 
и българката: „Женският пол, каквото е создан по словесности равночест-
но сос мужеский, така требува да совершава и должности словесни, да са 
учи, сиреч така каквото и мужеский пол. Ето прочее, поприще за учение 
девическо предлага са и отвара. Благороднейший и преизящный лекар 
господин Петър Берон, Божиею благодатию вдохновен пожертва преиз-
обилно свои милости, и определява да са устроят училища за словесност 
женскаго пола“12. Фотинов не забравя да съобщи, че в Котел има, покрай 
другите училища, „и едно девическо, което преди малко години состави и 
положи наред негово благородие и негова родолюбивейша милост преиз-
ящний лекар господин Петър Берон, родом котленец, и плаща той за това 
училище на учителите“13. За тая известност на Берона като благодетел на 
българското училище подсказва и признанието на Априлова: „Заметим 
еще“, казва Априлов като говори за котленското училище, „что известный 
ученостью их [на котленци] съотечественик, Петър Берон, или Берович, 
ныне окружный доктор в Малой Валахы обещался вносить, и вносить 
ежегодно, в общую кассу училища, тысячу левов“14. И по-късно тая из-
вестност не загасва. Така през 1863 г. български емигрантски лист съоб-
щава: „Г-н д-р П. Берон, от Кралево, жертвова от две-три години насам за 
селските училища в Шумен и в Провадско, сякоя година по 400 жълтици 
австрийски, които изпраща редовно на шест месеца. По причина на това 
негово благодеяние, сега у сякое село ся отвориха училища, и селянчета 
тичат веке като жедни елени на вода, да ся учат“15. Изглежда, че с благоде-
янието на Берона се злоупотребя. В кратка дописка, обнародвана в същия 
лист, като се казва, че Берон праща сума на училищното настоятелство в 
Шумен, което от своя страна ги разхвърля по селата, без всички да заслу-
жават това, се добавя: „Нели и този родолюбец ще поиска, подир малко, да 
види плода им! Какво ще му покажем ний, ако е се тъй работата“16. Някои 
села дори отправят до Берона молба чрез печата. Жителите от с. Сопот, 
Ловчанско, като знаят, че „спасението на всички нас българи е в науката“, 
искат да имат учител, но нямат средства за неговата издръжка. Знаейки, че 
Берон подарява „по няколко жьлтици“ на шуменски села и другаде, молят 
„Негово родолюбие“ да даде и на тяхното село „баре 1,000 турски пари“17. 
Славата на Берона като радетел за българска просвета стига и до най-глухи 
краища. И, разбира се, благодетелят трябва да прави благодеяния, за да 
поддържа блясъка на своето име.
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Берон се откройва и като закрилник на българската книжнина, а също 
и на тогавашни интелигентни синове на родината му. Такъв го знаят не-
говите съвременници и като такъв го уважават. Между спомощници на 
книги и списания често се среща неговото име. При това – той откупува 
по няколко тела. Стига да споменем само някои случаи: в „Математическа 
география“, 1842, на К. ФотиноваX, е посочено, че Берон, лекар в Крайова, 
предплаща за 20 екземпляра; в „Общое землеописание“, 1843, на същия 
автор, стои: „Преискусний доктор г-н Петър Берон (sic!) от Котел – 10 
кн.“XI; в Ив. А.  Богоевата „Всеобща география за децата“, 1843: „Негово 
благородие г-н Петър Барон (sic!) доктор 20 кн.“XII. Читалище „Братска 
любов“ в Букурещ изказва на Берона благодарност чрез печата за пода-
рените му от него книги18. Нему дължат особена признателност издър-
жаните от него българи, като д-р Ив. Селимински, учил се в Атина19, Ни-
колай Павлович, следвал през 1856–1859 в Мюнхенската художествена 
академия20. Тия факти не са могли да не бъдат известни на българската 
интелигенция, на по-образованото общество, на читателската среда. Все-
ки писател е знаел, че ще намери подкрепа у Берона.

Така расне обаянието на Берона, създава се култ към неговата личност, 
към един български просветник. Нещо повече, сред българското по-буд-
но общество стой добре известна фамилията Берон изобщо. Петър Берон 
има родственици образовани, родолюбиви, писатели и благодетели – д-р 
Васил Берон и Стефан Берон, и двамата живели в Румъния. Техните име-
на се срещат често в повременния печат21.

Известността на Берона, особено между българите в Румъния, обая-
нието на неговата личност, любовта към просветения българин намира 
най-ярък израз във възхвално за него стихотворение, написано от буку-
рещкия пиит Георги Т. Пешаков. Наистина, първата половина на XIX век 
у нас живее с висока представа за личността. Българинът, писател, об-
щественик, труженик, издигнал се с труд и дарби над своята среда, е пред-
мет на особено внимание. Той не само работи в полза на своя народ, но е и 
надежда, за по-добри, по-честити дни, но е и гордост, че и българска гръд 

 X Б. Йоцов погрешно посочва К. Фотинов като преводач на книгата. Вж.: Математическа 
география. Преведена от рускийт на новобългарскийт език. Част първа. Одеса, во 
Брауновата типография, 1842. [Превод Иван Богоров]. В Одеса: П. Берон – доктор в 
Крайова (20 екз.). Спомоществователството на книгата е само в Одеса (бел. ред.).

 XI Общое землеописание вкратце за сичката земля. Преведено от Греческий на Славе-
ноболгарский язик, умножено же с распространением и прибавлением многоразних 
потребних областей и сега перво на свят издано трудом Константина Г. Фотинова С. 
Смирна, в типографии А. Дамианова, 1843. В Крайова: Преискусний доктор г. Петър 
Берон от Котел (10 екз.) (бел. ред.).

 XII Всеобща география за децата от [В. Бардовски]. Преведи от руский язик Ив. А. Богоев 
(Ч. 1–3). Белград, в Княжеско-сърбската типография, 1843. В Крайова: Негово Благо-
родие г. Петър Берон, доктор (20 екз.) (бел. ред.).
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е откърмила достойни синове. На такова идейно настроение е плод одата 
за Софрония Врачански от Д. Попски, одата за Абдул Меджида от даскал 
Давида, одата за Ю. Ив. Венелина от Г. Т. Пешаков. Тоя наш стихотворец 
не забравя да възхвали и д-р П. Берона. Това стихотворение, неизвестно 
досега, запазено в ръкопис22, е писано в Букурещ на първи март 1837 год., 
точно два месеца след одата за Венелина. То има следния наслов: „Ми-
лому цвету славяноболгарског рода, високоученому господину Петру х. 
Беровичу, по издания му „Буквар“ на 1824-го года, се а нине нахождающе-
муся високопочитаемому перво врачу кpaйовскаго града, господину П. 
Берону“.

Г. Т. Пешаков, изглежда, познава по-отблизо делото и личността на 
Берона. Той е бил в Крайова, там живее, когато пише стихотворението, 
негов брат. Твърде е възможно да е бил познат лично с крайовския ле-
кар, да е знаел за неговите научни занимания и духовни интереси. Той 
ще е почувствувал тогава непосредно творческата мощ на Берона, ще си 
е обяснил, на каква дарба се дължи Рибният буквар, и какво би могло да 
се получи от нея, особено когато българският народ чака толкова много 
от просветените свои синове. И той, като своя учител в стихотворството, 
Анастас Ст. Кипиловски, сигурно се учудва, защо Берон, така образован 
и изпитал вече силите си в творчески труд, не продължава започнатата 
от 1824 г. пряка служба на българската духовна култура. Пешаков сякаш 
изхожда от мислите на Кипиловски, изказани в превода на Кайдановата 
история. И написва стихотворение, което по своите основни патриотич-
ни тенденции се родее с одата за Юр. Ив. Венелина. Той иска да напише 
възхвална песен, но същевременно и – един възглас към Берона да следва 
започнатото дело с Рибния буквар. Одата, изпята „за вечна и искреная 
памят“, е доста дълга. В тридесет четиристишни строфи той изразява, с 
тром стих в петстъпен хорей, своя възторг пред Берона, преклонението 
си пред миналото на българския народ, жалбата си, че българската майка 
не е достатъчно разбрана от синовете ѝ в нейния зов за просветна въз-
мога, своя въззив към крайовския лекар да се отдаде в служба на своята 
родина. В първата строфа на своята творба поетът моли сънародника си 
да чуе неговата просба, която разкрива веднага – да започне да служи на 
„славянобългарската муза“, да дига в нейната градина „тороне крепки“, 
защото сега тя има най-голяма потреба от него, това му се налага от за-
дълженията му към българския народ. Той няма да се разкайва, тя ще му 
бъде навеки благодарна, ще му се отплати щедро:

Подкачи без стид, не бой се нищо,
Труд ще ти плати она обилно!
Ще ти би на век она захвална!
Не щеш се кая, почни ти само!
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За да го убеди в правотата на своята мисъл, Пешаков му навежда осно-
ванията си. На Парнас, гдето са „грек, енглез, француз, латинин и немец“, 
няма място за него. Олимп е накитен от тях, музите им няма да разберат 
неговия труд. Изглежда, че тук той загатва за научните работи на Берона. 
Колкото и да ги цени, той мисли, че все пак е по-хубаво да не служи на 
културния Запад, а на непросветена България. България, която се прос-
тира от „морето синьо Адрийско до Черното чак“, с прекрасна земя, със 
славно минало, страна, в която живее народ със славянска кръв, чиито се-
стри са Сърбия, Босна, Далмация, Хърватско, Чехия, Моравия, Силезия, 
Полша, Померания, Русия. Тия реминисценции от Жефаровича и Вене-
лина, разкриващи българското и славянското съзнание на Пешакова, не 
са случайни. Те изпълняват определена идейна функция в творбата – да 
се обоснове, нравствено да бъде оправдан отправеният зов към Берона. 
За да изчерпи доводите си, поетът напомня и за Унгария, за която Берон 
знае, че е била „илирийска“. В нея има храбра кръв, тя живее със свои пра-
отци, в нея се срещат люде, „кои не любят чуждо“, „права век кои старин-
ства рода тражат своего с пламен жаркий“ – „с такива рад би бити прис-
но, ербо сладко с них ест дружити ся“. По-нататък „славянската муза“ е 
увенчала досега множество глави от чужди народи – в знак на призната 
заслуга. А какво не би дала тя на своя син, ако се върне при нея? Та нима 
българската майка, която го е откърмила, с „дарби красни украсила“, не е 
достойна да ѝ служи?

Па така когда славноболгарска майка
те доила, те отрасла,
токмо ной не щеш, да ти заслужиш,
и за нея ти, да се не трудиш?

Съчетал обоснования с въззиви, за да спечели не само разума, но и сър-
цето, Пешаков се връща там, отгдето начева своя словен пристъп. „Слу-
шай ти совет, ах, майчин сладок“, казва той на своя сънародник. Сякаш 
подчертава основния мотив в желанията си, в копнежите на родината му. 
Като че ли това е жалбата на Неофита Бозвели в „Мати Болгария“ – синът 
да не изоставя окаяната си майка, да бди над нея, да се грижи за нейната 
по-добра участ. Съветът, що се отправя към Берона, е мъдър. Защото е 
неизбежна повеля на времето, в него е отразен стремеж на цял колектив. 
Берон трябва да се предаде всецяло в служба на народа. Нека вземе лира-
та – той ще плени сърцата на своите братя. Светът ще гледа с жажда де-
лото му, ще го сочи с пръст, ще му даде похвала, слава – „награда славна“. 
След три и повече десетилетия наши поети и стихотворци подканят П. Р. 
Славейкова, по повод на заканата си в „Не пей ми се“, да не оставя лирата 
си – но тогава подканят към дело, разочарован от своето време, от своето 
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поколение певец. Сега отправят зов към Берона да следва пътя, начертан 
му от Рибния буквар. И сега, и тогава обаче е изразено съзнанието, че 
дареният от своя народ трябва да служи с всички сили на общото благо, 
съобразно със заповедта на времето. За това Пешаков е смел – зове за 
подвиг с десет години по-младия от него Берон:

Сладката струна узми у руци,
нея със перце допирни само!
Глас приятний теб ще дà без сумне,
музи, сладкий слух, славноболгарской.

Так свето труд твой, гледающ дивно,
С перст ще те сочи, показувати!
Чест и похвала сестрите нойни,
Слава щът ти дà! Награда сладка...!

Стихотворението на Пешакова, сравни ли се с одата му за Венелина, 
добива особен смисъл. Сякаш букурещкият поет иска да каже: чужденци, 
като Венелина, посвещават силите си на България, а един българин, не 
по-малко даровит, иска да възлезе там, гдето други народи отдавна са из-
плели венец на славата. Не Венелина ли има пред очи, когато пише, че 
„Славянска муза, с нойната сестра болгарска матер“, „странски досега не-
бройни глави венчали они, кой им заслужил?“. И не той ли не украсява 
главата на Венелина с лавъра на похвалата? Оттук, от това настроение, от 
идеята да се служи на родината, изхождат и корените на патриотичния му 
патос, на хиперболичните му образи, на честите му възклицания. Ако и 
да не владее техниката на стиха и да е лишен от езиков и музикален усет, 
ако и да е далеч от поетичните извори на вдъхновението, Пешаков внася 
в нашата книжнина със своята стихова творба особено ценен дар. В него 
той дава израз на свои лични възгледи, на едно желание на времето, на 
един култ към творческата личност. Той завършва един момент от отно-
сбата на съвременници към делото и личността на П. Берона.

Вторият момент от относбата на съвременници към Берона бива из-
разен от статии за него главно от Ив. ДобровичXIII и д-р Ив. Селимински. 
Бихме могли да посочим и портрета на Берона, рисуван от Н. Павловича. 
Берон е открит и представен като учен. Сега става ясно какъв смисъл има 
мълчанието му от 1824 г. насам. Запасявайки се с материални средства, 
той бърза да се обогати и духовно, предава се на научни занимания и се 
нирваXIV в проблеми на западноевропейската наука. Четвърт век почти 
той мълчи и работи безшумно, за да изненада после своите сънародници. 

 XIII Иван Добровски (бел. ред.).
 XIV нирвам се (остар.)– гмуркам се (бел. ред.).
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А тъкмо това смайва мнозина. Българският народ в духовною си развитие 
през тия години отива доста напред – има вече свои училища, със свет-
ски дух, има интелигенция, създава свой периодичен печат, закопнява да 
осъществи някой завети на Паисия – за духовна и политическа незави-
симост. Той се намира в завой – пред него иде ново време с нови нужди 
и задачи. Тоя завой съвпада с научните завоевания на Берона, който в 
своя възход изпреварва пак своята родина. И нищо странно, че в средата 
на българските образовани люде има интелигенти, които се прекланят в 
признание пред неговото дело и пред самия него като учен. Не е случайно 
и обстоятелството, че първи възвестяват за научните му трудове прибли-
жени и облагодетелствувани от него лица.

Пръв Иван Добрович обръща внимание на българския и славянски 
свят върху научните трудове на Берона  – в една своя статия, непосоч-
вана досега в никакъв книгопис – „Доктор Петър Берон“23. През зимата 
на 1850 г. Добрович се среща във Виена с Берона, който оттук отива „в 
ЛондраXV в Париж да печати двете първи части“24 от своите съчинения25. 
Значи, Добрович бива посветен от самия Берон за научните му занима-
ния. Нещо повече, Берон му дава и сведения за приготвените и замислени 
съчинения, разкрива му и своите намерения, иска дори и съвети от него. 
Така, той му дава таблица за реформираната от него азбука, с която на-
пълно се съгласява. Добрович ще да е бил доста изненадан от разкрития-
та, които му се правят. Той го знае за благодетел, а ето го сега – и учен. Той 
се учудва, той се радва, поласкано е приятелското и народностното му 
чувство. И не може да не се почувствува задължен да представи позабра-
вения крайовски лекар пред сънародници и пред славянските си събратя 
в нова светлина – и то с чувство на особена почит и обич. Той знае и какво 
ще бъде нравственото въздействие върху ония, които водят долу, отатък 
Дунава, борба за духовна независимост. Той, който е елински възпита-
ник, но води бой срещу елинизма. Нали на елинската култура трябва да 
се противопостави славянската? Нали трябва да се докаже пред света, че 
българският народ има морални основания да иска да бъде независим. А 
ето – тоя народ излъчва из своите недра люде като Берона! Освен това Бе-
рон може да служи на мнозина българи за пример и назидание! Но Добро-
вич няма да посочи само Берона, той замисля да представи цяла галерия 
от знаменити българи, трудили се за благото на своя народ. И, разбира се, 
започва с Берона. И с него свършва, защото, както знаем, списанието му 
спира скоро.

Времето, в което живеем, казва Добрович е „тежко време“. Но какво 
по-похвално от това, чедата на България, като знаят нейната „крайна 
нужда“, искат „със знаменити трудове и пожертвования да ѝ помогнат“. 

 XV Лондон (бел. ред.).
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И за да не бъде сякаш обвинен, загдето славослови свой приятел той из-
тъква, че е оправдано „общеполезните дела и имена на такива народолю-
биви съотечественици с похвала на сичкия народ да се обявявят, който 
с вечна помен и признателност ще ги увенчае“. Така всички ще разбе-
рат, че българският народ храни благодарност, че той се освобождава от 
мрака, че преди да отдаде любовта и почитта си на когото и да било, той 
размисля и иска да знае, кога и какво добро е сторил за България. Про-
будилото се народностно чувство изисква да се разгласяват имената на 
знаменити добротворци пред българското общество. Ето – един от тях е 
Берон. „Неговите общополени достопохвални дела не са само веществе-
ни, сиреч пенезниXVI (χρηματικαpXVII) пожертвования за народния успех 
към учението“. И Добрович бърза веднага да обяви Берона за учен, чиято 
слава ще бъде гордост не само за българите, но и за всички славяни. Той 
е проповедник на идеята за славянско братство и единение, та затова не 
забравя да спомене и за радостта на славянския свят: „А освен тях, като 
един от най-учените съотечествениц и г-н П. Берон предал се е от ня-
колко години във високи умствени трудове, появлението на които чест и 
слава още има да привлече на народа ни“. Тия съчинения26, „по един нов 
негов состав“, ще обхванат всичките „Естествени знания“, и ще стигнат 
„до една толкоз нечаяна велика знаинска (епистимоническаXVIII) важност, 
щото тя не е възможно да се побере само в Болгария, но ще се paзшири 
по сичкия обширни славянски народ“. След тая хвалебна преценка, която 
дава за Берона, Добрович бърза да изяви националната си гордост. Съчи-
ненията на Берона, които вече почват да се издават, които ще се завършат 
след десетина години, ще покажат, че „славянобългарите“ не са „твърде 
малодостойни“ за вниманието на славянскитe им събратя. А какви са де-
лата на Берона, Добрович по-нататък ще посочи последователно. Може 
би, ако „Mирознание“ не беше спряло, той би разкрил тия дела. Съобщава 
само, че Берон се е погрижил и за усъвършенствуването на българската 
азбука. А никой, според автора на панегирика, „не може по-добре от та-
къв мудър человек да проумей колко важност може да има aзбучното усо-
вершение“27. Тук Добрович открива Берона и като радетел за правописна 
обнова в българския език. Но в що се състои тя, толкова хвалена от него, 
не се знае.

От съдържанието на статията става явно, че Добрович иска да пред-
стави Берона преди всичко като учен, и то голям учен. Не напразно съна-
родниците му чакат от автора на Рибния буквар трудове. Ето тия трудо-
ве идват, но те са от друг характер, те не са за ограничения хоризонт на 

 XVI пенезен (остар.) –паричен (бел. ред.).
 XVII обществени (грц.) –  (бел. ред.).
 XVIII епистимоничен – гносеологичен, свързан с теорията на знанието (бел. ред.).
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България, но затова пък ѝ носят голяма слава. За жалост, съдържанието 
на тия съчинения остава непознато. Дълго българската интелигенция ще 
чува за тях, но какво собствено са те – за нея остава неясно.

Изглежда, сам Берон схваща, че не може да бъде разбиран от съна-
родниците си. Затова дава обяви в български вестници за съчиненията 
си, прави извадки из тях, пише писма до приятели, праща в превод чужди 
отзиви за тях.

Така, през 1863  г. той дава от свое име в „Българска пчела“ следна-
та обява, пратена от Париж, „Hôtel du Louvre“: „Книгите мои, напеча-
тани в Париж, „Déluge et vie des plantes“, „Origine des Sciences“, „Atlas 
cosmobiographique avec texte“, „Atlas météorologique avec texte“, „Physique 
simplifiée“, 4 vol. [срещу всяка книга стои и цената] се продават от книго-
продавецът Malle Bachleier „Quai des Augustins“ № 55“. Тия книги, които 
струват всички деведесет франка, Берон ги предлага само за четири тур-
ски лири. Бидейки убеден, че книгите му трудно ще проникнат в кръгове-
те на образованите българи, той добавя: „Г-н Вениамин пpиe едно тяло от 
вишеозначените книги и е определен от мене, ако намери барем купци за 
двадесет тела да ми пише и да покаже на него да се проводят книгите в Со-
лун ... пак за българите ги оставям сичките за една лира“28. На следната го-
дина на същото място излиза, пак дадена от него обява, в превод на T. Н. 
Ш[ишков], който тогава пребивава в Париж: „Физика, списана за по-лес-
но изучване, според откриването началото на движението и сходството 
от Петра Берон, 4 големи части, сяка от 1000 листа, с много чертежи в 
текста, 1864  г.“29. Следва по-нататък обширен реферат, който дава ясна 
представа за съдържанието на книгата, за основните възгледи на автора, 
за поставените там проблеми за разрешение. За същата книга Берон пише 
писмо на гръцки от Париж през 1864 г. до д-р Ив. Селимински, лекар в 
Болград. В него излага някои свои схващания, но главно – своята висока 
преценка за нея и своята висока представа за себе си като учен: „Едвам 
този месец свърших своята физика в 4 тома... От обема става ясно, че този 
труд е пълен и съвсем нов. След като са изобличени грешките на членове-
те на тукашния institut сега из вестниците се споменува за моята физика. 
Отвън има други, които съобщават истината, затова сетне ще се научите 
добре... Физиката стана истинска наука, а досега беше сбор на описани 
явления от неизвестно начало. Професорите ще срещат, може би, малко 
затруднение, докато отвикнат от старата метода; но такава мъчнотия не 
съществува за тези, които са постъпили право. Тукашните мъдреци раз-
браха, че трябва да почнат отначало тогава, когато мислеха, че са свърши-
ли. Изпращам ти една критика от Boudeaux, напечатана в много вестни-
ци; нея може да обнародва „Пчелата“30, като бъде преведена“31. От това 
свое съчинение Берон праща петдесет екземпляра даром за библиотеката 
на българското училище в Болград32. През 1865 г. на изпита в Централ-
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ното българско училище д-р Ив. Селимински съобщава пред публиката 
на учениците, че ги дарява с „важнейшите и единствени в своя вид съ-
чинения на нашия еднороден г-н д-р Петър Берон“. През 1868 г. той пра-
ща на българското читалище в Букурещ „Братска любов“ „няколко тела 
книги разни от своите съчинения“33. Изобщо, Берон става известен пред 
образованото българско общество като учен, като автор на множество 
научни трудове, като работник, който се цени и от чуждия културен свят. 
Неговата известност става още по-голяма, когато се узнава за ранното 
му завещание, направено в Париж, 1862 г.34 Разбира се, благодетелният 
българин има тук предвид българския народ. През 1868 г. П. Р. Славейков 
го обнародва в своя вестник „Македония“35. А преди това, от три месеца 
време, съобщава, по слух от чужбина, че Берон се е поминал. Слухът бива 
опроверган36 – може би завещанието дава основание да се мисли, че той е 
на път да си вземе сбогом от света.

Всички тия обстоятелства подсказват, че Берон не е безразличен за 
съдбата на своите съчинения в родината си, нещо повече, че има желание 
да проникне с някои свои идеи в душата на български интелигенти, освен 
това, че сънародниците му не го знаят само като автор на един Рибен бук-
вар, но и като голям учен. Десетина години след възславата на Добровича, 
името на Берона като учен изгрява ярко на българския небосклон. За него 
се пише, за него се говори.

Д-р Ив. Селимински на годишния изпит през 1865  г. в българското 
училище в Болград произнася подходно слово – пред ученици, учители 
и граждани. Той използува случая да очертае, между другото, и образа 
на своя благодетел д-р П. Берон. С възторжен тон, с пламенни слова той 
възвеличава там Берона, изтъква го като учен и философ, който е успял 
да реши една от най-трудните проблеми за човешката мисъл, като човек, 
пред когото се стъписва и прекланя Европа, най-после, като българин, 
който е гордост за своя народ. Той е убеден, че с пълно основание говори 
за Берона. Затова подчертава волята у него, а не само дарбата, изтъква, че 
българският народ стига в негово лице най-високата точка в своя устрем 
за самопроява, сочи го за пример на българската упоритост, за назидание 
на младите, които трябва да черпят не само мъдрост и поука от съчине-
нията му, но и вдъхновение за подвиг. Ботев, във възхвалата и преклоне-
нието пред хероичния дух на българина в борбата за политическа незави-
симость, не забравя да отдаде почит на българската „майка юнашка“. Ето 
преди него един образован, културен българин като Селимински отдава 
възхвала на тоя хероичен дух, проявил се чрез Берона в полето на култур-
ните завоевания.

Наистина, не е ли вярно за Селимински, че „доктор Петър хаджи Беров 
днес се счислява в реда на най-учените мъже в нашето столетие“ 37. Ето, 
той иска да убеди своите слушатели: „Тойзи високоучений мъж най-на-
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пред от всеки друг се зае да реши най-трудний въпрос, въпрос, който е бил 
досега предмет за всегдашен спор между учените, сиреч спор за първона-
чалната творческа сила на вселенная и в продължение на тридесетгодиш-
но изучение над тоя предмет, успя да определи природата и свойствата на 
тая сила и математически да изясни причините на всичките явления, тъй 
щото да приведе в система всичко, что е оставало до тогава несвязно и 
разединено“38. По-нататък Селимински определя как се отнася западният 
свят към Берона и делото му: „Трудовете се увенчаха; списанията му са 
издадени на свят и произведоха голямо удивление. Литературни вестни-
ци писаха много за тях и с достойно уважение39. А на 1863 г. мъже учени 
из Германия се отправиха до него с просба, за да им реши някои дотогава 
нерешени недоумения в науката. Из помежду многото други задачи им 
изясни и това, в кое време са се образували всяко едно от петте чувства, 
и с просто научно изяснение и математически доказателства възможа по-
степенно да ги въведе да познаят всяка една от 6-те епохи, в които са се 
произвели всичките неорганически и органически тела“40.

Селимински не би оправдал себе си, загдето споменава в речта си за 
Берона, ако не свърже делото му с българската действителност: „Г-н д-р 
Петър хаджи Беров, от овчарско домочадие, както и мнозина други по-
добни нему съотечественици със средства нищожни, но с воля силна, с 
търпение юнашко и с решение неизменяемо устремен всекоги към глав-
ната си цел“41. Най-после трябва да направи апология на българския на-
ционален гений: „Той доказа със себе си пред света, че не един народ на зе-
мята няма изключително право да производи велики мъже и че напротив 
свещената природа е еднакво наделила всякого человека с Божите дарове 
и го е направила възпримателен на всякаква наука“42. В чудото с Берона 
Селимински вижда благоволението на „Божий промисъл“43. В неговия ус-
пех – успех на културна България44. И напълно е оправдан патетичният 
му възклик: „О, каква радост на роднините му! И каква похвала на целия 
наш народ!“45. Така Селимински включва делото на Берона в общата съ-
кровищница на културните завоевания на българския народ.

Тая преценка, която прави Селимински върху трудовете на Берона, 
се допълня от друга, все така ласкава, възторжена, дадена от чужденец 
в „Réforme scientifique“, 1867. Още в първия брой на това научно списа-
ние непознат за нас автор дава рецензия върху някой творения на нашия 
учен, главно върху първите два тома на „Panépistème“, върху „Le déluge“, 
„Atlas cosmobiographique“ и „Atlas météorologique“46, като излага основни-
те му възгледи, философски и естественонаучни, слагайки при това дело-
то му в историческо осветление. Не бихме се спирали на тая статия, ако 
не я срещаме година след обнародването ѝ във френското списание във 
вестник „Народност“, 1868 г.47, под наслов „Съчиненията на г-н П. Берона 
пред учений француский свят“, придружена с увод от страна на редакци-
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ята. Няма никакво съмнение, че преценката на един френски учен се въз-
приема изцяло от българската интелигенция, и то – с гордост. Това личи 
най-добре от увода към статията. Когато се пръска слух в Цариград, казва 
„Народност“, че Берон е починал, „сички, кои бяха чували малко много 
за безценното име на този наш съотечественик, се натъжиха, защото с 
изгубванието му нашият народ губеше онази светлива звезда, що грееше 
над чуждия хоризонт и служеше на Запад за представител на българската 
способност“. Когато слухът се оказва неоправдан, българите се радват, че 
Берон „юнашки продължава в пътя по научните изобретения в учудва-
ние на Запад и в прославление на българското име“. Патриотичната гор-
дост, обхванала незнайния автор на тоя увод, не спира тук. Тя продължава 
по-нататък своето шествие – призовава имената на други прочули се бъл-
гари, възхваля измъчена в робство България, че ражда достойни за нея 
синове, прекланя се пред българския национален хероизъм: „България е 
била плодовита във всички времена от мъже достойни“, обаче, „навод-
нена от гнусния гърцизъм“, тя е погубила много имена в гръцкото море. 
Пък и днес, когато народът изнемогва в робство, „у нас не са рядкост да-
ровити и способни мъже“. „Сиромашка България, ако и зле смазана под 
азиатския хомот, дава ежегодно свой малък пай мъже образован, и ако 
да не ѝ беше туй зло връх главата, вярно, че мнозина ако не Бероновци, 
то поне Мутевци, Филаретовци щяха да ѝ красят челото, да ѝ бъдат гор-
дост“. Авторът, интелигентен българин, знае за отминалите рано д-р Ди-
митър Мутев и Сава Филаретов, цени ги – но все пак не смее да ги поста-
ви наравно с Берона. Защото, ако не по свой възглед, то поне по чужда 
преценка от Париж, той чувствува, че трудовете на неговия сънародник 
са „дълбокоучени гениални дела“. Затова привежда и чужди статии, за да 
обърне вниманието на българското общество „колко смело и гигантско е 
предприятието на съотечественика ни“48.

Статията, възпроизведена от „Réforme scientifique“, е написана във 
възторжен тон – с тона си тя внушава преклонение пред огромното дело 
на Берона, пред неговия творчески дух. Берон, казва авторът, се впуска 
в разсъждения за човека като следствие – човекът не може да пита, не 
може и да знае за своята причина, за Бога, чието съществуване предпола-
гаме, като Прудона, но не доказваме. Тая мисъл се извлича от Бероновите 
космогонически съчинения – „едни толкова велики дела, на които други 
подобни едвам след векове се явяват“. Веднага след това идва следният 
славослов: „Ний ищем да говорим за гигантските дела, които представя 
на учената публика един отличен мъж, когото ни е проводила България, 
може бити да ни посмали народната гордост, и който, по причина на туй 
белким, и още по следствие на своята скромност и мрак, в който посто-
янствува да живее само и само, за да довърши започнатото си дело, не ще 
има за някое време още оная слава, която му проричат неговите дела за 
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в бъдеще“. Авторът прави смела преценка на трудовете на Берона, обяс-
нява защо не са намерили веднага общо признание, признава, че той се 
чувствува безсилен да се справи с тяхното съдържание и бърза да даде из-
раз на преклонението си пред тяхното величие. Макар да обръщат „твър-
де малко внимание“, те са все пак „твърде извънредни“, за да бъдат един 
ден изследвани, защото в тях са засегнати всички досегашни „естествени 
закони“, като са заменени с други – и то такива, които не се основават 
на хипотези, но могат да се докажат математически. Берон има обширен 
план, за изпълнението на който се изисква „труд колосални“. Колко много 
е трябвало той да прочете, да проучи, да преброди „всичките физически, 
математически и морални науки“ – наистина, това е „чудо, тъй извънред-
но, щото едвам му постига цял човешки живот: човек остава изумен пред 
един такъв монумент на човешкия гений“. Берон дава „една пълна систе-
ма на всемирната природа“, каквато напразно са търсили Птоломеевци и 
Коперниковци, Лапласовци, Хершеловци, Араговци и др. Сложил дело-
то на Берона в историческа перспектива, авторът и: „Той ги надминува 
не само защото пояснява сичките още тъмни места, растурва сичките 
криви предложения, да допълни предшествениците си, но още, защо-
то напротив тия гениални мъже, които са приели вселената, тъй както 
си е, г-н П. Берон се простира до самото нейно образувание и оттука 
изважда сичките закони, доказани изключително със съзерцанието на 
космическите действия“. Каква е заслугата на Берона за развитието на на-
учната мисъл в областта, в която работи той? Тя се крие там, че той не е 
взел природата, собствено вселената, такава каквато си е, а търси нейна-
та причина и законите ѝ, че чрез „съзерцание на космическите действия, 
иска да открие начина, по който всичко това цяло се е образувало – това е 
нещо, което принадлежи на един върховен гений“49. По-нататък, като из-
лага Бероновото учение за създаване на света, авторът казва, че неговата 
система превишава по научна стойност другите, познати до негово време. 
Накрая, спирайки се върху съдържанието на Бероновите съчинения, при-
знал веднага безсилието си да ги прецени, той бърза да подчертае почуда-
та си пред разкрития в тях гений, а също така да изкаже съжаленията си, 
че не са разгласени в печата, за да бъдат известни на по-широк кръг чита-
тели. Твърде е скромен Берон, за да си служи с реклама50. Но „колкото и за 
удивление да бъдат делата“ му, авторът все пак го съветва да не се отказва 
от услугата на повременния печат. Значи, той е чувствувал, че Берон не 
може да бъде популярен, че неговото дело, колкото и да е изключително, 
все пак може да привлече само ограничен кръг погледи. А не е ли скръбно 
такъв труд, плод на дълголетни усилия, да не остави по-трайна следа в 
духовния живот на съвременниците. – Такъв излиза Берон пред съда на 
Европа – загадъчен в устремите си, странен в постиженията си, велик в 
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огромността на знанията си, достоен за преклонение поради волята му за 
подвиг.

Тоя възторжен отзив за Берона не може да остане без въздействие 
върху неговите сънародници. Още повече, че той е в пълно съгласие с 
преценките, които дават за него Добрович и Селимински. Сред българ-
ското общество се слага общо убеждение, че Берон, като учен, е гордост 
за България. За това общо убеждение говори и една статия в „Дунавска 
зора“, може би от В. Д. Стоянова или Д. Войникова – „Великата идея на 
българите да си направят самички едно общо всенародно учреждение за 
по-систематично и по-благоразумно разпространявание просвещението 
между народа си“51. Авторът иска да изложи историята на една идея – по 
повод на основаното през есента на 1869 г. в Браила Българско книжовно 
дружество. Според него, идеята за такова дружество е доста стара. Нейни 
„предизвестителни звезди“ са още Паисий от Самоков и Софроний от 
Котел. За нея са работили още Н. Бозвели, Н. Рилски, В. Е. Априлов, Г. С. 
Раковски и др. Още в 1852 г. К. Петкович и Натанаил Стоянович изработ-
ват в Петербург проект за „Българска матица“. Но високо над всички тия 
български родолюбци се издига д-р П. Берон. Той е най-светлата българ-
ска звезда, най-яркият изразител на българския гений, гордост за народа 
и слава за отечеството. И той не е чужд на тая идея, и той се врежда между 
тия, които радеят за културен възход на българския народ: „А най-светли-
вата и най-голяма звезда от полето на българския гений, която от преди 
половин почти век се появи величествено на българский хоризонт и го 
вече осветли пред цял свят с най-силна светлина – на вечни времена, е 
многоучений и прещедрий наш родолюбец д-р Петър Берон от Котел. Ис-
торията ще има да говори за тоя великий мъж между най-великите мъже, 
най-отличний и в науката първий син българский. Тя ще да говори велег-
ласно и за неговите верни последователи и съпътници“52.

Тая статия, в която, покрай другото, се говори и за Берона, е от осо-
бено значение. Тя за пръв път определя с няколко думи мястото и значе-
нието на Берона в историята на Българското възраждане. Освен това, тя 
е писана тогава, когато се полагат основи на едно културно дружество – 
дали не иска да изкористи тя щедростта на българския учен? С нея се за-
вършва оная преценка, която дава българското образовано общество за 
Берона и неговата научна дейност. От 1850 г., когато се появява първата 
статия за него като учен, до 1869 г., когато се печата тоя последен отзив, 
значи почти две десетилетия, имаме огромния труд на даровития бълга-
рин и няколко преценки, които са, без изключение, в хвалебен тон. Берон 
е изтъкнат предимно, ако не и изключително, като учен, на когото се от-
дава похвала, почит, и любов. Неговият „Буквар с различни поучения“ е 
сякаш вече забравен. Знаят се, чрез обяви, научните му трудове, обаче те 
не проникват сред по-широките кръгове на българската интелигенция. 
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Няколко интелигентни българи, негови приятели и почитатели, обръщат 
внимание на сънародниците му върху голямото му научно дело.

В началото на 70-те години от миналия век българският народ отива 
към нов завой в своето развитие – към реализация на идеала за политиче-
ска независимост. Постигнал духовната си независимост в 1872 г., той не 
може да заспи върху лаврите на своята победа. В това време Берон е вече в 
преклонна възраст – клони към синура на осемдесет лета. Той е завършил 
почти научния си път. И сякаш е забравен от новите поколения – пото-
кът на живота е издигнал нови знамена и нови имена. Времето отминава 
и името му, но не и делото му. Но когато от Крайова се разнася вест за 
трагичния му край през нощта на 21 март, 1871 г., българското общество 
се сепва – пред неговия взор възниква образът на голям българин53. Сега 
Берон се разкрива в цялото си жизнено дело – в областта на просветата, 
на добротворността, на науката. Една цялостна преценка се налага – и тя 
се долавя във вести за неговата смърт, в некролози за него, в статии, пос-
ветени нему. Настава трети момент от относбата на съвременници към П. 
Берона. И тоя момент е не по-малко занимлив от първите два. Ако въз-
гледи, оценки и чувства да са предизвикани от един печален случай, ако 
и мнозина да са се ръководили и от мисълта, че за мъртвите не се говори 
лошо, ако некой да са щедри в излияния на скръб и жал, все пак има една 
истина, която не може да бъде отмината, която трябва да бъде изтъкната.

Най-добре можем да проследим новия момент в българския печат – в 
Румъния и Турция.

Така, най-напред букурещкият в. „Fе1еnarulů“ печата телеграма от 
някой си Данилов от Крайова: „Знаменитий съчинител на повече учеб-
ни издания, доктора П. Берон, тая нощ са удуши. 30 полици сяка по 1000 
жълтици му се зеха. Убийците не се знаят“. Издаваният в столицата на 
Румъния в. „Отечество“ на П. Кисимова обнародва веднага некролог на 
български и влашки по повод на тая телеграма, в който изразява дълбо-
ката си скръб за смъртта на Берона заедно с възмущенията си и негоду-
ването си срещу извършеното покушение. Писан патетично, но искрено, 
сърдечно, той дава висока преценка за личност и дело, разкрива прави-
лен поглед към големия покойник: „Като мълния порази нас и сичките 
наши съотечественици депеша от Краюва в „Fе1еnarulů“. „Злодейска ръка 
грабна от помежду ни учения наш съотечественик, злодейска ръка погу-
би светилото ни, гордостта ни – благодетеля на народа ни – злодейска 
ръка взе живота на многозаслуживший на народното ни Възраждание, 
многозаслуживший на целия учен свят с високите си списания, еднич-
кий в рода си, талантливий наш съотечественик доктора Петра Берона!“ 
По-нататък, като изказва горестта и презрението си към убиеца, авто-
рът пита, какво го е накарало да дигне ръка срещу учения, и дава косвена 
характеристика на Берона, на неговата личност: „Ох! Проклета ръка, ох! 
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Проклета злодейска пъклена душа! А какво искаше ти от беловласий ста-
рец! Какво тя оръжѝ? Сребролюбието му ли? Нечеловеколюбието му ли? 
Какво?!! Какво зло отмъсти в лицето на този старец, който не живееше 
освен за доброто на народа си частно и на человечеството въобще?“ На 
края завършва: „Плачем наедно с отечеството за тази обща загуба, за тази 
жалостна загуба и с въздишка на сърце казваме: вечно упокоение, вечна 
памет, страдалче и народен благодетелю, д-р П. Бероне!“54

Страшното злодеяние, сторено по подбуждения от най-гаден харак-
тер, не може лесно да бъде забравено от сънародниците на Берона. „Оте-
чество“ продължава да осведомява българското общество и по-нататък 
върху него като дава вести под наслов: „За убийството на доктора П. Беро-
на“55. Берон е „велик наш съотечественик“, за когото заслужва да се пише 
много, за чиято смърт би трябвало да се знае нещо повече. Сред създа-
деното настроение по повод печалния негов край, никак не е чудно, че се 
пораждат желания да се увековечи по някакъв начин светлата му памет. И 
наистина, неговият родственик, Стефан Р. Берон, нарежда своевременно 
да се извади сърцето му, да се балсамира и да се запази за вечен спомен56.

Все така бива посрещнато убийството на Берона и от Любена Кара-
велов. И той скърби за убития учен, разкрива образа му в най-светли 
краски, негодува срещу подлото безумие на Теохар Папазооглу, порицава 
остро българските чорбаджии, защото мисли, че и те носят нравствена 
отговорност, тъй като злосторникът е излязъл из тяхна среда, тъй като те 
правят опит да обсебят имота и богатството на един народен благодетел. 
В своя орган „Свобода“, веднага след убийството на Берона, той обнарод-
ва телеграма из Крайова от 23 март. Телеграмата започва с възклика: „Го-
лямо нещастие!“ Като се съобщава, че през нощта Берон е бил удушен, че 
са му били взети тридесет полици, че се подозира в злодеянието да има 
пръст Теохар Папазооглу, на край се чува следния стон: „О, бедно чове-
чество, колко си ти глупаво! Радвайте се прочее вие негови противници, 
Берон вече умря и вие са избавихте от него! О, вие честни и родолюбиви 
българи заплачете и речете: „Вечная памет!“57 Тая телеграма се придру-
жава от статия, писана, както личи от стила ѝ, от Каравелова. Големият 
български публицист изхожда от общото положение, че ако ние бихме 
били така жадни „за свобода и духовен живот“, както сме „лакоми“ за пари 
и физически удоволствия, то щяхме да бъдем „най-великите хора на све-
та“. И веднага се нахвърля на чорбаджиите: „Какви и какви средства не 
употребляват нашите чорбаджии за жълтици!“ И бърза да ги обвини – Бе-
рон, за когото дава най-хубава отсъда, е тяхна жертва: „Ето, че и нашият 
български патриотин и учен мъж, – когото уважава сичка Европа, освен 
назе самите, – стана жертва на користолюбивите и душепродавните наши 
чорбаджии, за които нищо по-светло и по-честно няма на света, освен 



223

техните мангъриXIX“. Каравелов не се страхува да направи и заплахи към 
румънското правителство: „Ние от името на сичкия български народ каз-
ваме, че ако румънското правителство не бъде в състояние да открие тия 
убийци, то ще да ги открием ние, ако румънското правителство се откаже 
да отмъсти на тия гнуснави кръвопийци за Бероновата смърт, то ще да им 
отмъстим ние, т.е. самият народ. Каравелов мисли, че Папазооглу иска да 
заграби мушиятаXX на Берона. А. Берон е завещал богатствата си на наро-
да. Затова продължава: Лъжат се сичките наши чорбаджии, ако мислят, че 
това, щото принадлежи на цял народ, ще може когато и да е да са вземе ... 
Нека г-н Теохар Папазооглу знае, че гласът на цял народ има повече зна-
чение, нежели всичките негови документи“. Той няма да има Бероновата 
мушия. Цял град Крайова знае това ... Повтаряме, народната воля е по-го-
ляма от всякакви документи и трибунали; а народното отмъщение е още 
по-голямо. Но за всичкото това ние ще да поговорим други път, а сега ще 
да повторим само думите на честните крайовски жители: „Вечная памет 
доктору Петру Берону! Проклятие и отмъщение на неговите убийци! Тре-
перете злодеи, – вашият час избива!“58

Каравелов иска да бъде трезв, практичен. Берон е вече мъртъв, но не 
бива да не се изпълни неговата воля, не бива да се лишава народът от за-
вещано нему богатство. И той не забравя да осведомява чрез „Свобода“ 
сънародниците си за това, което става около издирването на убийците 
и около завещанието на благодетелния покойник. Заглавия като „После 
смъртта на д-р Берона“59, „По процеса за завещанието“60, „Важно извес-
тие“61 (пак по завещанието) показват где е насочено неговото внимание. 
Същото показват и дописките от Крайова62. Важното е да се изтъкне, че 
повече от година Каравелов поддържа будно общественото мнение дос-
ежно63 Берона.

На Берона отдава почит и Българското книжовно дружество в Браи-
ла чрез своя орган. Един от членовете на дружеството, д-р Васил X. С. 
Берон, родственик на покойника, печата в „Периодическо списание“ не-
кролог, писан в Болград на 25 април, 1871 год. – „Д-р Петър Берон“. Тук 
се излага накратко животът на Берона, говори се за него като автор на 
Рибния буквар, като благодетел и учен. За научната му дейност се спо-
менава доста бегло. Не е забравена личността на покойника. Сухо, фак-
тично изложение, сдържан стил. Изразява се в началото на некролога 
огорчението и презрението към „злодейската ръка“, като се изтъкват две 
основни качества на Берона – честност и благост. След кратки биограф-
ски вести, авторът казва, че от 1839 година Берон оставя „всяка служба“ 
и се отдава на „изследванието на физико-математическите науки“, с „при-

 XIX мангър (тур. остар. и диал.) – дребна медна монена, гологан (бел. ред.).
 XX мушия (рум.) – голямо земеделско стопанство в Румъния; имение (бел. ред.).
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мерно прилежание“, с „непреклонно постоянство“, „до последния час на 
живота си“. После споменава за Рибния буквар, важен в българската ли-
тература, „принесъл на съотечествениците ни по него време една твър-
де голяма полза, както и всеки това е припознал и засвидетелствувал. . .“ 
Родственикът се чувствува задължен да припомни, че Берон е бил в полза 
на сънародниците си, като ги е дарявал с пари и книги, като е поддържал 
в Котел, родното си място, и в други градове на родината си по десет и 
повече години девически училища, отворени за пръв път от него. Под-
държал е и няколко училища за момчета. Затова покойникът е заслужил 
„вечна благодарност“, „народната ни история ще запише в страниците си 
с неизгладими и златни букви между другите и името на народния си бла-
годетел д-ра П. Берона“. Възгласът му е бил – да помага на сънародниците 
си „чрез веществени средства, за да поддържат учители и учителки“, та да 
могат по-скоро „да се просветят и образоват“. Срещат се няколко думи и 
за учения – „да прави добро на человечеството въобще чрез разновидни-
те си списания на български, френски, немски и гръцки изложени“64.

Това, което не е могъл да каже д-р Васил Берон, го казва няколко ме-
сеца по-късно един от внуците на учения – Стефан Р. Берон. Освен това 
и Българското книжовно дружество отдава сърдечна почит към П. Бе-
рона. В „Дума на българските емигранти“, 1871, редактиран в първите си 
четири броя от Хр. Ботева, в статията под наслова на отдела „Граждан-
ски изглед“ се излага отчет за годишното събрание на Българското кни-
жовно дружество в Браила, станало на 25 юли, 1871 г. Между другото тук 
се съобщава и „следователният факт“: „Господ. Стефан Р. Берон, един от 
внуците на приснопаметния доктор П. Р. Берон, като изрази душевната 
си болка за яко трагическата наистина смърт на покойния си уйкаXXI – с 
много нажален глас прибави: „Братя! Не може инак как по-добре да ви 
свидетелствувам за дълбоката болка що усеща душата ми за злощастния 
си уйка д-р Берона, за тогози общ отец български, освен да ви принеса тук 
неговото собствено сърце, което ви моля да съхраните за вечна му памет, 
и да са закопае всред България, за която д-р Берон беше си дедикиралXXII 
както знаете цял свой живот и цяло състояние свое“. Как посреща друже-
ството речта на Стефана Берона? Как приема неговия дар – сърцето на 
големия българин? – Публиката, казва се по-нататък в „Дума“, „като изра-
зи господину Стефану Берону, най-чувствителните свои благодарения и 
признателства за този безценен подарък, единогласно извика: „Вечна му 
памет д-ру Берону! Бог да го прости!!!“ В същото време се издига глас за 
прошка над убийците: „Ах, братя, да сте уверени, че колкото за доктора 
Берона, него веч Господ го е простил ... по-добре да молим Бога да прос-

 XXI уйко (диал.) – вуйчо (бел. ред.).
 XXII дедикирам – посвещавам (бел. ред.).
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ти греховете на неговите убийци!“ Всички са слисани от този глас, „кой-
то че идеше право от гроба на покойния доктор“, обаче го намират „яко 
праведлив“. Защото, ако има някой тежък грях, това е грехът „вързан на 
врата на неговити свирепи убийци“, които рано или късно трябва да бъдат 
наказани строго, ако не от „правдата човеческа“, то поне от „страшната 
правда Божия, на пред която нищо не може да са скрие в този лъжовен 
свят!“ На края на изложението и „Дума“ изказва благодарност към Ст. Р. 
Берона „за безценния подарък, що направи на Бълг. книж. дружество – и 
като извикнем публично: „Вечна му памет на д-ра Берона, и да му е лека 
пръст. Амин!“65

Негодуването и скръбта, с които се посрeща убийството на Берона, 
минават Дунава и отиват до Цариград. И вестниците, които излизат в 
пределите на Турция, предават скръбната вест, като не забравят да кажат 
ласкави думи за заслужилия българин. Между тия, които отдават почит 
на Берона, стоят Петко Р. Славейков, Иван Найденов и Никола Генович.

П. Р. Славейков в своя вестник „Македония“ още в 1868 г. дава отглас 
на слуха за предивременната смърт на Берона. Слухът не се потвържда-
ва – Берон е жив, работи в Париж. Но Славейков избързва и написва не-
кролог за нашия учен – пълен със скръб, с безкрайна обич и почит към 
него: „С тежка жалост и скръб изпълни сърцето ни слухът, който се раз-
несе тез дение в града ни за смъртта на родолюбивий и ученяйший наш 
сънародник доктора П. Берона в Париж“. По-нататък Славейков изтъква 
заслугите на Берона, особено неговата научна дейност. Ако и да е бил в 
дълбока старост, животът му е още ценен за българския народ, и то не 
само заради благодеянията, които е правил на родното си място и на дру-
ги места в родината си, но и зарад това „че по учението си той беше светла-
та звезда на българский гений между учений свят в Европа“. А какъв учен 
е Берон? – „Като учен и писател се показа пръв и върховен в българската 
книжнина с прочутий си Буквар, а във всемирната по неподражаемите си 
филологически и астрономически списания единствени в рода си по про-
ницаемост, по дълбоките съображения и по математическата си точност, 
с които той се яви достоен съперник на знаменитий Хумболта [не линг-
виста Вилхелм Хумболт, а естественика Александър Хумболт има предвид 
Славейков]. Никой друг не е възвисил на такъв почет българския дух с 
учението си, както той“. Той се включва в редицата „на великите мъже, 
които напоследък даде на българите родината му Котел“66. Завършвайки, 
Славейков мисли, че не е изпълнил достатъчно добре дълга си към един 
голям българин. Затова приканва приятели и познати на Берона да съоб-
щят в „Македония“, какво знаят за живота му. Навярно е замислял да на-
пише по-подробна биография на нашия учен. Никой обаче не се отзовава 
на поканата му. Скоро Славейков бива принуден да опровергае слуха. За-
това пък печата писмо от Берона, с дата Париж, 1867 г., в което се изтък-
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ва, че прави дарение на българските училища, печата и наставления, как 
да се използуват приходите от дарения имот67. Най-после „Македония“ 
предава и съобщението от Крайова, че през нощта на 21 март „убийска 
ръка отнела живота на д-ра П. Берона“. Предава, какво пише влашкия 
„Монитор“ „за убийството на този знаменит наш съотечественик“68. Не се 
прави преценка на делото и личността на Берона – може би, защото това 
е вече направено по-рано.

Други вестници отделят по-малко внимание за Берона по повод на не-
говата смърт. Само „Турция“ на Н. Генович в отдела си „Сякакви неща и 
новини“ съобщава „жална новина“, че д-р П. Берон е удушен в Крайова, 
„и зели от него до тридесет полици, които му дължал Теохар Папазоглу“. 
Прибавя се при това, че „Българският народ изгубя, в лицето на П. Берона, 
един от най-просветените и учените си синове“69. Още по-сух и сдържан 
е и „Право“ на Ив. Найденов, който, като заема от „Отечество“ изложе-
нието върху убийството на Берона, това „жалостно приключение“, съоб-
щава: „Сичките отвъдунавски вестници потвърдиха коварното убийство 
на учения наш съотечественик д-ра П. Берона, но причините и начинът на 
убийството не са добре узнали“70.

Изобщо смъртта на Берона се посреща навсякъде еднакво. Най-сил-
но вълнение извиква тя сред българите в Румъния. Българите в преде-
лите на Отоманската империя, като се съди по некролозите и отзивите 
в печата, едва ли не посрещат тъжната вест със спокойствие, ако не и с 
равнодушие. Вярно, те са погълнати от въпроси важни, въпроси от чер-
ковнонародностен и политически характер. Но това важи и за тия, които 
живеят в чужбина. Смъртта на Берона дава случай да се оцени той като 
човек, културно-просветен работник и учен. Най-ценни са тук отзивите 
на Каравелова, В. Берона и П. Р. Славейкова. Ала и те не изчерпват с подо-
баваща дълбочина и подробност образа на Берона. Има общи преценки, 
общи фрази, бегли линии, но няма обосновано изложение както върху 
значението му за нашето Възраждане, тъй и върху научната му дейност. 
През 50-те и 60-те години има поне опит да се вникне в научния свят на 
Берона, да се характеризира той като учен, да се очертае нравственият му 
лик. Сега, когато той е завършил своя образ като просветник, благодетел 
и учен, когато зад него стои голямо дело, би трябвало да се очаква, че 
ще се пристъпи към обща цялостна преценка, която да затвърди името 
му в съзнанието на народа, в страниците на историята. Дори списания, 
важни за времето си, като „Читалище“, уреждано от такива просветени 
люде като Марко Балабанов, Лазар Йовчев, Т. Икономов и др., не намира 
за уместно и оправдано да даде некролог за скъпия на всички покойник. 
Разбира се, обяснение за тая относба на съвременници, на люде и от нови 
поколения, могат да се намерят. Не само залисите в политико-обществе-
ния живот, не само късно узнаване за смъртта на Берона пречат за по-дру-
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го внимание. Малцина са могли да направят по-основно проучване върху 
делото и личността на Берона. Малцина са имали на ръка неговите тру-
дове. Още по-малко е бил познат животът му. Не е ли за учудване, че един 
П. Р. Славейков, такъв добросъвестен работник на българската книжовна 
нива, моли да му се пратят данни за живота на Берона? Моли, и все пак 
никой, изглежда, не се отзовава на неговия глас!

Тия вести, които приведохме, са достатъчни, за да хвърлят светли-
на върху въпроса, как са се отнасяли съвременниците към делото и ли-
чността на Берона.

Виждаме, че П. Берон е познат сред своите сънародници като автор на 
Рибния буквар, като благодетел и като учен.

Най-добре е известен със своя Буквар. Една книга, доста обичана, как-
то „История славяноболгарская“ на Паисия, както „Кириакодромион“ 
на Софрония. Но ако „Кириакодромион“ нарекоха по името на автора ѝ 
Софроние, книгата на Берона назовават не по негово име, а по името на 
изобразения в нея делфин – Рибен буквар. Като че ли делфинът е по-ва-
жен от човека, който е вложил знание и труд в своето дело. И все пак, 
букварът не позволява да загасне името на създателя му в съзнанието на 
неговите съвременници. Наистина, той не е едничкият, който да се на-
лага като незаменим на общественото внимание – знаят се букварите на 
Василия Ненович, Неофита Бозвели, на Геория Бусилин, Йокима Груев 
и др., ако и между него и тях да се прави разлика по цена. Но и той, след 
1862 год., не излиза повече в ново издание. Така че цели девет години не 
напомня вече за Берона. Той сякаш изиграва своята роля. А и Берон не 
се грижи за неговата съдба. Той би могъл да се поправи, да се нагоди на 
нови изисквания, съобразно с духа на времето. Поради това, че изпрева-
ря рано развитието на българския духовен живот, той може да се задържи 
по-дълго като учебно пособие в училищата, да не остарее бърже. Знаем, 
че препоръчваната в него звукова метода бива приложена години по-къс-
но. Съвременниците не могат да направят сравнителна историческа пре-
ценка, каквато правим ние днес, не могат да определят лесно значението 
му за Българското възраждане.

През първата половина на XIX век Рибният буквар се врежда между 
творенията на Ю. Ив. Венелина, Н[еофит]. Бозвели, Н[еофит]. Рилски, В. 
Е. Априлова. Той изпреваря всички – и тук се крие и едно от основанията 
му за голямото му значение за българската просвета. Но всички дейци от 
това време дават много повече дела от Берона, внасят повече идеи, и то 
не само такива, които засягат просветата, но цялостния духовен живот. 
Освен това някои от педагогичните идеи на Берона бърже се изживяват, 
в смисъл, че се постигат и отминават. Берон не излиза сякаш с идеите си 
вън от стените на класната стая. И колкото и да е уважаван, колкото и да 
е съзнавана ползата от неговата книга, той все пак не прониква така дъл-
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боко в живота на страната, както други книжовници, някои дори много 
по-малко даровити от него. Той няма обаянието през това време, когато 
се гради българската просвета, когато се ускорява възраждането на бъл-
гарския народ, като един Венелин, като един Бозвели или Неофит Рил-
ски, като един Априлов. Защо е това? Защото Берон не следва по-смело 
тая линия на Рибния буквар. Той би могъл да даде още доста други учеб-
ници, да внесе доста нови педагогични идеи, би могъл да вземе по-живо 
участие в просветния живот. И затова – бива надминат по име, по слава – 
от други.

Като благодетел Берон има не по-малка известност. Неговите съвре-
менници преди и след Кримската война – знаят и тачат делата му. Но в 
почитта си, която изразяват, не могат да направят разлика между него 
и други благодетели. Той се слага на една плоскост с тях. Знаят, че да-
ренията, които прави, с наложени от родолюбието му – да помогне на 
своя народ. Когато говорят за родолюбие, сочат Паисия, Софрония, Не-
офит Бозвели, Неофит Рилски, Г. С. Раковски, а не него. Споменуват ли 
благодетели, споменуват Берона, а заедно с него и Ив. Н. Денкоглу, дядо 
Силвестър, М. Кифалов, Козма Тричков, Неделкович, Селимински, Ма-
ринчо Бенли71 „Един друг съотечественик, подобен по родолюбието на 
Г. Маринча Бенли е г-н д-р Петър Берон“72. Друго. Наред с благодарност, 
изказана на Берона за някакъв дар, стои и благодарност за лице, което по 
нищо не може да се сравни с него: „Читалището „Братска любов“ изявява 
сърдечна благодарност към г-на Петра Берона, нашия родолюбив съоте-
чественик в Париж, който благоволи да снабди читалищната библютека с 
няколко тела книги разни от своите съчинения“. Веднага след това – бла-
годарност на „г-на Стойче Хр. Загорски, ученик от тукашното Медицин-
ско училище“73. Най-характерното е, че на други благодетели е отдадено 
по-голямо внимание. Г. С. Раковски в своя „Показалец“ от 1858 год. пе-
чата стихотворение – акростих в чест на Николая Миронович Тошков. 
За същия се обнародва в „Народност“ през 1869 година статия „Българ-
ский меценат“, в която, покрай другото, молят ония, които знаят повече 
за живота му, да съобщят в редакцията, за да бъде написана биографията 
му74. За Маринча Бенли Р. Ил. Блъсков печата статия в „Отечество“ през 
1870 г., гдето се хвали неговото добротворство75. За Тодора Миланович – 
също статия76. Когато умира във Виена (7. III. 1870) в Браила си спомнят за 
него и тъгуват, а В. Д. Стоянов произнася за него поменно слово77. Особе-
но внимание се отделя и за Тодора Минков, за неговия „Южнославянски 
пансион“ в Николаев78. Срещаме статия и за друг „народен благодетел“– 
Андрей Райков от Шумен79. Бихме могли да наведем и други примери, от 
които би могло да се види ясно, че времето чрез своите най-ярки предста-
вители отдава заслужена почит на благодетели в българския просветен 
живот. Но тъкмо затова би трябвало да се очаква, че и на Берона ще стори 
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същото внимание и същата благодарност. А това не виждаме. Би могло да 
се помисли, че Берон – не е такъв благодетел, че поне не е чувствуван като 
такъв, или че, бидейки далече от родината си, е бил далеч и от сърцето на 
тия, които са били задължени да му бъдат признателни. Изглежда, че вто-
рото предположение стои по-близо до истината. Най-после, има и друго 
обстоятелство, което не може да бъде отминато. Берон е скромен, може 
би, и не желае да му се отдава възхвала, или – най-малкото – не я търси, не 
я предизвиква. Той не свързва името си нито с едно крупно благотворско 
дело – както например един В. Е. Априлов – с Габровското училище. Едва 
към края на живота си80 той прави завещание, което става известно и на 
сънародниците му. Гимназията в Одрин, която носи неговото име – се уч-
редява вече след неговата смърт. Габровското училище е факт от значение 
в духовния живот на българския народ. То е свързано с Българското на-
родностно възраждане. И подвигът на Априлова надхвърля далече целта, 
която си поставя. Ето такова дело не смогва да стори Берон – и името му 
остава не така дълбоко сраснало с културния възход на българския народ. 
И името му тук се поставя наред с имената на благотворци като Маринча 
Бенли. Николай Павлович, художникът, който му дължи толкова много, 
дава израз на своята благодарност, като ни завещава портрета му. Други-
те, които са облагодетелствувани, пазят само скъп спомен за него. Значи, 
и като благодетел, д-р П. Берон не дава възможност на своите съвремен-
ници да бъде достатъчно оценен.

Най-слабо е почувствуван Берон от сънародниците си като учен. И 
не е могъл да бъде оценен. Малцина само знаят по-отблизо неговото ог-
ромно дело, а още по-малко люде могат да проникнат по-основно в него. 
Съчиненията му, писани на френски, немски, латински, гръцки, са могли 
да бъдат разбирани от най-ограничен кръг интелигенти. Пък и те про-
никват в доста малко екземпляри сред българското общество. От тия хи-
ляди страници, които написва, той не прави извод, ясен, прегледен, сбит, 
на български, за да може да бъде разбран в основните си идеи от повече 
читатели. Напразно сякаш дава обява за трудовете си, напусто дава из-
ложение за тяхното съдържание. Той не написва дори един учебник по 
физика, по естествена история, по химия – за да прибави поне един лист 
към славата си от Рибния буквар. Не се грижи за популяризация на своето 
учение. И остава затворен в себе си, в творческите си планове и научните 
си идеи, ненужен на времето си духовен аристократ. Неговата величина 
като учен не може да бъде схваната. И бива вреждан между учени като 
един Д. Т. Душанов, Йоаким Груев. Дори и дейци като Марин Дринов, 
Нешо Бончев, Васил Друмев, В. Д. Стоянов, като мечтаят час по-скоро 
българският народ да бъде ощастливен с една Академия на науките, ко-
гато полагат основа на Българското книжовно дружество в Браила, не 
си спомнят за Берона. Знаем, че това Книжовно дружество още при ос-
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новаването си е с мисъл да бъде един ден Българска академия на науки-
те81. А между тия, които се канят да вземат участие в основаването му, 
не виждаме Берона. Не го виждаме и между настоятелите, нито между 
дарителите, още повече, когато се знае неговата щедрост82. Един Виктор 
Григорович – праща дар на Дружеството, а Берон не!83 Васила Попович 
избират за пръв дописен член, а Берона не!84 А не е ли Берон учен? Не 
той ли посвещава цял живот в съвладяване на научна истина? Може да се 
възрази Дружеството е книжовно, сиреч повече историко-филологично. 
Но какво търси тогава Ст. Р. Берон, който е естественик? Явно е, че учени, 
които основават научно дружество, забравят един от големите на това 
време български учени. Един ярък представител на науката като Дрино-
ва, един земляк на Берона като В. Д. Стоянова – забравят човека, който 
се занимава цял живот с наука, тогова, който прави толкова добрини на 
Котел. Знаят, особено по-издигнатите духовни люде, учения, радват се на 
неговите постижения, гордеят се с него, задоволени в народностното си 
честолюбие. Но въпреки изказаната почит към него, въпреки ласкавите 
епитети, с които е удостоен като учен, време и съвременниците не дават 
възможност да проникне трудът на един творчески дух по-дълбоко в бъл-
гарския духовен живот.

Наистина, бихме могли да намерим причини, които изясняват тая 
участ на Берона. Преди всичко, Берон не следва установен път, а прави 
научни открития, сиреч дава свои осветления, свои възгледи, свои разре-
шения на поставени проблеми. При това – оригинални, странни, поняко-
га чудати. При обширни познания, при огромна начетеност, при толкова 
дълбоки проникновения ще срещнете не по-малко и наивни възгледи и 
тълкувания от гледище на днешната наука. Огромността на неговото дело 
не може да привлече по-сериозни умове и по-трудолюбиви сърца. Да не 
говорим, че съчиненията му са писани на чужди езици. Освен това, в ро-
дината му няма подготвени лица да го разберат, малцина се занимават с 
естествени и математически науки. Берон изпреварва с цял век почти ду-
ховните интереси на своите сънародници. Но той не задоволява нуждите 
на момента, желанието на времето. Ако Берон бе в средата на свои друга-
ри, би ли бил безучастен към бурния живот на родината си? Не би ли мо-
гъл да бъде като един д-р Чомаков, като един Кръстевич, като един Марко 
Балабанов, ако и годините да са преклонили гордата му глава. Но той би 
могъл да вземе участие в борбите на своя народ – и в чужбина. Би могъл 
да дигне глас  – на защита, на заплаха, на просба в Европа. И неговият 
глас сигурно не би отзвучал като глас в пустиня. Но той мълчи. И то – 
когато отечеството му има най-неотменна нужда от дейци, защитници и 
вождове като него. Когато животът го зове за подвиг, той търси гатанките 
на вселената със своята „Панепистемия“. Като учен той се откройва през 
втората половина на XIX век. А това време у нас работят и други учени, 
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разбира се, не са еднакви дарби и еднакви воли – Г. С. Раковски, Гавра-
ил Кръстевич, М. Дринов. Но това време издига на своето знаме и други 
имена – П. Р. Славейков и Иларион Макариополски, Л. Каравелов и Хр. 
Ботев. А това значи, издига други възгласи, чака други надежди. Раковски 
и Кръстевич се занимават с наука  – но сънародниците им ги познават 
преди всичко като борци за духовни и политически идеали. Дринова зна-
ят и тачат като учен, ако и той да живее, като Берона в чужбина, ако и да 
няма пряк досег с българска среда. Сравним ли обаче Берона с Дринова, 
по-добре ще разберем положението му като учен. Дринов взема косве-
но участие в духовния живот на родината си: печата статии по български 
вестници и списания, поставя въпроси за разрешение, взима участие в 
книжовни, правописни спорове, полага основи на културни начинания. 
Той пише книги на български и руски, при това, такива, които са от исто-
рически и филологически характер. Значи, има зад себе си цялата исто-
рическа и славистична романтика, има условия да бъде разбран и оценен. 
За това са работили най-малко две поколения. В съчиненията си засяга 
въпроси, които вълнуват българската съвременност, книжовна, общест-
вена и политическа – и той не може да не бъде търсен за консултация, за 
поука и назидание. Така делото на Дринова, ако и за него да не се пише 
много, оставя трайна диря в духовния живот на народа. Неговата наука 
става жива стихия, тя допринася доста много за изграждане на духовна и 
политическа България.

Друго е с Берона. Берон се отчуждава от родината си. Неговото дело 
не се свързва с нея. То не е, по своето естество, с народностни тенденции. 
Той има силни дарби, воля не по-малко от Дринова. Но със своята наука 
той не засяда в духовния живот на страната. Затова и няма онова значение 
за духовната възмога на българския народ, което има Дринов. И, наисти-
на, не е ли странно, да имаш възможности, духовна мощ, да дадеш на своя 
народ толкова много, а да го дариш само – с един буквар! Никой не мисли 
да подценява тук неговото дело. Но като се сравни стореното от Берона 
с извършеното от други, като например Априлов, Неофит Рилски, Кон-
стантин Фотинов, не може да не се съжалява, че не е поискал да се издигне 
високо, високо над тях. А ако не беше Рибният буквар, той, даровитият, 
образованият, ученият, можеше да има толкова значение за възраждане-
то на българския народ, колкото един Никола Савов Пиколо, д-р П. Про-
тич, потънали в чужда култура и останали мъртви за съзнанието на своя 
род. Тук има в литературната участ на Берона нещо безрадостно, бихме 
казали трагично. Можем да обърнем и друга страница. Берон изоставя 
своята служба на народа, като се оттегля от благодатното поле на педа-
гогическа дейност, напуска и своя лекарски пост, отива в Европа – и там 
посвещава целия си останал живот на научни занимания85. Той разкрива 
учудваща енергия, замайваща работоспособност, богата ерудиция, дивна 
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сила на ума, пред която можем да се преклоним, изненадваща амбиция да 
каже ново слово, да внесе своя дан в развоя на западноевропейската нау-
ка, Успява ли той, европеецът, да се издигне до степен на европейски учен? 
Историята на естествените науки, взети в по-широк смисъл, отбелязва 
ли неговото име, още повече когато на времето си западният учен свят не 
е отминавал мълком трудовете му? Резултатите от неговите изследвания 
дават ли основание да се мисли, че тревогите и усилията на творческия 
дух са имали смисъл? Днес нямаме цялостна преценка за огромното му 
дело. Но то не би могло да остане неоценено от представителите на науч-
ната мисъл в Европа. Единичните преценки, отсъдите върху някои само 
негови съчинения, дават представа за тежък, непосилен труд, за голям 
ум, за горд учен, но не и за възгледи и идеи, които правят преврат, кои-
то откриват нови хоризонти, които оставят трайни следи86. Така делото 
му, колкото огромно и ценно, не се съпричастява по-дълбоко с научното 
творчество на Запада, не го вчислява в реда на ония учени, чиито имена 
бележат историята на едно научно развитие. И каква ирония – от такава 
грамада книги, от толкова бляскави знания, от толкова благородни ус-
треми остава днес в съзнанието на неговия народ една малка книжка – 
Рибният буквар, която той забравя, но която не позволява да бъде той 
забравен. Не хлопа ли той на нашата съвест – да бъде показан в истин-
ския си лик?
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Просвета: Издание на Просветния съюз в България,  
Год. I., 1935/1936, №1, с. 129–139.

ВАСИЛИЙ ЕВСТ. АПРИЛОВ 
ЛИЧНОСТ И ДЕЛО

През втората половина на XVIII век, когато се вестяват наченки от на-
родностна пробуда в пределите на българските земи, българският 

народ се изявява през няколко личности и няколко книги. Нито Паисий, 
нито Спиридон, нито Софроний Врачански не създават народностно дви-
жение. Кърджалийските опустошения, незакрепналото още българско 
стопанство и безжизнената вече византийско-ориенталска култура за-
бавят процеса на българското народностно осъзнаване. Дори и първите 
две десетилетия на миналия век протичат безидейно и безплодно. Нито 
Кърчовски, нито Пейчинович, закъснели за времето си просвещенци, 
нито дори Берон, който се явява със своя Рибен буквар малко по-късно, 
не създават духовен подем. Едва от края на 20-те години, след Руско-тур-
ската война през 1828–1829 год., българското народностно възраждане 
засилва своя ход, за да постигне, до Кримската война в 1853 г., неочаквани 
резултати. Наистина, биха могли да се посочат за това доста благоприят-
ни условия. Западни идеи, понесени от крилата на Френската революция 
от 1789 г., проникват в Европа, засягат живота и на Турция. Сломяването 
на еничарите в 1826 г. от Махмуда II, Гюлханският хатишериф от 1839 г. 
на Абдул Меджида, с който се възвестява принципът на равноправие на 
народностите в империята, създаването на редовна турска войска за-
гатват за една просветена воля, която иска да обнови упадащата от XVII 
век насам държава. Българският народ, замогнал се икономически, раз-
брал, че Румъния, Сърбия и Гърция се радват на политическа свобода, 
закопнява за нов живот, като премахне гръцкия гнет и турското робство. 
Народностното му съзнание се засилва и задълбочава. Черковнославян-
ската традиция в духовния му живот се осмисля съобразно с духа на но-
вото време. Приобщаването му към Европа, започнало още от Паисия, 
става бързо. Гръцката образованост, пуснала корени в различни краища 
на българските земи, е в отстъпление. Срещу нея се поставя славянска-
та култура, по-ограни чено – руската, която се оказва плодотворна за за-
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вещаната от Кирила и Методия черковнославянска струя в българския 
духовен живот. Тая струя се подхваща от Паисия, като ѝ се влага и ново 
съдържание. В началото на XIX столетие се засилва пробуждането на по-
робените славянски народи. В устрема си да се изяви, славянският свят 
си създава наука, чрез която иска да се познае. Това е славянската фи-
лология, която прави своите завоевания във всички славянски страни. 
В усилията си да се домогне до разрешението на някои проблеми, тя се 
натъква на българския народ и на неговата земя. От отвлечена наука тя 
става жива творческа стихия, допринася доста много за пробуждането 
и разрастването на народностното съзнание в славянските земи. Вър-
ху нейните основи се създава особен славистичен романтизъм1, богат с 
идеи за национално-творческа дейност. В Русия той намира рано първите 
свои ратници. Тук интересът към българския народ, към езика и мина-
лото му, към земята и бита му, се засилва. Покрай чисто научни въпроси 
възникват културни и политически. В тая славяноведска романтика се 
полагат и първите основи на българознанието. Руските българоведци са 
по-честити от чешките – те разполагат с богато ръкописно наследство на 
старата черковнославянска писменост, имат възможност да правят свои-
те проучвания върху сигурни езикови паметници. Те са и по-близки до 

 1 Изразът „славистичен романтизъм“ съчетава социокултурните и политическите 
послания на отдадените на хуманитаристиката по това време учени и общественици 
в Австро-Унгария и имперска Русия от XIX в. Б. Йоцов набелязва практическата при-
ложимост на научното знание в обществените отношения и политическата реалност. 
Сериозният интерес към изучаването на славянските езици, етносите, тяхната исто-
рия и историческа мисия, който печели все по-голям обществен престиж, е в пряка 
взаимовръзка с националното възраждане на отделните славянски етноси и се осъз-
нава като сериозен инструмент в процеса на тяхната народностна и културно-езикова 
еманципация. В този контекст идеята на В. Априлов за приобщаване на българското 
културно наследство към общото богатство на славянската старина се оказва в основата 
на изключително сполучлива социокултурна стратегия. От една страна, познанието 
за българския етнос и населявания от него езиков и културен ареал допринася едноз-
начно за вписването на българистиката като една от задължителните дисциплини на 
славистичната научна парадигма. (В този смисъл в тази своя статия Б. Йоцов спестява 
факта на изключително слабото познаване на българската култура в славянските и за-
падноевропейските научни среди.) От друга страна, познаването на българския етнос 
в чужда среда закономерно може да провокира различни по своя характер публични 
жестове на славянска солидарност и съпричастие, които гарантират и могат да ускорят 
процеса на народностно (национално) самоосъзнаване по българските земи. С други 
думи, славистичният романтизъм на В. Априлов, както го определя Йоцов, е „заемка“, 
в която се разкрива прагматичен подбор на културно-исторически и политически док-
трини в тяхното предназначение на помощни инструменти в процеса на колективната 
самоидентификация на различни слоеве от българското население през XIX в. Затова 
Б. Йоцов обобщава наследството на Априлов като дългосрочна просветна програма, 
съобразена с актуалната българска действителност, в която съхраняването на общия 
език и история сами по себе си са недостатъчни аргументи предвид актуалните задачи, 
като създаването на образователни средища и независима църковна институция (бел. 
ред.).
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българската земя, пък и до българския народ, чиито преселници живеят 
в пределите на тяхната родина. Първите българоведи в Русия като Восто-
ков и Калайдович, Погодин, Мурзакевич и Савелиев, заедно с Добровски, 
Копитара, Караджича и Шафарика, създават интерес към България, жаж-
да за нейното познаване и откриване пред света. Така, по силата на общи 
духовни течения, които раздвижват славянски земи, българският народ 
бива приобщен скоро и здраво към славянския свят. Последствията от 
това са, че славянството, главно Русия, взема по-живо участие в неговото 
възраждане, в културното му строителство и в духовния му възход. Пър-
вата най-силна връзка между славянския мир и България, между славис-
тичния романтизъм и българското народностно възраждане, е Юрий Ив. 
Венелин.

Вас. Евст. Априлов е нов човек в българския духовен живот. За та-
къв той се подготвя не в Габрово, гдето учението му е доста оскъдно, а 
в Москва и Одеса, в Брашов и Виена, гдето добива светско образование, 
в основата на което лежат класическите езици и хуманитарните науки. 
Образованието му не му послужва за отправна точка на практическа дей-
ност в живота. Недомогнал се до лекарско звание, той става търговец в 
Одеса, но търговец със значителен духовен капитал. В сравнение с не-
говите сънародници в България, той притежава по-богат жизнен опит, 
по-висока култура, по-широк умствен кръгозор. Той преодолява в себе 
си стария килиен мироглед, заживява с проблемите на друга, не робска, 
действителност, насочва дарби и усилия към материално обезпечение, 
ала остава все още сподавен в гръцката образованост. Но все пак в него-
вия филеленизъм2 се долавя ясно и печатът на времето. Тъкмо когато се 
формира характерът му, Гърция води борби за своята независимост, за-
падна Европа носи в душата си хероичния ѝ образ, праща ѝ, чрез някои от 
своите именити поети, своето съчувствие и възхищение. Цели две десе-
тилетия, след като се завръща от Виена, Априлов следва безукорна линия 
на живот, като човек и гражданин, но без да има съзнание за своя дълг 
като българин. По-високото му образование обаче му дава възможност 
да се развие бърже от обикновен търговец към културен деец. Минал вече 
четиридесетгодишна възраст, запознал се в 1831 г. с „Древнïе и нынýшнïе 
Болгаре“3 на Ю. Ив. Венелина, простил се с търговските си предприятия, 
той се опомня, осъзнава се като българин, сиреч – дава простор на своето 

 2 филелелизъм (грц.) – гъркомания (бел. ред.).
 3 Вж. Венелин, Ю. Древние и нынешние Болгаре в политическом, народописном, исто-

рическом и религиозном их отношении к Россиянам”. Москва (3 т. , 1829–1834), Т. 1, 
1829. В. Априлов прочита първия том на труда на Венелин през 1831 г. и от ревностен 
елинофил, който пише писмата до българските си приятели и близки на гръцки език, 
става пламенен патриот и крупен меценат и отдава своите сили и възможности за 
утвърждаване на българското образование, култура и социален напредък (бел. ред.).
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българско съзнание, и навлиза смело и решително в духовния живот на 
своята забравена досега родина. Волева натура, той работи над себе си, 
създава се такъв, какъвто го иска българската действителност, открива 
се с нов нравствен и културен лик. Хуманитарното образование, знание-
то му на старогръцки и новогръцки, латински и отчаст италиански, на 
френски, немски и руски подпомагат и улесняват много благородните 
му усилия. А те се свеждат, казано най-общо: да овладее постиженията 
на славяноведението в негово време, да се създаде като славянски фи-
лолог, в най-широкото значение на думата. Нему му са необходими сега 
такива знания, които биха му дали отговор на много въпроси от българ-
ския минал и настоящ живот. Макар да е позабравил майчиния си език, 
българската кръв го нуди към опознаване на род и родина. И чете такива 
съчинения, които го сближават с най-големите представители на славя-
нознанието. Това, което у него започва Венелин, той го завършва сам. До-
бровски, Ханка4 и Шафарик, Калайдович5 и Востоков6, заедно с толкова 
още други, стават неговите нови учители. Преходът му от елинизъм към 
славизъм не е случаен, нито повърхностен – той засяга дълбоко духовна-
та му същност. Тоя преход трябва да из живее и българският народ. Ма-
кар израсъл духовно в чужбина, Априлов се зачленява бърже в духовния 
развой на българския народ, врежда се между ратниците на българ ското 
възраждане и скоро изстъпва в техния челен отряд, нещо повече – дори 
застава като техен вожд. Той изпреварва Гавраил Кръстевича, чието обра-
зование на правник от Париж бива повече благодатно за високия му сан в 
Цариград. Априлов, следвайки методично своята подготовка, остава ев-
ропеец, но на национална почва. Той скоро се осведомява за положението 
на отечеството си, долавя нуждите и задачите на времето и се залавя за 
работа. И то във важен исторически момент от живота на българския на-
род, в един нов етап от вътрешното му развитие, в началото на 30-те годи-
ни на изтеклото столетие, когато се появяват първите наченки на борбите 
за духовна и политическа независимост. Априлов вярно улучва момента, 
неговият устрем за дейност съвпада с волята за възход у народ и интели-
генция, колкото и скромна по численост и подготовка да е тя. Застанал 
така в началото на едно народностно движение, чийто ход бива прекъснат 
от Руско-турската война през 1877/ 1878 год., той му дава мощен тласък 

 4 Вацлав Ханка (1791–1861) –чешки писател и учен (бел. ред.).
 5 Константин Фьодорович Калайдович (1792–1832) – руски филолог, историк и архе-

ограф. През 1813 г. открива и публикува преписи от съчиненията на Йоан Екзарх – 
старобългарски автор, свързан с Преславската книжовна школа (вж. „Иоанн, экзарх 
болгарский“, 1824) (бел. ред.).

 6 Александр Христофорович Востоков (рождено име Александр-Вольдемар Остенек) 
(1781–1864) – руски поет, филолог славист, археограф. Проучва историята на Кири-
ло-Методиевия език и го определя категорично като старобългарски (бел. ред.).
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с личност и дело. Цялостен и хармоничен, извършил подвиг над себе си, 
като се пресъздава и претворява като воин на българската национална 
идея, той се заема с трудната задача – да претвори и своя народ.

Раб на националната идея, Априлов пренася в България подсказана-
та му от славянския славистичен романтизъм филологично-фолклорна 
и културно-исторична концепция за народността. Народа той намира 
не само в езика и битовата му старина, но и в историята и културата му. 
За Паисия народността едва ли не се изчерпва в езика. Априлов отива 
по-далеч от него. Макар и да не е знаел матерния си език, това е една от 
първите проблеми, която смущава неговото съзнание. За него вече не е 
достатъчно да се говори и пише на български. Той иска да знае какъв ще е 
тоя език – дали старобългарски, черковнославянски или новобългарски. 
Мнозина от неговите съвременници не знаят, че старобългарският език 
не е черковнославянски. Ученик на руските славяноведи, той разгранича-
ва единия и другия. Затова може по-правилно да определи отношението 
на новобългарския към черковнославянския, и да реши разумно въпроса 
какъв трябва да бъде езикът на българската книжовна мисъл. Ако и да 
тачи езика на Кирила и Методия, да се гордее с него като скъпо достояние 
на българския народ, той ясно и недвусмислено застъпва гледището, че 
само езикът на съвременна нему България може да бъде орган на българ-
ската книжнина. Новобългарският език обаче има доста наречия. Необ-
ходимо е да се създаде общ книжовен език, който да обединява всички 
краища на българските земи. Априлов знае, че езиковото единство води 
към народностно единение и сцепление. При опростен правопис, при 
строго обмислена граматика и вещо съставен речник развитието на бъл-
гарския език ще отиде доста напред. Ала колкото и да е развит езикът, той 
не е достатъчен за опознаването на даден народ. Потребно е да се познаят 
и изучат нрави и обичаи, предания и легенди, бит и творчество. Затова 
Априлов подканя сънародниците си да събират народни песни, съставя 
сбирка от тях и намисля да ги издаде в отделна книга. Знае какво е техното 
значение. Не търси в тях толкова художествена красота, колкото матери-
ал за проучване на народа. Чрез тях българският народ би могъл да се из-
яви пред света, както това е вече сторил сръбският и гръцкият. Важното е 
да се напомни не толкова за една песенна традиция, за богато творчество, 
колкото за един народ, който има свой обособен лик. Но не по-малко от 
значение за народността са и нейните културни паметници. Те трябва да 
се събират, да се проучват и да се обнародват. В тях народът ще познае 
своята духовна мощ, ще черпи пример за по-нататъшна дейност. Ръкопи-
си, грамоти, монети, надписи и записки, всичко, което говори за минала 
и сегашна култура, не бива да се остави да бъде унищожено от времето. 
Позивите на Априлова към сънародниците отсам Дунава красноречиво 
говорят не само за любителска страст, но и за високо народностно съзна-
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ние. Неслучайно той отделя особено внимание на културната история на 
отечеството си. Като Паисия и Венелина, той търси проявите на народ-
ността в историчното минало. Времето налага да изтъкне по-голямата 
цена на културните прояви, на които отделя доста място в своите трудове. 
С какво собствено може да се гордее един поробен народ, ако не със свои-
те дела, оставяли трайна диря в историята? За българския народ, унизен в 
собствените си очи, миналото има възпитателно значение. С изяснение-
то на народността Априлов гони по-далечна цел: той търси българина, 
неговата духовна същност, вътрешния му образ. И иска да го открие не 
само за себе си, но и за своите сънародници, и за чуждия свят. Затова 
посочва средствата за неговото окриляне, възвисяване. Упоритостта му 
в тая посока е напълно оправдана. Той знае, че народностно съзнание е 
немислимо без самопознание. А българският народ не се е познавал, ня-
мал е представа за своята земя, за себе си като колективна цялост, за своя 
ход през вековете, за своя бит и култура. Трябвало е да се задълбочи не-
говото съзнание, за да се възмогне до народност. Изтъквайки неговата 
многочисленост в Европейска Турция, той изпитва радост, но тръпне и 
в боязън: какво ще стане с него, ако той не се обедини духовно, ако не се 
просвети нравствено, ако не работи над себе си! Един тревожен въпрос, 
който той не изоставя и не отлага, над който се е замислял всеки по-буден 
и разумен възражденец. Той не надава тревога пред другите, но чертае 
план за дейност, сочи пътища за разрешение.

В търсенето на българската народност Вас. Априлов подхваща смело 
пътя на просветата. Тук той осмисля един Паисиевски завет. Каква трябва 
да бъде тая просвета, как трябва да се организира тя, за да бъде благотвор-
на за българския народ, Паисий не казва. Берон също така ратува за нея, 
но за него тя е предимно школска просвета. Априлов разбира тук просве-
та в най-широк смисъл, която да изхожда от училището, да обхваща всич-
ки слоеве на народа и да задълбочава народностното съзнание. Просвета 
не в рационалистичен, а в романтичен дух. Ратниците ѝ трябва да понесат 
ония идеи, които той прокарва в своите съчинения. В основата ѝ лягат 
българският език, българската история, политическа и културна, геогра-
фията и етнографията. Касае се всъщност за народностна просвета. На 
първо място е било необходимо да се създадат българи с живо народност-
но съзнание, да се подготвят труженици на българската национална идея. 
После – да се намалят размерите на невежеството, да се просвети душата 
на българина, да се приучи той да гледа на света по-разумно и мъдро, като 
се освободи от черковно-килийния мироглед. Да се даде светско, при това 
повече хуманитарно, образование, което не принася практически изгоди, 
но събужда човека и отваря широко погледа за света. Следвайки духа на 
своето време, Априлов замисля още през юний 1832 г. да отвори в род-
ния си град училище. И мисълта му се превръща в дело: през пролетта на 
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1833 г. основите на училището са положени, на 2 януарий 1835 г. то е вече 
открито. Вече само с този подвиг Априлов би могъл да се гордее. Да пре-
одолееш толкова пречки, да се съобразиш с българската действителност, 
да привлечеш за обща работа толкова не особено просветени воли – това 
е дело, което изисква не само такт и умение, настойчивость и твърдост, 
но и верен поглед за нещата, възвисен ум, творчески дух. Но Априлов не е 
само благодетель, той не дава само средства за изграждане на училището, 
но е и негов духовен устроител. Едничък пример в културната история на 
България. Той го прави орган за пропаганда на своите идеи за българска 
просвета. То не е училище само за Габрово, но за всички деца от българ-
ските крайнини, без разлика на съсловен произход и имотно състояние. 
С него Априлов осветява демократическото начало в образованието. То 
е светско училище, то е национално – във висша степен, то е модерно – с 
нов педагогичен дух, то е хуманитарно – с оглед към непосредните потре-
би на българския целокупен живот тогава. Това не е случайно – всичко е 
скроено преднамерено от Априлова. Неговият план отива по-далече: той 
се грижи за учители – за тяхната подготовка, за учебната му програма, 
за учебни по собия, за учебници – и то все в духа на своите схващания за 
просветните нужди на българския народ. Следи неговия развой, проявя-
ва интерес към по-нататъшната негова участ, завещава му своето състоя-
ние, замисля се за неговото жизнено жизнено послание. Чрез него Апри-
лов изтъква ярко и определено не само целите и задачите на българската 
просвета, но и един от основните идеали на българския народ. Той, който 
е подкрепял гръцките бунтовнически намерения, който е духовен участ-
ник в гръцката завера от 1821 г., който е знаел за революционните опити 
в родината си, решително и твърдо, чрез Габровското училище, заявява: 
на българския народ е потребна не революция, а просвета; чрез училища 
трябва да се просвети българският дух, да се осъзнае българският народ, 
да се обедини духовно, да осмисли своя живот. Не че той е враг, поначало, 
на революцията – никъде той не говори против нея. Дори и тогава, когато 
го намесват безосновно в Браилския бунт през 1841 г, той не сипе хули 
срещу съзаклятници и бунтовници. Неговата сдържаност не се дължи 
само на характера му. Той е дълбоко убеден, че е необходимо да се прео-
брази първом духовно българина, преди да се тръгне по пътя на насилия-
та и кървите. Той вярва по вече в мирното развитие, в тихата, но разумна 
и благодатна просветна работа, отколкото в несигурната или временна 
победа на меча. Така той изразява волята на българското възраждане, 
духа на българския национален романтизъм. Габровското училище става 
наистина такова, каквото го е виждал той в своята мечта – люлка на бъл-
гарската култура. Не защото то е било единствено тогава у нас – в него-
вата родина тогава е имало толкова още други училища, килийни, гръцки 
и полугръцки – а затова, че издига и излъчва, прокарва и налага образо-
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вателния идеал на Българското народностно възраждане. Разсадник на 
европейски идеи и възгледи за просвета и образованост, то се вклажда7 
в основата на българския духовен живот в ново време. По негов образец 
се отварят множество други училища в различни краища на България, то 
създава образовани люде, подготвя будна интелигенция с българска ми-
словност, съдействува за разрастването на педагогичната книжнина, съз-
дава условия за разпространение на периодичния печат. Така Априлов 
косвено създава особена насока в българския живот, допринася доста за 
осмисляне на едно народностно движение, проявява се трезв политик на 
културна почва. И ако в България се явяха след Априлова не десет крупни 
революционери, а пет скромни просветители от негов род и дух, които 
биха отворили училища, като Габровското, на запад и на юг в българската 
земя, ако в Цариград би се открила българска гимназия, както замисля П. 
Р. Славейков, или университет, както мечтае Ив. Я. Богоров, българският 
народ, обединен от Охрид до Тулча и от Ниш до Чаталджа, кой знае дали 
би дочакал страш ния свой разлом в Берлин през 1879 г.

Със своята личност и със своето дело Априлов стои в основата на бъл-
гарската национална култура. Просветата, такава, каквато я схваща той, е 
едно от най-могъщите средства за домогване към нея. Културен историк, 
който се е вмислил в миналия и съвременния нему духовен ход на бъл-
гарския народ, той изхожда от историческия момент и чертае главните 
насоки на културно развитие за цял век. Типичен възражденец, той не 
може да не бъде увлечен от процеса на европеизация на българския жи-
вот. Крайните му усилия се свеждат към пълно приобщаване на България 
към Европа. Обаче, имайки вярна диагноза за потребностите на времето, с 
чувство за очевидност и възможност, той никога не отива до крайност, не 
издига в култ всичко европейско, не се отнася безкритично към просветата 
и културата на Западния свят. Той знае добре българската културна из-
останалост, не се надсмива над нея, а се стреми да пресече нейните коре-
ни. Затова мисли, че европейската култура може да се възприеме от бъл-
гарския народ по-лесно чрез посредството на славянството, предимно на 
Русия. Европейски възпитаник, той радее за проникване на руската обра-
зованост в родината му! Не без умисъл съветва и настоява българите да 
изучават руски език, да следват в руски учебни заведения, да се запозна-
ват с руската литература. Защото вижда, че чрез руската култура делото 
на българското възраждане би се ускорило, би се тикнало доста напред. 
Поради стари духовни връзки между Русия и България, поради сродство 
по кръв и език, по-лесно е българинът да възприеме руското, отколкото 
френското или немското. Така европейското ще се приеме, след като е 
минало, погълнато и превърнато, през славянския, през руския дух. Така 

 7 вклажда – помества, поставя в основите на нещо (бел. ред.).
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за Априлова е важно българинът да се осъзнае не само като българин, но 
и като славянин. Пълно народностно самосъзнание е невъзможно, ако 
то не е съпроводено със славянско. В изграждането на новата българска 
национална култура славянската трябва да има особен дял. Славянската 
култура ще спомогне за развитието на българската, няма да я сподави, ще 
ѝ съдействува в борбата ѝ за нейното утвърждение. Чрез нея българите 
ще докажат пред света, особено пред Русия, че те по кръв и по дух са славя-
ни. А славянски изявеното българско народностно съзнание ще спечели 
симпатията на славянския мир. Нали усилията на Венелина се свеждаха 
и към това – да докаже, че българският народ по произход не е татарски, 
а славянски? В тая посока работи и Априлов: когато Русия се убеди, че 
на юг от Дунава живеят славяни, българският народ ще има право и ос-
нование да очаква от нея помощ и закрила, културна и политическа. Тъй 
Априлов се явява идеолог на ново културно движение в България, което 
можем да назовем, съгласно с духа на тогавашното езиково строителство, 
славянизъм. Заставайки решително за нова ориентация на българския 
народ в духовния му развой, Василий Е. Априлов всъщност повежда бор-
ба, идейна, планомерна, обмислена, срещу гръцката образованост и кул-
тура в България, срещу гърцизма и гъркоманията, срещу надвластието 
на Фенер. Проникнатият от гръцка образованост, говорещият предимно 
гръцки, завладеният никога от гъркомания българин изстъпва в защита 
на българската народностна култура. Тук Априлов не се откройва като 
изключително явление, на неговия фронт се нареждат още толкова видни 
българи, въз питаници на гръцки училища. Всички изявяват здравия на-
гон на своя народ, проговорил за пръв път толкова убедително чрез Паи-
сия. Гръцката култура е заплашвала духовната самобитност на българина, 
народностното му съзнание, националния му образ. Какви са средствата 
за борба? Българската култура, доколкото тя се е запазила в своята чер-
ковнославянска традиция, е безсилна да се противопостави на гръцката, 
мощна по стари завети и по нови идеи, проникнали в нея от Запад. Затова 
Априлов изтъква срещу нея славянската, руската, пред чийто широко и 
силно разливащ се поток тя трябва да отстъпи. И Априлов не се излъгва. 
Верен на изходната точка от своята програма за народностна култура, той 
отива по-нататък: заедно със създаване и изграждане на българско на-
ционално училище да се създаде и изгради българска национална църква. 
Още Венелин му подсказва за тая посока на неговата дейност. Априлов 
знае какво иска и какво цели: българска литургия и проповед, български 
йерарси, български патриарх. Национализацията на българската черква 
неминуемо води към откъсването ѝ от гръцката патриаршия. А това зна-
чи да се прояви българският народ като отделна духовна цялост, със свое 
духовно битие, със своя културна физиономия. В градежа на българската 
култура трябва да се внимава: налага се да се вкоренят в нея ония елемен-
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ти, които будят и съхраняват народността, защото само чрез нея българ-
ският народ ще има основание да говори за своето право на самостойно 
съществуване. Бо рейки се срещу гъркоманията в родината си, Априлов 
ра тува за независима българска църква, за българска народностна кул-
тура, за българско народностно самоопределение. И с пълно право той 
може да се вземе за един от първите и най-ранни идеолози на българската 
културна борба за свобода и независимост.

Напуснал на единадесетгодишна възраст родния си край, Априлов не 
го забравя. В своя земен път от 58 години, той отделя само шест за кни-
жовен труд, само шестнадесет в служба на род и родина. Но и тия години 
му стигат, за да изпълни прекрасно своя дълг. Тоя недовършил във Виена 
лекар, изоставил двадесетгодишните си предприятия търговец, се въоръ-
жава с търпение и се отдава на труд, както всеки жаден за подвиг самоук, 
и се създава като български книжовник, като народен будител и духовен 
вожд на своето време, остава трайни следи в духовния живот на своя на-
род, открива се като една от най-ярките личности под българския небо-
склон. Историк и филолог, фолклорист и педагог, той проявява упорита 
воля за културно дело, схваща повелите на българския живот и хвърля 
в него няколко нови идеи, крайно благотворни за развитието на народ 
и култура. Със своите трудове от 40-те години на миналото столетие, с 
училището в Габрово, с преписката, която води дванадесет години със 
сънародници в България и вън от нея, особено с Неофита Рилски, Райно 
Поповича, Ив. Селимински, Илариона Михайловски, Априлов си запазва 
едно от завидните места в историята на своя народ. Видян в исторична 
светлина, той не стои вън от българската културна традиция, подхваната 
от Христофора Жефарович и Паисия Хилендарски, макар и да не е расъл 
сред нея. Нещо повече, той проявява чудна способност да се приспособи 
към живота на родината си, от която се отделя още в невръстни години. 
От Паисия той не е очарован, Софрония не познава. Само Берона знае, но 
вече по-късно. Следователно, за някакво влияние и въздействие от три-
мата големи българи преди него не може и дума да става. И все пак – у 
него има толкова много от тях, че той би могъл да се схване като приз-
ван продължител на делото им. Кои са връзките, които го обединяват с 
предходници, а също – и с останалата му толкова време чужда българска 
среда? Те се крият във възрожденския славистичен романтизъм. Славис-
тичен романтик на българска почва, с оглед на общите идеи, които се въз-
вестяват от тоя романтизъм в славянските страни, той не носи всъщност 
в трудове, преписка и дела нещо ново. Но пренесъл тия идеи в България, 
той наистина се открива като нов човек. Без тези идеи той не би бил та-
къв, какъвто го знаем. Ако бе направил само Габровското училище, той би 
бил само един благодетел, както толкова други, и нищо повече. Но той не 
бива да се схваща и като епигон на Венелина. Никога той не погубва своя-
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та духовна независимост. Тук се таи силата на неговия характер. За да мо-
жем правилно да схванем историческия му подвиг, трябва да го сравним 
с Берона. Крайовският лекар блясва през 1824 г. на българския небосвод 
с Рибния си буквар и изчезва. Той се предава на наука, но се отчуждава 
от своя народ, не взема участие в културното му строителство, не работи 
за духовната и политическата му свобода. И не му липсуват нито сили, 
нито дарби и средства. Априлов, с по-малко заложби и духовни сили, и с 
по-слаби финансови възможности, подхваща изоставения от Берона път, 
създава се с оглед на нуждите на момента и се втурва в културната борба 
на своя народ. И израства в съзнанието на своите сънародници по-голям 
и по-скъп. И ако величието на множество водачески личности се крие в 
долавянето на историческия момент, в разбиране инстинкта на народа, в 
улавяне пулса на обществения живот, и Априлов би могъл да се сметне, че 
притежава нещо от редките им качества. И наистина, когато се намесва в 
духовния живот на родината си, той не прави преврат. Той сварва сравни-
телно подготвена почва. Но той става добър тълкувател на още смътни, 
непрояснени чувства, настроения и идеи. И затова новото у него бива 
добре раз брано и оценено от неговата българска среда. Мястото му сред 
неговите съвременници е ясно: то е едно от първите, нещо повече – то е 
средищно. Вярно е, всички възражденци от първата половина на миналия 
век си приличат, поне в общите насоки на мисълта и делото. Но все пак, 
по-крупните от тях имат своя физиономия: Неофит Рилски и Неофит 
Бозвели. Априлов с пълно право се врежда между тях. Това са тримата 
големи българи, по достойнство и исторически заслуги, като изключим 
Георги Мамарчева, следвал друга линия на живот и дейност, които из-
явяват епохата на българския възрожденски романтизъм. И тия, които 
дохаждат след Априлова – да посочим най-големите: П. Р. Славейков, Г. 
С. Раковски, Иларион Макариополски, Каравелов, Левски и Ботев – не го 
засенчват. Нещо повече, той живее в техните дела и подвизи, ако схванем 
всички като борци за народ и народност. Защото, въпреки неумолимия 
съд на времето, Априлов има няколко исторически заслуги – създаване 
огнище на народностна просвета, насочване българ ското възрожденско 
дело към изворите на руската образованост, подравяне силата на гър-
цизма в България, полагане здрави основи на българската народностна 
култура – заслуги, които се свързват с една възвишена и благородна лич-
ность. Проникнат от съзнанието, че е извършил това, което е могъл, той 
умира вън от България, но остава духом изцяло в нея, влага в духовната 
ѝ съкровищница завети, които са вечни, докато има народ и родина, от-
кройва се като един от творците на нейната история.
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Родина: Списание за българска историческа култура,  
Год. ІІ, 1940, № 3, с. 161–167.

ЕДИН МЕМОАР  
НА АЛЕКСАНДЪР ЕКЗАРХА1

Един от нашите малко известни възрожденци, Александър Екзарх, има 
интересен жизнен път. Роден в Стара Загора през 1812 г., той умира в 

София през 1891 год. Учил се е в родния си град, след това – в гръцко учи-
лище в Букурещ и в немско-маджарско в Пеща. В 1836 год. отива в Париж, 
гдето първоначално изучава математика, а сетне – от 1839 г. – медицина, 
със стипендия от турското правителство. От 1866 до 1876 г. е бил съвет-
ник в турската легация в тоя град. След Освобождението е бил назначен 
за префект на Пловдив. Но тая служба изпълнявал кратко време. После 
става член във Върховното административно съдилище в Източна Руме-
лия. След Съединението на Северна с Южна България той се установява 
в София. В 1888 г. получава народна пенсия (Срв. Юрд. Иванов, Българ-
ский периодически печат, София, 1893, с. 16–17).

В усилията си да подпомогне българското народностно дело Алексан-
дър Екзарх се проявява като просветник, журналист и политик.

В Цариград, гдето дохожда от Париж в 1846 год., той съдействува да се 
издаде разрешение за постройка на българска черква. Съдействува също 
да се отворят училища в пределите на българските земи. Дава напътствия 
и насоки на българската просветна работа, изобщо на българското на-
родностно пробуждане.

В Цариград започва да издава, заедно с Иван Л. Богорова2, „Цариград-
ски вестник“. Богоров урежда вестника три години, а Екзарх – десет. Така 
полага начало на българския политически печат.

Когато пребивава в Париж, не забравя да осведомява видни полити-
чески мъже – френски, английски, австрийски, руски – за положението в 
отечеството му. Той прави защита на българския национален въпрос и в 

 1 Статията е публикувана в рубрика „Вести и бележки“ на сп. „Родина“ (бел. ред.).
 2 Неточно изписване на името на Иван Андреев Богоров (Богоев); той се подписвал и И. 

А. Богоров, Иван Андреов Богоев, също и И. А. Богоев (бел. ред.).
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Лондон, Виена и Петербург, освен в Париж и Цариград. Още във френска-
та столица Ал. Екзарх си създава добри връзки с някои лица от управля-
ващите кръгове. Изглежда, че той е имал по-близки познанства и с някои 
от полските емигрантски среди. Неслучайно, когато френското прави-
телство изпраща с политическа мисия в Турция Бланки, за да се разузнае 
положението там след Нишкото въстание в 1841 год., Екзарх става секре-
тар и преводач на френския академик. Своите впечатления от пътуването 
си в Европейска Турция Бланки изложи в книгата си „Voyage en Turquie 
pendant 1’аnnéе 1841“3, която издаде в Париж през 1843 год. „Когато Чай-
ковски дошел в Париж“, пише Н. Милев, „той се запознал с българите, 
които се учили във френските учебни заведения, и ги турил във връзка 
с видни политически личности; благодарение на това, един Александър 
Екзарх, например, е можал да придружава в България прочутия Бланки, 
дошел да осветли Гизо върху положението на страната след Нишкото въс-
тание; благодарение на това, същият Александър Екзарх е могъл да от-
правя мемоари до френски и други държавници, и един Cyprien Robert4, в 
своите лекции в Сорбоната, да не забравя, че има и българи в семейството 
на славянските народи“ (Т. Грабовски, А. Иширков, Н. Милев, Б. Пенев. 
Полша, България и славянството, София, 1923, с. 74–75).

Изглежда, че сам Екзарх е ценил високо своята политическа дейност, 
своите заслуги към отечеството си. Затова, може би, след Освобождение-
то той поставя своята кандидатура за княз на България.

Не може да се откажат, наистина, заслугите на Александър Екзарха. 
Неговата политическа дейност не е без значение. Голяма е заслугата му 
като уредник на „Цариградский вестник“. Обаче при образованието, кое-
то е притежавал, и при връзките, които е имал, той би могъл, ако би про-
явил по-силна творческа воля, да извърши много повече за доброто на 
своето отечество.

Тук предаваме един от мемоарите5, които Александър Екзарх е изпра-
щал до ръководните политически лица в Европа6. Мемоарът има осем 

 3 „Пътуване из Турция през 1841 година” (фр.). Българско издание: Жером-Адолф Бланки. 
Пътуване из България през 1841 година. София: Колибри, 2005 (бел. ред.).

 4 Cyprien Robert – Сиприан Робер (фр.) (бел. ред.).
 5 мемоар (РБE, остар. книж.)  – писмено изложение по политически, обществен или 

международен въпрос, изпратено до отговорно лице; паметна записка (бел.ред.).
 6 Това е текстът на „Напис ради болгаров...” , писан от Ал. Екзарх на български език и с дата 

23 януари 1843 г. Негов вариант , с дата 24 януари 1843 г. и на френски език, Ал. Екзарх 
подготвя за депозиране пред Фр. Гизо – министър на външните работи на Франция, 
пред посланици на Великите сили и пред посланика на Османската империя в Париж (в 
настоящата публикация Йоцов посочва дата на френския текст 23 ян. 1843 г.). По-къс-
но – през октомври 1843 г. Ал. Екзарх съставя друг мемоар. Екземпляри от „Напис 
ради болгаров” от 23 ян. 1843 г. са налични в БИА НБКМ: ф. 66 „Ал. Екзарх”, ІІ А 1663 
(4л./8 стр.) – на български език и ІІ А 1807 (с дата 24 ян. 1843 г.) – на френски език. В 
ЦДА също има няколко екземпляра в различни архивни фондове.
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страници, излязъл е като литографски отпечатък, писан е с черковнос-
лавянски букви. Съдържа 22 члена, като всеки член е означен със съот-
ветните черковнославянски цифри. Тук печатаме мемоара, като спазваме 
езика и правописа му7. За улеснение, всеки член от мемоара е означен с 
римска цифра. Не поставяме и ударенията върху думите.

Написъ ради Болгарωвъ представлени на Высока-та Порта и петь тѣ 
великъ силы Галлїа, Англїа, Pωccia, Прᴽссїа и Аѵcтpїa!

Алеξандръ Стоиловичь Бойоглᴽ Еξархъ Болгаринъ въ полза на Высо-
ка-та Порта и во име на свои-те братїѧ хрїстїаны, предлага слѣдᴽющы-те8.

  Самият Александър Екзарх още през 1875 г. дарява част от книжната си сбирка, оста-
нала в Цариград, на библиотеката на Българската екзархия (ЦДА, ф. 246к, оп. 1, а.е. 3). 
Документалното наследство на Александър Екзарх е предадено в Архив на Възраж-
дането (днес БИА) през 1908 г. от сина му Иван Екзарх, като за неговото оценяване и 
откупуване е сформирана специална комисия при Министерството на народното про-
свещение (МНП – Вж. „Една похвална инициатива на МНП. Из живота на Александър 
Екзарх“. – Вечерна поща,София, г. VІІІ, № 2591, 19 ноември 1908 г.). (Вж. също и Обзор 
на архивните фондове, колекции и единични постъпления, съхранявани в Български 
исторически архив. Кн. ІІ (от фонд № 28 до фонд № 86). Съст. Б. Константинова, Ст. 
Маслев, Ел. Миладинова, Здр. Нонева, Ел. Павлова, Б. Петкова, А. Райкова, В. Тилева. 
С., 1966, 135–139) (бел. ред.).

 7 Преводът на съвременен български език е извършен от Марияна Цибранска-Костова 
на текста, публикуван в настоящата статия от Б. Йоцов. Езикът на мемоара отразява 
смесица от стар книжовен български език и черковнославянски, каквато е обичайната 
практика през Възраждането. Никъде Б. Йоцов не съобщава откъде взима българския 
текст, за да го публикува.За тази публикация на „Напис..“ той е могъл да ползва екзем-
пляр от ЦДА (ф. 246к „Българска екзархия”, оп. 3, а.е. 458) или екземпляра, съхраняван 
във фонда на Ал. Екзарх в БИА (ф. 66), като лично е изписал целия документ. В статията 
Йоцов твърди, че мемоарът има 22 отделни члена, но в оригинала те са 19, като Йоцов 
приема и раздел „Примечание“ за самостоятелен член, както и следващите два пасажа, 
и им поставя номерация.

  Пръв обръща внимание и коментира „Напис ради болгаров” д-р Начо Планински (Вж. 
Планински, Н. Чърти от животат на Александра Екзарх. Сливен, 1884) – той се приема 
и за пръв биограф на Ал. Екзарх. Ранен коментар на „Напис...“ дава и Иван Д. Шиш-
манов в некролога за Ал. Екзарх (Вж. Д-р И. Д. Ш [ишманов]. Александър Стоилович 
Боев Екзарх (1810–1891). – „Свобода“, г. V, № 643, 9 окт. 1891 г.; № 649, 16 окт. 1891 г.; 
№ 650, 17 окт. 1891 г. (препубликуван е от Радкова, Р. Оценка на един достойно изживян 
живот. Некролог на Иван Шишманов за Александър Екзарх – В: Александър Екзарх и 
българските пътища към Европа: ХІХ – началото на ХХ в. / Alexandre Exarh et les routes 
bulgares vers l`Europe: ХІХ-е – débute du ХХ-е s. Съст. П. Воалери, Г. Вълчев, Р. Михнева. 
Стара Загора, 2007, с. 223–239; също и в Радкова, Р., Гоцева, Д. Посмъртни материали 
за български възрожденски дейци. Т. ІІ. С., 2008, с.183–191, № 179).

  Текстът на „Напис ради болгаров...“ е публикуван за пръв път в: Янков, Т. Александър 
Екзарх: позив от 1842 г. и мемоар от 1843 г. – Българска мисъл, год. ІV, 1929, № 7 – 8, с. 
576–582. В по-ново време вж. Бонева, В. Мемоарът на Александър Екзарх до Великите 
сили от 23 януари 1843 година. – Исторически преглед, 1997, кн. 2, с.58 – 69 (бел. ред.). 

 8 „Изложение заради българите, представено на Високата порта и петте велики сили 
Галия, Англия, Прусия и Австрия! Александър Стоилович Бойоглу Екзарх Българин в 
полза на Високата порта и в името на своите братя християни предлага следното:..“ – 
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I
Болгарїа е едно ѿ най благоωдаренны-те мѣста на землѧ-та: со 
свое-то геωграфїческо положенїе, со своѧтъ многочисленный 
работливый, и добронравный народъ, види се да е призвана на 
едно важно бᴽдᴽще.

II
Болгари те, ако и да са покорени сосъ завоеванїе-то, ѿ Тᴽрцы-те 
ѿ четыри вѣка на самъ, прїематъ обаче Отоманско-то владѣнїе 
като едно сбытое дѣло. Въ това исто-то нихно положенїе ищатъ 
да намѣрѧтъ ωснованїе-то на-своѧ-та свобода да си покажатъ 
народството и да се поᴽчатъ во свои-те правдини.

III
Они желаѧтъ да оучинатъ свое-то отечество свободно и присо-
единено на Тᴽрско-то царство.

IV
За да престанатъ мѧтежи-те, които се частω подигатъ въ Бол-
гарїа должность и полза има Высока-та Порта, както и сички-те 
Силы прїѧтели союзницы и застᴽпници нейны да се изверши по 
слово похвалный Гюлханскїй Хати-Шерифъ, памѧтникъ сочи-
ненъ ѿ великото Решидъ-Пашово остроумїе.

V
Да се проводѧтъ млади Болгари, по просвѣщенны-те земли 
прїѧтели на-высока-та Порта, за да прїдобыѧтъ тамω различны 
знанїѧ, кои-то имъ са нᴽжни и за сегашно-то нихно состоѧнїе, и 
за сички-те ωбстоятелства кои-то полїтїчески-те слᴽчай могатъ 
да породѧтъ въ бᴽдᴽще-то.

VI
Нѣкой-си ѿ тѣхъ да се наᴽчатъ лѣкарство, за да идатъ послѣ да 
ωздравѧтъ села-та и градове-те, въ кои-то много оумиратъ за-
що-то нѣматъ лѣкарѧ.

VII
Нѣкой-други да го наᴽчатъ земледѣлство, като источникъ не-
исчерпаемъ на первобитны-те произшествїѧ. Торговството-то 

пълният превод на документа на новобългарски език е представен в таблицата след 
текста на Б. Йоцов (бел. ред.).



251

и неговы-те въ Болгарїа непосредственны сходства сосъ ближ-
ныте земли хᴽдожества и рᴽкодѣлства-та. За да не се износѧтъ 
новцы-те [парыте] наванъ изъ Царство-то.

VIII
Да се оучредѧтъ нафретъ въ Болгарiа оучилища, гдѣ-то да мога-
тъ дѣца-та да прїемнатъ воспитанїе словесно и работливо.

IX
Това воспитанїе да бᴽде общо или всенародно: защо сички-те 
членове кои-то составлѧватъ единъ народъ, иматъ единъ и то-
ижде конецъ. Воспитанїе-то оубо требᴽва да е еднакво за сич-
ки-те.

X
Требᴽва дѣца-та да се оучатъ не токмо да четатъ, да пишатъ и да 
смѣ-татъ но и да познаватъ хрїстїански-те и граждански-те си 
должности.

XI
Да се напечататъ книги первоначалнагω оученїѧ и да се разда-
датъ даромъ на дѣца-та и на кои-то знаѧтъ да четатъ.

XII
Послѣ да се поощрѧватъ сички-те искᴽства, да се оупотреблѧ-
ватъ полезнω, и да се возмездѧватъ сички-те оуслᴽги ѿ прави-
телството.

XIII
Гражданско-то имъ составленїе като се така оучреди, не ще да е 
веке лесно никомᴽ странномᴽ дѣйцᴽ или агентᴽ да смᴽщава Бол-
гары-те, да ги побᴽждава на бᴽнтованїа: защо тога они ще иматъ 
за исвѣстно оу каквы бы впаднали бѣдствїѧ, ако не бы всегда 
бранили свои-те зашитителны оустановленїѧ.

XIV
Ако ли слᴽчаи-те быха нѣкакъ си промѣнили правителскїатъ 
образъ на отечество-то имъ, имеюще таковы орᴽжїа и можили 
би и тога лесно да се забранѧтъ, и да се оустановлѧтъ препо-
лезнω ради полїтїческо-то равновѣсїе.
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XV
ѿ среда-та на-истїатъ тоѧ народъ требᴽва да се извадѧтъ стїхїи-
те на правителство-то мᴽ и за днешно-то негово состоѧнїе, и за 
онова кое-то Божїа-та Промысль може да мᴽ даде въ бᴽдᴽще-то 
време.

XVI
Требᴽва да оучредѧтъ нафретъ въ Б о л г a р i а, какъ-то и въ 
сичка-та Тᴽрцїа, освенъ первоначални-те, и всенародны дру-
ги оучилища, где-то да се оучатъ младежи-те любословїе-то, 
правленїе-то, новчарство-то или наᴽка-та на зимане-даване-то 
на пары-те и рисованїе-то.

XVII
Требᴽва да се поощрѧватъ наᴽки-те и художества-та, кой-то са 
нᴽждни за сохраненїе-то и оусовершенство-то на единъ народъ.

XVIII
ѿ сички-те наᴽки требᴽва най-паче да се поощрѧватъ правоᴽ-
ченїе-то и правда-та; защо тыѧ са най-способны за да оусовер-
шатъ едного народа. Нравоᴽченїе-то показᴽва человѣкомъ кои 
должности иматъ камъ-то Бога, камъто тѣхъ си, и камъ-то дрᴽ-
ги-те человеци: А колкω-то человѣцы-те познаватъ должнос-
ти-те си, толкω ги по-вече и исполнѧватъ; и колкω-то ги по рачи-
телнω исполнѧватъ толкω по-вече защищаватъ и правдины-те 
си, понеже безъ наслажденїе-то на правдины-те си не могатъ да 
исполнѧватъ должности-те си.

XIX
Най нуждно-то оубо оученїе за мои-те соотечественницы Бол-
гары, послѣ хᴽдожества-та кои-то сохранѧватъ физїческїатъ 
животъ, требᴽва да са наᴽки-те кои-то сохранѧватъ и запазватъ 
нравственыатъ животъ и оусовершаватъ общество-то.

XX
Примѣчанїе. Другъ единъ важный предмѣтъ, на кого-то се при-
зывава попеченїе-то на Высока-та Порта, какъ-то и на оныѧ 
кои-то при неѧ представлѧватъ нейны-те союзницы силы, есть 
слѣдᴽющїо:
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XXI
Да се проводѧть по западны-те державы млади Болгари и Тур-
цы рождени и ѿхранены въ Болгарїа за да наᴽчатъ различни-те 
знанїѧ, кои-то се продаватъ въ тамошны-те высоки оучилища 
гнѣзда на истинно-то просвѣщенїе.

XXII
Высока-та Порта какъ-то и нейны-те союзницы Силы и най-па-
че Францїа, Англїа и Прᴽссїа требᴽва те да спомогнатъ на това 
дѣло со взаимныте свои совѣты и сосъ новчарски средства

Писано на 23 Iаннᴽарїа 1843.
Въ Паришь. А. Еξарховъ

За тоя план на Александър Екзарха не се знаеше по-определено досега. 
Във в. „Марица“ (Пловдив, г. II, 1879, бр. 50 от 19 януарий, с. 1–2), след 
уводната статия, на френски език, се дава едно изложение, пак на френ-
ски език, за да се изтъкне, че напразно се подозира Русия в преднаме-
рена намеса в развитието на българския национален въпрос. Още преди 
Кримската война българите са почнали да се пробуждат. За доказателство 
на това твърдение, обнародва се, за пръв път, един документ, от който се 
виждат желанията на българите. Не се казва какъв е произходът на тоя 
документ9. Обаче от съдържанието му се вижда, че това е същият тоя до-
кумент в по-съществените, политически точки, чийто оригинал тук об-
народваме сега. За тоя документ в „Марица“ се загатва и от Юрдан Ива-
нова в биографската му бележка за Екзарха. В „Марица“ тоя политически 
документ има следния текст, който предаваме заедно с характерното от 
уводната бележка към него:

„Le document suivant, qui est resté jusqu’aujourd’hui inédit, montrera 
que le réveil bulgare date d’une époque bien antérieure au traité de 
Paris. D’après tout ce que nous savons, c’est le premier document 
politique émané de la part des Bulgares, et comme tel mérite sous plus 
d’un rapport d’attirer l’attention de l’observateur politique:

Mémoire
Présenté à la Sublime Porte et aux cinq Grandes Puissances ses 
amies et alliées en 184310.

 9 Препечатаното във в. „Марица” на френски език е откъс, извадка от мемоара на Екзарх, 
и обхваща раздели I–VIII (бел. ред.).

 10 „Следващият документ, останал до днес необнародван, ще покаже, че българското 
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I
La Bulgarie est un pays des plus favorisés par la nature, par sa position 
géographique, sa population compacte et laborieuse et morale. Elle 
semble donc être appelée à jouer un rôle important dans l’avenir.

II
Les Bulgares, quoique soumis aux Osmanlis par la conquête depuis 
quatre siècles, acceptent néanmoins la domination ottomane 
comme un fait. C‘est dans cette position qu’ils veulent rechercher 
les fondements de leur liberté, faire connaître leur nationalité et 
s’instruire mutuellement de leurs droits.

III
Ils désirent réhabiliter leur pays, et lui rendre la liberté tout en 
restant annexé à 1’Empire turc.

IV
Pour que les révoltes qui s’élèvent constamment parmi les Bulgares 
cessent, il est du devoir et de l’intérêt de la Porte et de toutes les 
Puissances ses amies alliées et protectrices, de faire exécuter, 
dans toute la force de termes, le fameux hatti-cheriff de Gulhané, 
monument enfanté par le beau génie de Rechid-Pacha.

V
De cette manière, les Bulgares, au lieu de s’occuper de révolutions 
et de conspirations contre le gouvernement de la Sublime Porte, 
pour recouvrir, leur indépendance, ne chercheront qu’à fonder leur 
liberté sur des lois sages et équitables.

VI
Leur constitution ainsi établieе, il ne sera plus facile à un agent 
étranger de soulever le peuple, de le pousser à la révolte; car ce 
peuple aura la conscience de sa sécurité et des dangers qu’il aurait à 
courir, s’il cessait de défendre ses institutions protectrices.

пробуждане започва много по-рано от Парижкия договор. Доколкото ни е известно, 
това е първият политически документ, създаден от българите, и като такъв той в много 
отношения заслужава да привлече вниманието на политическия наблюдател:

  Мемоар
  Представен на Високата Порта и на петте приятелски Велики Сили, нейни съюзници, 

в 1843 година...” . Преводът от френски на съвременен български език на представения 
от Йоцов текст е направен от Недка Капралова (бел. ред.).
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VII
Que si les événements faisaient changer la face gouvernementale 
de leur pays, munis de telles armes, ils sauraient se défendre et se 
constituer de la manière la plus favorable à l’égard de la balance 
politique.

VIII
C’est du sein de la nation elle-même qu’on doit faire sortir tous les 
éléments, soit du Gouvernement dans l’état actuel des choses, soit 
du Gouvernement que la Providence peut indiquer pour l’avenir.

Paris, le 23 Janvier 1843.

Мемоарът на А. Екзарха може да бъде разгледан от три страни – на-
родностна, просветна и политическа.

За Екзарха българският народ представя обособена вече народност. 
Макар тоя народ, който е многоброен, работлив и добронравен, да жи-
вее в робство от четири века вече, той не е изгубил своето народностно 
съзнание. Значи, Екзарх, който живее в Париж, не е могъл да не бъде по-
следовател на идеята за националността, която романтизмът на Западния 
свят изнася за пръв път по-определено и поддържа на теория и практи-
ка. Същата тая идея, която се изявява от Запад чрез мемоара на Екзар-
ха, се изтъква от Изток чрез делата и трудовете на Венелина и В. Евст. 
Априлова, а в пределите на България се проповядва и насажда от дейци 
като Неофита Рилски и Неофита Бозвели. Така Александър Екзарх чрез 
своя мемоар се съпричастнява с българското възродително движение 
през първата половина на XIX век. И неслучайно той издава своя мемоар 
скоро след Гюлханския хатишериф от 1839 г. и рано преди танзимата от 
1844 год. Както се знае, хатишерифът и танзиматът даваха възможност, 
признавайки права и правдини на християнската рая, да се разрастне на-
родностната идея в границите на българското отечество. Неслучайно Ек-
зарх се позовава на хатишерифа, когато брани правото на своя народ да 
бъде отделна народностна единица.

За да се развива и крепне българската народност, Александър Екзарх 
става глашатай на просветата, на духовното просветление и възвишение. 
Той е еволюционист, революцията му е чужда по характер и идеология. И 
затова, като изхожда от няколко основни идеи, той дава, ясна и проста, 
програма за обучението и възпитанието на българската младеж. Тия идеи, 
в основата си демократични, подсказани му от духовния живот на Фран-
ция, се свеждат към следното: просвещение на народа, чрез общо или 
всенародно училище; обучение в училищата на народен език; безплатно 
учение в първоначалните училища, като учебниците се раздават даром 
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на децата; създаване на интелигенция, с помощта на Турция и на Европа, 
във всички отрасли на знанието; образованието да бъде в дух нравствен, 
християнски, граждански и политически, в смисъл да се привърже бъл-
гарският народ към турската държава, като не се поддава на внушенията 
на чуждите страни, заинтересувани, разбира се. Програмата на Екзарха, 
доста навременна, се очертава така: да се отворят навсякъде в България 
училища, като учителите се ръководят от начала теоретически и практи-
чески. Децата да се учат да четат, да пишат и да смятат, но същевременно 
да им се сочат християнските и граждански задължения. Освен първона-
чалните, трябва да има в България, пък и в цяла Турция, и други всена-
родни училища. Какви ся тия училища, Екзарх не изяснява. Но от някои 
негови изрази личи, че разбира училища средни – общообразователни и 
специални. В тях трябва, според Екзарха, да се изучава любословие (сир. 
филология, хуманитарни науки), правление (сир. гражданско учение), 
новчарство, науката за зимане-даване на парите (сир. банкерство, финан-
сова наука) и рисувание. Не забравя Екзарх и художествата и занаяти-
те. Като общи предмети посочва нравоучението и „правдата“ (етиката, 
гражданското учение), защото те могат да усъвършенствуват един народ. 
Един народ трябва да знае длъжностите си към Бога, но също така и пра-
вата, с които разполага. Интересно е, че Екзарх желае да сближи духовно 
България с Европа. Затова иска да се пращат младежи на Запад, гдето да 
учат по медицина, агрономство, фармацевтика, финанси, изкуство и за-
наятство. Естествено, тия младежи, като завършат учението си, трябва 
да се върнат в отечеството си, за да му бъдат полезни. И, най-после, като 
общо положение в тая учебна програма Екзарх поставя изискването – „да 
се поощряват науките и изкуствата, които са нуждни за съхранението и 
усъвършенствуванието на един народ“. Както се вижда, това е програма, 
внушена, по всичко личи, от отношението, което са имали френските уп-
равляващи кръгове, както и полските емигрантски среди към Турция, 
програма, в която има и скрита политическа мисъл – да се приобщи бъл-
гарският народ към Високата порта и да се примири със своята полити-
ческа зависимост.

Политическата програма на Александра Екзарх е умерена, туркофил-
ска, от гледището на революционерите – реакционна. И тя е внушена от 
Париж. Екзарха не е максималист, нито революционер. Той иска запазва-
нето на Турската империя. Обаче поставя и изнася на преден план бъл-
гарския национален въпрос, който, според него, може да намери разре-
шение най-малко чрез една културна автономия. Вторият и третият член 
от неговия мемоар са ясни. Българският народ приема отоманското вла-
дичество като свършен факт. Съобразявайки се с действителното си по-
ложение, той иска да оформи своята народност, да получи своите правди-
ни, нещо повече – своята свобода, да види своето отечество свободно, 
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обаче присъединено към Турската империя. Екзарх не изяснява, какви 
трябва да бъдат отношенията между свободното българско отечество, 
намиращо се в пределите на империята. Разбира се обаче не съюз между 
два свободни народа, нито някакъв държавен дуализъм, а по-скоро една 
ограничена от султанската власт автономия. Тук Екзарх стои най-близ-
ко до френските католически среди, а също и до полските емигрантски 
кръгове, които са виждали в силна и единна имперска Турция залог за 
осъществяване на собствени политически планове. Така освободен и 
обособен, българският народ няма да се поддава на влияние от страна на 
заинтересувани и враждебни на Турция държави, няма да прибягва към 
бунтове и въстания. Екзарх, познавайки замислите на оная мисия, с коя-
то е бил натоварен Бланки, тук има предвид главно Русия. Неслучайно Ек-
зарх се обръща към Франция, Англия, Австрия и Прусия, към ония сили, 
които през 40-те години на миналия век даваха на Турция своята подкре-
па, като се знае, че след войната на последната с Русия през 1828/29 год. 
Източният въпрос навлиза в кръга на повишения интерес във всички ди-
пломатически канцеларии.

Можем да не бъдем съгласни с някои от началата, изложени в мемоара 
на Александър Екзарха. Можем дори да го подозираме в заинтересувано 
туркофилство, на което не е бил чужд и един Гаврил Кръстевич, напри-
мер. Обаче трябва да приемем, че за времето такава една програма, на-
родностна, просветно-културна и политическа, изненадваща със своите 
навременни идеи, е била повече от необходима. Заслугата на Екзарха е, че 
той поставя българския национален въпрос в светлината на близкоизточ-
ния пред Високата порта и пред европейските правителства – и то за пръв 
път от страна на българин с толкова яснота и определеност, че той прави 
тоя въпрос от домашен – европейски. Никакви определени резултати от 
тоя мемоар не е могло да има. Но неговото въздействие не е могло да бъде 
отбягнато, особено като се вземе в съображение, че през 40-те години се 
поставя началото на дейната борба за българска духовна независимост, 
че десет години след изложението на Екзарха се начева Кримската война 
(1853–1856), с която се поставя вече българският национален въпрос в 
сферата на европейските интереси, пред чуждите правителства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ11 

I.
Болгарїа е едно 
ѿ най благоωда-
ренны- те мѣста 
на землѧ-та: со 
свое-то геωграфї-
ческо положенїе, 
со своѧтъ много-
численный работ-
ливый, и добро-
нравный народъ, 
видисе да е приз-
вана на едно важно 
бᴽдᴽще.

I.
България е едно 
от най-надарените 
с блага места на 
земята със своето 
географско поло-
жение, със своя 
многочислен, 
работлив и добро-
нравен народ. Види 
се да е призвана за 
едно важно бъде-
ще.

I.
La Bulgarie est un 
pays des plus favo-
risés par la nature, 
par sa position géo-
graphique, sa popu-
lation compacte et 
laborieuse et morale. 
Elle semble donc 
être appelée à jouer 
un rôle important 
dans l’avenir.

I.
България е една 
от най-облаго-
детелстваните в 
природно отно-
шение страни по 
своето географско 
разположение, [по] 
многобройното си 
работливо, благо-
нравно население. 
Затова тя сякаш е 
призвана да играе 
важна роля в бъде-
щето.

II.
Болгари те, ако и да 
са покорени сосъ 
завоеванїе-то, ѿ 
Тᴽрцы-те ѿ четыри 
вѣка на самъ, прїе-
матъ обаче Ото-
манско то владѣнїе 
като едно сбытое 
дѣло. Въ това исто- 
то нихно положенїе 
ищатъ да намѣрѧтъ 
ωснованїе-то на-
своѧ-та свобода 
да си покажатъ 
народството и да се 
поᴽчатъ во свои- те 
правдини.

II.
Българите, ако и 
да са покорени със 
завоеванието на 
турците от четири 
века насам, прием-
ат обаче отоман-
ското владичество 
като даденост. В 
същото това тяхно 
положение търсят 
да намерят осно-
ванието за своята 
свобода, да си по-
кажат народността 
и да се поучат в 
своите граждански 
права.

II.
Les Bulgares, qu-
oique soumis aux 
Osmanlis par la con-
quête depuis quatre 
siècles, acceptent 
néanmoins la do-
mination ottomane 
comme un fait. C‘est 
dans cette position 
qu’ils veulent re-
chercher les fonde-
ments de leur liber-
té, faire connaître 
leur nationalité et 
s’instruire mutuelle-
ment de leurs droits.

II.
Les Bulgares, 
quoique soumis 
aux Osmanlis par 
la conquête depuis 
quatre siècles, ac-
ceptent néanmoins 
la domination 
ottomane comme 
un fait. C‘est dans 
cette position qu’ils 
veulent rechercher 
les fondements de 
leur liberté, faire 
connaître leur natio-
nalité et s’instruire 
mutuellement de 
leurs droits.

 11 Тъй като Б. Йоцов публикува в статията си два текста – един на българския език, кой-
то е бил характерен за епохата на Българското възраждане, и друг на френски език, 
представяме двата превода на съвременен български език в таблица, която включваме 
като „ПРИЛОЖЕНИЕ“ след текста на Йоцов. Така по-лесно ще се проследят както 
съответствията в двата езикови варианта, така и различията и пропуските. Може да 
се допусне, сравнявайки двата превода, че различията им ги правят отделни варианти 
и вероятно са били предвидени от Ал. Ексзарх за различни адресати (бел. ред.).
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III.
Они желаѧтъ да 
оучинатъ свое- то 
отечество свобод-
но и присоедине-
но на Тᴽрско-то 
царство.

III.
Те желаят да 
направят своето 
отечество свобод-
но и присъедине-
но към турското 
царство.

III.
Ils désirent réhabi-
liter leur pays, et lui 
rendre la liberté tout 
en restant annexé à 
1’Empire turc.

III.
Искат да възстано-
вят своята страна, 
връщайки ѝ свобо-
дата, като останат 
присъединени към 
Турската империя.

IV.
За да престанатъ 
мѧтежи- те, които 
се частω подигатъ 
въ Болгарїа долж-
ность и полза има 
Высока- та Порта, 
както и сички- те 
Силы прїѧтели 
союзницы и застᴽп-
ници нейны да се 
изверши по слово 
похвалныо Гюлхан-
скїй Хати-Шерифъ, 
памѧтникъ сочи-
ненъ ѿ великото 
Решидъ-Пашово 
остроумїе.

IV.
За да престанат 
метежите, които 
често се повдигат 
в България, задъл-
жение и полза има 
Високата порта, 
както и всичките 
сили, нейни при-
ятели, съюзници 
и застъпници, да 
се спази дословно 
похвалният Гюл-
хански хатишериф, 
паметник, съчинен 
от великата изо-
бретателност на 
Решид паша.

IV.
Pour que les ré-
voltes qui s’élèvent 
constamment parmi 
les Bulgares cessent, 
il est du devoir et 
de l’intérêt de la 
Porte et de toutes 
les Puissances ses 
amies alliées et pro-
tectrices, de faire 
exécuter, dans toute 
la force de termes, le 
fameux hatti-cheriff 
de Gulhané, monu-
ment enfanté par le 
beau génie de Re-
chid-Pacha.

IV.
За да престанат 
метежите, които 
постоянно избух-
ват сред българите, 
дълг и интерес за 
Портата, както и за 
всички приятелски 
Велики сили, нейни 
покровителки, е да 
се приложи дос-
ловно похвалният 
Гюлхански хати-
шериф – документ, 
създаден от веле-
мъдрието на Решид 
паша.

V.
Да се проводѧтъ млади Болгари, по 
просвѣщенны- те земли прїѧтели на-вы-
сока-та Порта, за да прїдобыѧтъ тамω раз-
личны знанїѧ, кои- то имъ са нᴽжни и за 
сегашно- то нихно состоѧнїе, и за сички- 
те ωбстоятелства кои- то полїтїчески-те 
слᴽчай могатъ да породѧтъ въ бᴽдᴽще-то.

V.
Да се проводят млади българи по прос-
ветените земи, приятели на Високата 
порта, за да придобият там различни 
знания, които са им нужни за сегашното 
тяхно състояние и за всичките обстоя-
телства, които политическите събития 
могат да породят в бъдещето.

VI.
Нѣкой-си ѿ тѣхъ да се наᴽчатъ лѣкар-
ство, за да идатъ послѣ да ωздравѧтъ 
села- та и градове- те, въ кои- то много 
оумиратъ защо-то нѣматъ лѣкарѧ.

VI.
Някои от тях да изучат медицина, за да 
идат после да оздравят селата и градо-
вете, в които много хора умират, защото 
няма лекари.

VII.
Нѣкой-други да го наᴽчатъ земледѣл-
ство, като источникъ неисчерпаемъ 
на- первобитны- те произшествїѧ. 
Торгов-ството- то и неговы- те въ Бол-
гарїа непосредственны сходства сосъ 
ближныте земли хᴽдожества и рᴽкодѣл-
ства- та. За да не се износѧтъ новцы-те 
[парыте] наванъ изъ Царство- то.

VII.
Някои други да изучат земеделието 
като неизчерпаем източник на най-ес-
тествените човешки начала; търговията 
и нейните непосредствени сходства в 
България с изкуствата и занаятите на 
съседните земи, за да не се изнасят па-
рите извън Царството.
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VIII.
Да се оучредѧтъ нафретъ въ Болгарiа оучи-
лища, гдѣ- то да могатъ дѣца-та да прїем-
натъ воспитанїе словесно и работливо.

VIII.
Навред в България да се учредят учили-
ща, където децата да могат да получат 
теоретично и практическо обучение.

IX.
Това воспитанїе да бᴽде общо или все-
народно: защо сички- те членове кои- 
то составлѧватъ единъ народъ, иматъ 
единъ и тоижде конецъ. Воспитанїе- то 
оубо требᴽва да е еднакво за сички-те.

IX.
Това възпитание да бъде общо или все-
народно, защото всичките членове, кои-
то съставляват един народ, имат един и 
същ край. Възпитанието, прочее, трябва 
да бъде еднакво за всички.

X.
Требᴽва дѣца-та да се оучатъ не токмо да 
четатъ, да пишатъ и да смА-татъ но и да 
познаватъ хрїстїански- те и граждански- 
те си должности.

X.
Трябва децата да се учат не само да 
четат, да пишат и да смятат, но и да по-
знават християнските и гражданските 
задължения.

XI.
Да се напечататъ книги первоначална-
гω оученїѧ и да се раздадатъ даромъ на 
дѣца- та и на кои- то знаѧтъ да четатъ.

XI.
Да се напечатат книги за първоначално 
обучение и да се раздадат даром на де-
цата и на тези, които умеят да четат.

XII.
Послѣ да се поощрѧватъ сички-те ис-
кᴽства, да се оупотреблѧватъ полезнω, 
и да се возмездѧватъ сички-те оуслᴽги ѿ 
правителството.

XII.
После да се поощряват всички изкуства, 
да се използват полезно и да се възмез-
дяват всички услуги от правителството.

XIII.
Гражданско- то имъ 
составленїе като 
се така оучреди, не 
ще да е веке лесно 
никомᴽ странномᴽ 
дѣйцᴽ или агентᴽ да 
смᴽщава Болгары 
-те, да ги побᴽжда-
ва на бᴽнтованїа: 
защо тога они ще 
иматъ за исвѣстно 
оу каквы бы впад-
нали бѣд-ствїѧ, 
ако не бы всегда 
бранили свои- те 
зашитителны оу-
становленїѧ.

XIII.
След като така се 
учреди граждан-
ският им статут, 
няма вече да е 
лесно за никой 
чуждестранен деец 
или агент да сму-
щава българите, да 
ги подбужда към 
бунт, защото на тях 
ще им е известно 
в какви бедствия 
биха изпаднали, 
ако не бранят ви-
наги институциите, 
които ги защита-
ват.

VI.
Leur constitution 
ainsi établiе, il ne 
sera plus facile à un 
agent étranger de 
soulever le peuple, 
de le pousser à la ré-
volte; car ce peuple 
aura la conscience 
de sa sécurité et des 
dangers qu’il aurait à 
courir, s’il cessait de 
défendre ses institu-
tions protectrices.

VI.
Щом държавното 
им устройство 
бъде установено 
така, вече на никой 
чужд агент няма 
да му е лесно да 
вдигне народа, да 
го тласне към бунт; 
защото този народ 
ще осъзнава своята 
сигурност и труд-
ностите, на които 
би се изложил, ако 
престане да брани 
институциите, кои-
то го защитават.
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XIV.
Ако ли слᴽчаи- те 
быха нѣкакъ си 
промѣнили прави-
телскїатъ образъ на 
отечество- то имъ, 
имеюще таковы 
орᴽжїа и можили 
би и тога лесно да 
се забранѧтъ, и да 
се оустановлѧтъ 
преполезнω ради 
полїтїческо- то 
равновѣсїе.

XIV.
Ако събитията 
биха променили 
някак си упра-
вленския образ на 
отечеството им, би 
могло, имайки та-
кива оръжия, лесно 
да се защитават и 
да се устроят по 
най-полезен начин 
заради политиче-
ското равновесие.

VII.
Que si les événe-
ments faisaient 
changer la face 
gouvernementale de 
leur pays, munis de 
telles armes, ils sau-
raient se défendre et 
se constituer de la 
manière la plus favo-
rable à l’égard de la 
balance politique.

VII.
Ако събитията 
променят прави-
телствения облик 
на страната им, 
когато имат такива 
оръжия, те ще съу-
меят да се защитят 
и да се устроят по 
най-благоприятен 
начин спрямо по-
литическото рав-
новесие.

XV.
ѿ среда-та на-ис-
тїатъ тоѧ народъ 
требᴽва да се из-
вадѧтъ стїхїи-те на 
правителство -то 
мᴽ и за днешно- то 
негово состоѧнїе, и 
за онова кое- то Бо-
жїа- та Промысль 
може да мᴽ даде въ 
бᴽдᴽще- то време.

XV.
От средите на 
същия този на-
род трябва да се 
извадят стихиите 
на управлението 
му и за днешното 
негово състояние, 
и за онова, което 
Божията промисъл 
може да му даде в 
бъдещето.

VIII.
C’est du sein de la 
nation elle-même 
qu’on doit faire sor-
tir tous les éléments, 
soit du Gouverne-
ment dans l’état ac-
tuel des choses, soit 
du Gouvernement 
que la Providence 
peut indiquer pour 
l’avenir.

VIII.
От средите на са-
мия народ трябва 
да се извадят всич-
ки стихии било 
на сегашното му 
Управление, било 
на Управлението, 
което Божията 
промисъл може да 
му даде в бъдеще.

XVI.
Требᴽва да оучредѧтъ нафретъ въ Б о л 
г a р i а, какъ- то и въ сичка- та Тᴽрцїа, 
освенъ первоначални-те, и всенародны 
други оучилища, где- то да се оучатъ 
младежи- те любословїе- то, правленїе- 
то, новчарство- то или наᴽка-та на зима-
не-даване-то на-пары-те и рисованїе-то.

XVI.
Трябва навред в България да се учредят, 
както из цяла Турция, освен първона-
чални, и всенародни други училища, къ-
дето младежите да изучават любословие 
(филология), гражданско управление, 
банкерство, финанси и рисуване.

XVII.
Требᴽва да се поощрѧватъ наᴽки- те и 
художества- та, кой- то са нᴽждни за 
сохраненїе- то и оусовершенство- то на 
единъ народъ.

XVII.
Трябва да се поощряват науките и изку-
ствата, които са нужни за съхранението 
и усъвършенстването на един народ.
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XVIII.
ѿ сички-те наᴽки требᴽва наипаче да се 
поощрѧватъ правоᴽченїе- то и правда- 
та; защо тыѧ са наиспособны за да оусо-
вершатъ едного народа. Нравоᴽченїе-то 
показᴽва челов-ѣкомъ кои должности 
иматъ камъ-то Бога, камъ- то тѣхъ си, и 
камъ-то дрᴽги-те человеци: А колкω-то 
человѣцы-те познаватъ должности-те 
си, толкω ги по-вече и исполнѧватъ; и 
колкω-то ги по рачителнω исполнѧватъ 
толкω по-вече защищаватъ и правдины-
те си, понеже безъ наслажденїе-то на 
правдины-те си немогатъ да исполнѧва-
тъ должности-те си.

XVIII.
От всички науки трябва преди всичко да 
се поощряват нравоучението и етиката, 
защото те са най-способни да усъвър-
шенстват един народ. Нравоучението 
показва на хората какви задължения 
имат към Бога, към тях самите и към 
другите хора. А колкото повече хората 
познават задълженията си, толкова по-
вече ги изпълняват; и колкото по-ста-
рателно ги изпълняват, толкова повече 
защитават правата си, понеже без удо-
влетворението от правата си не могат да 
изпълняват задълженията си.

XIX.
Най нуждно-то оубо оученїе за мои-
те соотечественницы Болгары, послѣ 
хᴽдожества-та кои-то сохранѧватъ фѵзї-
ческїатъ животъ, требᴽва да са наᴽки-те 
кои-то сохранѧватъ и запазватъ нрав-
ственыатъ животъ и оусовершаватъ об-
щество-то.

XIX.
Прочее, най-нужното учение за моите 
съотечественици българи след занаяти-
те, които съхраняват физическия живот, 
трябва да са науките, които съхраняват 
и запазват нравствения живот и усъвър-
шенстват обществото.

XX.
Примѣчанїе. Другъ единъ важный 
предмѣтъ, на кого-то се призывава по-
печенїе-то на Высока-та Порта, какъ-то 
и на оныѧ кои-то при неѧ представлѧ-
ватъ нейны-те союзницы силы, есть 
слѣдᴽющїо:

XX.
Забележка. Друг един важен въпрос, 
към който се призовава грижата на 
Високата порта, както и на ония, които 
представляват пред нея нейните съюзни 
сили, е следният:

XXI.
Да се проводѧть по западны-те державы 
млади Болгари и Турцы рождени и 
ѿхранены въ Болгарїа за да наᴽчатъ раз-
лични-те знанїѧ, кои-то се продаватъ въ 
тамошны-те высоки оучилища гнѣзда на 
истинно-то просвѣщенїе.

XXI.
Да се изпратят по западните държави 
млади българи и турци, родени и из-
расли в България, за да научат различни 
знания, които се преподават в тамошни-
те висши училища, гнезда на истинското 
просвещение.

XXII.
Высока-та Порта какъ-то и нейны-те 
союзницы Силы и найпаче Францїа, Ан-
глїа и Прᴽссїа требᴽва те да спомогнатъ 
на това дѣло со взаимныте свои совѣты 
и сосъ новчарски средства.

XXII.
Високата порта, както и нейните съ-
юзници и най-вече Франция, Англия 
и Прусия трябва да спомогнат за това 
дело с взаимните свои съвети и парични 
средства.
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Родна реч: Списание за ревнители на българското слово,  
Год. ІХ, 1935/1936,  № 3, с. 116–125.

КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАЧАЛОТО  
НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА ПОЕЗИЯ

(К. Д. Петкович)

Кримската война заема особено място в историята на българския на-
родностен въпрос1. Русия, от една страна, и Турция, а по-сетне и Ан-

глия, Франция и Сардиния, от друга, се сблъскват в борба за разрешение 
на близкоизточната проблема. Когато пратеничеството на княз Алекс. 
Серг. Меншиков в Цариград, от 28 февруари до 21 май 1853 г., не успява 
и когато император Николай I издава на 26 юни същата година манифест 
към руския народ за прекъснатите преговори между Русия и Турция и за 
завземането на Дунавските княжества, българският народ става предмет 
на внимание във военната и политическа програма на предприетата въ-
оръжена акция. От 31 октомври 1853 г., когато войната вече и открито е 
обявена, та до 30 март 1856 г., когато тя се прекратява окончателно със 
сключване на Парижкия мир, въпросът за българския народ и за негово-
то освобождение, где повече, где по-малко, под една или друга форма, се 
слага пред погледа на дипломатическите канцеларии в Европа. Руският 
император не забравя да напомни на света, че той не може да се освобо-
ди от „законни грижи за защитата на православната вяра на Изток“, че 
той има „желание да възстанови действителната независимост на молдо-
во-власите, сърбите, българите, бошнаците и гърците“. Ако всяка война 
има свое идеологично прикритие, и Кримската не е могла да остане без 
него. Целяло се е да се спечели не само разположението, но и нравстве-
ната помощ, ако не и материалната, на балканските християни, особено 

 1 Кримска война (1853–1856) – една от най-известните войни на XIX век, е провокирана от 
съперничеството на различни държави за влияние в територии на Османската империя. 
В конфликта участват имперска Русия, от една страна, а от друга – обединение между 
Османската империя и някои от европейските Велики сили (Франция, Британската 
империя и Сардинското кралство) (бел. ред.).
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на българите. Нещо повече, в ръководните кръгове на руската политика 
се разчита не само на доброволчески отреди, които биха могли да се об-
разуват във Влашко от българи, но и на въоръжено въстание – частично 
или общо  – в България. Сам Николай I предвижда през време на чет-
въртия етап на войната възвание към българите, „към едноплеменните и 
едноверните народи“, да въстанат, със заява2, че руските войски идат да ги 
освободят от турско робство. Княз М. Горчаков с нашествието на руската 
армия отсам Дунава се старае да пробуди религиозното чувство на бъл-
гарите – подарява камбани, които да бият и да вестят победата на кръста 
над полумесеца. А граф Паскевич, който от 1854 г. е главнокомандуващ на 
дунавската войска, издава възвание към еднородните братя да подемат 
борба за своите народни правдини.

Войната бива посрещната от българския народ с надежди за освобож-
дение. Ако Руско-турската война през 1828–29  г. не донесе очакваната 
свобода, сегашната сигурно ще тури край на едно тежко и дълго робство. 
Тъкмо за това видни българи в Букурещ и Одеса, не без подтика и зна-
нието на руските власти, се замислят как българският народ би могъл 
да вземе участие в борбата, за да оправдае своето право и своята воля 
за свобода. През 1853 г. в края или в началото на 1854 г., се основава в 
Букурещ народен комитет, който си поставя за задача да облекчи поло-
жението на българите оттатък Дунава, да подготви въоръжена българска 
намеса, отвън или отвътре, със съдействието на руската войска. Скоро и 
някои българи в Одеса се сгрупират и образуват дружество, поставяйки 
си почти сродни задачи. И наистина, в Румъния, още с избухването на 
войната се образуват български доброволчески команди. Д-р Иван Се-
лимински се записва доброволец след прокламацията на княз Горчаков. 
Дори образува български отряд от 1200 души под българско знаме и под 
българска повеля3. Н. Палаузов, дошъл от Одеса в Букурещ, за да бъде в 
помощ със съветите си на българските намерения и решения, посреща 
със съчувствие въодушевлението на българите, но остава изненадан от 
мечтите на разпалени глави за незабавното освобождение на България, за 
славянска независимост на Балкана. Сиреч той се страхува да не се пред-
приеме нещо, което би увредило руския напад4 срещу Турция. Не по-мал-
ко е било въодушевлението и отсам Дунава. Затова свидетелства Г. С. Ра-
ковски, който, след като наблюдава по-отблизо развиващите се събития 
в Североизточна България и след като броди като хайдутин из Балкана, 
напуска в 1853 г. през Свищов родината си, за да работи за нейното осво-
бождение, мислейки, че е ударил вече удобният и решителен час. Можем 

 2 заяв – в което се заявява, заявненото (бел. ред.).
 3 повеля (остар.) - командване (бел. ред.).
 4 напад (остар.) - нападение (бел. ред.).
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да си спомним тук и за Илия Р. Блъсков, който също така бива обхванат 
от бурята на войната, ако и доста млад – бива сварен от нея в Силистра, 
сетне в с. Калипетрово, като взема участие в един обоз. Българите в Ца-
риград, които имат възможност да следят дипломатическите игри и да 
налучкват истинския смисъл на събитията, се държат малко студено, но 
не и враждебно. Цензурата не позволява да бъдат волни в речта си, власт-
та заплашва с наказание всяка проява на съчувствие към Русия или не-
навист към Турция. Но и те, дълбоко в душата си, копнеят за победа на 
руското оръжие, защото са знаели, че каквито и да са плановете на Русия, 
българският народ най-малкото ще бъде избавен от едно тежко иго. Пет-
ко Р. Славейков, писал неведнъж в „Македония“ срещу руската политика, 
става през Освободителната война в 1877–78 г. един от водачите на ру-
ските войски през Балкана. Освен Константин Чокан, Ив. Неделков, Д. 
х. Василев, Дядо Силвестър, Хр. Георгиев, М. Кифалов, Маринчо Бенли, 
Козма Тричков, Н. Мустаков, д-р Василияди, д-р П. Берон и д-р Ив. Се-
лимински, които проявяват в Букурещ особен интерес към развиващите 
се събития, можем да посочим още, покрай споменатите вече по-рано, и 
учителя Хр. Михайлов, Стефан поп Николов Изворски, Найден Геров и 
К. Д. Петкович, които са изразили по един или друг начин, със средствата 
на поетичната реч, чувствата и настроенията на съвременниците си по 
повод на Кримската война, които заедно с Г. С. Раковски полагат осно-
вите на българската революционна поезия. Даскалската поезия, която от 
40-те години на миналия век се разработва с особено усърдие из всич-
ки по-будни краища на българските земи, която може да посочи няколко 
по-значителни имена на поети, а и на народни дейци и будители, бива 
преодоляна от няколко нови ратници на поетическото слово – не, разби-
ра се, с формата и чувството, образа и вдъхновението, но с новия дух, със 
съдържанието и тенденцията (за Кримската война и българите вж. М. Ди-
митров. Комитет на „старите“ – Добродетелната дружина. – В: България 
1000 години. София, 1927, с. 737–779).

Един от тия нови ратници на поетическото слово е и Константин 
Д. Петкович.

За него имаме доста малко вести. Знае се, че е роден в Башино село, 
близо до Велес. Кога и защо напуска Македония и се отправя в Русия, 
не е добре познато. Когато през 1847 г. И. И. Срезневски започва свои-
те преподавания по славянска филология в Петербургския университет, 
между първите негови студенти намираме и Петкович. В навечерието на 
Кримската война, през 1852 г., той завършва историко-филологическия 
факултет, вече с будно народностно съзнание. Заедно с Натанаил Стоя-
нович, охридско-пловдивски митрополит по-късно, той представя на 
тогавашния министър на народната просвета, княз Шахматов-Ширин-
ски, доклад, в който излага робската участ на своите сънародници в Ма-
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кедония. Тикан навярно от любов към науката и към страдалческата си 
родина, той посещава Букурещ, Прага, Венеция, Загреб, Пеща, Гърция, 
Цариград и др. с планове за дейност – книжовна и политическа. В Пра-
га, по препоръка на Срезневски, той влиза във връзки с Ханка и Шафа-
рик, с Ив. В. Шопов, първият български библиограф, и др. По-късно, след 
Кримската война, става, както и брат му, руски консул в Турция. Изглеж-
да, че той, ако и филолог, е познавал добре европейска Турция, за да му 
бъде поверена, както на Найден Геров, такава отговорна служба. Твърде 
рано К. Д. Петкович се предава на книжовен труд, на който, за съжаление, 
не остава за дълго верен. Още като студент в Петербург той превежда от 
чешки език на български песни из „Кралеводворски ръкопис“, знамени-
тия фалшификат на В. Ханка, които чете на своя другар Ив. В. Шопов. В 
„Polyglota Královédvorského Rukopisu“5, издадена от Ханка в Прага през 
1852 г., покрай преводи от разни славянски и неславянски езици, среща-
ме и такива от български. Някои преводи на Петкович от „Кралеводвор-
ския ръкопис“ Срезневски6 обнародва в започналите да излизат в 1852 г. 
под негова редакция „Прибавления к Известиям II Отделения Академии 
наук“. Той е първият български филолог, научно подготвен, който работи 
през 1852 г. със славянските ръкописи в манастирите на Атон. Неговият 
труд „Известие о рукописях Зографского святогорского монастыря“ бива 
напечатан в „Известия II Отделения Акададемии наук“, 1854 г. Интереси-
те му към старата българска книжнина, както и към славянските литера-
тури изобщо, го заставят да преведе от словенската писателска Йозефина 
Турноградска историческия разказ „Борис първи християнски цар“, из-
даден в Цариград в 1853 г.7 (за К. Д. Петкович вж. Митрополит Натана-
ил. Автобиография. – СбНУНК. София, 1909, кн. XXV, с. 31 сл.; Йордан 
Иванов. Българите в Македония. София, 1917, с. 261 сл.; Вл. А. Францев, 
Болгарско-чешские литературные связи в половине XIX ст. Страница из 
истории болгарскаго возрождения. – СпБАН. София, 1929, кн. XXXVIII, 
20, с. 55–62; Йордан Иванов. Български старини из Македония. София, 
1931, с. 83, 489).

За книжовната дейност на К. Д. Петкович повече не се знае. Можем 
сега да посочим, че той е и един от ранните български поети. През вре-

 5 В превод: „Издание на Краледворския ръкопис на няколко езика.“ (бел. ред.).
 6 Измаил Иванович Срезневски (1812–1880) – виден руски филолог славист, палеограф, 

лексикограф , археограф , етнограф , издател на средновековни славянски текстове. Той 
съдейства на български студенти за публикации в руски издания. В неговия архив беше 
открит и публикуван ръкопис на Константин Миладинов, състоящ се от 8 народни 
песни и 215 обяснителни бележки към тях. Вж. Минкова, Л. „Ръкопис на Константин 
Миладинов в архива на Измаил Срезневски“ (София, 2008) (бел. ред.).

 7 Пълното заглавие е „Борис , първи християнски цар на българите. Побългарена ис-
торийска приказка, писана по словенски от Йосифина Турноградска“, Цариград, 1853 
(бел. ред.).
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ме на Кримската война той написва, на 12 март 1854 г., стихотворението 
„Български воин“, което за пръв път обнародва, навярно по самия ръко-
пис на автора, П. Безсонов в своя труд „Болгарские песни из сборников 
Ю. Ив. Венелина, Н. Д. Катранова и других болгар“, Выпуск второй. Мос-
ква, 1855, с. 118–123. На неговата творба не е обръщано никакво внима-
ние досега. А тя заслужва да се приведе отново, не само, за да се осветли 
една личност, да се изтъкне отношението на българите към Кримската 
война, но и да се изяснят някои от основните мотиви на българската ре-
волюционна поезия преди Освобождението:

БЪЛГАРСКИ ВОИН
Айте, братие, на планина,
С пушки, с саби, кой що има!
Там ще дойдат и мнозина,
Где се сберат двама-трима.
 В старо време, предци наши
На планини се сбираха
И за здраве с плъни чаши
За юначество попиваха.
 Там йе била нам отбрана
от врагове, от тиранство,
Там се пела песня бранна
За слобода, за христианство.
 Планини су нам чували
 Земя наша и слобода,
Кога враг щял йе да навали
И по сухо, и по вода.
 Там се чува йеще здрава
 Чест блъгарска, – домовина,
Там народна наша слава
От векове се спомина.
 Стан’те млади, стан’те, стари,
Тамо всинца да се сберем,
От тиранство, от варвари,
Лек за себе да изберем.
 Стигат толко мъки наши
 От четире век векове.
Стига, що ни турски паши
Досег секли как робове,
 Погледнете окол себе:
Где йе вяра, где су цръкви?
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Дал йе свет наш како требе,
Дал сме живи или мрътви?
 Век испихме чаша адска
 За дедовско съгрешение;
За то сега слога братска
Нек ни чува в изкушение
 Стан’те всинца с йедна душа,
С йедна душа, с снага йедна!...
Що йе живо, нек послуша,
Ког извикне майка бедна...
 За нас сега час удари,
Час удари, дойде време,
Да отплатим на варвари,
Да отметнем робско бреме.
 Све руси, братйе наши,
Дошли при нас защитници:
Страшна сила турци плаши,
Турци – наши кръвопийци.
 Православни цар славянски
 иде против Магомета,
Да защити род христянски
И укрепи вeра света.
 Народ сръбски, близу до вас,
 Братска ръка ще ви пружи,
Кога чуйе можин ваш глас
Ще потръчи да се сдружи.
 Гръчка пушка – турци бийе,
 Гръци тръпят наша мака:
Па, ког баряк се развийе,
Ще ни пружат также рака.
 И за йедни, и за други,
Ни сме напред послужили,
Зато сега за услуги
Ще се сдружат с нихни сили.
 От Атина до Дунава,
От Понтийско до Одринско,
Ще се дигне обща глава
За слобода, за христянско...
 Айте, братйе, на планина,
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С пушки, с саби, кой що има!
Там ще дойдат и мнозина,
Где се сберат двама-трима.
 Еве баряк от дедове,
Видите саби рждояни:
Ишли въ земйу, от векове,
Сега ги вадим за душмани.
 Нек се баряк поразвийе,
Да с’ утеши сенка царска !
Нек се сабя поизмийе,
Да заврийе кръв блъгарска!
 Вижте: лев наш дигнал глава,
 Вижте, как се баряк вийе:
За блъгарска нова слава
Слънце свети, месец крийе.
 А блъгарски юнак стари
 Текне сабя с рака здрава;
Нема живот, где удари,
Кръв се лийе, пада глава.
 Нек се баряк пред нас вийе,
Със победа, с нова слава!
Нек се сабя остро мийе
В турска кръвца, в турска глава.
 А ни, братйе, в едно коло,
Извикнеме з’ йедно гръло:
Боже, Боже, помози ни.
От тиранство избави ни!

Това стихотворение, едно от най-дългите до Кримската война, в 24 че-
тиристишни строфи, изразява изцяло духа на своето време. То има по-
литическа насока – да се използуват разиграващите се събития от бъл-
гарския народ за постигане на мечтата за освобождение. Неговият дух е 
колкото патриотичен, толкова и революционен – авторът подканя свои-
те сънародници към въоръжено въстание за благото на родината. Ако и 
разтегната, неговата смислена композиция съвладява8 добре основния му 
мотив – всенароден бунт за свобода, освобождение от турско робство. 
Още в първите удари на лиричните тонове авторът загатва за миналата 
хайдушка слава, свързана с дивата гордост на българските планини. Ис-
торическият спомен, светъл, благодатен, се противопоставя на робската 

 8 съвладява – следва, запазва (бел. ред.).
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действителност. Миналото и сегашното излъчват една повеля: въстание 
срещу тирана. Сякаш за да се обоснове тя, засяга се политическият мо-
мент: Русия е извадила своя меч срещу Мохамед, за да защити християн-
ския род на Балкана. Кримската война е схваната в нейния идеологически 
патос. Тъй както я схващат поети славянофили като К. С. Аксаков и А. 
С. Хомяков (срав. В. А. Францев, А. С. Хомяков. Стихотворения. Прага, 
1934). Изтъква се и друг момент: южнославянската, дори християнска-
та общност на Балкана. Освен руси, на българския народ ще се притекат 
в помощ сърби и гърци, които сега са свободни, ако и не напълно. Нали 
на тях, в борбите им за освобождение, българите толкова са помагали? В 
надеждата, че ще се вдигне целият християнски Балкан против Турция, 
се отразява едно от схващанията на руската политика тогава. Последните 
няколко строфи са въодушевен въззив9 – да се обединят народните сили 
около знамето на свободата, което вече се развява, с дълбоко упование в 
Божията милост. Четиристъпният хорей, не навсякъде строго прокаран, 
постигнат не без насилие върху естествения ход на речта, заедно с кръс-
тосаните женски рими, не особено богати и звучни, дава ритмичен и музи-
кален израз на искрено вдъхновение. Много слова имат западнобългарско 
ударение, синтаксисът невинаги е строен, но все пак тук чувстваме ценна 
за времето българска поетическа реч, свободен полет на мисълта, смислен 
поглед за нещата и събитията, вяра в българската народна мощ.

Цялото стихотворение е поетическо обръщение. А това обстоятелство 
вече загатва за преките, действителни поводи на неговото възникване. 
То е изцяло свързано с българската действителност, по-скоро с един ос-
новен проблем на българския живот. Затова то придобива особена цена. 
Още повече, когато отразява, като вземем в съображение, че е свърза-
но с Кримската война не само лично, но и като общо настроение, ако не 
на българските маси, то на българските емигрантски кръгове в Румъния 
и Русия. Освен това, никое стихотворение преди него не дава толкова 
пълен израз на идеята за освобождение, на настроението за всенародно 
въоръжено въстание. Бихме отишли по-нататък, бихме казали, че то, при 
податките10, с които разполагаме днес, е първото стихотворение, което 
изтъква идеята и патоса на революцията, че то лежи в основата на българ-
ската революционна поезия11. Свикнали сме да свързваме началото на тая 

 9 въззив (остар.) – призив (бел. ред.).
 10 податките (остар.) – данните (бел. ред.).
 11 Б. Йоцов засяга един основен въпрос в науката за Българското възраждане – за начало-

то на българската революционна поезия. Неговото категорично мнение e – в разрез с 
утвърденото днес становище – че то се ознаменува със стихотворението на Константин 
Петкович „Български воин“. Аргументите му са: хронологически предхожда стиховете 
на Д. Чинтулов, разкрива богатия исторически контекст на времето, и, въпреки че 
има донякъде тромав стих, е изпълнено в хорей. Йоцов не пропуска да забележи со-
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поезия с Чинтулов или Раковски. Но Чинтулов, както изтъкват негови 
биографи (срв. В. Пундев. Добри П. Чинтулов. София, 1922, с. 142) на-
писва своите бунтарски песни „Стани, стани, юнак балкански“ и „Къде си 
вярна ти, любов народна“ едва след Кримската война. Дори и да приемем, 
че тия стихотворения са създадени през Кримската война (срв. Б. Йоцов. 
Българска революционна романтика. Българска историческа библиотека. 
София, г. ІІ, 1929, кн. I, с. 160–19712), „Български воин“ на К. Д. Петкович 
е създадено много по-рано. Същото можем да отбележим и за „Постъп 
(марш) български“ от 1855 г., както и за „Отлъчие от България еднаго раз-
паленаго родолюбца българина в лет. 1853“ на Раковски, печатани за пръв 
път в „Предвестник Горскаго пътника“, 1856  г. Одата на Димитър Поп-
ски „Его преподобию епископу Врачанскому Софронию...“, не по-късна от 
1813 г., ако и да загатва за бунт и революция в името на народното осво-
бождение, не може да се вземе като чист израз на революционна поезия. 
„Вик се вика от Балкана“ (срв. М. Арнаудов. Найден Геров и наченките на 
българската поезия в XIX век – „Училищен преглед“, г. XXII, 1923, кн. X, с. 
719–747) на Н. Геров сигурно не е по-ранно от 1853 г. Песента „Български 
воин“ на К. Д. Петкович остава, виждаме, неизпреварена от друга нито 
по време, нито по вдъхновение, нито по лирическа тема. Само работите 
на Стефан поп Николов Изворски биха могли да му оспорват това пър-
венство. Дори един от неговите най-добри биографи посочва изрично, че 
Изворски е първият, който увежда13 у нас революционната поезия. „Ако 
досега се смяташе, че Раковски е родоначалник на нашата революционна 
поезия, основанията бяха, че пръв той публикува още през 1856 г. патри-
отични и бунтарски стихове в „Предвестник Горскаго пътника“ и „Горски 
пътник“ (1857). Песните на Изворски не бяха публикувани, но то не значи, 
че никому не са били известни, щом са намерили отглас в патриотичните 
песни на поменатите [Г. С. Раковски, Д. Чинтулов, Хр. Михайлов, Н. Ге-
ров] негови съвременници. Най-после, днес, когато ги имаме вече в ръце, 
крайно време е да коригираме това схващане в смисъл „Раковски е пръв 
организатор и теоретик на революционното движение преди Освобожде-

циалното въздействие на Чинтуловите революционни стихове, техния лек и семпъл, 
но въздействащ, поетически език. Но тези наблюдения не са достатъчно убедителни 
за него, за да признае Д.Чинтулов като родоначалник на българската революционна 
поезия (бел. ред.).

 12 Б. Йоцов има две статии с аналогично заглавие, но с различни подзаглавия: 1. Българска-
та революционна романтика (Д. П. Чинтулов и Г. С. Раковски). – „Българска историческа 
библиотека“, г. II, 1929, № 1, с. 160–197; 2. Българската революционна романтика (Любен 
Каравелов). – „Българска историческа библиотека“, г. II, 1929, № 4, с. 152–177. В случая 
той посочва първата статия, в която разглежда одата на Д. Попски, други поетически 
опити през Възраждането, но определя като носители на българската революционна 
романтика най-вече творбите на Д.Чинтулов и на Г. С. Раковски (бел. ред.).

 13 увежда (остар.) – въвежда (бел. ред.). 
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нието, а негов пръв певец е Изворски. А само тази заслуга да има той като 
поет, и тя е достатъчна“ (срв. Георги Стефанов. Стефан п. Н. Изворски, 
учител и поет от епохата на Възраждането, 1815–1875. Принос към исто-
рията на учебното дело и поезията ни. Сборник на българската академия 
на науките, кн. XXVIII, клон историко-филологически и философско-об-
ществен, 16. София, 1935, с. 77, 91–95). Петкович, Изворски и Михайлов 
вземат живо участие в развиващите се събития около Кримската война. 
Хр. Зл. Михайлов, доброволец в руската армия, написва на 25.Х.1854 г. 
стихотворението „Русия към България“ с бунтовен дух и мотив (срв. Ге-
орги Стефанов, пос. студ., с. 90). Стефан п. Н. Изворски е автор също така 
на революционни творби. В 1854 г., през април, май и юни, той създава 
„Свикванието на юнаците“, „Готовността на юнаците“, „Събудил се е бъл-
гарский лев“ и „Викание да встане България“ (срв. Г. Стефанов, пос. студ., 
с. 37, 87 сл.). Тия стихотворения са писани в Букурещ, когато Изворски 
се е домогвал да постъпи доброволец в руската армия. През същата тази 
година се намира в Букурещ и К. Д. Петкович. Тая година той написва 
„Български воин“ – и то през март (срв. П. Безсонов. Болгарские песни. 
Выпуск второй. Москва, 1855, с. 118). Значи от всички посочени поети 
на Кримската война и на българската революция, тъй да се изразим, Пет-
кович е първият, който създава българска бунтовна песен. Виждаме, че 
Петкович се врежда в кръга на ония от нашите първи стихотворци, които 
дават отглас на бунтарските настроения, обхванали българската младеж 
през време на Кримската война. Освен поменатите стихотворения, си-
гурно е имало и други, които не са стигнали до нас. А издирени и събра-
ни, те биха образували цял кръг творби, които биха допълнили картината 
на ония надежди и упования, които събужда Кримската война в сърцето 
на българина. Засега „Български воин“ на Петкович заема предно място 
сред възникналите по това време стихотворения. Петкович е притежавал 
по-голяма литературна култура, бил е по-добре подготвен като книжо-
вник, по-основно е вникнал в ритмичния строй на руския стих. Затова и 
неговата песен стои, като художествено постижение, по-високо от песни-
те на споменатите стихотворци. И като композиция, и като вдъхновение, 
и като стих, тя има по-голяма стойност. А като се вземе предвид, че засе-
га е първата революционна песен, тя придобива и историколитературно 
значение. Така К. Д. Петкович заема място, колкото и скромно, между 
ранните наши поети, поставя се в първите наченки на българската рево-
люционна поезия, която намира по-сетне бляскавия си израз у Ботева.
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Българска историческа библиотека.  
Год. II, 1929, № 1, с. 160–197.

БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА РОМАНТИКА

(Д. П. Чинтулов и Г. С. Раковски)

Хвърлим ли поглед върху нашето историческо минало от 1393 г. насам, 
когато над престолния град Търново засиява полумесеца на Баязида, 

не можем да не забележим, че сред толкова кърви и пепелища, сълзи и 
страдания на нашата земя – никога не гасне искрата на българската на-
ционална свяст. Още от най-ранните години на робството долавяме коп-
нежи и устрем за свободен живот, виждаме борби за известни права, дори 
и бунтове и въстания за политическа независимост. Знае се, че в 1405 г. 
синът на Страцимира, Константин, въстава срещу турската мощ. Разбира 
се, че в своите стремежи той ще е бил подкрепен от по-висшето съсловие, 
което бива най- много засегнато от новото господство. Константин, кой-
то в случая се явява носител преди всичко на верско и народностно съзна-
ние, при това будно, се бори за една историческа традиция, за оскърбено 
царско и държавно достойнство. Споменът за историческата слава не тъй 
лесно гасне. Тъй не гасна през целия XV век, дори и след 1453-та г., кога-
то и Цариград прекланя глава пред турския меч. От друга страна, когато 
от запад и от изток се надигат сили за отпор срещу Турция, в душата на 
най-будните среди гpee надежда за помощ от чужбина. Особено, когато 
към средата на XVI век се възмогва Русия, и когато в 1593 г. се разгаря 
война между Турция и Австрия. За тая надежда най-хубаво говори опи-
тът на Павел Джорджич за въстание през 1595 г. В своя мемоар до Сигиз-
мунда Батори, като изтъква копнежа на българите за независимост, той 
посочва, може би не случайно, Стара планина като естествена крепост на 
българската независимост – стига да се завладее тя, турската мощ лесно 
ще може да се съкруши. А доколко е силно още българското историческо 
съзнание, говори обстоятелството, че когато в 1598 г. избухва въстание-
то, веднага бива провъзгласен за цар – Шишман III, някакъв мним пото-
мък на Шишмановци. Последният век на Ренесанса, XVI век, със своите 
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културни завоевания в Испания, Франция, Англия и Германия, поради 
особените условия за международна обмена, все не е могъл да упражни 
по-силно влияние върху българския дух. Затова и носители на бунтарски 
идеи се явяват само някои по-будни личности, които имат възможност да 
се сношават със западния свят.

Обаче XVII век, времето на католицизма и класицизма, благоприят-
ствува да се създаде, колкото и ограничено, революционно движение, 
което има вече и определен идеал – освобождението на България. Това 
движение съвпада с католишката пропаганда у нас, която се засиля към 
средата на века, имайки за свои апостоли предани на своето отечество 
българи като Петър Парчевич, Филип Станиславов и Петър Богдан. Сега 
погледите на българите от Западна България се обръщат към Полша, 
Виена, Венеция, Рим. Прибягва се дори до дипломатична подготовка на 
борбата срещу Турция. – П. Парчевич и П. Богдан са първите български 
радетели, които обикалят европейските дворове, за да търсят подкрепа 
в борбата за освобождение на своята родина. Затова им дава немалко на-
дежда и разразилата се през 1672 г. война между Турция и Полша. А кога-
то през 1688 г. австрийска войска заема Белград, макар че още от 1674 г. са 
мъртви вече вождовете на националното движение, първо революцион-
но движение у нас, не закъснява да избухне въстание в Чипровец. Докол-
ко през това време е буден духът на народа, или доколко има копнеж за 
свобода, макар и турската власт да не е толкова строга, показва и това, 
че две години преди Чипровското въстание е трябвало да се разрази дру-
го, в 1686 г. – в Търново. Там, дето историческите спомени са по-живи, 
си намират и цар. Въпреки неуспеха на замисленото от нашите българи 
въстание, не може да се отрече, че то доста спомага да се засили револю-
ционният дух на по-будни среди от народа, да се разгори копнежът по 
самостоен живот, да се закрепи надеждата за освобождение – поне за из-
вестно време. Ако тая надежда гасне, когато се вижда, че от Запад помощ 
не иде, че Русия на Петра Велики, която търси изход на топло море, бива 
заставена в 1700 г. да отбива ударите на шведския крал Карл XII, тя невол-
но се подема от развиващите се по-нататък събития. Наистина, в края на 
XVII век турското иго се чувствува по-тежко, защото оттогава властта 
на Цариград забравя повече от друг път закон и правда. Още повече, че 
при правителството се създава негласно по това време и фанариотският 
институт, чрез който се засиля гръцкото влияние в управлението, като се 
заражда и началото на ново духовно робство. Но застрашената национал-
на свяст получава скоро своята защита, макар и неорганизирана. Ако не 
копнежът по свобода, то негодуванието срещу турското иго намира почва 
сред по-нисшите съсловия на българското население: от историчния спо-
мен, от дипломатичните деяния и външни намеси се стига до хайдушкия 
бунт, единичен, дружен, но не и масов. Хайдушкото движение показва, че 
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идеята за политическа независимост се подхваща вече, макар и неосъзна-
та, от самия народ.

От началото на XVII век, когато се засиля упадъкът на Турция, бед-
ствията на роба се увеличават. Той страда от недоверието, което храни 
към него турската власт, виждаща в лицето на всеки по-буден христия-
нин едва ли не агент на чужда завоевателна политика. От 1699 г., кога-
то се сключва Карловицкият мир, първият по-чувствителен удар върху 
Отоманската империя, дипломатите в Европа проявяват по-голям инте-
рес към съдбата на християнските народи на Балканите. Защото тъкмо в 
Карловиц Австрия и Русия, както се знае, разкриват недвусмислено своя 
напор на юг. Положението на българския народ през първата половина на 
века е такова, че не му дава възможност да предприема решителни дейст-
вия. Едничката му надежда е в Русия. Все повече и повече се усиля отсега 
тая надежда, заедно с разколебаната вяра в несъкрушимостта на Турската 
империя, и то толкова, че преминава по-късно в култ към руската мощ. 
Сключеният през 1774 г. мир в Кючук Кайнарджа, както и мирът в Яш 
през 1792 г., макар да не носят действителни облаги за нашия народ, все 
пак са подмолен удар за турското владичество на Балканския полуостров. 
В това време, към края на века, авторитетът да султанската власт бива 
силно разколебан от Осман Пазвантоглу и Мустафа Тръстенекли. Особе-
но, когато самото население е принудено да се брани срещу произволите 
на кърджалии1 и даалии2. Страданията са големи, недоволствата растат, 
но и бойният дух крепне. Хайдушките чети се множат – те стават еднич-
ки носители на правда и закон. Не бива най-после да се забравя, че векът 
на просветния абсолютизъм, на Русо, Монтескьо и Волтера, не може да 
не окаже своето морално въздействие върху по-будните умове на раята. 
Особено Великата френска революция през 1789 г., която с въззива си за 
свобода на гражданина и на народите, сплашила монархическите управни 
системи в Европа, подкопава по-дълбоко и основите на разклатената и 
поради вътрешни недъзи империя. Това е времето и на Паисия, който в 
1762 г. със своята „История славяноболгарская“ издига високо знамето 
на национални надежди; на Софрония дори, който не се задоволява само 
с мирна пастирска дейност, но призовава и помощта на Русия за освобож-
дение на родината.

Френската революция, както се знае, бива последвана от нови револю-
ции на Запад. В 1820 г. избухва революция в Италия и в Неаполитанското 
кралство, в 1821 г. – в Сардиния и Пиемонт, в 1825 г. – бунт на декабри-
стите в Русия, в 1830 г. – Юлската революция във Франция, веднага след 
нея – въстание в Полша. Тази обща вълна на революционни настроения 

 1 кърджалия (остар. тур.) – полски разбойник (бел. ред.). 
 2 даалия (остар. тур.) – планински разбойник (бел. ред.). 
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стига и до Балканския полуостров: през 1804–1815 г. кипи борба в Сър-
бия за политическа независимост, в 1814 се образува гръцката хетерия3, 
а в 1821 г. избухва борбата в Молдова и Морея, в 1822 г. бива прогласе-
на гръцката независимост, а в 1829 г. тя бива призната, със съдействието 
на Русия. Събитията раздвижват и нашия народ: през 1828–1829 г. Русия 
води война с Турция, в която взима участие около Силистра под начал-
ството на Георги Мамарчев и българска доброволческа дружина; но тук 
Русия не спира, тя навлиза в предалите на Турция, стига с Дибича Забал-
кански до Одрин, дето се сключва и мир; в 1836 г. се разкрива Велчовата 
завера, с участието на поменатия Мамарчев, свършила така нещастно в 
Къпиновския манастир; в 1836 г. избухва въстание в Пирот, в 1841 г. – в 
Ниш, в 1842 г. подготовява въстание в Браила Татич, в 1851 г. – ново въс-
тание във Видин. През това време, въпреки усилията на Свещения съюз 
да заглуши демократичните и революционни движения на Запад, в 1848 г. 
там се разпламва нова революция  – във Франция, Германия, Австрия, 
Италия – революция, която изхвърля на наша земя, при Видин – доста 
маджарски бойци. Изобщо 30-те и 40-тe години на XIX век са от особено 
значение за засиляне на революционния дух у нас. Със своя либерализъм, 
национализъм и романтизъм те въздействуват и върху духовете на Бал-
канския полуостров. Нека не се забравя, че тогава се пораждат силни на-
ционални движения в Германия, в Италия, в Австро-Унгария, подема се 
възраждането на славяните – коларизъм в Чехия, илиризъм в Словашко 
и Хърватско, месианизъм в Полша. Не случайно и в Турция замислят ре-
форми – в 1839 г. се издава Хатишерифа4, а по-сетне, може би не без влия-
ние на тия неспокойни настроения – в 1856 г., когато вече на Запад се заси-
ля реакцията – Хатихумаюна5. В пределите на нашето отечество се подема 
жива просветна дейност, разраснала се след 1848 г. в културна революция, 
която в 1870 и 1872  г. жъне пълна победа, като нанася смъртен удар на 
гръцкия идеал за възстановка на стара Византия. През втората половина 
на XIX в. революционното настроение на българските маси се разпламва 
буйно. През 1853 г., когато започва Кримската война, безкрайната вяра в 
тържеството на Русия буди велика надежда за освобождение. Тревожни 
революционни сигнали се дават още в Италия. Джузепе Гарибалди, недо-
волен от успехите през 1848–1849 г., продължава своята дейност, наред с 

 3 хетерия (гр.) – тайно сдружение (бел. ред.).
 4 Хатишериф (тур.) – в буквален превод „честно писмо“. Гюлханският Хатишериф на 

султан Абдул Меджид от 1839 г. е указ за въвеждане на реформи за европеизация на 
Османската империя (бел. ред). 

 5 Хатихумаюн (тур.) – в буквален превод „щастливо писмо”. Издаден през 1856 г. от султан 
Абдул Меджид. Ферманът доразвива реформите, огласени с Хатишерива, и съдейства за 
модернизиране на институциите в Османската империя, като повлиява благоприятно 
възрожденските процеси в българските земи (бел. ред.). 
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Мацини, чиито последователи правят същата година опит за въстание в 
Милано. Кавур и Емануел II са дейни на политическата арена, докато през 
1859–1861  г. се осъществява обединението на Италия. След Парижкия 
мир в 1856 г., поради нещастния изход на войната за Русия, българският 
народ, разочарован в надеждите си, вижда, че трябва да се уповава, както 
италианския, преди всичко на себе си. Но все пак българските патриоти 
не се отказват от чуждо съдействие – сякаш те най-добре разбират Гари-
балди, който през 1861 г. подканя балканските народи да се обединят за 
борба срещу своя общ враг. В това време, след 1862 г., когато се подвиза-
ва българската легия в Белград, нашето революционно движение, прео-
долявайки ограничените цели на по-старата хайдушка романтика, става 
политическо и народно движение, което обхваща всички съсловия, кое-
то има свой център и свое ръководно тяло в Букурещ, своя организация, 
свой план за борба, свой идеал за осъществяване. Неговият символ може 
да бъде Левски. А неговата най-могъща изява  – Априлското въстание, 
което след въстанието през 1875 г. в Черна Гора и през 1876 г. в Босна и 
Херцеговина, сякаш е епилог на южнославянската революционна епопея. 
Смисълът и значението на тоя подвиг, за чийто политически романтизъм 
най-хубаво говори черешовото топче, трябва да се търси във войната през 
1877–1878 г., когато с руска кръв се изкупва нашата свобода.

Революционните движения, които имат свои херои, своя идеология и 
своя съдба, не могат да не намерят отраз и в литературата. Преди да стигнат 
до нея, те се налагат в народната песен. Едва по-сетне, през първата полови-
на на XIX век, ние се запознаваме, от Вук Караджича насам, който в 1827 г. 
обнародва наши песни, с нейното съдържание, с мотивите и формите ѝ, с 
нейния дух. Но няма съмнение, че още от началото на XV век тя се явява 
верен носител на националните надежди и копнежи. Историческата памет 
на народа, избледняла толкова много по-късно, въззовава сенките на ми-
налото, спомена за славни събития и юнашни подвизи, за да даде утеха на 
измъчената в робство душа, за да погали националното честолюбие, за да 
окрили вярата в по-добри дни. Юнашкият епос, със своя култ към силната 
и свободна личност, избрана и благословена от Бога, може да бъде създаден 
от незагаснала национална свяст. Най-открито, най-непосредно се проявя-
ва тази свяст в хайдушките песни – песни за правда, човечност и волност, 
които цели три века почти носят душата на народа към висините на една 
надежда за волен живот.

Тая песен откърмя и хероите на българската национална идея. Ето 
защо те разбират не само духа на своето време, но и нейния общ харак-
тер. Рационалистичният XVII век, чужд за нейната хубост, живее с някои 
свои идеи у нас през първата половина на XIX век, който създава култа 
към нея, намерил вече своите сподвижници. Ето защо, закъснели в свое-
то духовно развитие, нашите първи творци не познават и не се сродяват 
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с народното творчество. Първите опити, които слагат начало на нашата 
изкусна поезия, са от лирически характер, отгласи по-скоро на рацио-
налистична и псевдокласична традиция, намерила последно убежище в 
Русия и Сърбия. Но все пак, тук-таме из тях се долавят неясни следи на 
известен романтизъм, който има обикновено дълбока патриотична под-
кладка, историческа основа и политическа окраска. Не бива да се забравя, 
че още Паисий, синът на трезвия XVIII век, хвърля първата искра на тая 
романтика, която се насажда от Венелина и добива бляскав разцвет у Ра-
ковски – с определен културен и политически идеал.

До Найден Герова и Добри Чинтулова, които увеждат в нашата лите-
ратура тоничния, при това романтичен стих, като отминем опита на Ата-
наса Кипиловски в тая област, първите ни стихотворци не създават дела 
от особено значение. Колкото малоценни и малобройни, те все пак са ин-
тересни документи за настроенията и идеалите през първата половина на 
миналото столетие, а също така за изяснение психологическите корени 
на българската революционна поезия.

Още Димитър Попски, първият наш досега познат стихотворец, в своя-
та ода „Его преподобию господину Отцу епископу Врачанскому Софро-
нию“, която Раковски напечата през 1861 г. в своя „Дунавский лебед“, става 
един от неволните изразители на своето време. Написал тая творба годи-
на след громола6 на Наполеона пред Москва, в 1813 г., за да въздаде дан на 
почит на една светла и значителна личност – и така ни разкрива отноше-
нието изобщо на съвременници към Софрония, – той неволно изяснява 
копнежите и желанията на своето време. Той е не само закъснял просве-
щенец, скован от рационалистичните форми на своята мисъл, който умее 
хубаво и правилно да цени дейността на един книжовник, но е и плачлив 
романтик, който не само въздиша, следвайки възгласите на Паисия, за за-
леза на исторична българска слава, не само търси нейния скрит смисъл, 
но и мечтае за възкресението на своята родина, наказана от Бога, да станат 
от гроба сенките на великите вождове, на Асена и Михаила, и да поведат 
своите потомци срещу врага – на смърт за вяра:

При животе твоем да возкръснит разярений наш лев,
Кой бистрим стремлением да изревет страшен рев!
Янтра да откриет потаенное царя Михаила
Сокровище, кое давно своим песком засипала!
Да явит звону, что перву в Терново зазвонела
И во время Йоанна патриарха гръмко възгръмела!
Престол архиерейский паки да блеснет,
И тя звона паки радостно да ехнет!

 6 громол (остар., книж.) – грохот (бел. ред.).
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Да явится царя Асеня мужъство,
Народу отвсюду да стецется множъство!
Всяк услишай к того гласа да бежит.
Десницу свою на врага да вооружит!
Всяк вооруженною рукою и волею за вера да умре,
Слава от людей, от Бога венец да преме!

Попски, който не може да се освободи от църковнославянската тради-
ция, както в езика, така до известна степен и в мирогледа си, смогва да под-
хвърли, вслушвайки се може би в гласа на своето време, една еретична мисъл 
за непокорство, бунт срещу врага, уповавайки се на Бога, за когото той има 
същата представа, каквато има и Паисий: както в Библията, не само наказ-
ва, но и избавлява. Важното е, че тази мисъл не е книжна, а е изживяна като 
вътрешна правда, обоснована от условията на един печален живот. Че Поп-
ски, който възклицава: „Горе нам и тям, кои под турскаго ига обретаются7!“, 
не е равнодушен към робството, показва втората половина на творението 
му, дето се вестява не случайно образът на Асена. Наистина, тук се величае 
преди всичко личност на мирния културен труд, но все пак идеята за рево-
люция, всъщност идея за свобода, макар и не изказана с пламъка на дълбоко 
убеден в правотата и светостта на своето дело размирник, намира за пръв 
път в нашата поезия своето достойно място. Тя не изпреварва своето време. 
Макар Попски да мечтае смърт в борба за вяра, без да споменава изрично – 
за свобода, тя не е чужда, както знаем, и за Софрония, и за Г. Мамарчева. Тук 
обаче тя е подсказана в кръга на просветни и исторични мотиви.

Основните тенденции на тая толкова характерна за времето си ода 
не закъсняват да се проявят по-късно. Не че тя е оказала никакво въз-
действие, но че условията на политико-обществения живот у нас поддър-
жат тия тенденции и ги налагат в литературата. И колкото те биват под-
чертани по-силно в творения от прозаичен характер, толкова по-слабо 
те се изявяват в поетическите опити на поколението. Не само защото не 
съществува поетическа традиция, но и защото това време има други кни-
жовни интереси, които поглъщат всички почти сили. За липса на уредена 
и разработена реч да не говорим. Неслучайно в 1835 год. се изтръгва стон 
от гърдите на Неофита Возвели, подемайки сякаш жалбата  – жалба на 
всички по-будни българи тогава.

Ах! Болгария, всеокаяна Болгария!
Скоро умилно призови пророка Еремия!
На планината най-високо да се каче
Жалостно да те нарежда и умилно оплаче!

 7 обретаться (рус.) – намирам се (бел. ред.).
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Тази скръб, породена от тежкото робство на родината, и тази предана 
обич към нея, която търси библейски образи, за да изрази своята искрена 
дълбочина, навярно заразила по-късно толкова Раковски, че той повтаря, 
макар и в друга отсенка думите в ѝ своя „Горский пътник“, и не намира 
по-достоен поетичен образ. Наистина, сякаш нема кой да изплаче бъл-
гарските страдания в поетична реч – поне така искренно, както Неофит в 
своята „Мати Болгария“ и „Просвещений европеец“. Тук-там се долавят в 
някой стих мотиви на национално страдание, като например в „Отечест-
во“ от 1842 г. на Ив. Богоев, или в „Знай, любимий мой роде!“ от 1845 г. 
на Йован Стоянович, но последното не е предмет на лирическо вдъхнове-
ние, нито за поетическо изображение. Просветните деятели не умеят да 
изразяват своите чувства на мъка и скръб.

Сравнително по-добре са прокарани историческите тенденции на вре-
мето. Безкритичният историзъм, който така благодатно гали национал-
ното самолюбие, добива през 20-те и 30-те години на XIX век особено 
утвърждение. Юрий Иванович Венелин има обаянието на авторитет в 
чужбина. Паисий не е опроверган, а напълно оправдан. Уважението, което 
храни към Венелина нашето общество, има своя любопитен израз в сти-
хотворенията на Георги Томича Пешаков – „Ода на Юрия Ив. Венелина“ 
и „Радание на смертта Ю. И. Венелина“, написани през 1837 и 1839 г., но 
станали известни тепърва в 1841 г. Одата и елегията, възторгът и скръбта, 
над които се надсмива В. Г. Белински, са всъщност не само за Венелина, 
но и за българската история: светлата личност, която напомня на света за 
един забравен народ, със славно славянско потекло, която сред толкова 
беди и страдания хвърля светлина в неговата душа, сега си отива – ся-
каш се затварят ненаписаните още славни страници на българското ми-
нало. След Софрония – величае се Венелин. Ясно е, просвета и история, 
това е възгласа на времето. Но тъкмо тоя култ, бихме казали, култ към 
културните херои, посочва непосредните извори на вярата в съдбата на 
родината. В това ни убеждава и стихотворението на Сичан Николова от 
1840 г. – „Похвала на древните болгари и на отечеството им“, пак в духа на 
историческата романтика, като не се забравя и просветната тенденция. 
Въображението на горещия родолюбец въззовава подвизите на българ-
ския меч и на българското слово, припомня военните и културни заво-
евания на своето племе. Виждаме всъщност пак ода, макар без патос и 
вдъхновение, но вече – на славен някога народ. На историческия спомен 
не остава чужда и споменатата работа на Иван Стоянович – „Знай, люби-
мий мой роде!“, който не забравя да каже, като окайва своя народ, че не-
говият произход е от „Българията, името си що придоби от Волга реката“. 
Споменът го носи към Русия. Ненапразно и Найден Геров в „Пред твой 
днес аз стоя олтар“ се обръща през 1843 г. към Гуслана, българския Апо-
лон, да му прати своя дар, за да възпее Симеона и неговите славни подви-
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зи, да възкреси изобщо забравената, „отдавнашна старина“. Контрастът 
между минало и сегашно смущава и Найден Йоановича, който в 1849 г. 
писа в своето „Отечество“:

О, Милинко Отечество,
Сичко Българско Общество,
В Стари Времена Най-Горньо,
А в Нашо Време Най-Долно.
Тогава Си Било Славно,
А сега Совсем Незнайно.

Възвръщането към миналото, като не се затваря поглед към робската 
действителност, всъщност не е само стремеж да се опознае една съдба, 
но и да се намери надежда за утрешния ден. Затова и буди най-пламе-
нен копнеж по свобода. Още в началото на века, около десет години след 
одата на Д. Попски, между 1822–1824  г., освободителските тенденции 
се засилят. В един ръкописен сборник от Никифор и Йеротей намираме 
твърде характерна за своите дни молитва – „Пресветяй Владичице нашея 
Богородици“. Някой навярно от тия набожни монаси, с будно национал-
но съзнание, сподавяйки своя ропот срещу гибелно иго, търси милост и 
защита, избава и изкупление за своя народ, от Бога, пред когото трябва 
да бъде ходатай Богородица. Тая молитва с осем сносно подредени стиха, 
просто и сърдечно разкрива чувство за безпомощност, която води пред 
нозете на Христа, но и въззив за свобода. Сякаш християнското смире-
ние и търпение не може да намери тогава по-друга реч:

О, Царице, мати милостива,
Иже еси Бога истиннаго родила,
Умоли, яко милостива, сина твоего и Бога,
За немощна болгарскаго рода,
Не остави их у погибел до конца,
Да не будут клани яко агненца.
Но избави их от агарянское иго.
Да восхвалят имя твое благо.

Не късно след тая молитва, друг монах, Неофит Рилски, пише нова, 
вече политическа, не към Бога, а към Русия. Само петнадест години са 
изминали оттогава, но настроението е съвсем друго. В 1839 г., по повод 
на издадения от Абдул Меджида Хатихумаюн8, той изработва дълго 
стихотворение, с по-правилен ритъм и по-звучни рими, за да подложи 
на критика не само турското своеволие и безправие, гръцката дързост 

 8 През 1839 г. е издаден Гюлханският Хатишериф (бел. ред.).
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и низост, но и да напомни за българските мъки, за българските револю-
ционни подвизи, и да отправи към Русия молба за освобождение.

На Болгария не останало веке друга надежда,
Тиа молби она к Русии плачевно нарежда:
„О, Росио, моя еднокровная сестро мила!
Защо си мене толко векове забоварила!
Чужденцем си ти явно и славно помогнала.
И них от лютаго им падения воздвигнала,
На Елада, Влахия и на сродните Сербии,
Защо не помилуваш и твоя сестра Болгария!
О, руский цару, Николае честитий,
И ти, руский народе, славний и знаменитий,
Помогнете на вашата бедна сестра Болгария.
Тя не е чуждо племе или от Татария,
Но ваша е чиста сестра сродна и мила,
И сега е, и от старо време тако и била.
Доказ е веке весма 9ясно Венелин чудний,
Историк руский в наше време, и зелоразсудний10.
Защо начало и корен болгарскаго народа
Не е от татарско племе и от негова отрода11“...

Неофит Рилски, който не знае по-далечните мисли на руската полити-
ка, изглежда странно наивен, като се позовава на Венелина. Но на времето 
си това е повече от една истина. С тия патетични, но искрени стихове, той 
полага в нашата поезия началото не само на политическата лирика, но и 
на култа към Русия. През 40-те години, когато вече в Москва и Одеса има 
доста събудени наши съотечественици и духовното общение между руси 
и българи се засиля, тоя култ добива по-дълбоко значение. Той би бил за 
нас по-определен, ако имахме на ръка ония поетически опити, към които 
нашата младеж тогава често прибягва. Така, през 1847 г. монах Натанаил, 
по-сетне митрополит в Пловдив, и Захарий Княжески, буден момък тога-
ва, обнародват в Москва „Зерцало или огледало христианское“, помест-
ват там и едно малко стихотворение, нещо като лирическа песен. – „О, 
ветре северний, на Болгария повей“, което е алегоричен въззив към Русия 
за освобождение.

Това са повече от стихотворенията, които създава българският пое-
тически гений през първата половина на XIX-ото столетие. Те са наивни, 
понякога дори забавни, с ограничено съдържание и невъзможен стих. Те 

 9 весма (рус.) – извънредно много, твърде (бел. ред.).
 10 зелоразсудний (остар.) – извънредно разсъдлив, умен (бел. ред.). 
 11 отрода (остар.) – род, порода (бел. ред.). 
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не изразяват, което е доста характерно, лични, интимни преживявания, 
а общи настроения на времето. Изключение правят само – от всички из-
вестни наши стихотворения – „Песен“, която всъщност е превод из Ат. 
Христополу, направен в 1836 г. от Ат. Ст. Кипиловски, и „Стихи на зами-
налата 1844 година“, „О, пролет прекрасна“, „Винолюб“ на К. Огняновича, 
първите две от 1845 г., а последното от 1848 г. – В тия творения на нашите 
първи радетели на поетическата реч се крият и първите „революционни“ 
мотиви в нашата литература. Макар и да не позовават към бунт, да не 
отричат открито султанската власт, все пак те изразяват не само него-
дуване срещу робските условия на живота, критика на тогавашната пе-
чална действителност, но и дълбока надежда за свобода, надежда, която 
се окрилява от светлите и славни страници на родната история. Макар 
и да не са дело на буйни и страстни темпераменти, на разпалени глави, 
волеви натури, не може да не се долови, че в тях пламти патриотичен дух, 
който, въпреки своите плитки извори, успява понякога да трогне. И при 
все това, странно наистина – в цял половин век почти – нито една дар-
ба, нито едно сполучливо стихотворение! Липсата може би на достойни 
поетически образци, неразработеният още литературен език, а и общият 
рационалистичен дух на времето изглежда не дават простор на поетиче-
ското вдъхновение. А като се знае, че тия първи стихотворни опити са не 
само случайна проява, но че и не са били много разпространени, лесно 
можем да си представим, каква е била тяхната социална роля. За някак-
во особено влияние върху духовете не може да се говори. Затова пък те 
ни дават възможност да проследим развоя на българската революционна 
поезия. Това значи, че народът, който така лесно се поддава на просветни-
те усилия на своите духовни водачи, се доверява повече на своите незнай-
ни певци, които със своето примитивно въображение и топло лирично 
чувство успяват да завладеят душата му, защото сякаш му нашепват не-
говите най-скрити помисли, най-светли надежди – пеят ли за юнака, за 
хайдутина, за Балкана.

В това време, когато Захари Княжески и отец Натанаил печатат в Мос-
ква преводната си книга „Зерцало или огледало христианское“, живее 
един младеж в Одеса, заселил се там в 1841 г., за да следва Духовната се-
минария – Добри Чинтулов. Роден в 1822 г., една година по-млад от Г. С. 
Раковски, той стои тук до 1850 г., дето са Н. Геров, Ив. Богоев, Елена Му-
тева, стихотворци или мечтатели, дето са Априлов и Палаузов, и толкова 
родолюбиви българи, които имат сърце винаги обърнато на юг, към пре-
делите на България. Тук, дето излизат немалко български книги, дето из-
лиза от печат в 1845 г. и поемата на Найден Герова – „Стоян и Рада“, той се 
домогва до тайната на поетическото творчество, имайки за образец тво-
ренията на големите руски поети, знаейки може би и опита на своите бъл-
гарски другари. Отец Натанаил се среща с него, долавя неговата поетиче-
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ска дарба, дори я облагодетелствува. Тихият семинарист се запознава с 
техниката на българския стих, като нагажда руските тонически размери 
към своята родна реч. Но той, колкото и да има свои интимни помисли 
и блянове, все не може да се освободи от ония общи настроения и иде-
али, с които живеят тогава всички тамошни българи. Славянофилските 
проповеди в Москва, стихотворения като „Орел“ на Хомякова, личности 
като И. Аксаков, могат само да засилят у него култа към Русия, която не 
може да не чувствува като своя втора родина. Той не забравя своя ро-
ден край, домашното си огнище в Сливен, града на Индже войвода, на 
Хаджи Димитра, на Панайот Хитова, с предания за хайдути и юнаци, за 
интересни и славни деятели – като Ив. Селимински, който още в 1825 г., 
основава там тайно дружество за защита на братята българи, за Дибича, а 
може би и за Георги Мамарчева. И то в момент, когато има – след 1845 г. – 
подем на национални сили, когато се заражда черковната борба, когато 
се разкриват хоризонти за обществена и политическа дейност, когато на 
Запад се подготовлява идейно кървавата 1848 г. Свободолюбив младеж, 
със славянски и патриотични устреми, той изпитва чувство на скръб от 
противоречието между волния живот в Русия и робската действителност 
в Турция.

Добри Чинтулов скоро разкрива своя поетически лик. Скръбта за роди-
ната, обречена на робство, синовната загриженост за нейната съдба, тихи-
ят, но дълбок копнеж по нея, по нейните горди планини, намират за пръв 
път в нашата поезия своя бляскав тогава израз в двете най-хубави негови 
песни, писани в Одеса и станали известни в България през 1849 год. чрез 
„Цариградски вестник“ – „Стара майка се прощава със сина си“ и „Изпро-
водяк на едного българина из Одеса“. Тия песни се допълнят от „Възпо-
минание“, стихотворение пак с чист и ясен ямб, пак със същата кръсто-
сана подредба на женска и мъжка рима, по всяка вероятност създадено 
преди 1849 г. Противопоставяйки, пак за пръв път в нашата поезия, вели-
чието и хубостта на природата със страданията на народа – обичан кон-
траст в романтическата поезия между природа и човек, пригоден тук за 
българската действителност – той неволно противопоставя и миналото 
на сегашното, като се предава на скръбна размисъл край Янтра, при Тра-
пезица. Подхваща се познат мотив, самостойно, не под влияние на чужд 
поетически опит, а по-скоро под въздействието на онова общо настро-
ение, което създават, при благоприятни психологически условия, Паи-
сий и Венелин. Като Димитър Попски и Чинтулов възкресява образа на 
Асена, поради несъзната склонност да се идеализира не изобщо бляска-
вото минало, а по-определено и нарочно българската хероична мощ, оня 
устрем на духа, който троши окови и събаря царства. А може би – и за да 
се загатне за една робска съдба, да се пробуди една революционна мисъл:



286

Оттука български юнаци
Далеко тичали на смърт,
Високо вдигали байраци
Врази кога им се явят!

Но унесът в миналото, блянът по хубавото някогашно време лесно 
може да бъде смутен от образа на робското тегло. Повратът към дейст-
вителността – винаги придружен с чувство на горест – се налага въпреки 
волята на поета. Навярно в Одеса Чинтулов написва и други песни от по-
добен характер. А може би и с по-друг дух. Но той не ги обнародва – и не се 
налага чрез печата на общественото съзнание. Едва по-късно, когато бива 
принуден да напусне Русия, в 1850 г., и да стане учител веднага в Сливен, 
новите условия на живота му разкриват други извори за вдъхновение. Там 
той пребивава до 1857 г., предал се на скромна обществена дейност, докол-
ко тогаз тя е била възможна. До него долитат първите тревожни сигнали 
на Кримската война, до него стига и последният ѝ тревожен залп. Какво 
вълнува тогава душата му, какво пише, не се знае. Изтъква се само, че пише 
бунтовни стихове, че изгаря през 1857 г. тетрадка свои работи пред страха 
от турската власт, че пуска сред младежките среди анонимно някоя песен, 
която като мълва лети по целия град, по цяла България. Ако се вярва на-
пълно на митрополит Натанаила, още в Одеса Чинтулов написва „Стани, 
стани, юнак балкански,“ печатана за пръв път – в руски превод, едва през 
1871 г. в сборника на Н. Берг12 – „Поэзия славян“.13 Революционното на-
строение на един семинарист – и то в Одеса – може би не е лесно обясни-
мо. Но то хубаво може да се обясни у един учител, който вижда робските 
мъки на своя народ, особено през годините на Севастополската война. У 
един романтик, възпитан в патриотичен дух, закърмен с поезията на слав-
но исторично минало. У един мечтател, 30–35-годишен, който вярва в ис-
торическата мисия на Русия. Може би общата революционна вълна понася 
и него – не напразно тогава цял народ мисли, че иде край на робството, 
особено когато руски войски минават Дунава при Силистра. Странно е 
обаче едно – че не намираме нито една песен от него пряко и недвусмисле-
но да загатва за борбата, на която се възлагат толкова много надежди. От 

 12 Н.Берг – Николай Василиевич Берг (1823/24–1884) – поет, преводач на славянска поезия, 
журналист. През 1854 г. издава „Песны разных народов“ (отбелязано е, че превежда 
от 28 езика, сред които и от български); превежда „Пан Тадеуш“ на А. Мицкевич и др. 
(бел. ред.).

 13 В статията на Б. Йоцов е изписано погрешно – съставител и издател на сборника „Поэзия 
славян“ е Николай Василиевич Гербел (1827–1883). – Вж. Гербель, Н. В. Поэзия славянъ. 
Сборникъ лучшихъ поэтическихъ произведений славянскихъ народовъ. В переводахъ 
русскихъ писателей. Изданный под редакцiею Ник. Вас. Гербеля. – СПб.: [типография 
Императорской академии наук], 1871. В този сборник той публикува преводи на сти-
хотворения от Р. Жинзифов, Л. Каравелов, Г. С. Раковски (бел. ред.).
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това време е, ако отминем „Стани, стани, юнак балкански,“ „Къде си, вярна 
ти любов народна,“ също „Вятър ечи, Балкан стене“ и „Български юнаци“, 
приемем ли, че те са негови. Защото песните се разнасят безподписно, от 
ръка на ръка, и късно, едва след Освобождението, имаме техния текст.

Тия четири песни, с плавна реч, със сравнително добре отмерен ямб и 
хорей – изключение прави до известна степен „Вятър ечи, Балкан стене“, – 
с непосредна лирическа мелодия и мъжествен тон, са всъщност позиви за 
борба, наложени от определен политически момент. Затова те винаги имат 
свой обект, насочени са към някого, който би трябвало да се спечели, често 
с похват на изкусна реторика. Затова, плод на искренно вдъхновение, те са 
обръщения, блестящо развита – на здрави композиционни начала – пате-
тическа фигура. В „Стани, стани, юнак балкански“, формално най-сполу-
чената работа от тоя кръг, преди да развие своята политическа програма, 
поетът веднага се обръща към народа, когото подканя към революция. В 
„Къде си, вярна ти любов народна“ – пак поради същата причина, – той се 
обръща към патриотичното сърце, към искрата любородна. В „Български 
юнаци“ – към балканския лъв, а във „Вятър ечи“ – към своите родни бра-
тя, макар и да не ги ословява14 изрично. Освен това, всички имат сродна, 
ако не и еднаква композиция: около идеята, която е обжегната от страстен 
пламък, се съсредоточават образи, не винаги свежи, но всякога естестве-
ни, за да изчерпят нейното съдържание, за жалост  – доста ограничено. 
Това е много обикнат принцип – обаче тук не е използуван за динамично 
разкриване на мотива. И ако в отделните песни има логически, стилисти-
чески и музикални повторения, то всички заедно, и погледнато по-стро-
го, представят поетически вариации на един и същ мотив: стига сън, към 
революция! Само в първата песен – „Стани, стани, юнак балкански“ – е 
обоснована по-определено тази подкана: тежко е вече робството, дотегна-
ло е, но трябва сами да поведем борба, макар и недостатъчно силни; сла-
вянският православен мир – сърби, черногорци и руси – ще се откликне 
на нашия зов за помощ; най-после – трябва да се воюва, когато условията 
дават добра сгода – „доде е мъничка змията“. И за да убеди сънародниците 
си, като затрогне националната им чест, Чинтулов ги поучава:

Я вижте, братя, погледнете,
На чуждите нам племена!
От тях добър пример вземете,
Как си прославят имена !

В другите песни тая политическа мотивировка на позива липсува. Там 
се подчертава един императив  – народът трябва да се освободи. Но в 

 14 ослонявам (остар. книж., рядко) – наричам (бел. ред.).
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„Къде си, вярна ти любов народна“ като че ли се изтъква по-висш нравст-
вен принцип – свободата като необходимост за развитието на национал-
ното съзнание. Освен това, надеждата за помощ не е от реален характер: 
не Русия, а Бог ще простре над отечеството своята закрилна десница! Ето 
защо тук има и нова мисъл: борбата за свобода трябва да се води в името 
на кръста, но не с религиозен фанатизъм, а с чисто и светло съзнание, че 
се воюва за божията правда. Така можем да си обясним, защо Чинтулов 
изхожда в своето отношение към врага предимно от идейна предпостав-
ка, а не от дива омраза и болезнена злоба. Само в третата строфа на „Къде 
си, вярна ти любов народна“ е проявена твърда жестокост, позволена 
впрочем от характера на борбата, но не и кръвожадност: турски тела да 
покрият равнини и долини. Но тая твърдост замира в странната просба 
към Бога, толкова характерна и за някои творби на полската революцион-
на лирика, просба, която дава смисъл и значение на самия подвиг:

Благослови ти нашето желание!
На тебе имаме ний упование:
Подвигът да ни е осветен,
Във твоя вяра утвърден,
Във славното ти име,
Предвечний Божи Сине!

Някога, преди Чинтулова, се молеше и чакаше спасение от Бога. Сега, 
при прилив на национални сили  – от собствения меч, благословен от 
Бога. Някога Д. Попски мечтаеше борба за вяpa. Сега Чинтулов разглася 
друго начало – борба за свобода. Сякаш имаме вече прояснено револю-
ционно съзнание – идеята за бунт има тук съвършено определен израз. 
Дори тя е свободна, макар и не напълно, от своята историческа прикра-
са15: не споменът за минала слава ѝ дава крила, а възторгът от нейния 
собствен чар. Тя дава мощ на някои образи, заседнали дълбоко в пое-
зията на Чинтулова, неясни, неочертани, без изчерпано съдържание, но 
затова пък някак тайнствени, подмамващи въображението, способна да 
вложи в тях свои откровения. Най-напред, това е образът на балканския 
юнак. Кой е собствено този юнак? Би се помислило, че е алегоричен образ 
на българската мощ. Но може би това е някой херой, мистичен полубог, 
заспал своя сън, но обречен, като Крали Марко, да се пробуди, когато го 
въззове заклинателният глас на времето. В „Български юнаци“ вече лъвът 
наистина е алегоричен образ на българската мощ. Във „Вятър ечи, Балкан 
стене“ се възправя пред нас конник – символ на революцията, – който 
лети из българската земя и тръби – зове на борба своите заспали братя. 

 15 прикраса (рус.) – преувеличение (бел. ред.).
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Символът се изяснява и от космичната картина, за жалост само загатната: 
буря се носи по родината, Балканът се тресе и плаче. Тъкмо последни-
ят образ, образът на Балкана, който изяснява до известна степен всички 
други, дава особен смисъл на Чинтуловата революционна песен. В „Къде 
си, вярна ти любов народна“ Балканът е не само място, отдето трябва да 
се поведе борбата, но той е почувствуван и като естествена опора на наро-
да, а после, в „Български юнаци“ и като съучастник в българските деяния, 
като един от немите херои на революцията. Вярно, той е слабо оживотво-
рен; метафоричното въображение на Чинтулова е доста слабо, за да го 
възведе като гигантски образ на нашата съдба.

Добри Чинтулов с право изненадва сънародниците си със своята бун-
товнишка песен: за пръв път те срещат толкова искреност, толкова пла-
мък, толкова поезия – на сладка и звучна българска реч. Но от 1857 г., 
когато изгаря ръкописите си, неговият пламък угасва. Вместо да пише 
песни, за които плещите му биха се освободили от своя товар, той пред-
почита да учи децата в Ямбол – до 1860 г., а след това – пък в Сливен – до 
1874–1875 г. Нещо повече, в 1871 г. той е в Цариград, дето заседава като 
сливенски пълномощник в Народния събор, свикан да положи основите 
на Българската екзархия. Това ни показва, че Добри Чинтулов, скромният 
и тихият семинарист от Одеса, никога не е бил революционер по приро-
да. Ако беше такъв, той не би стоял в Сливен – пред турци глава да скла-
ня, както би казал Ботев, а би отдавна забягнал в чужбина. Още когато се 
завръща в родината си, той мисли да се предаде на просветна дейност. Но 
историческият момент със своите настроения на ропот и бунт, на пови-
шени национални надежди, които забъркват главата и на Г. С. Раковски, 
използува за свои цели неговия поетически дар. По-късно, както се спо-
мена, той изгаря следите на своите минали грехове – и то след нещастния 
за Русия край на Кримската война, – в 1857 г. Бурята минава, небосводът 
се изяснява, наивникът помъдрява. Вероятно неговият политически усет 
му подсказва, че Турция не може да бъде бита от Русия дори, когато сре-
щу нея е цяла Европа, камо ли от българския хайдутин и бунтовник. На-
истина, той все продължава да вярва в Русия – затова ни говори неговата 
приветствена реч към руските войски в Сливен в деня на Освобождение-
то през 1878 г. Той дълбоко ще е чувствувал българската безпомощност 
и затова радее за културна възмога на народа. И не е ли странно, че един 
учител гори със словата на своята песен душата на цяла България. Защото 
песента му има честита съдба. До Освобождението само Ботев би имал 
право да му завиди. Защото – новата песен не изтрива от душите думите 
на старата. Чинтулов дълго после живее, но той е мъртъв за съзнанието 
на своите съотечественици, бидейки изпреварен от времето. Но песента 
му се пее, без да се пита за автора ѝ. Могъща революционна вълна се носи 
по българската земя през втората половина на XIX век и тя е, която дава 
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живот и цена на неговата песен. Да се проследи размерът на нейното раз-
пространение, влиянието ѝ върху средата – крайно интересен въпрос за 
литературната социология, – това значи да надникнем в душата на ония 
поколения, които пожертвуваха своите най-добри синове, за да изкупят 
свободата на своята родина. Дали Чинтулов е чувствувал силата и зна-
чението на своята бунтовна песен „Слепият старец“ поне в последните 
години да своя живот? Ако за миг е бил уверен, че е вдъхновил някога за 
подвиг, макар и кървав, своя народ, той би могъл, когато през 1886 г. си 
взема сбогом от света, да заспи спокойно своя вечен сън.

Времето, което вдъхновява Добри Чинтулова, намира скоро своя дос-
тоен изразител – Г. С. Раковски.

Още в Котел, дето се ражда в 1821 г., родното място на Софрония, на 
П. Берон, на Г. Кръстевич, дето слуша юнашки и хайдушки песни, стари 
сказания и легенди, разкази за приключенията на своите чичовци Дачо и 
Минко, за бунтовните подвизи на своя вуйка Георги Мамарчев, дето чер-
пи мъдрост от гордия си баща Стайко Попович и от любимия си учител 
Райно Попович, дето се унася в поезията на стария Балкан, там още той 
се закърмя, наследил неспокойна, буйна кръв, с мъжественост и неустра-
шимост на духа, които му проправят път в живота. Той не отива в Одеса, 
а в Цариград, учи се от 1837 до 1841 г. в Куру чешме, като разширява не 
само своя умствен кръгозор, но и задълбочава чувството си за национална 
принадлежност. Там дава простори на своето въображение, което търси 
романтичните образи на миналото, поставя цели за своята борческа воля, 
взимайки пример от Чайковски и Г. Мамарчев, напътствуван от делата на 
един духовен размирник, Неофит Бозвели, в атмосферата на разгарящата 
се борба за черковна независимост – във време, когато П. Р. Славейков, 
воювайки в Мизия със своята тежка орисия, задоволява своята просвет-
на жажда с „Житие светаго Алексия, человека Божия“ на К. Огняновича 
и с „История славянобългарская“ на Паисия. Странен мечтател, немир-
но сърце, жаден ум – той скоро разкрива своя трагически характер: през 
1841 г. е член на „Македонско революционно дружество“, в 1842 г. е заме-
сен в бунтовния заговор в Браила, отдето забягва в Марсилия, в 1844 г. 
се завръща в Котел, през 1845–1849  г. изнемогва с баща си затворен в 
Цариград, от 1849 г. до 1853 г. е адвокат и търговец, за да измами съдбата 
си, в 1853 г. е хайдутин в Балкана, после доброволен заточеник в Котел, в 
1855 г. забягва в Румъния, обрекъл се до края на живота си на изгнаничес-
тво, за да копнее мъчително по своята изгубена родина. Никой българин 
преди него, може би с изключение на Георги Мамарчева и Неофита Боз-
вели, няма такъв странен живот, бурен, загадъчен, романтичен. Първият 
образован българин, който се предава на хъшовски живот, – макар и не 
така разпуснат, все пак немил и недраг. И не е ли характерно – Д. Чин-
тулов, който има условия в Одеса за обществена дейност, се връща в оте-
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чеството си, а Раковски – бяга от него. Изглежда, от двамата връстници 
един е трябвало да понесе тогава тежкия кръст на борбата.

Тоя кръст той пониса още от Котел, когато тамошните чорбаджии 
започват да преследват баща му. Но той познава не малко и страдание-
то на народа. То именно става за него извор на творческо вдъхновение. 
Можем само да се учудим, защо Раковски почва толкова късно да пише. 
Едва след 1851 г., след като Чинтулов е печатал вече своите най-хубави 
песни, година преди П. Р. Славейков да издаде в Букурещ своята „Смесна 
китка“, „Песнопойка“ и „Басненик“ – значи едва тридесетгодишен. И то – 
започва със – своите сънища, от които записва само три, и които винаги 
му вещаят съдбата на България. За себе си и за България той написва в 
1854  г. „Неповинний българин“ и „Болгарiа страждуща“, загубени оба-
че. Тия цариградски опити на Раковски, незначителни и без поетическа 
стойност, подсказват, че той няма още поетически образци, нито вкусова 
култура, нито воля за творческо дело. Но още тук – той се замисля над 
съдбата на родината си, над своята собствена участ, като отправя поглед 
към бъдещето. Никакви сърдечни помисли не го вълнуват сякаш. Дори и 
по-късно, в 1855 г., когато написва своята поема, „Неповинно и нещастно 
рачителство Стоян и Бояньi“, без да я завърши и без да я обнародва, той се 
сили да загатне за поезията на хайдушкия живот, без да успее да разрабо-
ти еротичния мотив, който всъщност ѝ дава смисъл. По-голямо значение 
има друг опит – не само като свидетелство за настроенията и желанията 
у нас през време на Кримската война, допълняйки така доста добре Чин-
туловите революционни песни, не само за изяснение вътрешния лик на 
Раковски, но и за зародиша и ръста на „Горский пътник“, – опит, който 
би могъл да се назове, според „оглавлението“ на „Неповинний българин“, 
„Кратко двумесечно путишествiе тайно в Болгарia в лето 1854 по древно-
му обичаю сос няколко юнаци българи“. Тая поема, без действие, в диало-
гична форма, е лична изповед. За пръв път тя изнася образа на хайдутина, 
забягнал момък в Балкана, за да търси при кукувицата, веща птица, не 
само утеха, но и предсказания за бъдещето на родината. В нея се долавя 
и влияние от народната песен. За това подсказва не само диалогичната 
форма, може би внушена и от гръцки образци или от „Мати Болгария“ и 
„Просвещений eвропеиц“ на Н. Бозвели, но и вещата птица, обикната в 
наши народни творения с баладични или фантастично-приказни мотиви. 
След Н. Герова и П. Р. Славейкова Раковски проправя път на това влияние. 
Тук е разкрит заедно с политическото верую и образът на Балкана: сега, 
в 1854 г., когато се води борба между Русия и Европа, трябва да се реши и 
българската участ. Стига за това – едно народно въстание в Балкана. За-
гатва се значи и култът към Русия. Не липсува и историческа романтика.

Преди да пристъпи към обработка на своя „Горский пътник“ Раков-
ски се представя на своите съотечественици с творения, които написва в 
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Букурещ, но издава в Нови Сад през 1856 г. в книжката си „Предвестник 
горскаго пътника“. Вече самото заглавие показва, каква мисъл е тревожи-
ла Раковски. Образът на горския пътник, като символ на волен дух, на на-
стъпваща свобода и на хероично минало, все още преследва въображението 
му. Ако „Неколики речи о събитiи в България в лeт. 1853 до лeт. 1856“, дето 
се подчертава враждебно отношение към Европа, защитница на тиранина, 
„Просвeта в Турско“ и „Пиршество на турски велможи“, и дветe в сатиричен 
дух, разкриват предимно политическитe догми не само на Раковски, но и на 
неговото време, то стихотворнитe му опити „Спомeн мeсторождения“, „О 
времени“ и „Отлъчие от Българiя едного разпаленаго родолюбца българи-
на в лет 1853“, с начало на емигрантската поезия са първият опит на техния 
автор да се наложи като поетическа личност. Към тия стихотворения може 
да се вчисли и „Постъп (марш) българский“, не само по хронологични, но 
и по идейни и формални причини. Всичките, взети като цяло, не могат да 
се отклонят от изработените досега в нашата поезия посоки – исторична, 
патриотична и бунтовна, на широка романтична основа.

„Постъп българский“, написан от Раковски в Свищов, 1855 г., на път за 
Румъния, е патетично обръщение към братята българи, в което той раз-
крива своята загатната вече политическа програма: историчният момент 
позволява да се дигне всенародно въстание на Балкана, българската ес-
тествена крепост, за да се извоюва не само свобода, но и да се възвърне 
някогашната слава. Борбата, която ще я подпомогне Русия, Николай I, ще 
се води в името на славянството, православието и честния кръст. Затова 
и Бог ще подкрепи ръката на руския цар, нали той ни го праща, за да по-
беди и да възобнови стария преславски престол. В цели 25 петостишни 
строфи, слабо сцеплени, без музикална и идейна закръгленост, Раковски 
щедро пилее своето емоционално богатство, увлечен в своята вяра, която 
едва ли няма стихията на религиозен фанатизъм, за да очарова с кървавия 
идеал на революцията – освобождението на родината. Интересно е, че 
и тук се вестява образът на лъв – символ за автора на национални наши 
качества – заспал в дъбрава. Навярно той не е подсказан от Чинтулова, а 
е бил обикнат вече символ, минал от българската хералдика. Освен това, 
в тоя марш на щурма кипи вече омраза към врага, словата са напоени с 
жажда за мъст. Изглежда, че когато е писан той, неговият автор, бягайки 
от Котел, не е могъл да се освободи от своите лични настроения. Епитети-
те, с които се изяснява отношението към турците, макар и малко на брой, 
с вече Ботевски – „мъчители кръвопийци“, „свирепи варвари турци“. – 
Мъжественото настроение на разпаления революционер скоро минава в 
елегично. Знае се, изгнаникът не се чувствува добре, когато се прощава 
със своя роден край. В „О времени“ има тъжна размисъл над българската 
участ, като се прави опит да се олицетвори времето в образ на строг съд-
ник, който жъне със своя сърп, за да носи вечна забрава – забрава и над 
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българската слава. Виденията из стара България са толкова чаровни, че 
будят чувство на недоволство срещу времето – тая нова съдба, която с 
жестока ръка е повалила цял народ в бездната на страданието. Но те будят 
и зов към бъдещето:

Възбудѝ ся род български от дълбоки сън!
Възапей стара твоя слава с глас тръбен!

Яко тук все пак грее надежда, в „Спомен месторожденiя“, дето исто-
ричните мотиви се сплитат с природни и интимни, скръбта за това, което 
е отминало, е сякаш безизходна. В началото тя е тиха, има лична подклад-
ка, осладнена със спомена за поезията на Балкана, но веднага се подема, 
когато се свързва с образа на изгубената младост, сякаш писък на устре-
лена птица, който звучи в повтарящия се припев като Ботевския стон – 
„млад съм аз, но младост не помня“:

О, сладки млади години
Изгубих ви в младини!

Същата градация на чувството е прокарана както във втората, така и 
в третата част на елегията. В чужбина той вижда развалините край своя 
роден град, спомня си свързаните с тях легенди и предания, които крият 
най-светлите страници на българската история – и пак изхлипва:

О, стара славная времена
Оставихте наша племена!

В 20 четиристишни строфи, без издържан размер, и в толкова припе-
ви, Раковски не се уморява да изчерпва лиричното съдържание на своето 
чувство. И като че ли е странно – тая корава и хероична душа, тоя 33-го-
дишен вече мъж да чезне толкова в мъка по безвъзвратно загиналото. За-
това пък в „Отлъчiе от Българiя едного разпаленаго родолюбца българи-
на“, най-дългото стихотворение на Раковски, с 71 строфи по четири 11–13 
сложни стиха, гори пламъка на надеждата, на кървавата борба, на въз-
вишения идеал. Дълбокото чувство на обич и преданост, което вълнува 
страдалческа гръд при раздяла с майка на път за чужбина; дългата разми-
съл при Преслав и Търново, която надминава – по дълбочина на унеса, по 
горчивината на жалбата, по широтата на полета – Чинтуловата размисъл 
във „Възпоминание“; волята да се върви на смърт юнашка – тук преми-
нават в поетична стихия, разразила се неудържимо в цялата песен, за да 
увлече, възвиси и трогне. Личният интимен мотив, изявен в началото и 
края, за да даде в особена светлина историчния, разработен в средата, е 
от ценно значение, не само защото е съчетан със съдбата на Раковски, но 
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и защото за пръв път се вестява в нашата революционна лирика. Може би 
никога Раковски не е бил така непосредно вдъхновен – песента е излята 
като че ли на един дъх. Добре построена, макар и малко развлечена, със 
сравнително по-сносен стих, спъван в движението си от неправилен ри-
тъм и насилен архаичен език, със смелите си видения и образи, със своя 
хероичен патос, непознат дори у Чинтулова – тя е една от най-хубавите 
творения на времето си. По богатство на мотиви и по характер на емоци-
ята тя поглъща почти цялото дело на Чинтулова, поради вярно отразения 
в нея исторически момент. Най-важното е, че тя първа разкрива – и то 
толкова органично  – сродството между историческото минало и рево-
люционния идеал. Затова още с първите слова тя завладява, сякаш чувате 
Ботева:

Оставай, сбогом, бедно отечество!
Прощавай ти, майко, аз отивам
Далеч от тебе, мила моя, в странство
В голямо пъприще ужален вхождам!
Дотегнало ми е веки се робство турско!
Не мога веки да гледам насилие
Убийства, неправда от плем’ агарянско,
Отчайност, бедност, и безчестие!

В тоя лиричен тон Раковски говори и за миналото. Той не може спо-
койно да гледа развалините при старите столици, бива заставен да пре-
късва разказа си, да дава ход на своята жалост или на своето негодуване 
срещу врага, преминаващо некъде в гняв и презрение, в парливи и страст-
ни обръщения, въпроси и възклицания, често дори в отклонения. Така 
той постига не само лирично подвижен израз, но и естествен контраст 
между минало и сегашно, което тегне като тежка мора в душата му. Роб-
ската участ на народа извиква еднакво горчиви сълзи, както и заника на 
некогашната слава. Той негодува не само срещу турци, но и срещу гърци, 
които измъчват окаяния народ, дръзко посегнали при това на неговите 
стари светини:

Уви, нами бедними! Погина все добро!
Поганско тиранство над нас владее!

Както Чинтулов е „душевно много наскърбен“ в своето „Възпомина-
ние“, така и Раковски сега е „с прескръбно жално душевно чувствование“. 
Защото той знае от какво значение е историята–като образ на една съд-
ба –за националната свяст на народа, за утрешния негов път в живота. 
Народ, който е „лишен от славная старина“, „живее в скотское дълготър-
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пенiе“, остава чужд на всякакви устреми за волен живот. И затова толкоз 
му е по-скръбно, че при старите български столици няма нито помен от 
някогашното величие. Дори е готов, търсейки смисъла на събитията, да 
осъди своите деди, но със склонност да ги прости, като ги представя, в 
духа на Паисиевата история, за жертви на развратна Византия. Но Ра-
ковски сякаш не се задоволява с излети из миналото. Не е достатъчно, 
за да се възкреси един народ, да се почива на минали лаври, но трябва да 
се пристъпи към работа. И бойната тръба, която далече откъм Силистра 
съзовава потомците на славни Светослав за борба срещу Турция, сепва 
и него, възвръща го в царството на действителността, която гори съзна-
нието му със своите неразрешени въпроси. Той не иска само да подканя 
за бунт и борба, но трябва да даде и пример – като изпълни своя дълг 
към родината: да умре славно, юнашки, „за вяра и за свобода“, свързвай-
ки така в своето верую възгласните начала на Д. Попски и Д. Чинтулов. 
На своята майка – чийто образ тук, след образа на майката у Чинтулова, 
е уведен в нова светлина, при това за пръв път в революционната ни по-
езия, – той оставя едничък завет – да издири гроба му и да му постави 
паметник, с огнените слова на неговата изповед. Дали бихме повярвали 
че в края на песента говори човек, който, има мъдростта на 34-годишен 
живот?

Священи дълг и мене зове да ида
В юнашко пъприще жарко с устремленiе
За вяра храборно д’ умра и за свобода
Тиранско да отхвърлим угнетенiе!
Аз зная майк’ оставаш неутешна.
Но Богу ся моли победа да нам даде
Против тиранов борба щастлива славна!
Спроти зла дела скоро да им отдаде!
Ужасний час веки ся той приближи
Да мене далеч от тебе растае!
3а отечество славна смърт мне надлежи
Пламти възторгно кръв моя играе!
Кога ти чуеш да съм погинал
Да не плачеш, майко, ни да ридаеш
За славно дело что съм юнашки свършил,
Но гроба ми прилежно да издириш.
От мрамор камек знак да ми въздвигнеш.
Слова златна надпис за вечна помен
Над него с’ следния речи да надпишеш:
„За вяра и за слобода погина славен!“
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Слушайки гласа на сърцето си, Раковски не може да завърши своя пое-
тически път с „Отлъчие от България“. Той още не е постигнал своя заветен 
блян. Всъщност всички негови трудове досега са подготовка за голямата 
му поема „Горски пътник“, която излиза едва в 1857/8 г. в Нови Сад. Дълго 
мислена, дълго работена, дълго време печатана – и пак остава недовър-
шена. Четири години не са били достатъчни на Раковски, за да изкаже 
творчески онова, което е тегнело на неговата неспокойна душа. Поемата, 
както показват архивните издирвания, е трябвало да има три части. Киро 
Иванов, сестреникът на Раковски, в предговора към издадения от него 
„Ключ българскаго язика“ в Одеса през 1880  г. обещаваше да издаде и 
втората ѝ част. Но и до днес за нея съдим само от печатания през 1861 г. 
в „Дунавский лебед“ „Отломък от втората част „Горскаго пътника“. Този 
отломък показва, че Раковски все още е мислел над своята поема – три 
години след изданието на първата част печата къс от нея! А може би дълго 
още е мислил над своята тема. Защо Раковски не завършва своето дело? 
Могат да се правят само догадки. Знае се, че той се отнася критично към 
своя поетически опит. Дори в „Предговор българскому народу“ той моли 
читателя да бъде към него благосклонен – не е за него поезията, за която 
има висока представа, в духа на романтическата естетика, но той страдал 
толкова много за народно благо, иска да бъде полезен на своите братя. 
Недоверието в собствените сили не е давало крило на вдъхновението му. 
Неспокойният живот на дееца не е създавал условия за работа на поета. 
Освен това, той се вдава в публицистична, политическа и научна дейност, 
която поглъща всецяло силите и времето му. Може би, най-после, той сам 
не е имал ясна представа за поемата си като цяло. Не бива да се забравя, че 
и времето го изпреваря – нови творчески сили излизат на литературното 
поприще.

Но и недовършена, поемата е от особено значение. Това, което Раков-
ски не е могъл да каже в родината си, сега намира, поне за него, своя за-
вършен образ. През 50-те години на миналия век, особено след Кримска-
та война, надеждите на народа са устремени към просветния деец и към 
хайдутина бунтовник. Раковски въплъщава в себе си тия две надежди, за-
живява с това общо настроение като със своя скъпа религия, с тоя – би-
хме казали, мит който и създава култа към „Горския пътник“. Така делото 
му, колкото и лично, е в известен смисъл и колективно. Обнародвана след 
„Стоян и Рада“ на Н. Герова, първа крупна поема в нашата литература, 
тя не е изненада. Тя е плод, естествен и законен, както на политико-об-
ществените условия, така и на духовната традиция, колкото и слаба. Ос-
новните ѝ посоки, дори и повечето от мотивите ѝ, са набелязани преди 
нея, а формите за изказ с загатнати както от народната песен, така и от Н. 
Геров, Н. Бозвели, Д. Чинтулов, дори и от П. Р. Славейкова. Технически, 
ритмически и езиково тя е назадък в развоя на нашата поезия. Чуждият 



297

опит тук не е използуван. За това се срещат в нея, въпреки общия ѝ ро-
мантически дух, следи от сух и безжизнен класицизъм. Но тъкмо тук се 
крие нейната цена – че корени дълбоко в нашата традиция, че в съдържа-
нието си тя е живо, а не книжно дело, дълбоко изживяно, самобитно. Тя е 
първият най-сериозен опит да се превърне българската действителност 
в поезия. За пръв път чрез нея се изявява в родната книжнина, ако затво-
рим поглед за Славейкова, така определено, ясно и мъдро една личност, 
високо издигната над своята среда, както по своята образованост, така и 
по своята даровитост. При това – една революционна личност.

Макар и да има възвишена идея за поезията, Раковски е демократичен 
в целите и задачите на своето творчество. Когато пише, той се вдъхновява 
от желанията на своя народ. Като бунтовник, той използува изкуството 
за пропаганда. А когато идеалът е свят, средствата за налагането му на 
националното съзнание, от какъвто и характер да бъдат те, са позволени. 
Затова, без да е поддържник на някакъв естетически канон, той е утили-
тарист. Формата за него не е проблем. Ето защо не е строг и към своята 
политическа инвенция. Избира най-простата фабула, която му дава въз-
можност да направи от първата част на поемата си, макар и тя да се счита 
за незавършена, органически затворен в себе си кръг. Поемата се разгъва 
в своето действие, колкото и незначително, така: млад войвода, в Белг-
радската гора при Босфора, гледа устремен на север, към своята родина, 
като шепне своя блян – да води хайдушка дружина в Стара планина; като 
полагат клетва за вярна служба на родния край и юнаците му, той иска 
всеки от тях да разкаже своите страдания, да разкрие причината, която 
го е довела под неговото знаме. Само петима от тях изпълняват неговата 
молба, защото за други настава късна доба, която ги куди към Каранов-
ската гора; оттам, след проявена човещина и сърцатост, дружината поема 
път към Стара планина. Явно е, поемата е замислена като изповед: в нача-
лото ѝ говори войводата, след това – Драгой, Велко, Момчил, Младен и 
Радой, най-после – пак войводата. Сред тия излияния и разкази са вмък-
нати някои сцени: в началото – клетвата, в края – плачещата майка над 
трупа на убитото ѝ от турци дете, срещата между старците и войводата. 
Едничкият подвиг, който извършват хайдутите, е: издирват убийците и 
възвръщат грабеното от тях на позованите в гората селяни. Значи, те по-
вече говорят, излагат своите някогашни дела, чувства и настроения. Така 
говорението няма средище, има разложена композиция. Всяка изповед 
може да се схване като отделна част, самостойна, дори и независима от 
другите. Изповедите на отделните лица не са равни, плавни, спокойни – 
разказният тон се нарушава, както в „Отлъчие от Българя“, от отклоне-
ния, лирични излияния и апострофи. Изобщо лирическият им характер 
избива и в самата реч. Пък и поемата почва с дидактично-лиричен „Пре-
глед к болгарскому народу“, после – с лирическо описание на балканската 
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природа и със страстен монолог на войводата. Диалогът в първия начерт 
на „Горский пътник“ тук е свободно разширен: отделните лица сякаш во-
дят разговор с главата на дружината. Смело може да се каже, че поемата 
е от лирически характер – и то в духа на романтическата поема изобщо. 
Образи, пейзаж, предания и легенди, митология, силни личности, похва-
ти в изложението, бедна фабула – всичко отговаря на нейния вътрешен 
стил.

В свръзка с аналитичната постройка на поемата стои въпросът за 
композиционната функция на лицата, като носители не само на сюжета, 
но и на основната идея. Тук няма психологическа индивидуализация, а 
по-скоро – идейна. Тъй погледнато, „Горский пътник“ е идеологична по-
ема. Раковски обича алегорията. Не само сънищата му, записани в Цари-
град, но и някои от сравненията и картините му имат иносказен смисъл. 
Вярно, като се погледне по-свободно, тоя поетически похват, не е съвсем 
чужд на народните творения. Възможно е да е подсказан от някой гръц-
ки извор, или пък  – от Н. Бозвели. Важното е впрочем, че у Раковски 
има стремеж, като разкрие някоя случка, истинска или измислена, чрез 
този или онзи херой, да даде на всяко лице известна мисловна отсянка, 
да го направи образ на някаква идея. Не успява, разбира се, защото няма 
дар да типизува. Така, Драгой е носител на пламенна мъст за поругана 
лична и семейна чест; Велко – на справедливост и вяра; Младен – на не-
съзната ясна социална правда, подчертана в негодуването му срещу чорбад-
жийското съсловие; Момчил – на култа към миналото, към историческата 
мъдрост; Радой – на хуманно и правно чувство, породено от контраста 
между живота в Турция и в Европа. Войводата в такъв случай се явява, до 
известна степен, идеен център. Чрез този прием на Раковски да се прео-
бразява– лесно се обяснява, защо и автобиографският момент в поемата 
е доста силен. Така, чувствувате Раковски в лицето на войводата, който 
изповядва най-съкровени негови помисли; в лицето на Младена, който 
изнася живия спомен за преследването му от котленските чорбаджии; на 
Момчила, който прави излет из историчното минало, възславено тол-
кова възторжено и в „Отлъчие от България“; на Радоя, като своя създа-
тел самотник в чужбина, мъчен в копнеж по роден край. От всички лица 
най-завършен – и като идея, и като образ – е войводата. Той е идеалният, 
мислимият, въображаемият образ на горския пътник. Въпреки това, че в 
поемата се проявява малко, че повече се чувствува, отколкото се вижда. 
Въпреки това, че той дори е без име – едва през 1861 г., в отломъка от 
втората част, той е назован Хубян.

Тия херои са съчетани не само с основната идея на поемата, но и с ней-
ните общи тенденции, с главните ѝ посоки, с нейния дух. И в нея, а не 
вън от нея, те имат смисъл и значение, бидейки наложени от условията 
на един историчен момент като необходимост. Както войводата, така и 



299

некои негови другари, така и Раковски, закърмен с настроенията на 
30-те и 40-те години от миналия век, не могат да се освободят напълно от 
просветната традиция в нашия току-що започнал духовен живот. Затова, 
неотхвърляйки просветата като средство за възпитание на национално-
то съзнание, търсейки мъдростта на миналото, идеализирайки правовия 
ред в чужбина – Раковски съзнателно изнася в своята поема един култу-
рен идеал – за духовна възмога на народа, за свобода на националния дух. 
Тъй неговият просветен рационализъм, намерил място, макар и незна-
чително, и в поемата, добива по-дълбок смисъл. Но Раковски иска да съ-
крати пътя, който води към начертания идеал. Робството, което задушава 
самопроизволната проява на националната свяст, требва да бъде съкру-
шено. И разказите на юнаците за страданията на народа – нравствена и 
политическа критика на тогавашната действителност – целят по-скоро 
да посочат мисълта, че трябва да се проправи път за духовното развитие 
на българина – и то с юнашки меч. Така се поставя и един революционен 
идеал – освобождение на родината. Поетическият реализъм на поемата 
има романтичен характер – не се гони вярното изображение на робската 
действителност, а се преследва цел чрез нея да се оправдае един кървав 
бунт.

Такава служба изпълнява историческата романтика, толкова широко 
застъпена в поемата. Тя дава живот и патос както на единия, така и на 
другия идеал. Ето защо по-сетне, в своята публицистика и научна фантас-
тика, Раковски се ръководи от идеята за историческите права на народа. 
Сега разбираме, защо той иска да се води борбата – за вяра и свобода. 
Вярата за него не е само религията, но и нравите, обичаите, съзнанието 
на народа, застрашено от вековно иго, при това духовно и политическо. 
В своя „Предговор болгарскому народу“ той насочва своя меч, както и 
в поемата си, срещу едното и другото. Затова чистата възвишена любов 
към народа, в която сияе непреклонна воля и твърдо решение за подвиг, 
винаги съкрушава всяко иго – стига да има крила: мъдрост и храброст:

Мъдрост с храброст задружно
Два качества велика
Всяко дело мъчно важно
Лесно вършат от века!
Человеци като с успели
Свежество и юнашство
Дела да са управляли
Слава имат в потомство!

Идеалът за освобождение чрез революция, понесен от песента на Чин-
тулова и подхванат едновременно и самостойно от Раковски, добива в 
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„Горский пътник“ не само своята възвишена апология, но и своето нрав-
ствено оправдание. Противоречието между идеал и действителност, тол-
кова силно подчертано тук, има трагическа натегнатост, която може да 
се разреши само с бунт. Естествено, Раковски търси защитници, оръдия, 
херои на този идеал. Но това са хайдутите, признали се сами за размир-
ници. Раковски, страстен мечтател и твърд заговорник, иска да използува 
хайдушката стихия, за да подрови многовековната тиранска мощ. Обаче, 
като я идеализира, като я възславя и едва ли не боготвори, той се стре-
ми да я подложи на по-строга критика, да я прочисти и възвиси. Не за 
лична мъст, не дори и за благородни, но ограничени, цели, а за светия 
идеал на българската свобода требва да мре гордият хайдутин. Вместо 
индивидуален хайдушки анархизъм – дисциплиниран, колективен херо-
изъм. Неслучайно Раковски озаглавява поемата си „Горский пътник“, а не 
„Горский хайдутин“. Пътник – това е неговият блян по възвисения, вечно 
копнеещия по-волен живот, готов да изкупи с подвиг страданието на своя 
народ. Неговата мечта не е да бъде сам и да се самоизяжда в бездействие 
и размисъл, а да води със себе си дружина момци, облечени в старинна 
юнашка премяна.

Хой обичам в гора да ходя
С вярна сговорна мила дружина;
Млади юнаци славно да водя
Българи храбри, наша родина!
Войвода аз напред да вървя
Храбри след мне хорогвоносец
В Стара планина да ги завèда
С’ свилян зелен злат пряпорец!

Колкото и да разукрасява хайдушкият живот, Раковски поставя цената 
и значението му в зависимост от неговите практически задачи. В свръзка 
с развиващите се около родината му събития, той изработва политическа 
програма, като посочва тактиката и стратегията на борбата, след Крим-
ската война станала жизнена необходимост. Стига само да се организират 
хайдушки чети, под общо ръководство на главен войвода, да навлязат в 
страната, да заемат Стара планина, да дигнат народа, който непременно ще 
ги последва, и да провъзгласят революцията. По-късно, през 1862 г., той 
отправя пламенен позив към българския народ, позив, който изяснява в 
много отношения „Горский пътник“. – Той се вижда в своята мечта народен 
вожд, като Кара Георги, Александър Ипсиланти, Канарис, с когото се среща 
сетне в Атина, като Гарибалди. Европа, преступна и дива в своя егоизъм, ще 
се трогне от подвига, не от страданието на бунтовника народ, и ще признае, 
заедно с Турция, нашата свобода. Слязъл от царството на бляна, за да раз-
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крие възможностите за постиг на една реална цел, Раковски не забелязва, 
лишен от здрав усет за действителността, че навлиза в кръга на политиче-
ската утопия, с която не се разделя, дори и когато бива измамен в надеждата 
си за помощ от Белград. В поемата му тоя политически романтизъм е огра-
ничен. Там практическите задачи не са развити подробно, само са загат-
нати, нахвърляни като хайдушки мечти. По такъв начин бива преодоляна 
опасността да се развие тя в политически трактат. Оставил възможности 
и простори, към които може да се копнее, Раковски се носи там с крилата 
на своя революционен устрем, неспокоен, пламенен, възторжен, слушайки 
мистичния зов на своята родна земя, на гордата Стара планина. И подема в 
поемата си – смело, широко, волно – образа на Балкана, нахвърлил далече 
виденията на Добри Чинтулова. От великолепен пейзаж, със странна пое-
зия на предания и легенди, от край на волен хайдушки живот, от защита на 
национална свяст, той става огнище на революцията, символ на българска-
та свобода. Непокорен роб на отечествената съдба, чийто тъмен смисъл се 
старае да разгадне, с пламъка на бурно сърце, за което копнежът е трагична 
мъка, той мислено лети към планината майка, доловил нейния величествен 
лик от народната песен, той предвкусва, нейната приветна ласка, нейните 
скъпи дарове, еднаж само да развее там  – като приказен цар  – юнашки 
пряпорец, стига само Бог да му протегне своята десница:

Ах! Боже силни, ти помогни ми!
Тамо с юнаци моя да ида
В тия години непоносими
Българи братя мили да видя!
Що седят тако морно заспали!
Що чакат бедни и ся прозяват!
Кой ще други да ги пожали!
Ако не сами те ся мръднат!
Там! Там! скоро тряба да ида
Съдба отечества мене зове
Лесища, планини ще да обида
Наша свобода там ще се основе!

Така поемата на Раковски, възкресила минала слава, изобразила роб-
ска участ, изразила светли надежди в звездата на родината; органично съ-
четала общи тенденции с образа на горския пътник и Балкана; възславила 
бурния устрем, хероичната мощ, волята за подвиг – се налага за съзна-
нието на своето време като песен на свободата, духовна и политическа, на 
един от най-гордите и най-възвишени блянове на българската душа.

За вътрешното развитие на Раковски творбата „Горский пътник“ има 
особено значение. Тя показва, че бунтовникът се очертава още в нея като 
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цялостно завършена личност, която се създава предимно в домашна сре-
да. Условията в чужбина му дават възможност да се предаде на научни 
занятия, които той започва самостойно още в Котел през 1854 г. Почти по-
ловината от страниците на неговата книга, названа с такова странно име, 
са посветени на „замечания16 первия части“, които са всъщност основа на 
по-нататъшната му научна дейност – исторична, фолклорна и езиковедна. 
Вместо да се посвети изключително на едната или другата посока, на бор-
ба срещу Турция, на „сабята“, или „пресата“, виждаме, че той следва, неук-
лонно, упорито, едновременно и двата идеала – културен и политически. 
Ето защо „Горский пътник“, дело на 36–37-годишна възраст, остава негова 
негласна програма, на която той не изменя до последния миг на живота си. 
Макар и не особено доволен от стиховете си, той не се отказва да изявява 
своята поетическа склонност. Не само се възвръща към поемата си като 
печата в „Дунавский лебед“ отломък от втората ѝ част, но изненадва свои-
те съотечественици с нови стихотворения, които все пак остават изцяло 
в нейния дух и стил. Това са двата акростиха, обнародвани през 1859 г. в 
„Показалец“ – единият посвещение на Н. Миронов, а другият, дето Бъл-
гария алегорично е представена като девойка, – „Непостигнатая любов“. 
Можем да посочим и последното стихотворение на Раковски, печатано 
през 1867 г. в „Българските хайдути“, – „Възпомянание старобългарско на 
развалините старославнаго града Червена вода близ Рухчука17“, дето пак 
са вътрешно слени исторически и революционни мотиви, не само както в 
„Горски пътник“, но както и в „Спомен месторождения“ и „Отлъчие едното 
разпаленаго родолюбца българина“. Цели двадесет години изминават, а 
Раковски остава неизменен в своята поезия. След дългия си излет из ми-
налото, дето ненаситното му въображение търси все нови и нови образи, 
той горестно възкликва, за да изрази своя копнеж по свобода:

Ще ли, ах, изгрее наше пак свободи слънце!
Турски полмесец да зазари!
Облаци робства да разгони то далече
Българска земя да разведри!
Свобода славна пак между нами да владее
Правда народна, закон свят,
Секи доволен в отечество да живее
Коран да падни вече проклет!

„Горский пътник“ Раковски не отрича и с издавания през 1860–1861 г. 
„Дунавский лебед“ в Белград, нито пък с „Бъдущност“ и „Бранител“ през 

 16 замечание (рус.) – бележка (бел. ред.). 
 17 Рухчук, Русчук – старо наименование на град Русе (бел. ред.).
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1864 г. в Букурещ, следвайки тук излизалата през 1857 г. в Нови Сад „Бъл-
гарска дневница“. Неговият буен романтизъм – вече в областта на нау-
ката, – бранейки честолюбието и възвисявайки духа на българина, взема 
крайни размери през последните десет години от живота му. От 1859 до 
1857  г. той обнародва, като отминем „Изтуплений дервиш“ или „Въс-
точний въпрос“, 1858  г., и „Българский вероизповеден въпрос“, 1864  г., 
най-характерните свои трудове – „Показалец“ през 1859 г. в Одеса, „Не-
колко речи о Асеню Първому, великому царю българскому и сину му Асе-
ню Второму“ през 1860 г. в Белград, „Българска старина“ през 1865 г. в 
Букурещ, „Ключ българскаго язика“, написан в 1865 г., през 1867 г. пак в 
Букурещ. Но Раковски не се отказва и от политическа дейност. Този не-
спокоен човек сякаш не може да се задържи повече на едно място. Минал 
през Букурещ през 1855–1856 г., той отива през 1856 г. в Белград и Нови 
Сад, дето пребивава от 1856 до 1858 г., в 1858 г. отива в Одеса, после – през 
1862 г. го виждаме в Белград, през 1863 г. – в Атина и Цетина, в 1864 г. – 
в Букурещ, през 1866 в Кубей, Русия, и най-после през 1867 г.– отново в 
Букурещ. Той все крои планове, как да се сгромоли турското господство в 
Европа. Замисля не само да организира балканските народи за обща борба 
срещу Турция, но и да обиколи западните столици, за да действува, както 
някога П. Парчевич, за освобождението на своята родина. В 1861 г. той пише 
„План за освобождението на България“; в 1862 г. – позив към българския 
народ за революция и освобождение, като основава същото време в Белград 
своята знаменита легия, в която са между толкова разпалени младежи Ильо 
Войвода, В. Левски, Ст. Караджа; в 1864 г., в Букурещ, той е душа на нашата 
бунтовно настроена емиграция, като праща четите на Хаджи Димитра и на 
Христа Македонски в България; в 1867 г., душа на четнишкото размирство, 
той изработва „Привремен закон“, върху чиито начала поставя българската 
революционна организация. Верен на възгласа си „мъдрост и юнашство“, той 
остава верен и на своята буйна кръв. Неслучайно той замисля да напише ис-
тория на българското хайдушко движение, от громола на България до негови 
дни като обгърне, между другото, и „развитие народнаго духа за по-обширно 
движение политическаго живота, кое започва от 1821 до 1867 г.“. Тая кни-
га, от която излиза за жалост само „книжица първа“, е неговият последен 
блян – да възслави хероичния подвиг, като възвиси хайдутина, борец „за 
отмъщения чести, живота и свободи отечества“, взел участие в сръбски и 
гръцки въстанически борби, както и в руски походи срещу Турция. Така 
Раковски сякаш наново се връща към „Горский пътник“.

Целият път на Раковски от 1857 до 1867 г. бива добре познат на негови-
те съвременници. Те не са могли да не почувствуват оная хармония меж-
ду слово и дело, която подкупва всяка честна мисъл и всяко честно сърце. 
Затова „Горский пътник“, който бива посрещнат с толкова радост, остава 
цели двадесет години, дори и след Ботева, книга на българската револю-



304

ция. Какво собствено придава такава жизнена важност на тази поема – 
със своите груби стихове, със своя тежък език, със странната си ритмика, 
невъзможна поетическа техника и то, когато имаме песни от Чинтуло-
ва, Славейкова, дори и Ботева? Обикновено, мерена със строгия мащаб 
на естетическата критика, тя бива отричана като поетично дело. Затова 
пък тайната на успеха остава неразкрита. Излезем ли от духа на епохата, 
когато правим преценка, ще разберем лесно възторга на времето, ще си 
обясним, защо се изучава наизуст дори и от Ив. Вазов. „Горский пътник“ 
долавя главните тенденции на времето, следователно засега живи стру-
ни в сърцето на своите съвременници. Увлича значи със съдържанието, 
което побеждава неприятното чувство от неогладената форма. Обаче, и 
в поезия и в публицистични и научни трудове, и в живота Г. С. Раковски 
се налага над всичко със своята силна личност, нова при това за наши-
те обществени условия. Сам Раковски цени доста себе си. Ненапразно 
той си пише бележки за своето житие, не без умисъл пази архивата си, 
неслучайно се подписва в позива си към народа през 1862 г. „Народний 
войвода“. Нали негови познати си мислят, че той мечтае да стане княз на 
освободеното си отечество? Тая личност заразява не само с подвизите 
и делата си, но и със своята упорита воля, със своя страстен темпера-
мент, със своя патриотичен жар и възвисен идеализъм. Борческата сти-
хия е толкова силна, че никога не оставя крилата на неговия устрем към 
бъдещето да паднат. Лирическият патос на неговите творения, искрен и 
дълбок, заразява – още в първите тежки обрати. Той се разкрива не само 
в тона да речта, но и в особените пози, които заема Раковски. И понеже е 
искрен, той не отвращава. Напротив, въпреки честата употреба на удиви-
телните знакове, той е съдържателен и оправдан. Фанатизмът на идеята 
му придава особена сила и пламенност. Не бива да се забравя, че Раковски 
е пленник на своето въображение, винаги хиперболично. Макар и да няма 
сили за да даде обилие от образи или да изобрази живи картини, той не 
може да не увлече четците си – не с развлечените си описания, нито с 
множество хубави сравнения и метафори, а с фантастните си полети като 
буди широки изгледи – към миналото, към сегашното, към Балкана, към 
общата народна революция. Въображение, което не може да бъде огра-
ничавано от разсъдъка, което иска да превърне своите миражи в жива 
действителност, при това – с дълбока патриотична подкладка, не може 
да не увлече тогова, чието национално честолюбие е жестоко обидено 
от живота. Най-после, Раковски заразява с религията на идеала –идеал 
възвишен и чист, на който той служи с безпримерна самопожертвувател-
ност. Той наистина може да освободи от грубата българска действител-
ност, да не говори за страданията само, но да откъсне с романтиката си, 
със странната си фантастика, с науката си, която е израз на национално 
самолюбие, на особена мегаломания, която възвишава духа. Ето защо, 
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съдържанието на стихотворните работи, което не е ново в основните си 
посоки – патриотична, исторична и революционна, – пленява именно с 
патетичния характер на речта. И не толкова с формите на стила, колкото 
с непосредните качества на личността. Ето защо Раковски, който е без 
литературна култура, който не проявява дори особен интерес към поези-
ята, е – в най-волния смисъл на думата – поет. Поетична натура – това не 
може да се отрече. Нима в своята наука Раковски не е поет? Поезията не е 
само в гладкия език и сладкия стих. Митологичната мисъл – ето живецът 
на поетичното изкуство. А Раковски все може да мисли понявга метафо-
рично, но поради слаба подготовка, без творчески желания от по-висок 
характер, той не успява да даде път на своята стихия – нравствения пла-
мък на своята личност. Така, унаследявайки заветите на своите предход-
ници, той става най-ярък представител на българската научна и револю-
ционна мисъл през 50-те и 60-те години. Но чрез живото си вдъхновение, 
с идеите на своите творения, с пламенната си обич към родината, зара-
ди която той забравя лично щастие, дори и нещастната Фросо на хад-
жи Христо от Атина – той възпитава поколението на Л. Каравелова и 
Хр. Ботева. Той не само разширява, задълбочава и затвърдява кръга на 
революционните мотиви в българската поезия, но се и създава като най-
ярък и типичен романтик у нас. Могъщ изразител на крупно движение в 
нашия духовен живот, той му изработва еднаж завинаги програма, като 
му предоставя най-широки идеали. Така той се явява достоен продължи-
тел на започнатото дело от Паисия, Софрония, Н. Бозвели. Бихме казали, 
макар и да не се оправдава сравнението напълно, той е нашият Ян Колар. 
Какъв неспокоен живот, каква силна личност, каква странна съдба – ся-
каш е бил избран от Бога да ръководи съдбините на своя народ.

Ако Димитър Попски и Н. Рилски не могат да се освободят от просве-
щенския характер на времето си и затова остават рационалисти, които 
мечтаят за освобождение, без да подканят за бунт, като се уповават на 
Бога и на Русия, то Добри Чинтулов и Г. С. Раковски, които се закърмят 
също в духа на тяхното време, по-определено на 30-те и 40-те години на 
века, когато работят с всичкия жар на своите сили Райно Попович, Хр. 
Павлович, Априлов, К. Фотинов, Н. Бозвели, също така не могат да оста-
нат чужди на общата просвещенска идеология. Но от 50-те години, когато 
в книжнината се налага П. Р. Славейков, когато се повежда по-жива борба 
за освобождение от гръцко иго и долитат до нас последни и закъснели 
отражения на романтизма, те са революционери и романтици. Разбира 
се, казаното има особено значение за Раковски. Но и двамата – и Д. П. 
Чинтулов и Г. С. Раковски – са с две лица. Преследвайки един идеал, кой-
то искат да осъществят по революционен път, но същевременно и по ево-
люционен, те остават раздвоени: те страдат и се борят не само за рево-
люционен, но и за културен идеал. Би се помислило, че това раздвоение, 
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наложено от характера и духа на самото време – към средата на века, е 
свързано с лична трагедия. За това нямаме свидетелства. Но едва ли може 
да се предполага. Дори и Д. Чинтулов, който всъщност е революционер 
само на песен, около Кримската война, дори и той едва ли ще се е чувству-
вал трагично раздвоен. Само Раковски остава верен на тия две начала до 
край. А той е революционер – по темперамент, по възгледи и по дейност. 
Някакво особено отношение между двамата не може да се открие. Може 
би Раковски е знаел двете стихотворения на Чинтулова в „Цариградский 
вестник“ – „Стара майка се прощава със сина си“ и „Изпроводяк на едного 
българина из Одеса“. За другите му революционни песни – нямаме подат-
ки. Затова не може да се говори за приемственост между двамата. Те са се 
развивали самостойно, независимо един от друг. Само времето, с общите 
си настроения и желания, е звено между тях. Макар Чинтулов да печа-
та стихове по-рано от Раковски, може би дори и революционни, все пак 
Раковски създава традиция в нашата литература  – на революционната 
поезия. Защото Д. Чинтулов не само скоро замлъква, не само не създава 
нищо по-крупно, но и не се предава на революционна дейност. Той няма 
дори и характера на борец.

Тия романтици, които се освобождават от властта на разума, които 
се отдават в служба на народа, които дори почват да ценят народната пе-
сен, все още не могат да схванат, че те са носители на ново съзнание. Така 
Раковски, който търси не много късно след своя „Горский пътник“ в на-
родното творчество материал за старата българска „повестност“18; който 
неведнъж посочва в своите творения примери от това творчество; който 
дори се влияе, макар и незначително, от него, все още не може да схване 
поетичната негова хубост. Както у Найден Герова, така и у него намираме 
подхванати народни мотиви, обаче не виждаме по-дълбоко сродяване с 
народната песен, вживяване в нейната поезия, долавяне формите на ней-
ния стил. Затова тая песен, която така бляскаво се изявява през 1861 г. 
със сборника „Български народни песни“ на К. и Д. Миладинови, още не 
се налага на българската изкусна поезия. Изглежда, че това не е могло да 
стане през 50-те години, когато романтичният мироглед още не се е зат-
върдил.

Добри Чинтулов е по-честит от Раковски само с поетичната цена на 
своите песни. Но и Раковски не по-малко влияе със стихотворските си 
дела върху своите съотечественици. Единият със звънката си реч, другият 
със силата на мисълта – и двамата издигат поезията у нас до нравствена 
и обществена сила. Те са хубав пример за въздействието на поезията, на 
литературата върху живота. Раковски създава последователи, привър-
женици, които по-късно дават нова сила на неговите идеи. Ако имаше 

 18 повестност (остар. книж.) – история (бел. ред.). 
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по-близки до себе си повече даровити лица, той би могъл да създаде своя 
школа. Но колкото идейната основа на тая романтика и да е богата, все 
пак последната остава бедна откъм художествени ценности. И днес още 
можете да чуете из народа или да срещнете в някоя песнопойка Чинтулова 
песен, но все долавяте, че тя няма особена поетична хубост. И у Раковски, 
и у Чинтулова, проявили в малко на брой дела творчески нагони, няма 
разнообразието на мотиви, особена глъбина на мисълта, обилие на обра-
зи. Трите посоки в творенията им – патриотична, исторична и револю-
ционна – не им откриват възможност да търсят други. В тоя кръг дори не 
могат, както техните предходници, да постигнат по-свободни форми за 
своята поетическа мисъл. Разбира се, не само по тяхна вина. Общото със-
тояние на нашата литература е такова, че не им позволява да правят смели 
завоевания. И това, което извършват на времето си, е много. Те дават та-
кива бляскави свидетелства за обществените възгледи и настроения през 
50-те години, макар и да прехвърлят задачите на това време, че не можем 
да не се учудваме на тяхната творческа воля. Погледнато исторически, те 
добиват, особено съпоставят ли се с поетическите опити през първата по-
ловина на ХІХ век, свое значение и свое място не само в общия ход на 
нашата литература, но и в развоя на нашата революционна поезия. Един 
затворен за себе си свят, в който няма противоречия и несъответствия, 
в които се оглежда мъдрият лик на времето. Усамотени, те стоят тогава, 
през 50-те години, настрана от общия устрем на нашето литературно и 
духовно развитие. П. Р. Славейков, след като се представи на българско-
то общество през 1852 г. със „Смесна китка“ и „Песнопойка“ като поет, 
дето остава чужд на новите веения, следва своя път на мирна просветна и 
културна дейност, не по-малко щастлив от Раковски. Но докато станът на 
Славейкова по-късно се засиля от борци – политически и просветни, то 
станът на Раковски се застъпя не само с хъшове и хайдути, но и от носите-
ли на нова творческа мисъл. Преди Чинтулова и Раковски в литературата 
ни намираме творения, в които се изразява само копнежът по свобода. 
Политическият идеал, подсказан още от Паисия, стои като че ли в забра-
ва. Буйните херолди19 на новото време поставят вече открито въпроса за 
българската политическа независимост. И не само го поставят, но искат 
да го разрешат. Особено значение има тука Раковски, който с дейността си 
засиля доста много разрешението на въпроса. Той създава безпокойства не 
само на турското правителство, но и на Русия и Румъния. Трябва също да 
се отбележи, че така поставеният въпрос за независимост, който вълнува 
вече българите през 60-те години, оказва влияние върху настроението на 
масите в България, поддържа буден бойния им дух, съдействува за устой-
чивост и търпеливост в борбата срещу гръцката патриаршия, ускорява и 

 19 херолд (лат.) – вестител, глашатай (бел. ред.).
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разрешението на църковния въпрос. Революционната борба, в която се 
похабяват доста сили, проправя изобщо път за културни завоевания на 
народа.

През 60-те години на Запад има по-богат духовен и политически жи-
вот. Стига да споменем, че се развиват събития от голяма важност: през 
1864  г. избухва Датската война, през 1866  г.  – Австро-пруската, през 
1870–1871 г. – Френско-пруската. Сега се засилят свободолюбивите те-
чения, които и обезсилят до известна степен монархизма. Социалното 
движение, което се изявява през 1848 г., заглъхнало през 50-те години, 
наново се подема. В 1867 г., когато умира Раковски, Карл Маркс обнарод-
ва първия том от „Капиталът“. Сега са дейни Прудон във Франция, Фер-
динад Ласал в Германия, Бакунин, който обезпокоява със своя анархизъм 
Европа, избягал през 1861 г. от Русия. В 1864 г. се основава международ-
ната работнишка организация, известна после като Социалистически 
интернационал. Освен това, засилва се позитивизмът във философията, 
дарвинизмът в естествените науки, реализмът в литературата. От особе-
но значение са 60-те г. в Русия, дето се учат немалко наши българи, меж-
ду които Любен Каравелов и Христо Ботев, жадно възприемащи идеите 
на писатели като Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернишевски, Д. И. Писарев. 
Чрез руската литература тия нови обществени движения не могат да не 
окажат своето въздействие върху нашия духовен живот. Още повече, ко-
гато у нас, около борбите за черковна независимост, се определят и две 
течения – консервативно и демократично, като същевременно се пораж-
да и глух, колкото и незначителен, антагонизъм между две съсловия – ес-
нафското и чорбаджийското.

А тъкмо на това време можеше да остане чужд Раковски. То можеше да 
го отмине, като възложи своите задачи на други свои херои. За Чинтулова 
да не говорим – той отдавна е духом мъртъв за идеала на революцията. 
Раковски, колкото и демократичен във възгледите си, колкото и да хра-
ни чувство на неприязън към чорбаджийското съсловие, поради тежки 
спомени от миналото и поради това, че то остава чуждо на подхванатата 
от него бунтарска борба, няма усет за съсловните противоречия. Той, въ-
плъщение на борбата между блян и действителност, между идеализъм и 
реализъм, следва своя завет, без да схваща новите прояви на времето. И 
той неусетно трябва да изпусне – и ако беше жив дори – кормилото на ре-
волюционното движение. Не без благоприятните условия на 60-те годи-
ни Ив. Касабов учредява своя таен революционен комитет в Букурещ – и 
то без знанието на Раковски. Тоя комитет има, вярно, по-други задачи, но 
все пак самият факт, че той вече бива основан, разколебава авторитета на Ра-
ковски. Налагало се е дотогавашната революционна програма, ако не да бъде 
подложена на политическа ревизия, то поне да бъде допълнена съгласно 
с духа на новите условия на световните – държавни, национални и об-



309

ществени–отношения. Ако „Добродетелната дружина“ в Букурещ няма 
значение за българската революционна романтика, то новият дух, който 
донасят със себе си Л. Каравелов и Ботев там, разкрива възможност за 
нови изгледи, за развитие не само на политическата, но и за поетическата 
революционна мисъл. Както и да се погледне, краят на 60-те и началото на 
70-те години не отслабва революционното движение, а го засиля. Нови-
те апостоли на революцията допълнят социалната страна на заварената 
от тях програма, внасят в нея пламъка на своята младост и, подели зна-
мето на своя учител, следват завещания от него идеал. Във всеки случай 
със смъртта на Раковски – макар и Чинтулов да се радва още на родно-
то небе – българската революционна романтика завършва един кръг от 
своето развитие.
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БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА РОМАНТИКА

(Любен Каравелов)

След 1867 година, след смъртта на Раковски, българското революционно 
движение преживява криза. Както в пределите на България духовният 

живот се усложнява, така и вън от нея, в Румъния, политическият живот, в 
който се отразява душата на българската емиграция, бива обогатен. Това 
усложняване на обществените и политически отношения, както на Запад, 
така и на Балкана, води към разпокъсаност на силите, към раздвоение на 
волите, към колебание на убежденията. Особено, когато настроенията 
и идеите още не са се изяснили, когато не са се определили в характерни 
посоки, когато нямат като свои изразители силни личности. Движението 
за свобода не е вече уединено явление в Европа, както и преди. Но сега то 
привлича погледите на западния свят повече, отколкото преди. Не само 
това  – привлича и вниманието на крупни революционни деятели като 
Бакунин и Нечаев. Бавно, но сигурно, българският национален въпрос, 
чрез това движение, става и европейски. Още повече, когато въпросът 
за Цариград стои все открит, и когато Русия и Австрия влизат все повече 
в натегнат, макар и скрит, антагонизъм, в своята експанзивна балканска 
политика. И което е най-тежко за момента, че западното и руско влия-
ние в България раздвоява българското политическо съзнание, раздвоява 
и затруднява българската национална политика. Борбата за църковна и 
борбата за политическа независимост е насочена не само срещу гръцка 
и турска власт. Тя е и междуособна, борба между две гледища – еволю-
ционно и революционно, между две тактики  – нападателна и обходна. 
Но и в самите тия две движения има взаимна борба. Това, което става в 
лагера на цариградските българи, става и в стана на българите в Букурещ. 
Взаимна борба между консерватизъм и демократичен либерализъм. Тук, 
в Румъния, имаше и краен радикализъм, черпейки вдъхновение от руския 
анархо-комунизъм, макар и по-късно. Още в 1866 г., румънски властни-
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ци, имайки опита на своята управа, главно Братияно и Росети, заплитайки 
отношенията на Румъния с Турция, намислят да използуват българската 
емиграция, както я използуваха някога, в 1853  г. руси, а в 1862  – сър-
би. Тогава именно, с тяхно съдействие, като се увличат лицата Ив. Каса-
бов, Атанас Андреев, Д. Диамандиев и Хар. Савов, се полагат в Букурещ 
основи на „Таен български централен комитет“, който, зависейки силно 
от неговата румънска секция, макар и да има осигурена възможност за 
действие, съгласно „Coalitiune Sacra“, „Свещена коалиция“, не може да 
развие плодна дейност, въпреки че някои нейни членове, като Атанас 
Андреев и Хар. Савов правят опити още в 1866 г. да основат комитети в 
България. Целите и задачите на тоя комитет, изоставен от румъните след 
като изясняват отношенията си с турците, могат да се доловят не тол-
кова от неговия устав – „Основно законоположение на народните тайни 
комитети“, нито дори от неговия орган, в. „Народност“ (1868–1869), от 
трети март 1868  г., минал в ръцете на Ив. Касабов, колкото от издаде-
ните от него през 1866 и 1867 г. два труда на Панталей Кисимов1 – „La 
Bulgarie devant 1’Еuгоре“ и „Мемоар до Негово Императорско Величество 
султан Абдул Азис Хана“. Тук виждаме опит, колкото и несполучлив, да 
се създаде идеология, политическа, на едно движение, което няма още 
своя младенчески патос. През 1866 г. се ратува за едно сръбско-българ-
ско кралство, като се признае сръбският крал за цар на българите, а през 
1867 г., по примера на току-що устроената дуалистична Австро-Унгарска 
монархия, се иска да се възстанови старото българско царство под егида-
та на султана. Тая неустановеност в концепцията е последователна само 
в една своя неизяснена посока – в стремежа да се наложи българския на-
род като равноправен член в политическата организация на Европа. Тоя 
стремеж се подхваща от други деятели и революционният комитет на Ив. 
Касабова, сторил и без това доста тактически грешки, замира като фактор 
в политическия живот на емиграцията не през 1869 г., когато спира „На-
родност“, но още в 1868 г., когато той не е в състояние да се грижи за не-
говата издръжка. Руското политическо влияние има своите стари огнища 
не само в Москва и Одеса, но и в Букурещ. Още от 1853–56 г. в Букурещ 
има „Българско настоятелство“, което събира доброволци за Кримската 
война. Сега, 1867 г., по внушение и отвън, се съставя „Българска добро-
детелна дружина“, водена от Христо Георгиев, брат на Евлоги Георгиев. 
Тая организация, в която влизат като настоятелни членове лица като д-р 
Г. Атанасович, д-р А. Протич, Михаил Колони, Стефан Иванов и др., из-
яснява своята политическа програма не във в. „Отечество“ (1869–1871), 
който почва да излиза по-късно, но със своя знаменит протокол от 1867 г. 

 1 Пандели (Пантелей) Хаджигеорагиев Кисимов (1832–1905) – възрожденски книжовник, 
публицист и преводач (бел. ред.).
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Тя подхваща идеята за славянско единение  – единение преди всичко с 
Русия и Сърбия, като с последната България образува единно южносла-
вянско царство. Най-важното е, че тя е крайно консервативна, че се от-
нася враждебно към движението на младите емигранти, които поддър-
жат традицията на Г. С. Раковски. Тия млади българи, като Ангел Кънчев, 
Никола Войводов, Димитър Общи, Васил Левски, Любен Каравелов, още 
през есента на 1867 и пролетта на 1868 г. са в Белград, в нова българска 
легия, за да се подготвят за въоръжена борба срещу Турция. Те още ня-
мат обаче определен план на дейност. А развиващите се събития налагат 
по-бърза ориентировка и решителни действия. Дейността на Филип Тотя 
и Панайот Хитова не може да бъде още плодоносна. През 1868 г. Мит-
хад паша, русенският валия, хваща и убива чрез своите органи Цвятко 
Павлович и Никола Войводов, в парахода „Германия“. През същата година 
тоя бдителен управник разпръсва и четата на Хаджи Димитра. Смъртта 
на Хаджи Димитра на Бузлуджа и смъртта на Караджата в Русе бележат 
вече края на хайдушките подвизи, считани от Раковски като средство за 
разбуна на българската маса. Четнишката дейност, с поезията на подвига 
и с романтиката на Балкана, вижда сякаш своите източници за вдъхно-
вение пресекнали. Хайдушката идеология на Раковски бива застрашена 
от времето. И от това време, към средата на 1869  г. или в началото на 
1870 г., из Белградската българска легия от 1862 и 1868 г. излиза една кри-
лата мечта – апостолът на българската революция Васил Левски. Полагат 
се основи на една здрава организация, на революционните комитети в 
страната, окончателно установена през 1872 г. и усредена в Букурещ като 
„Български централен революционен комитет“. Организация, която бива 
разкрита с подвига на Димитър Общи – обира на султанската хазна през 
1872 г. в Арабаконак, и на която се нанася тежък удар с трагичната смърт 
на Дякона през 1873 г. в София. При все това, енергията и ентусиазма на 
младите, които сега разчитат само на собствени национални сили, по-
беждава скептицизма и безволието. От 1870 до 1876 г. се развива треска-
ва дейност за освобождение от турското иго, дейност, която се изразява 
и на културно поле. Революционната програма става навременна: изво-
юваната църковна независимост през 1870 и 1872 г., означаваща реали-
зация на един културен идеал, отваря вече широк пролом за тържество-
то на българските национални надежди, на кървавия идеал за свобода. 
Въпреки всички кризи, които преживява това движение, то смогва да се 
задържи, главно чрез своите политически органи в Букурещ – в. „Свобо-
да“ (1869–1872) и „Независимост“ (1873–1874) на Любен Каравелова, и 
„Дума на българските емигранти“ (1871) в Браила и „Знаме“ (1874–1875) 
Букурещ на Хр. Ботьова. От друга страна, това „комитско“ движение е 
толкова силно, че се налага и в художествената литература. И тук наново 
възкръсва Г. С. Раковски. Любен Каравелов, лед него Хр. Ботьов, подхва-
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щат заглъхналата песен на без време починалия учител, и то така, че тех-
ния глас, особено на Хр. Ботьова, се понася из България, а не само сред 
кръговете на злочестата емиграция. Тоя глас подхваща малко по-късно от 
тях, към 1875 г., и Иван Вазов.

***

Когато Каравелов идва в Букурещ през 1869 г., вече 32-годишен, еми-
грацията, настроена в духа и заветите на Раковски, веднага намира в не-
гово лице дългоочаквания вожд. Трябва обаче да се забележи, че тук той 
попада в среда, която не познава достатъчно добре. Но неговият гъвкав 
ум, находчив и проницателен, му дава възможност бързо да се осведоми и 
бързо да вземе решения от значение както за него, така и за ония въпроси, 
които е сложило на разгадка времето, и които засягат съдбата на народа. 
Той идва тук с определена вече физиономия на народен деятел. Не е оня 
наивен копривщенец, синът на Стойчо Каравела, видял божия свят през 
1837 г., който пази скъпо спомена за Детелин и за Дончо войвода, нито е 
дори оня буден ученик с наблюдателско око, който в Пловдив, при семей-
ството на гърка Янко, долавя социалните противоречия в живота; – не и 
оня, който обикаля с баща си, бидейки той джелепчия2, различни места в 
България, запасил се с богати впечатления, намерили израз през 1861 г. 
в „Памятники народного бита болгар“, както и в „Из записок болгара“ 
в „Страницы из страданий болгарского племени“ от 1868 година. Той е 
руският възпитаник, волният слушател някога от Историко-филологи-
ческия факултет на Московския университет, неспокойният и бедству-
ващият момък, който девет години, от 1857 до 1867 г., се закърмява така 
с руската култура, че става типичен шестдесетник, вдъхновен изразител 
на ония идеи и настроения, що вълнуват през това време руската инте-
лигенция. Изпърво попаднал в кръга на славянофилите, сближавайки се 
особено с Ив. С. Аксакова, като заживява с идеята за славянско братство 
и единение, както и неговите другари – Теохаров, Миладинов, Нешо Бон-
чев, М. Дринов, той скоро се развива в по-друга посока, която изразяват 
Н. Я. Добролюбов, Н. Г. Чернишевски, Д. Писарев, следвайки и Херцена. 
Със своя радикализъм в политическите борби, със своя утилитаризъм 
в етиката, с реализъм в литературата, с дарвинизъм в естествените на-
уки, позитивизъм във философията – те така заразяват Л. Каравелова, 
че го правят не само свой последовател, но и изпълнител на техните за-
вети. Нещо повече – раздвоен по природа, и то така, че в характера му 
можете да почувствувате, где се проявява неговата майка и где неговият 

 2 джелепчия (тур.) – търговец на добитък (бел. ред.). 
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баща, тъй става раздвоен и в своята култура. Славянофилството го прави 
страстен националист, изпълнен с вяра в историческата мисия на славян-
ството, с убеждение, че западният свят е гнил, а руският позитивизъм 
и радикализъм го сближава с тоя свят и го кара да чувствува неговото 
умствено превъзходство. От друга страна, онова съзнание, с което той 
дохажда от България, бива подложено на ревизия. Хайдутите и тяхната 
борба не могат да останат все с предишния си романтичен ореол. Бидей-
ки в Белград през 1867 г., после в Нови Сад и Будапеща, като затворник, 
обвинен в убийството на сръбския княз Милош3, той наистина спечелва 
сърцата, заедно със Светозар Маркович, пак руски възпитаник, на сръб-
ската Òмладина, ала не с някакъв революционен патос, а тъкмо с ония 
идеи, които заема от Херцена и Чернишевски, изявени от него в сръбски 
писаните дела „Je ли крива судбина?“ от 1868 г., „Наказао je Бог“ от 1870 г., 
„Из мртвог дома“ от 1871 и др. А в Букурещ той въздействува изпърво не 
в тази посока. Тук става революционер от 1869 г., когато почва да издава 
в. „Свобода“, но до 1874 г., когато спира в. „Независимост“. Какво става с 
него? Каравелов, който знае страданието на своя народ, и то така, както 
никой друг тогава, настроен отрицателно срещу всека официална власт, 
краен в убежденията си, схващайки историческото развитие на народи-
те като борба между бедни и богати, зависим при това доста много от 
своя неравен, сприхав, неспокоен темперамент, лесно може да се увлече 
от революционния кипеж в кръговете на българската емиграция. Вместо 
да служи на положителната наука, на здравите начала на разума, той бива 
грабнат от събитията, които търсят свой тълкувател, бива увлечен от 
задачите на момента, от жизнените потреби на българския духовен жи-
вот. Наистина, той скоро съвладява положението, следвайки максимата 
на руските си учители – „ловить момент“, но сам бива съвладян. Вождът 
става в услуга на цяло едно движение, срещу чийто напор той не може 
да устои. Тъй положителният човек става неположителен – увлича се от 
ония химери, които му чертае горещото въображение на българския хай-
дутин. Вярно, той завива в друга посока, колкото се отнася в средствата за 
борбата, в методите, но не и в тактиката и идеологията ѝ. Нови моменти 
тук има – те са от социален, политически и хуманен характер, но главното 
отношение към турската власт и пътят за осъществяване идеала за поли-
тическа независимост е неизменен. Увлечен така, Каравелов изпада във 
вътрешна борба – борба между реализъм и романтизъм, която го изнуря-
ва, и която не смогва да издържи.

Важното е да се посочи, че колкото повече се издига в очите на емигра-
цията, колкото по-страстно работи за делото, толкова по се увлича в своя 
революционен устрем. Но също така не забравя и културната работа. Ако 

 3 Княх Михаил Обренович (бел. ред.).
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Г. С. Раковски обединява просветната и революционната посока, без да ги 
чувствува като трагично противоречие, Л. Каравелов не може да избегне 
последното, макар и да дава сега най-голямо значение на меча, не на пе-
рото, в борбата за освободителния идеал. Бидейки достоен приемник на 
първия идеолог на революционното движение, той зависи – не само по 
силата на историческото развитие – и в други посоки от него. И в поезия, 
и в разказна проза, и в публицистика – той не може да избегне силата на 
българската литературна традиция. Сам, като литературна фигура, не е 
революционно явление, колкото и да е голяма личност. Най-добре изра-
зява той отношението си към учителя на революцията в оня пасаж от по-
вестта си „Хаджи Ничо“, обнародвана през 1870 г., гдето го представя като 
орач на нашата духовна нива, чиито последователи сеят и жънат. Като 
него той иска да използува поезията за пропаганда. Възприема от него 
няколко художествени мотива, без да им даде по-дълбока разработка. В 
разказната си проза тия мотиви – за хайдушката волност, за българската 
природа, за Балкана, за българските страдания и пр. – ако и да имат нови 
отсенки, носят със себе си и някои от средствата за тяхната художествена 
реализация. Неговите разкази, които отразяват българските страдания, 
имат своите корени в робската действителност, но те са близко и формал-
но до ония разкази в мерена реч, които дават хероите на „Горски пътник“. 
И тук, като във „Войводо“ или „Дончо“, хайдутинът разказва историята 
на своя живот, за да изтъкне причината, която го заставя да стане син на 
непокорството и бунта. Имаме изповед, която цели да оправдае извест-
но деяние, като се прибягва към картини на унижения и страдания. От 
Раковски възприема Каравелов и идеализацията на хайдушкия живот, и 
оная историческа перспектива, в която бива даден последният в трило-
гията „Отмъщение“, „После отмъщението“ и „Тука му е краят“ – в духа на 
„Българските хайдути“ от 1867 г.

Ако и Добри Чинтулов, първият истински певец на революцията, да 
не прониква по-дълбоко в мисълта на Каза борба, като изрежда ония по-
литически събития, които носят свобода на някои народи. Време е дошло 
всяко робско племе да става от сън:

Срам и укор! живи хора
Да спат сън мъртвешки
И да влекат рабски живот
Живот нечовешки!

В тая склонност да олицетворява Каравелов отива и по-далече – може 
би най-смелият му образ в тая посока. Ако някога Неофит Бозвели тър-
сеше Еремия, който да оплаче родината му, ето сега – сама България, въз-
легнала на Витоша като дрипаво сираче да плаче горчиво и да нарежда, че 
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е време нейните чеда да се възземат и да извоюват своята свобода. Още 
веднъж значи се повтаря в „Останала България“ от 1873  г. това, което 
дава смисъл и съдържание на Каравеловия живот – устремът към свобо-
да. Каравелов дори толкова се сродява с планината като символ на хай-
душка свобода, че я прави и своя споделница. Да не говорим за известна-
та, и до ден-днешен не изгубила своята прелест сред народа, „Хубава си, 
моя горо“. В „Я не плачи, я не жалей“ от 1873 г., гдето той се обръща към 
планината да не жалее, че е със слана осланена, е подчертана сърдечната 
доверчивост на българската душа към природата. Нека тя се помоли за 
загиналите херои – за Караджата, за Левски, пролет пак ще дойде, пак 
ще цъфнат цветята, ще цъфнат и нови надежди; тя ще се зарадва заедно с 
него, че нови хайдути ще дойдат в нейните дебри. Тоя постоянен копнеж 
на хайдушката стихия към Балкана, доловен и подчертан така силно от 
Каравелова, се слива с копнеж към живот в простота и спокойствие, в 
чистота и възвишеност на духа, чужд на големия град, както се изтъква в 
стихотворението „Омръзна ми вече по света да хода“ от 1871 г.:

По Старата моя планина зелена
Вее тихи ветрец, разширява гърди,
Не я променявам с къща позлатена,
Мило ми е тамо със простите люди ...

Така Каравелов представя българската природа като съчувственица на 
народните страдания, като хранителна на неговите съкровени помисли 
и желания, споделница на неговата горчива участ. Балканът е символ на 
българската земя, символ на свободата, на хероичния български дух. Ра-
ковски още веднъж оживява в поезията на Балкана, която Каравелов дъл-
боко чувствува, но не може да разгадае нейния тайнствен език. И при все 
това тук той дава истински поетически преживявания, сърдечни трепети, 
чисти съзвучия.

Не е така силен, когато иска да възслави жертвите на идеята, на под-
вига, на бунта. Въображението му е съвсем без крила, чувството му – без 
дълбочина, мисълта му – без мощ и свежест. Като че ли долавя безсмис-
лието на тия жертви, като че ли вижда към какъв нерадостен край води 
неговата проповед за бунт. Няма сили да изрисува образа на любимия 
херой, да посочи неговитe индивидуални черти, не може да даде по-дъл-
бок смисъл на неговата смърт. Няма никакво вдъхновение, нито устрем 
на фразата дори. Изглежда, че при всяка жертва той долавя въпроси в 
своята душа, които го заставят да се замисля над своята програма. Че-
тири години след смъртта на Раковски, в 1871 г. той създава „Песен на 
Раковски“, пак това време – „Стефан Караджа“, в 1872 и 1873 г. – „Хаджи 
Димитър“ и „На Васил Левски“. Да ославиш един херой – необходимо е 
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да си запален от възторг. А тъкмо него няма Каравелов. Обикновено се 
посочва „Песен за Раковски“ като една от по-сполучените негови творби. 
Но като си спомним за „Раковски“ на Ив. Вазова, ще трябва да ревизираме 
тая преценка. Важното е, че Каравелов, повтаряйки след всяка осмосрич-
на строфа възгласа „Свобода, свобода!“ като възглас на вдъхновения бун-
товник, подчертава една основна стихия в живота, делото и личността му. 
В „Стефан Караджа“, подхващайки хубав мотив на майчино страдание, не 
смогва дори да загатне за величието на Хаджи Димитровия знаменосец, 
на легендарния херой от Бузлуджа. И в „Хаджи Димитър“, гдето поетът 
се опитва да утеши злочестата майка, и в „На Васил Левски“, гдето иска да 
запee на моми и булки, на млади ергени песен за светата бесилка край Со-
фия, а дава революционна проповед, Каравелов не може да трогне нито 
със своята жалба, нито с трагедията на своята идея. Бесилката на хероя е 
сякаш гробница на неговата система за борба. И наистина, през 1874 г. не-
говата революционна страст е сподавена, по-рядко се чува нейният глас, 
докато най-после заглъхва.

Не можем да не се замислим над едно обстоятелство. От 1869 до 1873 г. 
Каравелов написва около 90 стихотворения, а до 1877 г. – още около 100. 
От тях около двадесет коренят по-дълбоко в революционното движение. 
Вживял се в борбата, ръководейки я, давайки ѝ насоки, той не може да 
изрази нито нейния напор, нито нейната буря, нито нейния крах. Колеба-
ние има в неговата самоувереност. Но вождът не може да я показва –той 
трябва винаги да бъде оптимист. Но неговият скептицизъм може да се до-
лови в оная лична меланхолия, а понякога и дълбока скръб, която трепти 
сладко в стихотворения – като „Месечинко-виторожко“ от 1872 г., „Пре-
минуват годинките“ от 1873 г., „В младостта си ние“ от 1874 г. и др. Тук 
се мярка образът на неговата майка, печалният лик на брата по съдба – 
все измамени и ограбени от живота. Това, което е мамило преди младата 
душа, сега вече няма своя предишен чар. И борбата за народност, и стра-
данието за идея, и копнежът за свобода остават само скръбен спомен за 
погубен живот. В лиричните, тихи и скръбни състояния на духа, струните 
на буря и надежда заглъхват съвсем. Впрочем, никога неговият стих не е 
пряк израз на вихрен устрем, на бунтарски плам.

През времето, когато Каравелов обнародва своите стихотворения, той 
печата и разкази – от 1861–1862 г., та до 1879 г., но главно от 1868 г., кога-
то излизат в Москва неговите „Страницы из страданий болгарского пле-
мени“. Той в поезията си се влияе по мотиви и форми от Тараса Шевченко, 
в своята разказна проза прибягва към опита на Марко Вовчок, на Н. В. 
Гогол, на Херцена, на Н. Г. Чернишевски. Обаче в ония разкази, в които 
изображава българския отпор срещу робството, той зависи от народната 
песен и от Раковски, както се спомена. И в тая област на дейност Кара-
велов не гледа като свободен художник. Докато в „Страницы“, гдето са 
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поместени няколко разказа и повести, той иска да бъде увлекателен, като 
рисува страданията на своя народ, в „Свобода“ и „Независимост“, гдето 
тия разкази и повести печата на български, като ги допълня и разширява 
главно с отклонения от нишката на епичното действие, той иска да слу-
жи предимно на българската революция. В няколко работи дава образ на 
хайдушкия живот или на революционното движение в България заедно 
с образа на ония страдания и неволи в нея, които подтикват и най-без-
дейната натура към непокорство и бунт. Каравелов помни от детинство 
преданията за стари и нови войводи. Сега трябва, по примера на Раков-
ски, да направи синтез между тия спомени и придобитите впечатления и 
наблюдения от тогавашната действителност. Тук той не е ограничаван от 
размер и ритъм – може волно да даде простор на своя словесен дар. Той 
не може да разказва спокойно. С бърза, подвижна фраза иска да спечели 
вниманието на читателя – дори да му наложи своята симпатия към бор-
ците и своята ненавист към тираните. И тук не се отказва от своите по-
етически склонности. Отдава възхвала на хайдутите, идеализува техния 
живот, възхвалва хубостта и гордото величие на българските Балкани. 
Тия поетични мотиви се сплитат в разказа му с психологични и идейни. 
Неговата главна задача е не да предаде тънка или по-дълбока психология 
на бунта, на страданието или на надеждата в честит живот. Не иска да 
постигне сложни и богати откъм вътрешен живот фигури. Не се замисля 
дори и над композицията на своето дело. Важното е да се разкрие борбата 
между два свята и да се изтъкне младенческият порив към човещина и 
правда. За него е от значение действенната нишка, случката или съби-
тието, чрез които се отразява хероичната душа. Така успява да внесе в 
българската разказна проза няколко типични за времето си образа, като 
подчертава за пръв път тяхната революционна багра. Това са познатите 
образи от „Горски пътник“, но разработени по-подробно, както и от на-
родната песен, по-добре обрисувани в тяхната дейна воля. Най-добре се 
долавят тия особености на Каравелова в „Дончо“ и „Войвода“, и двата раз-
кази печатани в „Страницы“ от 1868 година. И двата разкази имат еднак-
ва психологична основа, родеят се с еднакви образи, имат и лиричната 
топлота на изповедта. Както Дончо, така и Стоян от „Войвода“ искат да 
оправдаят морално своето особено призвание. Защо са станали тe хайду-
ти? Основната подбуда – причинено от турцитe страдание, което извик-
ва жажда за мъст. Освен това – и двамата трябва да извършат подвиг за 
жена, слаба и беззащитна, обречена на турския произвол. Ето Стоян раз-
казва историята на своя живот пред своята хайдушка дружина. От трима 
братя, само той остава жив. Старият му брат, Продан, се оженва за Ла-
тинка, и свива честито гнездо на семейно щастие. Но албанецът Хасан ги 
издебва на нивата, убива ги. Но Стоян, който изгубва и брата си Първан, 
обесен като набеден убиец на Мемиш, решава да отмъсти – разочаровал 
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се в правдата, която раздава турското съдилище. Убива Хасана, хваща 
Балкана при Ръжана, гдето тече Нишава, и става цар на свободата. Защо? 
„В этих-то непроходимих горах скрываются целыя шайки разбойников: 
болгар, бошняков и албанцев. Там ты можеш жить века и сам черт тебя 
не найдеть! И в самом деле туда уходять хить все гонимое, все свобод-
ное, все страждущее, и живет там, охотясь на турок, и оплакивая родину; 
они ждут голоса труби, которая вызовет их от туда и вместе с свободой 
воротит им мир и счастье...“4 „Дончо“ веднага открива тенденцията да се 
възхвали старата хайдушка романтика  – с патетичната в него реплика: 
„Да что такое нынешние гайдуки?“5 Te не почитат слабите, бедните, нито 
жените – тe са, според грубия израз на Каравелова, кокошари. Тъй казва 
Петко, любимец на Дончо войвода, постъпил на ранни младини в негова-
та дружина. И за да оправдае своята преценка, разказва живота на Донча 
пред своите другари, тъй както самият стар хайдутин някога му го е раз-
крил. Дончо отива да спасява, заедно с обречената нему Стана, хубава 
15-годишна негова сестра, похитена от съдията, дошъл да намери веднъж 
подслон в бащината му къща. В суматохата на борбата, вместо да убият в 
харема грабителя, убиват Стана. Детелин, борил се заедно с хайдут Велко 
и с Кара Георги в Сърбия срещу турци, бива побит на кол, а Дончо бива 
хвърлен в затвора, гдето скъпо пази заветите на загиналия си другар. По-
сле Дончо води юначна борба, избягал от затвора, с турци в планината, 
помага му и храбрата девойка Добра. От Стара планина се прехвърля на 
Мургаш планина, слиза през зимата в едно спокойно селище, но пак не 
оставя спокойни турцитe. Дончо бива убит, но Добри наказва Юсуф бея, а 
Петко избягва в Бесарабия, за да се върне после в България за нова борба. 
Виждаме низ от приключения, недобре свързани, но даващи представа за 
хероичните подвизи на един хайдутин, сочен като образец за назидание 
на новите поколения. Наред с него се изнася и образ на хайдутка, на херо-
ична българка, за която народната песен неведнъж ни разказва.

Пък за назидание на младите поколения хайдути Каравелов обнародва 
в 1870 г. двата си разказа „Мъченик“ и „Горчива съдба“, гдето вече се изо-
бразява стоицизмът, в страданията, сладкият спомен за славната борба, 
копнежът по родината, твърдата вяpa в края на турското иго. И тук имаме 
изповеди – на затворен в Диарбекир в Мала Азия, Сибир за българските 
бунтовници и хайдути, или на останала сама-саменичка майка. В „Мъче-
ник“ Коста и Цено разказват своя живот. Единият, Коста, син на Никола 

 4 „В тези непроходими планини се крият големи шайки разбойници: българи, бошняци 
и албанци. Можеш да живееш цял век и дори самият дявол да не те намери! Всъщност 
там излизат на простор всички гонени, всички свободни, всички страдащи и живеят 
там, гонейки турците и оплаквайки своята родина; те чакат гласа на тръбата, която да 
ги призове обратно и заедно със свободата да им върне мира и щастието“ (бел. ред.).

 5 „Какво представляват днешните хайдути?“ (бел. ред.).
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Табакът, един от подбудителите във Видинското въстание през 1852 г., от 
двадесет години в Диарбекир, излага борбата, в която взема участие и той, 
за народни правдини. В живота на Цено има еротичен мотив. Грабнатата 
му мила, Драганка, от Халил ага в Свищов, полудява и избягва от харема, 
но бива убита от своя стопанин. Но и Цено не му остава длъжен – убива го 
и избягва в Балкана. Приобщава се през 1868 г. към четата на Хаджи Ди-
митра, но бива издаден. Затворът в Русе на Митхад паша го прибира, за да 
намери после спокойствие в Мала Азия. Но и далече от родината си, той 
изповядва: „Хаджи Димитровата душа скоро ще стане душа на сичките 
българе, и България ще бъде свободна!“ – Същите мотиви лежат и в „Гор-
чива съдба“. Българка от Ниш оплаква своята самотност. Разказва ли ни 
как нейният син Джуро, увлечен от Неделко, става хайдутин; как Щерю 
Мустакат иска дъщеря ѝ Неделка, която подава ръка обаче на братовия си 
другар Неделко; как тя се преселва в Баня до Алексинац, за да спаси Не-
делко от революционните движения; как Неделко пак почва да проявява 
своите хайдушки склонности, не можейки да търпи страданията на своя 
народ, като увлича за борба и Джуро; как Щерю издава Неделко, обесен от 
Митхад паша в Русе, за да вземе за своя жена му; как Щерю грабва Недел-
ка, която го убива и убива и себе си; как най-после Джуро се завръща след 
двегодишен затвор от Русе при майка си, за да издъхне от охтика, – Ка-
равелов цели да представи хероизма на българката, която в своето стра-
дание не роптае, а с примирение си спомня за трагедията на един устрем 
за свобода. В тия два разказа се сплитат мотиви за лична мъст и за ос-
вобождение на цял народ, докато в първите два политическият идеал на 
борбата е слабо загатнат. Освен това, Каравелов извежда като херой, кол-
кото и не живо заплетен в развитието на действието, и русенския валия 
Митхад паша. Така употребя литературата като средство за отмъщение, 
подлагайки го на преценка и подигравка. Сплитайки хайдушкия живот с 
политическата действителност, той засиля и реализма в своя разказ. Към 
тоя мир на недоволни, които мъстят за поругана чест и правда, Каравелов 
се връща по-късно. В „Що е грях“ от 1878 или 1879 г. Стойчо е хайдутин, 
за да отмъсти за честта и смъртта на съпругата си Рада, защото е грях да 
се остави престъпникът турчин ненаказан.

В по-друга област на наблюдение навлиза Каравелов, когато през 1872 
година напечатва разказите си „Богатият сиромах“ и „Децата не приличат 
на бащите си“. Това е пръв опит да се изобразят революционните копнежи 
в България, когато се основават тайни комитети за буна6, като се слагат 
върху фона на социалните борби, колкото и слаби тогава. И двете имат за 
място на действие големия това време български град – Русе и Пловдив. 
И двете очертават два мира – на стари и млади, на бащи и деца. В „Децата 

 6 буна (остар.) - въстание, бунт (бел. ред.).
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не приличат на бащите си“ младежта, ръководена от учителя и лекаря в 
Пловдив, чиито образи загатват за Найден Герова и д-р Ст. Чомакова, се 
организирва в революционни комитети, но същевременно е враждебно 
настроена и срещу партията на гръкоманите, което ясно се вижда от от-
ношенията между Ралу, Никола и Сотираки – първите влюбени, а третият 
напразно простиращ ръка към хубавата девойка. В „Богатият сиромах“ 
картината на новите веения е по-широка и по-пълна. Тя предхожда с ре-
ализма на описанието си някои страници от Вазовия роман „Под игото“. 
От една страна Каравелов изважда Ненчо Пиперков, Спиро Трантаринът 
и Ненчо Тютюнджията, чорбаджии, издайници и клеветници; от друга 
Станчо Голия, в чийто дом стават събранията на младежта, заклеваща се 
да мре за свободата на родината си, после – учителя Стоил, Марийка – 
дъщерята на Георги Пиперков, който иска да я омъжи за Ненчо, а също и 
нейните братя; от трета – Митхад паша, страшилището на Русе, на когото 
Георги и Ненчо разкриват плановете на младежката организация. В безпо-
койствието, което настава, когато се носят слухове за комити в областта 
около Русе и Търново, Смил, Марийка и братята ѝ избягват през Дунава 
във Влашко. Георги Пиперков е смаян, когато се научава за постъпката на 
своите деца. Той е богат сиромах. А пращайки Ненча чрез Митхад паша 
в затвора, Каравелов сякаш искал да посочи, че и на издайниците участта 
невинаги е завидна. И тук, както в „Горчива съдба“ и „Децата не прили-
чат на бащите си“ Каравелов рисува смела, хероична българка – Недялка, 
Ралу, Марийка, като Рада от „Дончо“ се борят и за своя лична свобода, за 
свободата на своите чувства, на своите деяния, на своята воля. И те, като 
своите избранници, негодуват срещу условията на семейния, обществе-
ния и политически живот, които потискат тяхната личност. Те са бунтар-
ски настроени, пеят хайдушки песни, помагат в организацията на борба-
та, готови са да се жертвуват за това, което дава смисъл на техния живот. 
Така Каравелов дава примери на българката, подкрепя нейните устреми и 
копнежи за по-честит живот, буди в нея воля за подвиг. Заедно с остана-
лите хероични натури в своите разкази той окрилява духа на българина. 
А като се знае, как той ненавижда и кори слабодушието, раболепието и 
бездейността на своите събратя, и как сам подчертава горещата си обич 
към лицата, които се явяват изразители на неговия хероичен сън, можем 
да схванем, че със своя епос той поддържа високо идеала за лична, об-
ществена и политическа свобода.

Давайки образи на страдания и бунт, рисувайки епизоди на заговор и 
отплата, деяния на възвишена идея, Л. Каравелов не успява да осмисли в 
своето творческо дело българското революционно движение, както Ра-
ковски със своя „Горски пътник“ от 1857 г., не може да го обгърне с по-сме-
ло въображение и да го представи в по-широки картини, в могъща и вну-
шителна синтеза. Необходимо му е било сякаш да се отдалечи по време 
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от събитията, на които е съучастник. Затова се възвръща към миналото, 
както своя велик предходник, за да потърси там събития и деяния, херои 
и подвизи, с които да хвърли светлина и върху съвременната нему дейст-
вителност. Странно наистина, но той иска да черпи от традицията на ис-
торическия романтизъм. Още 1870 г., в песента си „Самуил“ той се унася в 
славното минало, когато България е била свободна, за да противопостави 
някогашната ѝ съдба със сегашната, и да почерпи от миналите дни надеж-
да за по-честит живот. А в 1873–74 г. създава трилогията „Отмъщение“, 
„После отмъщение“, „Тука му е краят“, пръв опит за исторически роман в 
нашата литература, който иска да обгърне времето от залeза на XIV вeк, в 
навечерието на българския громол7. Главната задача на Каравелова не е да 
представи кар тина на нравите и обичаите, политическите и културни на-
строения, идейните движения, духа на времето изобщо, колкото да изо-
брази хероичните борби на своя народ в един важен момент от неговия 
исторически живот. В края на XIV век, според историческата концепция 
на Ка равелова, става сблъскване на три свята, на три култури, на три ми-
рогледа – български, турски и гръцки. Българският е този, който трябва 
да води борба, за да брани своето съществуване срещу гърци и турци, 
политическа и нравствена борба, която изисква върховните усилия на на-
цията. Но и българ ският мир не е единен: партия на цар и боляри, и пар-
тия на народ и народни юнаци, едната проникната от гърцизма, а другата, 
вярна на домашните традиции, враждебно настроена срещу пакостното 
влияние на Цариград, водят взаимна борба и ослабват не само нравстве-
ните устои на държавата, но и волята за отпор срещу страшната стихия на 
османците, чийто образ е храбрият Баязид. Гърците, зъб на коварството 
и разврата, фактически съюзници на турците, чрез Зафири, цариград-
ския съветник, чрез своето духовенство и приближено до двореца боляр-
ство, чрез царицата, чрез жената на болярина Стоян и пр., в пределите на 
царството и вън от него, съдействуват за по-скорошната катастрофа на 
българското племе. Цар Иван Шишман е в плен не само на своята жена – 
гъркиня, но изобщо на гръцката противонародна мрежа, съгласявайки се 
дори да даде дъщеря си Анастасия на гръцкия император, като мисли, че 
ще има от него помощ в борбата си срещу Баязида. Срещу бездейността 
на царя са братът му, видинският цар Страшимир, Георги Шишман и Ге-
орги Страшимир, болярите Стоян, Рале и техните синове, патриарх Евти-
мий, а също така и юнаците Станимир, Никола, Стратил, Кирко и други. 
Така, без да дава колорит на място и време, Каравелов загатва причините 
на българската тра гедия, като определя историческата вина на отделните 
съ словия, а и вината, подсказана още от Паисия, пред исто рията на света, 
на Византия. В тия рамки на своята повест Каравелов слага и момент от 

 7 громол (остар.) – гърмеж, трясък (бел. ред.).
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злобата на своето време. Това не е толкова противогръцката тенденция, 
изразена най-ярко в отношението му към Зоя, колкото идеализацията на 
хай душкия подвиг. Тъй хайдушкото движение, устремът за борба сре-
щу турци и гърци, се ражда още в навечерието на българската трагедия. 
Българските хайдути имат своя исторически ореол. Рисува ли Каравелов 
в „Отмъщение“ свещения гняв на българската партия срещу гърцизма, 
изразен образно от изгарянето на Габровския монастир, гдето намират 
своята смърт всички подли гърци, между които е и жената на цар Шиш-
ман, както и жената на болярина Стоян, като загатва така, че захраната на 
бъл гарската държава и на българския народ трябва да за почне с гибелта 
на гърцизма в България; изобразява ли в „После отмъщение“ подвизите 
на българския народ чрез деянията на юнаците-войводи Станимир, Ни-
кола, Страхил и пр., както и успехите на Баязида, заел важни твърдини 
на царството, но все пак склонил на мир с Шишмана, за да се подготвят и 
двамата всъщност за отчаяна борба; представя ли в „Тука му е краят“ хе-
роичната отбрана на българския народ, водена главно от хайдути, юнаци 
и боляри, и гибелта на цар Шишмана, решил се напоследък на подвиг, при 
Пловдив и Самоков, а с това и громола на България – Любен Каравелов 
отделя значително място в своята трилогия, не свързана добре в своите 
три части, на хероичния отпор, който давате хайдутите, юнаците, а също 
така не забравя да даде в стихията на борбата и образа на Балкана, загри-
жен за съдбата на своя народ, Балкана, концепиран от него не само като 
естествена опора на българите в дни на нацио нални бедствия, но и като 
закрил на хайдутите, като хранител на българския хероичен дух. Макар 
Каравелов и да не изяснява добре своята концепция, все пак не е трудно да 
се схване нейната същност. Някъде дори той прави опит да го одухотво-
ри. Особено там, когато той вижда победата на врага – в „Тука му е кра-
ят“: „Стара планина посрещнала своя безжалостен неприятел и навъсила 
своето чело“. В своята историческа прагматика Л. Кара велов, ако и да не 
разкрива философски поглед, определя не само значението на храбрите 
хайдути и юнаци в кул турния и политическия живот на своето племе, но и 
раз крива, може би подсказана от руските славянофили и при способена за 
българските условия, концепция, че българското национално самосъзна-
ние, манифестирано в борбите от партията на Стояна, на Стратила, Ста-
нимира и пр., е несъвместимо с гръцкото, тъй като то е носител на високи 
нравствени начала, на хероични устреми, на вдъхновени земни надежди. 
И затова, скритият смисъл, който лежи в историческия живот на българ-
ския народ, е хероизмът на борбата срещу византинизма и ислямизма. 
Тъй историческите конфликти Каравелов осветлява и през призмата на 
своето време. Защото борбата срещу гръцката духовна власт и срещу тур-
ския политически гнет е продължение на борбата, която се води от бъл-
гарския народ още във времето на Евтимия. Тук вече може да се долови 
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и тенденцията на Каравелова – народът със своите юнаци е най-верният 
страж на своите съдбини. Назиданието за новите поколения, което може 
да се почерпи от времето, когато пада Бъл гарското царство, е повече от 
очевидно. И сега възпитаникът на руските шестдесетници остава верен 
на своя демократизъм. Българската политическа и културна революция, 
изяснена неволно от него, трябва да гони не само съхрана на народа, но и 
на неговото българско самосъзнание.

Преди да пристъпи към историческата си трилогия, Ка равелов обна-
родва в Букурещ през 1872 г., около го дина преди Ботевата песен „Жив 
е той, жив е...“, своята драма от пет действия „Хаджи Димитър Ясенов“. 
Че тири години след смъртта на войводата и две години след стиховата 
си творба „Хаджи Димитър“, Каравелов иска да възкреси легендата на 
един подвиг, обаял особено много емиграцията, която пази скъп спомен 
за него. За вожда на революционното движение се разкрива възможност 
да посочи не само пример за назидание, но и да развие и на сцената своя-
та идеология, като използува драма тичните лица за пропаганда. Нали и 
Добри Войников, чиито драми се посрещат с радост от българската пуб-
лика, прави сцената трибуна за национално възпитание? На Караве лова 
предстои тежка задача  – да постигне синтез между легенда и действи-
телност, да представи хероя в неговия свръхземен образ, като го свърже 
с неговата среда, дреб нава и жалка. Ето самият Димитър, в началото на 
драмата е доста обикновен смъртен. Той като че ли сам не до лавя в душа-
та си стихията на страшен хайдутин. За да придаде романтичен характер 
на хайдушката действител ност, авторът извежда стария гуслар Никола, 
както Друмев – баба Кера в „Иванко“, отпечатан пак в 1872 г., за да изтък-
не чистата съвест, която се таи в народа, съвестта на революцията, чиито 
възгласи са правда и човечност. Срещу тирадите на Никола, гдето Кара-
велов раз крива своя голям пропагандаторски дар, стои спокойната мисъл 
на Недялко, който е убеден, че културната работа сред народа е залог за 
неговото освобождение. Има, значи, отгласи от политическите борби на 
времето. Хаджи Димитър още се колебае, сам не е решен на подвиг. Дори 
и прокламацията на Никола, с която въззовава не само българите, но и 
всички християни на Балкана за борба с турската тирания още не може да 
събуди волята за дело. Каравелов трябва да засегне и личен момент от жи-
вота на Хаджията, за да изясни психологически неговия образ. Неговата 
миловница, Стоянка, която чезне по него оттатък Дунава, в Русе, трябва 
да бъде като войводата горда и свободна душа. Тя не може да търпи гнета 
на се мейството, на обществото, а още повече на турската власт. Не е тя 
като Стойка, блага, но робска душа, смисълът на чийто живот е да бъде 
само майка. Стоянка, която по повелята на своя баща, Сляпо, не може да 
се свърже с хайдутин като Хаджи Димитър, преживява драматична бор-
ба. Тя е безсилна да подаде ръка на своя мил. Но тя трябва, запленена от 
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турската власт, да се съгласи да влезе в харема на Миткат паша като стане 
негова, за да спаси от смърт своя баща. Не е ли вече време страшният 
хайдутин да мине Дунава? Тепърва сега почва външната драма. В Гюргево 
се записват доброволци за борба с турчина под знамето на Хаджи Дими-
тър. Те са вече на Балкана. Каравелов минава към своите поетически ви-
дения. Над спящите бунтовници се вестяват три самодиви. Чувствувате, 
че и трезвият автор не може да одолее чара на народната песен. Не може 
също така да избегне и литературната традиция. България-майка, пробу-
дена от петвековен сън, в разговор с трите самодиви гони при зраците на 
своите надежди в утрешния ден. Но тоя романтичен епизод, не останал 
чужд после за Ботева, не се осмисля, като не се привежда в идейния ритъм 
на драмата. От фантастика, колкото и трезва, веднага се пре минава към 
действителност. Почва се борбата, вдъхновявана не само от войводата, 
но и от знаменосеца  – Стоянка, избягала от харема на Митхад паша и 
дошла да мъсти за своята чест и за честта на своята родина. Смъртта на 
Хаджи Димитра и смъртта на Стоянка напомня не края на романтична 
двойка, а край на възвишени хероични души. Кара велов приема в раз-
работката на тоя сюжет доста не само от драматичната техника на Вой-
никова, не само от народната песен, но и от своите разкази. Всъщност 
„Хаджи Димитър Ясенов“ е диалогизуван разказ. Мотивът за отвлечената 
в харема девойка срещаме често – във „Войвода“, „Мъченик“, „Неда“ и др. 
Жена-хероиня – в „Дончо“: Добра. Както тя, така и Хаджи Димитър са 
зами слени и изпълнени в духа на хайдушката романтика. И тук проличава 
отрицателното отношение на Каравелова не само към чорбаджиите, но и 
към Митхад паша. И тук Балканът е даден като хероичен пейзаж. Тряб-
ва само да се съжалява, че Каравелов, който иска да служи на мо мента, 
остава все в плен на публицистиката. Разбира се, липсува му формален 
драматичен дар, за да може да даде песен на един хайдушки живот. Освен 
това, за виси доста от суровия материал. Към събитията, които се рази-
грават около делото и смъртта на войводата, както и в другите си твор-
би, той не може да има спокойствието на художественото съзерцание. Но 
Каравелов пръв прави опит в нашата литература да изобрази драматизма 
на революционните борби. Пръв при това се опитва да долови поезията 
на една легенда, към която по-късно се възвръща Хр. Ботев. Докато До-
бри Войников ославя исторически личности, той се осмелява да ослави 
съвременна нему личност, уважавана от революционната емиграция, но 
ненавиждана от последователите на реда и спокойствието. Колко много 
ще е ценил Каравелов войводата – да има дързостта да възслави, според 
понятията на консервативните съсловия, един „нехранимайко“. Но нима 
всички негови разкази, които са образи или картини из хайдушкия и ре-
волюционен живот, не ославят тия нехранимайковци? Каравелов намира 
нравствени ценности там, гдето други виждат безначалие и нихилизъм.



326

И в поезията си, и в разказа и драмата си Л. Каравелов остава после-
дователен, верен на себе си. Тая единна линия се изявява и в неговата 
публицистика, която може да бъде най-хубав коментар към художестве-
ното му творчество. Защото в публицистиката той се проявява като чо-
век на художественото слово, а в поезията – човек на публицистиката. 
Но както се загатна, неговата естетика, която всъщност е разрушение на 
всяка естетика, издига утилитаристичния принцип в изкуството. Него-
вата „Свобода“ и „Независимост“ допълнят образа му, отразен в делата 
на художествената реч. Големите идеи, които движат политика и публи-
циста, изнасяни, формулирани и бранени неведнъж, са всъщност оная 
мощ, която определя вътрешния ритъм и нравствени патос на всички 
негови творби от художествен характер. А тия идеи са – унищожението 
на турското владичество на Балканите, обединение на българския народ, 
за да стане народност със свое самосъзнание, федерация на балканските 
народи, без гръцкия, по-опредeлено  – южнославянска федерация. Из-
пълнението на последните две зависи от реализацията на първата. Затова 
свята длъжност е на всеки съзнателен българин и просветен християнин 
да се бори – със средствата на революцията – против игото на полумесе-
ца. Но не отрича, поне дълбоко в душата си, и културната борба. Макар 
и да казва през 1872 г. пословичните слова – „Свободата не ще екзарх, 
иска Караджата“, макар и да осмива някои представители на духовниш-
кото съсловие, към което не е твърде благосклонно настроен, той никога 
не въстава срещу просветата на народа, дори следи в своите органи с ин-
терес черковната борба, брани културните права на своите сънародници, 
въздава похвали на ония, които съдействуват да се премахне гръцката ду-
ховна власт. Ругае ли „просветителите“, то е защото не споделят те него-
вите крайни убеждения. Но той е не по-малко немилостив и към гръцко-
то духовенство, към гръцката аристокрация, към гръцкото икономическо 
и духовно робство. Следователно, още в първите свои прояви като вожд 
на своето племе, той знае, че е необходима просвета и култура за наро-
да. Нали в Русия интелигенцията се наема да популяризира науката, за да 
може да хвърли един лъч повече в душата на народа! Но Каравелов, увле-
чен, както се каза, от емигрантската патриотическа романтика, схващащ 
и враждебната политика на Белград, Букурещ и Петербург към Турция, 
мисли, че е необходима и въоръжена акция, за да се ускори освобожде-
нието на народа. Особено, когато му се дават надежди оттук или там, ко-
гато няма ясна представа за действителната мощ на турската империя, и 
когато не се познават добре съображенията и плановете на европейските 
дипломатически канцеларии. Революционната пропаганда добива у него 
оправдание, когато вижда, че с фермана от 1870 г. се разрешава въпросът 
за българската духовна независимост. Следователно, едната борба жъне 
успехи, особено през 1872 г., когато се прилага изпълнението на фермана, 
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защо да не пожъне лаври и борбата за политическо освобождение? Кара-
велов не може да не съзнае, че културната революция, която се разразява 
в Цариград така силно, е от голямо значение за съдбата на българския 
народ. Но нима последният трябва да остане без идеали? Нима борбата 
требва да спре дотук? Пропагандата за революция, която върши той, по-
ставя българския въпрос на разискване в Европа и Русия, а комитетската 
организация окрилява народа, подготвя го за борба, внушава му доверие 
в собствените сили. Каравелов дотолкова се увлича, че той, човекът на 
положителните знания, почва да вярва в своята мечта, в нейните измам-
ни слова. Но ето Димитър Общи е хванат през 1872 г., комитетската ор-
ганизация е разкрита, В. Левски през 1873 г. намира мъченическа смърт 
в София. Вярата е разколебана. А в Букурещ, гдето настава раздвижване 
на духовете, вождовете на емиграцията и на революционното движение, 
търсейки изход от създаденото положение, започват да се отдалечават 
вътрешно един от друг. През 1874 г. Каравелов няма предишния пламък, 
ако и да пише песни, в които се таят възгледите на един бунтар. Духовните 
му връзки с Ботева се късат всеки ден. Емиграцията като че ли не може да 
го разбира вече. И ето – в края на 1874 г. той заявява в „Независимост“, 
че спира своето издание. А в началото, още през януари, на 1875 г. излиза 
неговото списание „Знание“. Прелом? Революционерът става просвети-
тел? Никакъв прелом, просто – завой. Той винаги е бил „просветител“, 
сега само престава да бъде революционер в смисъл, че революцията, като 
средство за освобождение на родината му, е най-малко ненавременна. 
Сега той става такъв, какъвто е бил, когато се връща от Русия, когато е в 
Белград – човек на положителните знания. Позитивизмът на Каравелова, 
37-годишен вече, един от основните моменти на неговото възпитание, 
винаги го възпира от крайности в периода на революционната пропаган-
да. Нито Бакунин, нито Нечаев не могат да го увлекат с крайната си идео-
логия. Макар и да внася социални елементи в българското движение, той 
цели не социална, а национална или племенна революция. Така че, ако 
говорим за трагизъм у Каравелова, той не е толкова идеен, колкото нрав-
ствен. Изместен от своя път, поради жаждата си за дейност в полза на 
народ и племе, той се връща в него и подхваща посоката на своето възпи-
тание съобразно своя темперамент. А тоя темперамент, колкото и нервен 
и сприхав, е не на революцията, а на увлеченията, на оная категория люде, 
които могат да дават само идеи, но не и сами да ги изпълняват. Идеите 
търсят сетне своите популяризатори и своите изпълнители. У него няма 
воля за подвиг и за смърт. Така че Каравелов, който заживява с револю-
ционната мечта на своята среда, бива горчиво опроверган от реалните 
условия на живота. Това е трагедията на илюзиониста, измамен от дейст-
вителността, само че у него тя е много по-дълбока, защото Каравеловата 
дейност е не само от личен, но и от обществен и национален характер. 
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Мъртви мечти, убити илюзии – това са изрази, които изразяват и интим-
ните състояния на неговата душа. В някои стихотворения, като „Те ми 
казваш, избил цвете“ от 1874 г. или „В младостта си ние“ от 1874 г., гнетът 
на действителността е така силен, че той се чувствай вътрешно несвобо-
ден, безсилен дори да окрили една надежда. Друг изход за него няма, ос-
вен да се възвърне към живота, както му го разкрива неговия здрав разум. 
Сам вече вижда, както хубаво загатва в песента си „В младостта си ние“, 
че разликата между вчера и днес не е само разлика между младост и ста-
рост, а между блян и действителност. Песимизмът, който се свързва с тоя 
вътрешен трагизъм, показва не само дълбочината на страданието, но и 
характера на крушението:

Но настъпи старост,
Кръвта ни истина,
Мечтите веч няма,
Вярата погина!
Хайде сега с тебе
Да вървим надоле,
Без цел, без надежди –
Само с тежко горе.

А в „Ти ми казваш, зимбил цвете“, гдето е посочена неговата безна-
деждна самотност, виждаме безутешен скептицизъм: неговата душа не 
му позволява да се утеши поне с едно „дано“. Кризата на Каравелова е не 
само лична, но до известна степен на всички ония, които слагат пръста си 
в раната на българското революционно движение – доста рано изживя-
на криза на революционната романтика. У Каравелова именно бива бит 
романтикът на революционните борби. В борбата между позитивизъм и 
романтизъм в неговата душа, започнала от 1869 година, надделява Дар-
вин, Огюст Кант, Фоихт, Фойербах, а не Хаджи Димитър.

Виждаме, че Каравелов не е революционер на дело, при това не е та-
къв през целия си живот. Революционният период от живота и дейност-
та му, от 1869 до 1874 год., се характеризува с вътрешна напрегнатост, 
със страстна устремност, дори и с патетичен вербализъм, но и с разумов 
и сърдечен антагонизъм, с борба между позитивизъм и романтизъм. 
Сложна и богата натура, при вътрешно и външно безпокойство, той ус-
пява да възвиси своята личност, да я опази от всички удари и да я пред-
стави пред нас, да я завещае на поколенията чиста и светла. Времето 
иска да го прави и го прави свой глашатай – и той се наема да изпълни 
добросъвестно своята мисия. Затова се впуска в най-разнообразна дей-
ност, разполагайки с неизчерпаема енергия. Едновременно работи във 
всички родове на литературното творчество, както и в публицистиката 
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и журнализма, външно разхвърлен, но вътрешно съсредоточен. Агитира 
ли за борба, пее ли за хайдушки живот, копнее ли за Балкана, изобразя-
ва ли борби и страдания, рисува ли бунтари и хайдути – всичко това се 
свежда към един основен негов устрем, към дълбока негова същност – 
глорификация на българския хероичен дух. Тук той съчетава своето 
дело с нашия юнашки и хайдушки епос. Но тъй като хероизмът за него 
не е външен жест или празна поза, понеже неговите любимци воюват 
за правда и човечност, за истината Божия на земята, бихме нарекли Ка-
равелова рицар на нравствения идеализъм. И тук той пак се свързва с 
юнашкия ни епос, гдето водителят за правда и човечност се чувствува 
като изпълнител на Божията воля. И което е най-важното, то е, че Ка-
равелов, разширявайки кръга на своите наблюдения, внася и социален 
елемент в своята революционна борба, цели в своите благородни устре-
ми не само българина, но и човека. Тая висша хуманност, която го води 
към космополитизъм, предава на неговия кървав бунт прометеевски 
характер. Тъй се представя Каравелов в нашата литература като носи-
тел на нравствен идеализъм и хероизъм. Да съчетае своите копнежи с 
своите идеи в своето дело, това е била тежка задача за него като човек 
на художественото слово. Не е и не е могъл да бъде съзерцател и естет, 
още повече, да вземем мисълта на Некрасова, когото той често цитува, 
борбата му пречи да бъде поет – в най-широк смисъл на думата. Зато-
ва, мери ли се строго, като се изхожда от художествения опит на поко-
ленията, не може да не се отсъди, че неговото дело, като естетическа 
ценност, не е от особено значение. Той няма нито една песен, нито един 
разказ – за драма да не говорим, напълно завършени естетично, напъл-
но хубави. Всичко у него е кипеж, незавършил още крайните, чистите 
форми на една художествена кристализация. И въпреки това  – никой 
не може да отрече творческия дар на Каравелова. Казва се, че тежкият 
живот, който води в Букурещ, и който може би му докарва охтика и гроб 
в Русе през 1879 г., е неблагоприятен за развитието на неговите творче-
ски сили. Но бихме отишли по-далеч – руските шестдесетници убиват 
Каравелова като художник. И неговото дело носи своя трагизъм още в 
своя зачатък. В непостигнатата синтеза между реализъм и романтизъм, 
в неизбежната невъзможност да се превърне действителността в блян. 
Не е ли странно, идеалистът, който се измъчва и страда заради глупостта 
и безчовечието на света, не може дори да огрее с пламъка на своята душа 
суровия материал, предлаган му от живота, и да го превърне поне в една 
поетическа реалност. Но и сам той, увличан и залисан в борбата, неотда-
вайки особено значение на своето художествено дело, гледа винаги през 
тясната призма на момента, а не на вечността.

Но тъкмо затова, живеейки предимно със своето време, той можа да 
даде на революционното движение не само нов тласък, но и да обогати 



330

неговата идеология, като се очертае сам така, че се чувствува момент от 
неговото развитие. Той затвърдява основните положения на това движе-
ние, разширява политическия му кръгозор, задълбочава нравствения му 
обсег. Налага по-здраво в литературата революционните моменти, пре-
нася българската робска действителност в нея, като я подлага на строга 
нравствена, културна и политическа преценка. Подлагайки на ревизия 
програмата на Раковски, той се стреми да се нагоди с изискванията на 
политическия момент. Но той дочака дни, да преживее тежката участ за 
една честна мисъл и доблестно сърце, да подложи на ревизия и своята. 
Така той налага да се отвори нова страница в историята на българското 
революционно движение.
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Любен Каравелов. Стихотворения. Увод, уредба и бел. Б. Йоцов,  
София, 1937 г. , с. III–LXIII; бележки с. 83–119.

ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ  
В СВОЕТО СТИХОВО ТВОРЧЕСТВО

I.

Той е син на Балкана. Оня Балкан, в чиито пазви е скътан родният му 
град  – Копривщица. От невръстни години той познава свободата, 

може би тъй, както я чувствува дядо Либен в „Българи от старо време“. 
Той слуша за подвизите на хайдутите, за техния волен живот, пълен с пре-
междия и приключения, за рицарската им гордость и християнска човеч-
ност, за суровото им отмъщение заради поругана чест, заради онеправдан 
дом, за борбата им да разкъсат веригите на вековното робство. Той се 
запознава и с оная поезия, която се ражда в дебрите и усоите, която ве-
личае хайдушки образи, слави борбата за правда и справедливост, издига 
идеала за свободата – със своя прост, но сърдечен и пълен с енергия из-
раз. Изобщо, душата му бива пленена от цялата хайдушка романтика: с 
копнежа по един идеал за свобода – лична, обществена и народностна, 
за братство – от съзнание, че всички са равни пред земния и небесен за-
кон, за човечност – за да зацари мир и любов на земята; с легендата око-
ло живота и делото на хероя, чрез нейната странност и изключителност; 
с дивата, девствена и величествена природа на Балкана, застанал като 
страж на българските съдбини, с песента, която се носи по родната земя 
и говори за мъки и страдания, за подвизи и слава. И в Стара планина, и в 
Средна гора, и в полетата на Тракия Каравелов чувствува тая стихия и не 
може да ѝ остане чужд. Във всяко слово, изречено от далечен или близък, 
във всеки поглед на брат или сестра, във всеки жест на свой или непознат 
долавя настроението на българската душа. Народната песен, с която той 
се сродява твърде рано, за която до края на живота си има вярно, непод-
правено чувство, нещо повече дори – която пресъздава в нейния ритъм, в 
образите ѝ, в силните ѝ похвати – тая песен е неговото духовно богатство 
и най-здравата му връзка със земя и род. Но хайдушката романтика не 
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увлича с цялата своя мощ трезвата природа на Каравелова. Копривщене-
цът изобщо е практичен, с усет за действителността, човек повече на во-
лята, отколкото на чувството и въображението. Каравелов не е озарен с 
вдъхновението на Ботева, нито с неговото въображение. Той знае предел 
в увлечението си, граници на домогванията си, на копнежите и устреми-
те си. Ето защо той е очарован повече от идеологията на хайдутството, 
отколкото от неговия патос. И увлеченията на младостта намират своя 
израз по-късно, и то в политическа насока – в Румъния, гдето Балканът, 
като символ на българската земя, мами и топи сърцето на бунтарски на-
строената емиграция, помнеща хайдушко-революционния идеал на Г. С. 
Раковски.

В Москва балканската романтика на Каравелова, в течение на едно де-
сетилетие, от 1857 до 1867 г., бива разколебана от руската обличителна1 
стихия  – с нейния сатиричен характер, с реалистично-практическите 
си настроения и със социално-народнически устреми. Тук се култивира 
трезвата природа на Каравелова. Идеологията на 60-те години от мина-
лия век въздействува с всичката си мощ върху него. Романтизмът, като 
насока на изображение в литературата и изкуството и като мироглед, е 
превъзмогнат. Позитивизмът е изходна точка на отношение към света, 
хората и ценностите в живота. Изявява се нова позитивистична приро-
да. Разсъдъкът и разумът вземат надмощие. Непосредното чувство бива 
сподавено. Или пък над него се издяват2 иронията и сарказмът. Създава 
се и позитивистична идеология. Философията е в плен на материализма, 
общественият живот – на марксизма. Никаква метафизика, а практиче-
ска проблематика, не илюзии и мечти, а сурова грижа и жестока правда. 
В изкуството се цени онова, което отразява верно, правдиво действител-
ността, което принася полза и услужва на момента – вместо естетически 
ценното се изтъква утилитарно необходимото. Литературата трябва да 
изпълнява популяризаторска роля – да отваря широк пролом на естест-
вените науки сред широките народни слоеве, да служи за проводник на 
полезни знания. Важно е съдържанието, не формата. Прекаленият есте-
тизъм е излишен, дори вреден. Лириката е изоставена в сянка. Стихът не 
е синтетичен израз на красота, на непосредна музика. Той е преди всичко 
мисъл, идея, удар. Издига се в култ обществен идеализъм. Високо граж-
данско съзнание, нравствена задълженост, висока човечност, обществена 
справедливост, лична доблест, предана служба на народа – това са възгле-
дите на времето. Любен Каравелов долавя пулса на тия години, толкова 
знаменити в Русия, чрез Н. Г. Чернишевски, А. Н, Добролюбов и Д. И. 
Писарев. Не му е чужд и А. Херцен. Това са главно тия представители на 

 1 обличителна (рус.) – изобличителна, изобличаваща (бел. ред.).
 2 издявам се – изправям се, заставам над (бел. ред.).
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мислеща Русия, които изграждат позитивистичната му идеология. Заслу-
га в случая има и народнически и революционно настроеният Ив. Г. При-
жов, с когото е в по-близки връзки. С него издава в 1861 г. „Памятники 
народнаго быта болгаръ“. В писателското си изкуство той дължи на Н. В. 
Гогол, на М. Александровна-Вовчок, на Д. Д. Минаев. Пушкин и Лермон-
тов остават за него едва ли не чужда, непозната земя.

С руския идеен мир през 60-те години, с неговата позитивистична идео-
логия и реалистична практика, Л. Каравелов се приобщава по-основно, 
бихме казали – дълбоко. Той напластява широки знания, изработва своя 
мироглед, в основата си трезв и критичен, възприема изтъкналата се на 
преден план идеология. Копривщенецът обогатява своята природа с ру-
ския революционен радикализъм.

В Русия Л. Каравелов изяснява и своя личен мир, интимната си приро-
да, и то главно чрез украинската народническа стихия. Нея той спотайва 
още от родината си. Народната лирика, с искрените си, задушевни и дъл-
боки тонове, не само я подхранва, но я и тълкува. С думите на народния 
певец Каравелов изразява своите скрити чувства и настроения. За това 
свидетелствуват множество моменти от неговите разкази и повести. На-
родният бит, народната култура, старите обичаи оставят жива следа в за-
душевната страна на живота му. В зряла възраст, в студената Москва, той 
си спомня за родния град, за девойчето, което върви из двори и пее сладка 
песен. Там си спомня и за романтичните си влечения към дъщерята на 
Янка Ушаклията от Пловдив. Там той има и други сърдечни измами. Не 
се знае коя е оная руска девойка, която е услаждала бедната му самотност 
със своя другарски чар. Освен това, Каравелов копнее, както толкова не-
гови другари там, за своята родина. Като Инсарова, мечтае да я види про-
светена, духовно издигната, свободна. Страданията на отечеството ста-
ват негово достояние. Лично и народно се сливат в неделима същност. 
Неговият национализъм намира богата подхрана, повече емоционална, 
отколкото идейна, в учението на славянофилите, тъй както го чувствува в 
делото и личността на Ив. С. Аксаков. Руският мистичен национализъм, 
като идеология, му остава чужд, но не е без значение за дълбочината и 
трайността на любовта му към родния край. Най-голям обаче изяснител 
на Каравелова, на неговия интимен свят, на личната му и народна горест, 
става Тарас Шевченко. До края на земния си път, и в Белград, и в Букурещ, 
и в Търново, Каравелов остава верен на украинската стихия в „Кобзарь“3. 
Лиричната струя – да не говорим за формални особености в стиховото 
му изкуство – в писателското му дело е немислима без нея. Не бива да се 
забравят и ония негови, духовни разположения, с които той иде от ро-

 3 Поетически сборник от Тарас Шевченко, написан през 1837 г., издаден през 1840 г. – 
Тарас Шевченко. Кобзарь. Санктпетербург: В типографiи Е. Фишера, 1840. (бел. ред.).
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дината си. Постоянното единение между лично и народно, между лична 
несрета и народно страдание, схващането на робската неволя като мощна 
и неизповедима съдба, светотатството да се изнася на показ собствената 
скръб пред тежката участ на милиони братски същества  – всичко това 
Каравелов носи дълбоко спотаено в душата си и чрез Шевченка му дава 
поетически образ. Вярно е, че Шевченко оказва силно въздействие върху 
наши поети преди Освобождението. Най-силно обаче е въздействието 
върху Каравелова. И то не само външно – което в случая е по-важно. Чрез 
Шевченка Каравелов изявява себе си, разкрива това, което не може да 
издума4 направо сам. Известно вътрешно сродство го тласка към чистия, 
свежия и пресния, но незаменимия извор на украинската поезия. Караве-
лов не притежава поетическия гений на Шевченка. Но великият поет го 
облъхва чрез своя „Кобзарь“ с душата на Украйна.

Посочените три стихии – българската хайдушко-бунтовна, руската об-
личително-гражданска и украинската народническо-интимна – изчерп-
ват в общи линии делото и личността на Каравелова, като се има предвид 
главно цялото му стихотворно наследство. Най-живо и по-непосредно те 
се долавят в неговата песен.

II.

Още в Москва, в някои от своите хайдушко-революционни разкази, 
Каравелов загатва за Балкана като образ на свободата. В стихотворенията 
си, които създава в Букурещ, гдето хайдушката романтика се подхраня от 
българската емиграция, той не се освобождава от този образ. Дълбоко в 
душата си, както неговия по-малък събрат Хр. Ботев, той го пази. Коп-
нежът по родния край, така близък и така далечен, е немислим без него. 
Затова и всички хайдушко-революционни мотиви в Каравеловата поезия, 
които включват в себе си мотива на робската неволя, любовта към роди-
ната и копнежа по свобода, са разработени с искрено поетическо чувство.

Каравелов дълбоко страда от робството на българския народ. Той не 
може да го понася. Не се примирява. Страданието му е дейно. Думи на ро-
пот се изтръгват от неговата душа. Трите синджира роби символизират 
народната неволя. И както в народната песен гората често е свидетелка 
на българските страдания, така и тук, у Каравелова, тя е почувствувана 
не само като утешителка, но и като символ на надежда и ведрина. В „По-
тъмнело е слънцето“,5 гдето е подхванат обикнат мотив в нашата народна 

 4 да издума – да изговори, да изкаже (бел. ред.).
 5 Изданието на поезията на Л. Каравелов е снабдено със солиден обем обяснителни бе-

лежки за всяко едно от поместените стихотворения. Б. Йоцов добросъвестно цитира 
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поезия, робите отправят молба към гората да ги спаси от мъки и страда-
ния. Тая молба не е случайна. Гората е свърталище на хайдути, на смели 
борци за свободата. Не е ли основателна надеждата за избавление? Друг 
път страданието извиква ропота. В „Идете от тука“ се долавят тоновете на 
заплахата и заканата. Защо да се влачат с преклонена глава оковите? Не е 
ли по-достойно да се размаха сабя? „Няма аз да чакам, не ща да робувам“ – 
това е възгласът на почувствувалия в себе си гордост и дух на независи-
мост роб. Презрение към примирените със своята участ, към смирените 
души, към всички, на които робството е отнело човешки образ – в него се 
крие мощ и решение за борба. Най-смислено и образно, чрез просто, но 
непосредно одухотворяване на природата, Каравелов изразява жалбата 
на българската земя и ропотът ѝ срещу робството  – в „Пролет дойде“. 
Мургаш, толкова любимата на народния певец планина, гледа към Балка-
на тъжна, черна и му нашепва болката си: тежко е робството, търпението 
е вече изчерпано. Гордите Балкани, свидетелите на българските страда-
ния, не са неми. В жалбата на Мургаш не се ли крие укор към Балкана: 
робството е дълго, няма ли из пазвите му да забродят борците на свобо-
дата? Каравелов е прост в своя израз, не е дълбок в своята мисъл, беден е 
в своите образи. Но затова пък чувството е топло, простотата на фразата 
е неподправена, лирическият тон е чист и ясен.

В народния хайдушки епос борците на свободата са любимци на Бал-
кана. Животът на хайдутите е немислим без поезията на величествената 
природа. Във „Ветре буйни, ветре хладни“ долавяме молбата на юнаците 
да не отвява листата на гората. Къде ще се крият те по Доспат? Съзна-
нието, че Балканът е закрилник на хайдутина, е ясно изразено. От него 
крепне хайдушката десница. Мечтата да се възлезе по хайдушки дебри 
преизпълва сърцето със сладост. В „Боже мили“, гдето отмереният ритъм 
се съчетава умело с лекотата на израза, се затваря патетична молба: да 

предходните им публикации – във вестниците „Свобода“ и „Независимост“, в сп. „Зна-
ние“, както и в Т. 1 от съчиненията на Каравелов, издадени под редакцията на Захарий 
Стоянов. Той проследява детайлно и промените в различните варианти, като цитира 
преработените стихове. За стихотворението „Потъмнело е слънцето“ съставителят 
отбелязва, че е част от трета глава на „Турски паша“ „като песен, слушана по седенки“ 
(с. 86). Той цитира и редакторската бележка на З. Стоянов, която визира въпроса за 
авторството: „Тази песен, макар да е нагласена на народен мотив и да заключава в 
себе си чисто народни коплети от известната българска нар. песен, ние я туряме за Л. 
Каравелова, защото тя е потърпела окончателно изменение и по форма и по съдържа-
ние“. – Вж. Л. Каравелов. Съчинения. Под ред. на З. Стоянов. Т. 1: Стихотворения. Русе: 
Н. Л. Каравелова и сие, 1886, с. 34.

  В следващите пояснителни коментари към текста на Б. Йоцов ще посочваме примери и 
съпоставки с бележките му към изданието, които не са отразени в текста на предгово-
ра, за да се получи по-пълно впечатление за цялостното представяне на Каравеловата 
поезия (бел. ред.).
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имаш щастието да станеш хайдутин и да видиш сънародниците си, че са 
хванали гората.

Дай ти мене
само верен другар за Балкана
и накарай българите
хайдути да станат.

Каква е тази сладост? Свободата. Нещо повече – и правдата. Не грее 
ли тук съзнанието, че българският национален въпрос е и социален? Без 
социална правда, без равенство в правата и задълженията не е възможна 
истинска свобода. В стихотворения като „Ако да съм сокол“ или „Чорбад-
жия и хъш“ това познание е ясно загатнато. Да имаш крила, ти би прелетял 
над Балкана и би изрекъл решителните слова: правда или нож! Гордостта 
на хъша е неизмерима, когато знае нравствената ценност на своя подвиг. 
Идеализмът на свободата отбременява6 от всяка земна суета. Човек е без-
грижен, волен като птица, удобствата на живота му са чужди, заживее ли 
с природата на Балкана –

Нямам къща, покъщнина,
по Балкана ходя,
за нищо не менявам
своята свобода.

Гордото хайдушко самочувство не намира богати и крилати думи. 
Няма простор и размах на стиха. Каравелов не е патетик. Той е винаги 
сдържан. Струва му се, че ако би повишил тона, ще стане комичен. Зато-
ва и тия две стихотворения, толкова характерни за революционния му 
мироглед, изглеждат бледи. Хайдушката психология и идеология нямат 
свой поетически възторг. Дори и там, гдeто се опитва да забули в поезия-
та на Балкана свои съвременници, ратници на българското освободител-
но дело. Характерен пример: „Стара-планина“. Балканът е одухотворен. 
Пролет е вече над неговите плещи, гората се е разлистила, а още не са 
дошли борците на свободата: няма го Панайота Хитов, дядо Желя, дяко-
на Левски. Планината милее за своите хайдути. Тая негова привързаност 
към юнаците е позната – народната песен я изявява твърде често. Новото 
е, че Каравелов използува обикната стилистична форма, заета от народ-
ната поезия, за своята политическа лирика. Разбира се, неговият похват 
трудно се съгласува със суровата действителност. Наивното у народния 
певец е присъщо на неговата природа. Каравелов напразно се опитва да 
съживи една форма, като вложи чуждо ней съдържание. Все така е без-

 6 oтбременявам – облекчавам, свалям товара на нещо (бел. ред.).
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силен Каравелов, когато иска да изобрази поетически лика на Раковски, 
Стефан Караджа и Левски. Нищо по-оправдано от това – като се възславя 
хайдутинът, да се възвеличи и борецът на националната свобода. Ботев и 
Вазов дадоха в тая посока блестящи постижения – „Жив е той, жив е...“, 
„Обесването на В. Левски“, цялата „Епопея на забравените“. Хайдушко-
то вдъхновение и хероическият възлет7 са чужди обаче на Каравелова. 
И затова стихотворенията „Песен на Раковски“, „Стефан Караджа“ и „На 
В. Левски“ не могат да извикат, чрез поетическото слово, образа на хе-
роя. Представата за него е толкова висока, че думите на Каравелова са 
безсилни да разкрилят въображението, за да се постигне духовният лик. 
„Песен на Раковски“, сравнително по-хубаво творение, представя знаме-
нития революционер като въплъщение на свободата. В няколко добре 
свързани строфи, без вътрешна мелодия, без полет на мисълта, се чертае 
мудно и неясно вътрешният образ на Раковски, без всякаква сила на из-
разителност и внушимост. Дори Каравелов не изразява онова чувство на 
преклонение, което той пази в душата си за романтичния идеолог на бъл-
гарската национална революция. Стихотворението за Караджата на места 
има епичен тон, с по-свободно разтегнат стих. Но нравственото величие 
на личността, трогващото в неговата смърт не е дори загатнато. Чуждо 
му е високото вдъхновение, близък му е реалистичният стил. Песента за 
Левски е замислена в духа и стила на народната песен. Но и тук образът 
се губи, поезията е неуловима. Въпреки всичко, с тия три стихотворе-
ния Каравелов затвърдява хероичната линия в нашата поезия  – култът 
на хероя е свеж и скъп. Кой не си спомня началните стихове на песента за 
Левски, въодушевявали някога нашите бащи и майки? –

Слънце ярко, слънце светло,
зайди, помрачи се,
а ти, ясна месечинко,
бягай, удави се!

Като народния певец и като Раковски, Любен Каравелов съчетава об-
раза на Балкана с българската национална революция. Там живеят не 
само хайдутите, но там се ражда волният дух, идеите за свобода, там се 
гине славно за род и родина. Крепост и защита на българския народ, Бал-
канът скърби, когато „нашият Крали Марко в кръчмата пее“, радва се, ко-
гато под сенките му ще запъплят борците на свободата. Стихотворения 
като „Още една пролет“8 или „Я не плачи“, в стегнат размер и добре съвла-

 7 възлет (рус.) – подем, въодушевление (бел. ред.).
 8 В коментарите към изданието Б. Йоцов е пропуснал да посочи броя, в който е публи-

кувано това стихотворение: в-к „Независимост“, г. IV, 1874, бр.19, 23.02.,(с. 150). Вж. 
бележките към Л. Каравелов. Стихотворения. Увод, уредба и бележки от Борис Йоцов. 
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дяна рима, без полет и въодушевление, загатват за мястото на Балкана в 
революционната идеология на Каравелова. Когато всеки български юнак 
понесе в душата си образа на „гордите Балкани“, както би казал П. П. Сла-
вейков, тогава може да се мисли, че народностното чувство е повишено, 
революцията ще роди свободата. Неведнъж Каравелов скърби, че мла-
достта се заканва на тиранина в кръчмите, пее буйни бунтарски песни, 
мечтае за Балкана – но не пристъпя трезво и разумно, със съзнание за 
дълг и отговорност към делото на българското освобождение. Такова 
чувство преживява и Ботев. Да си спомним „В механата“:

Пием, пеем буйни песни
и зъбим се на тирана;
механите са нам тесни –
крещим: „Хайде на Балкана“.
Крещим, но щом изтрезнеем,
забравяме думи, клетви,
и немеем, и се смеем
пред народни свети жертви!

Хероичното у българския народ, което Каравелов ясно и дълбоко чув-
ствува, не бива използувано за светия освободителен идеал. Ако Ботев с 
мъка и горест говори за бездейната воля на българските хъшове, Караве-
лов иска да отбележи факта, размисля се над него и едва ли не дохожда 
до заключението, че иначе не може и да бъде. Затова и оная вяра в тър-
жеството на идеала, която така твърдо се изявява в просторния стих на 
„Детинска жалба“, едва ли често го е спохождала –

Ох, майко, скоро ще затръби по Балкана нашият рог, скоро 
нашата свободна дума тиранския ни живот ще да удави.

Не бива само да се говори за революция, но трябва и да се работи – 
строго, системно, упорито – за нея. Така Каравелов внася трезва нота в 
своята хайдушка романтика. Никога той обаче не стига до скептицизъм – 
и то безизходен. Но и никога вихърът на революцията, на борбата за ос-
вобождение на българското отечество не мами въображението му, не 
раздвижва из основи душата му. Той не знае полета, образите, картините 
на славната борба  – както Ботев в „До моето първо либе“. Революцио-
нен жар, твърда решителна воля, трагичен устрем – те са за него далечни 
и непознати. Дори и тогава, когато обръща някои свои стихотворения 
в порив за борба. Борба революционна, и то на Балкана. Сякаш Балка-
нът е необходимото условие за нея. В стихотворения като „Напустнете 

София: Казанлъшка долина, 1937, с. 90. (бел. ред.).
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ниви и ливади“, „Провикна се Стоян“, „Българино“, „Останала България“9, 
„Запяло е славей пиле“, „За България“10, в които се чувствува ритъмът на 
народната песен, със свободен ток на речта, Каравелов въззовава своите 
сънародници да не дремят, да не скланят глава, да ободрят душата си с 
надежда – и, възгорени от любов към свободата, да грабнат оръжието за 
бунт и разплата. Ето – Стоян, възлязъл на Балкана, се провиква оттам – и 
зове братята си да въстанат. Без задълбочаване, със сигурна и ясна ми-
съл, с добре подхваната мелодична линия Каравелов дава в „Провикна 
се Стоян“ наивна картина на своя дух за борба. Понякога той страда от 
прекалена строгост. С твърдата воля на човека, който е решен да мре, той 
е готов да изрече люта клетва срещу всеки, който не иска да сложи живота 
си за родината. „За България“, кратка, но изразителна стихова творба, е 
израз на безкрайната обич към родния край:

Който си из нас не иска
за България да умре,
за свойта земя да гине –
нека го Господ убие ...

Равнодушието на народа, безразличието му към робската участ, а и 
към далото на революцията, тревожат Каравелова. Тия чести въззиви за 
борба не са случайни. За да се буди постоянно революционното съзна-
ние – трябва да се говори. От много изронени слова все някое ще западне 
по-дълбоко в душата на народа. Като Неофит Бозвели и Г. С. Раковски, 
Каравелов вижда родината си сирота, която от Витоша плаче и нарежда – 
обръщайки се към децата си, не без укор за тях: защо стоят, защо чакат, 
докога ще търпят непоносимия живот. „Останала България“ загатва за 

 9 В бележките си към изданието Б. Йоцов отбелязва, че „Срамота е“, което всъщност се 
състои от последните две строфи на „Останала България“, погрешно е представено 
като отделно стихотворение. Не е ясно кое предходно издание визира той в настоящия 
предговор, тъй като нито в „Независимост“, нито в съчиненията под редакцията на З. 
Стоянов има такова разделяне. Вж. „Независимост“,  г. III, 1873, бр.31, 21.04., с. 243, 
както и Л. Каравелов. Съчинения. Под ред. на З. Стоянов. Т. 1: Стихотворения. Русе: 
Н. Л. Каравелова и сие, 1886, с. 79–80. (бел. ред.).

 10 Заглавието „За България“ липсва при публикациите в „Свобода“ и в съчиненията, 
издадени под редакцията на З. Стоянов. Б. Йоцов уточнява, че във в. „Свобода“ стихо-
творението не фигурира като самостоятелна творба, а е част от четвърта глава на разказа 
„Дончо“, където присъства като песен, изпята от един от персонажите (Вж. бележките 
към Л. Каравелов. Стихотворения. Увод, уредба и бележки от Борис Йоцов. София: 
Казанлъшка долина, 1937, с. 84.). Трябва да се уточни още, че в публикацията във в. 
„Свобода“(г. I, 1870, бр. 12 от 22.01., с. 91.) тази песен се съсоти от две строфи. Първата 
строфа, която започва със стиха „Мургаш – планино – планино“, отсъства в изданията и 
на З. Стоянов, и на Б. Йоцов. Втората, с начален стих „Който си из нас не иска“, започва 
да се разпространява като самостоятелна творба. При З. Стоянов тя е отпечатана без 
заглавие, а в изданието на Б. Йоцов е включена със заглавие „За България“(бел. ред.). 
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тоя наследен от Каравелова образ– родината като безпомощна сирота – 
и за онова чувство на угнетеност и озлобеност, което го е подтикнало в 
тежки часове към размисъл върху съдбата на българския народ. Също 
и стихотворението „Запяло е славей пиле“. И тук чуваме – славеят пее, 
предрича близкия край на турското господство, кори и обнадеждава:

Стига вече, стреснете се, –
времето настава!

Какъв смисъл има мирният труд? Когато народът не може да се радва 
свободно на неговите плодове? Когато е лишен от най-обикновените, но 
най-насъщни права на гражданин и човек? Времето е такова, че робът, 
който е привързан към земята си, трябва да напусне своите ниви и лива-
ди, да грабне пушката и да поведе в Балкана борба за свобода. И Караве-
лов, който не е религиозно заложен човек, чувствува светостта, оправда-
нието и дълбокия смисъл на кървавата борба и вярва, че няма да остави 
българина без своята закрилна десница. Нещо повече, бихме казали, че 
стига до верски фанатизъм: борбата, която ще води българинът, ще става 
в Божие име, за Христовия кръст. „Българино“ и „Напуснете ниви и лива-
ди“ са хубави свидетелства за тия настроения на Каравелова. Последното 
стихотворение, с искрено чувство и отмерена реч, завършва:

Хайде, братя, нека Бог помага –
за кръст честний, за драга свобода!

Свързването на кръста с революцията не е случайно у Каравелова. То 
му е загатнато от българската действителност. Християнство и мохаме-
данство, българи и турци – това са два противоположни мира, намиращи 
се от векове във взаимна потайна и открита вражда. Загатната му е и от 
руския живот – всяка война на Русия и Турция е чувствувана от москов-
ското православие като борба на кръста с полумесеца. За религиозния 
мир на Каравелова остава твърда, неизбледняла представата за Христо-
вото възкресение. Затова не без смисъл се свързва с освобождението на 
България. За Исуса, за неговото възкресение, за светлия тоя празник, Ка-
равелов пази нещо свято и скъпо в душата си. Блянът му за възкресението 
на родината е един от най-хубавите му блянове. Не може и дума да ста-
ва, че тук няма онова мистично съчетаване съдбата на Исуса със съдбата 
на родината, което срещаме у великите полски романтици – Мицкевич, 
Словацки и Красински. Трезвият реализъм на Каравелова сподавя дори 
и най-слабо проявеното религиозно съзнание. Но все пак нашият поет, 
както това направи по-късно един негов събрат, Пенчо Славейков  – в 
своята „Кървава песен“, взема възкресението като символ на българската 
свобода. В „Христос въскресе“ Каравелов извиква образа на тоя, който е 
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озарен от светлината на „любите друг друга“, като го свързва с копнежа си 
по социална правда и справедливост, по царството Божие тук на земята. 
В „Зора се е зазорила“ славей пее – да стават черните роби, че е дошло 
време да възкръсне всеки поробен народ. А в друго стихотворение, она-
словено пак „Христос въскресе“, в тона на Ботевата „Молитва“, с искрена, 
дори вдъхновена за един реалист реч, Каравелов, като загатва за смисъла 
на Христовата смърт, вярва във възкресението на отечеството си –

Възкръснал си, мъчениче
тридневен, из гроба –
да събудиш заспалия,
да възкресиш роба ..
Да възкръсне България,
да падне тиранство,
па да слави името ти
цяло християнство!

Сънят на Каравелова се сбъдва. Зората на свободата огрява и неговата 
душа. И Захарий Стоянов бърза да предупреди, че ако Каравелов е на-
писал стиховата творба „На царя Освободител“, то се дължи на особено 
обстоятелство. Всъщност Каравелов влага в символа на възкресението 
съдържанието на един исторически момент  – в лицето на руския цар 
Александър II той вижда осъществител на своя освободителен идеал –

Ти днес възкресяваш славянски народ, който беше заспал, за 
укор, за срам ....

Хайдушко-революционната романтика на Каравелова е израз не само 
на лично разположение, не само на времето, но и на една традиция, заве-
щана от народната поезия, подхваната от Раковски, Чинтулова и Боте-
ва. Каравелов внася своя дял. Той изцяло закоренява тук в наследството, 
оставено му от народния певец. Повечето от неговите стихотворения с 
хайдушко-бунтовни мотиви са перифраза на народната поезия. Само че 
не са лишени от личен тон, от политико-обществена нотка, от нови някои 
изразни форми. Образът на Балкана не е даден в могъществени, вели-
чествени краски и линии. След „Горски пътник“ на Раковски Каравелов не 
внася нищо ново една позната концепция, която е разработена от Кара-
велова, без особена дълбочина на чувство и мисъл. И тук образът е в син-
ката на политическите настроения и борби. Изобщо в цялата своя хай-
душка романтика Каравелов влага известна трезвост, разсъдъчност. Той 
не е ентусиаст, нито фантаст. Той има представата, че пише политическа 
лирика. Затова не гони миражи, не чертае невъзможни изгледи, не буди 
почуда и възторг. Иска да услужи на момента – да се заставят българските 



342

синове да възприемат революцията като средство и път за извоюване на 
българската политическа независимость. Нови мотиви рядко се срещат. 
Тук Каравелов е напълно традиционалист. Наистина, и Ботев трудно се 
издига над хайдушко-революционната стихия в нашия духовен живот. Но 
той постига поезията на тая стихия както никой друг български поет. Той 
е поетически образ на българската духовна мощь в устремите и борбите 
на народа за освобождение. Каравеловите постижения са едни от най-ху-
бавите за времето; те са едни от най-ценните му усилия в областта на ли-
рическото творчество. Но над него, над Раковски високо се издига Ботев, 
вдъхновеният поет на българската хайдушко-революционна романтика.

III.

Най-плодовита, мощна и изразителна е обличителната стихия у Ка-
равелова. Тя се разкрива в обработката на гражданско-социални, поли-
тико-сатирични и просветно-дидактични мотиви. Тук Каравелов е ис-
тински шестдесетник11. Стои като поет близко – с оглед на стремежа му да 
изобличава, порицава и бичува – на Д. Д. Минаев, когото не веднъж циту-
ва в някои от своите творения.12 Крайният радикализъм и революционен 
демократизъм му дават основание да заеме отрицателно становище към 
българската действителност. Още в Копривщица, а особено в Пловдив, 
той вижда, че светът страда от липса на правда и справедливост, че не 
всичко в него е в изправност и ред. Защото човекът не е справедлив и раз-
умен, нравствената му съвест невинаги е будна. В обществото той вижда 
две съсловия – бедни и богати. Към бедните питае чувство на симпатия. В 
Москва картината остава същата – само че краските са по-силни. Същото 
е и в Букурещ. Дълбоко човечен, възпитан в традициите на българския 
хайдушки хуманизъм, възприел заветите на руските моралисти, Караве-
лов се заема с благородната задача да възпитава своя народ, да буди у него 
гражданско съзнание, да извика у него възвишени пориви – и то чрез из-
обличителната сила на словото. И написва множество стихотворения, в 
които разкрива своята саркастична ирония.

Каравелов е писател с високо гражданско съзнание и с дълбоко соци-
ално чувство. Такъв го виждаме и чувствуваме в неговите политически 
статии, в разказите и повестите му. Често той изхожда от пороци и не-

 11 шестдесетник – название на руски либерален интелектуалец от втората половина на 
XIX в. (бел. ред.).

 12 Дмитрий Дмитриевич Минаев (1835–1889)– руски поет сатирик, критик и журналист. 
Автор на остри политически фейлетони, които публикува в руския периодичен печат 
(„Современник“ и др.) (бел. ред.).
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достатъци на човека изобщо, за да мине към тия, които му изтъква бъл-
гарският обществен живот. Има часове, когато го обхваща безверие в 
нравствената мощ на човека. Може би някога е било по-добре. Човекът 
е бил за човека брат. Сега хората са се променили. Правдата е прогонена, 
любовта е никому ненужна, честността е празна дума. Подлост и гнусота, 
неправда и ненавист – това са чертите на времето. Смешно е да грееш със 
своята доброта. Бихме казали – един песимизъм, който се поражда след 
размисъл и след анализа на живота. Той няма дълбоки философски ко-
рени, но все пак е толкова характерен. По-късно той намира своя мощен 
израз у Стояна Михайловски. Стихотворението „Днеска вече“ свидетел-
ствува прекрасно за него:

Днеска вече няма правда,
няма доброта, –
хората се зверски хапят, –
подлост, гнусота
и ненавист бързо раснат,
богато цъфтят;
а честността и любовта
в ъгъла седят
и хвалят се с прошедшето13,
със своя златен век,
когато е на човека
брат бил пак човек...

Човек се чувствува застрашен, когато е заставен да работи и живее в 
общество без нравствени идеали. Каравелов, тоя ведър и здрав балканец, 
носи в душата си толкова наивност и чистота. Той долавя как светлото 
в душата му гасне. Той е обречен на нравствена гибел. Това порочно об-
щество израства в неговата представа като никаква неумолима и жес-
тока съдба. В „Я не плачи, моя птичко“ с подкупваща простота мъката 
пред неизбежната нравствена поквара се излива в неравен суров стих. 
Той се страхува да не загине „в разврата световен“ – ще ли има оправда-
ние тогава неговата изобличителна и поучителна дейност? Социалният 
му песимизъм, пренесен на българска почва, става по-дълбок и искрен. 
В света има, според Каравелова, три парливи проблеми за разрешение: 
неравенството в труда и благата, помощта, на която има право социално 
и стопански слабият, и с нищо неоправданото унизително семейно и об-
ществено положение на жената. Над тия проблеми той неведнъж се спира 
и в своята разказна проза. Само че у него те не са дадени в трагично ос-

 13 прошедшее (рус.) – минало (бел. ред.).
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ветление. Дори относбата14 му към всички онеправдани, угнетени и зао-
биколени в живота е платоническа. Хладният разум отбелязва нещата и 
събитията, подлага ги на нравствена преценка – и едва ли не спира тук. 
Някакво по-дълбоко чувство на негодуване, на закана, на упорство и бунт 
не съпровожда печалните размисли. Затуй Каравелов изобличава, за да 
поучи, настави. Той е чужд на всякакъв социален бунт, толкова призна-
чен15 за Ботева. Ето стихотворението му „Лалугерът нито оре“.16 Прости, 
в няколко логически правдиви стихове, без особено съчетание на образи, 
той дава картина на обществена несправедливост:

Лалугерът нито оре,
нито семе сее,
а пълна е къщата му, –
той добре живее.
А пчелата и орачът
по цял ден събират,
и пак гладни, и пак жадни –
добро не намират.

В същия колорит е дадена и картината на аграрното робство в „Ори, 
ори“. Сякаш тук долавяме отдавна преди Яворова – да си спомним сти-
хотворението му „На нивата“ – изречена присъда срещу селската нево-
ля. Наистина, Каравелов не идеализира селяка и неговия дух. Затова пък 
думите му имат силата на направо изтъкната правда. Две строфи, жива 
предметност, остри думи – и това е достатъчно за него да даде нравствено 
задоволство на своята природа!

Ори, ори, дорде ти се
кръстът прегърбави;
ори, ори, дорде ти се
дланта разкървави!
Ти си длъжен да посееш
жито и пшеница,
че над твойта празна глава
виси суровица.

Суровостта на човешкото сърце Каравелов вижда и в несправедливост-
та към жената. Особено към оная, която обществено е унижена и оскър-

 14 относба – отношение (бел. ред.).
 15 призначен – значим, открояващ се (бел. ред.).
 16 В обяснителните бележки Йоцов погрешно е посочил заглавие „Калугерът нито оре“. 

Вж. бележките към Л. Каравелов. Стихотворения. Увод, уредба и бележки от Борис 
Йоцов. София: Казанлъшка долина, 1937, с. 100. (бел. ред.).
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бена. Не е ли жертва на обществото падналата жена? Защо тя е изоставена 
сама на себе си? Кой ѝ подаде ръка в борбата ѝ за насъщния хляб, в жес-
токите пристъпи на порока? Необходимо е трохичка човечност, за да се 
разбере чуждото страдание в истинската му светлина. В „Не осъждай я“ 
Каравелов, по подражание на Д. Минаев,17 не застава в положението на 
съдник, а на учител и наставник – с широко, любвеобилно сърце, за което 
висшето щастие е в благата усмивка и безусловната прошка. Затова и хлопа 
на людската18 съвест: подайте ѝ ръка! Той вярва, че и най-падналият ще 
може да се възвиси. Един оптимизъм, който не е странен за него, като се 
изхожда от позитивния му мироглед, а не от ироничното му настроение. 
Със същото чувство на безгранична човечност се отнася Каравелов и към 
икономически сломения. В „Да ви попея“, с широко разгънат стих, както в 
„Не я осъждай“, той дава образ на гладен, изоставен от обществото и съдба-
та, човек, който проси за милост, търси работа, очаква спасение. Правото 
му да иска състрадание се крие не само във възприетата и наложена в жи-
вота християнска етика, но и в съзнанието му, че и той е човек, че и той има 
основание за живот. В негово лице Каравелов вижда „Божи човечец“, който 
не може да се отмине с безгрижие и високомерие. Затова и сега той тропа 
на нашето сърце. Грях е, велик грях е да не се протегне братска, съчувствена 
ръка. Тук неговата хуманност е кротка, боязлива, милостива. Тя не зове на 
ропот, на борба. Тя е много християнска – и бездейна. Но в „Чорбаджия и 
хъш“ вече срещаме повишено самочувство на социално унижения и онеп-
равдания. Чорбаджията е продал честта си за жълтици, за него няма нищо 
„свято“, той се храни „от кръвта ни“, от „потта народна“, „продава сестра си“, 
„обесва баща си“. Такава карикатура дава Каравелов на обществено добре 
поставения и стопански мощния. Но хъшът – той, макар и да е безпомощен 
в своята бедность, е силен със своя обществен и нравствен идеализъм, той 
носи в гърдите си и страда за нея – за социалната правда и справедливост, 
за духовна красота и доброта. Тук отново униженият „Божи човечец“19 е 
идеализиран и възведен на показ и почуда. Само че не в милостта и смире-
нието, а в гордостта и суровостта се таи силата на неговата човечност. А в 
„Богдан косачът“, недовършената социална поема, като идеализира образа 
на бедния труженик и като свързва участта му с българската действител-
ност, Каравелов хвърля своя горчив укор, с тон дързък, суров:

 17 Коментарът в този текст – „по подражание на Минаев“, е разширен от Б. Йоцов в бе-
лежките. Той подчертава, че не е убеден в автентичността на стихотворението, и раз-
ширява периметъра на възможните влияния: „Това стихотворение, ако не е свободен 
превод от някой руски автор, е навярно от Некрасова или Д. Минаева.“ Вж. бележките 
към Л. Каравелов. Стихотворения. Увод, уредба и бележки от Борис Йоцов. София: 
Казанлъшка долина, 1937, с. 108. (бел. ред.).

 18 людската – хорската (бел. ред.).
 19 възведен – от възвеждам (остар. книж.) – издигнат, възвисен (бел. ред.).
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А кой у нас е честит българин ?
–Който е продал душа и сърце,
който е станал турски приятел,
който е глобил сиромашията,
който е продал и децата си
и е спечелил тежко имане!

Суровостта на Каравелова преминава в грубост, жлъчност и язвител-
ност, когато засяга теми из политическия живот на своята родина или 
пък когато в разработката на мотивите се проявява предимно като поли-
тик, като народен трибун. Множество стихотворения говорят, че него-
вата ирония не знае ограничения, не търпи предписанията на учтивост 
и добър тон, че неговият сарказъм може да премине предела на снизхо-
дителната човечност, на всепрощаващата любов. Той прибягва към стро-
гата безусловност на страстния догматик и фанатик. Зарад идеята той е 
склонен не само да оскърби, но и да унищожи човека. Всичко, което не е 
в съгласие с неговите възгледи и настроения, бива отречено. Минавайки 
от общи положения към конкретни, той не щади не само отделни пороци 
на своите сънародници, но и лицата, които са се провинили пред неговия 
поглед или пък, бидейки в несъгласие с неговите разбирания, са му не-
симпатични.

Каравелов не може да търпи неподвижността, мудността, изостана-
лостта на българина. Той, който иска да революционизира съзнанието на 
широките народни слоеве, стига до гняв и злост, когато вижда, че съна-
родниците му са безпомощни в своето търпение, безгрижни и равнодуш-
ни към жестоката си участ. Стихотворения като „Зора се зазори“, „Земьо 
моя“, „Няма добро“, „Запяло е славей пиле“, „Предатели изедници“, „Про-
клинат ни гърците“20, „Българине, българине“ се обединяват в основния си 
дух, в общата си идея, в строго прокараната преднамереност: българинът 
все още дреме, спи, нехае, време е да се пробуди, думи на укор трябва да го 
стреснат. Затова те са вътрешно сродени и с ония стихотворения на бунто-
вен мотив, в които българинът се призовава към оръжието за борба с ти-
ранията. Тук обличението е свързано и с поука, наставление. Никой народ 
не е отишъл напред, ако няма по-дейна относба към собствената си съдба. 
Българската земя стене, че е родила „синове неверни“ с „души черни“, до-
бро няма в родината: „честността е болна баба“, бащите са „чужди роби“, 
„без чувства скотове“, никой „не се грижи за своята свобода“ и „продава 
личността си“; предатели и изедници късат народното тяло като хищни 
птици, а всички са безгрижни, „продали са честта си и името си“, техният 

 20 В бележките (с. 96) Б. Йоцов не посочва датата и броя на вестника с първата публикация 
на стихотворението: „Независимост“, г. III, 1873, бр.48, 18.08.,с. 379–380. (бел. ред.).
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Бог е среброто, блаженството им е сънят; „гърци проклинат, турци без-
честят, децата се надсмиват, жените проклинат, бабите ни презират, а ние 
спим, не хаем, броиме си парите“. При такава нерадостна действителност 
Каравелов е готов да изрече жестоки, но правдиви думи, като Паисия:

Българино, българино,
чужда мотовило,
имаш ли ти нещо свето
или нещо мило?
Езика си ти презираш,
народа си гониш,
а над чуждите гробове
едри сълзи рониш!
Всички хора напред вървят
и знание търсят,
а ти клюнтиш и нехаеш –
кучета те късат!

За да може да внесе повече правда в своите укори, Каравелов поняко-
га сравнява миналото със сегашното. В „Някога и сега“ виждаме беглата 
идеализация на изтеклите дни и тенденцията да се очерни съвременният 
нему живот.21 Чуваме отново Паисиевския укор –

Хей ти, брате българино,
трепни, събуди се;
от хората, от себе си
поне засрами се!

Друг път  – в „Напредваме, напредваме“, виждайки опасността да се 
самозабрави българинът в своите победи, да заспи на своите лаври, Ка-
равелов иронично подмята:

Не трябва ни нищо друго. ..
А защо стоим ?
Хайде вече да легнеме,
сладко да заспим!

 21 Многократно Б. Йоцов поставя въпроса за възможното влияние на поезията на Т. Шев-
ченко върху Л. Каравелов. Коментирайки това стихотворение, той забелязва аналогия 
с две стихотворения на Шевченко („Iван Пiдкова“ и „Гайдамаки“), особено “при някои 
обрати“, като уточнява, че не може да се търси „някакво по-особено влияние“. Вж. бе-
лежките към Л. Каравелов. Стихотворения. Увод, уредба и бележки от Борис Йоцов. 
София: Казанлъшка долина, 1937, с. 101 (бел. ред.).
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Чувството за единични отрицателни прояви, за пороци на отделни 
групи или съсловия, на един или друг момент не е чуждо на Каравелова. 
Склонността му да типизира, позната още в „Българи от старо време“, 
се долавя ясно. Фалшивият патриотизъм, хищният егоизъм, словоохот-
ливият повърхностен идеализъм, дръзкото и безсрамно лицемерство са 
безусловно отречени от него. Иронията не му е достатъчна. Подсилена 
е, где повече, где по-малко, със сарказъм. Сатири като „Било е време“, „В 
сегашните времена“, „Искам право“, „Родолюб съм“ и „Песен на „чувст-
вителните“ херои“ са доста характерни. Каравелов идеализира доброто 
старо време. Било е някога, когато чиста любов към родината е греела в 
сърцата, светъл хероизъм е събирал под своето знаме борци на свободата. 
Днес – материализъм, практицизъм, кариеризъм. В сегашните времена 
нещата са се променили, понятията са се извратили –

Който много бърбори,
той е баш народен,
който има много лой,
той е благороден.
Който краде от Бога,
той се уважава,
който лъже майка си,
нему се чест дава.

Светът няма вече усет за моралните ценности. Дръзката подлост 
е възведена в до бродетел. Тия, които искат права, които са щедри на 
думи, буйни в заканите си, нищо не предприемат, съзнателно, защото 
чакат от други жертвите, желаят за себе си бързите и леки победи. Дори 
издайничеството не сепва тяхната съвест. „Искам право“ е саркастичен 
смях срещу тях. В „Песен на „чувствителните“ херои“ с лек и подвижен 
стих, с непринуден ироничен тон Каравелов внушава нов карикатурен 
образ – борец за народни правдини, който черни всички честни люде с 
чувство на подло злорадство. И той е „добър юнак“, бори се с „душмани-
те на народа“, но ако някой е „по-честен“ от него, той му „черни лицето“, 
и от това му става „леко на сърцето“. Самодоволната глупост и нравстве-
на тъпост, надменната простащина и коварното лукавство нямат край. 
„Родолюб съм“ съответствува по тема и дух на „Патриот“ от Ботева. Два-
та образа на „патриота“ почти се покриват. Само че Ботев е по-рязък в 
изображението – засилен е саркастичният дух. Освен това, у него по-
етическият израз е по-силен. Каравелов не е толкова суров и жесток. 
„Родолюб съм“, сравнително, е едно от по-хубавите стихотворения на 
неговата политическа лирика. Последната строфа, макар и ритмически 
неравна, е най-изразна:
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Родолюб съм, родолюб съм,
– давайте ми всички;
развържете кесиите
и бройте жълтички!

В същия дух са написани няколко стихотворения в свръзка с църковната 
борба. Каравелова обикновено мислят за революционер. И като текст, смя-
тат, че той не проявява интерес към борбите на българина за духовна не-
зависимост. Цитува се винаги хвъркатият израз: „Свободата не ще екзарх, 
иска Караджата“. Всъщност той следи с внимание развоя на църковния въ-
прос. Статиите му в „Свобода“ и „Независимост“, както и стихотворения-
та му говорят, че той има верен поглед за културната борба на българския 
народ. Разбира се, за него и тук не всичко отговаря на представите му за 
порядък и морал. Той се противопоставя и негодува срещу Фенер, срещу 
дръзките посегателства над културните права на българите, срещу безог-
ледния гръцки клерикализъм, срещу гръцкия народ и неговата интелиген-
ция, възмущава се от ратниците, които в самозабравата си след извоювана-
та победа – учредяването на Българска екзархия – приспиват борческата 
воля на своите сънародници, от отделни лица, които са се провинили или 
са станали смешни пред светото и велико дело. В „Боже мили, Боже драги“ 
ироничната жалба се съпровожда от ропот, че Фенер в Божие име се гаври 
със своето стадо; в „Събрали се поповете“ се подиграват фанариотите, кои-
то потискат духовно и използуват материално българския народ; в „После 
Ноя“ подигравката над гръцкия народ е изречена безпощадно –

Но дяволът, сатаната,
мирно не седи, –
той накарал дяда Хама,
гърци да роди.

Каравелов не забравя и своите съотечественици. Борбата за духовно 
освобождение не требва да спира. Извоюваната духовна свобода да не 
се схваща, че задоволява исканията на българския народ. Крайната цел 
на всички усилия и победи е политическата независимост. Да не се ми-
сли още, че икономическото робство на българина е изкоренено. Стихо-
творения като „Напред, напред“, „Боже мили“, „Ори, ори“ и „Българино, 
добра душо“ ясно определят становището на Каравелова побългарения 
църковен въпрос. Той може не само да подканя българите да се борят 
за правото си, признато от Бога, не само да се надсмива на опитите да 
се заблуди българското общество с някакви реформи, да се смее и над 
наивността, че като е учредена в Цариград Екзархия, всякакви неволи на 
бедните и онеправданите в България престават, но и дълбоко в душата 
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си да се радва, че една от най-главните спънки за духовното развитие на 
българския народ е преодоляна. Ето „Българино, добра душо“:

Българино, добра душо,
щастливо е твойто племе,
че го кълне чер калугер,
че го псува адско семе.
Хвърляй шапка, скачай, припкай,
че те Господ веч избави
от кръвници, изедници,
от врагове твърдоглави!

Каравелов не се страхува да изрече лични нападки, не подбира обид-
ните си думи и изрази, поддава се често на злободневието, губи чувство 
за такт и мярка. Какво от това, че щели някои да бъдат засегнати ? – боре-
цът няма време и възможност да бъде изискан и критичен. Той е прашен, 
кален, дързък, груб – пътят на борбата не е равен и чист. „Приготвил дядо 
Антим“, „Заговял е дядо Нил“ са същински вестникарски злободневки. 
И двете са писани на навременни теми – в свръзка с първите стъпки на 
първия български екзарх Антим. В Екзархията има угощение. Там е Га-
врил Кръстевич, познатият деец от църковната борба. Но на Кръстевича 
не му е до гощавки – „не ще да лочи“, казва Каравелов, „защото е продал 
съвестта си за две очи“. Нил Солунски22 е осмян като отстъпник от право-
славната вяра. Екзархът се излъгва, венчава го за владика, а той, след като 
успява в измамата си, избягва при „баба Матрона“.

В увлечението си Каравелов често стига до безотговорни нападки и 
обиди Пасквилът, в по-широк смисъл на думата, и епиграмата са него-
вите оръжия. Наистина, времето и средата, в която той живее, му дават 
право и основание. И той заслужено може да се смята за един от техните 
първи майстори. Разбира се, тук няма тънка изобретателност и духови-
тост, няма изненадващо остроумие, изискана и остра ирония, стегната, 
класически завършена форма. Но и днес тия творения не са загубили от 
своята свежест. Немалко видни на времето си наши публицисти, писа-
тели и общественици са устрелени от Каравелова. „Ако искаш“, „Ветре 
буйни“, „Боже мили“, „Тъпанар“ обиждат жестоко дейци като Гешова, 
Пенчовича, Балабанова, Мънзова  – и без да са посочени основанията. 
Личното неразположение към някое лице, ненавистта и злобата са често 
пъти мярката за нравствената преценка, която се дава. Някои от тия лица, 
които Каравелов осмива, днес са влезли с достойнство в нашата култур-

 22 Нил Солунски – Нил Изворов, светско име Никола Добрев Чешмеджиев (1823–1905) – 
български духовник, ръкоположен през 1873 г. за Смоленски епископ. Година по-късно 
той приема католицизма и се издига до униатски епископ. (бел. ред.).
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на и политическа история. Тук трябва добре да разберем Каравелова, 
да не се поддаваме безкритично на неговите настроения, да схванем, че 
борбата е налагала форми на отношения напълно естествени за предме-
та и характера ѝ. Епиграмите „Не слушай“, „Познаваш ли“, „Всеки казва“, 
„Най-напред“ говорят за острата наблюдателност, находчивата мисъл и 
непосредствената духовитост на своя създател. Каравелов е учил това из-
куство от руски автори, от Д. Минаев особено, от Хайне навярно. Но той 
навсякъде се показва независим, винаги придава домашен колорит, бъл-
гарски тон. На неведнъж изричаната мъдрост – „покорна главичка сабя 
не сече“, над която и Ив. Вазов се надсмя по-късно, Каравелов отправя 
следната „запалена стрела“, както би се изразил Кирил Христов:

Не слушай ти дяда,
когато той рече,
че покорна глава
сабята не сече.
Касапинът коли
най-кротката крава,
а дивите вълци
са живи и здрави.

Кой не е слушал за габровеца, за свищовеца или за копривщенеца един 
или друг духовит разказ, едно или друго установено мнение, такава или 
онакава закачка? Българинът притежава здрав и свеж хумор. Чрез пря-
кори, чрез загатване или сравнение, чрез иносказание или анекдот – той 
все ще намери случай да се надсмее, все ще изрече своята преценка. Ето и 
Каравелов духовито, макар и да не е постигнал изразна красота, се поди-
грава над свищовеца – в „Познаваш ли?“:

Познават ли онзи юнак,
който там дърдори?..
За Вилхелма, за Бисмарка
по цял ден говори!..
Освен това, в кафенето
прави гюрюлтия...
– Остави го, мой ти брайно,
той е свищовлия.

Каравелов не знае само да жигосва. В тишината и спокойствието той 
може да дава поуки и съвети. Мъдростта на знанието и на опита се по-
казва в неговата фраза. Затова не му са чужди наставническо-просвет-
ните мотиви. И те са разработени в небрежна форма. И в тях се срещат 
остри думи, изтрити изрази. Не бива да се търси дълбока мисъл или блес-
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тяща сентенция. Каравелов не е философ. Той е учител в най-хубавия и 
най-широкия смисъл на думата. Не желае само да изобличава, но и да по-
учава, не само да критикува, но и да настави и да даде пример или образец 
за подражание. Дидактичното в неговата природа е дълбоко заседнало и 
нравствено обусловено.

Историческият романтизъм е чужд на Каравелова. Като Ботева, той 
не обича да се позовава на българското минало, за да обоснове правата на 
българския народ. Той се бори за естествените права на човека и народи-
те. Но той има чувство за историческата ирония. Ако човек е преходен, 
ако природата е вечна, защо да не е временна земната слава, историческата 
личност, великият подвиг? Дали историята съхранява от забрава и гибел? 
Велики царства са погивали, за славни мъже напомнят само печални ос-
танки, руини, по които пълзят змии и гущери. Где е величието на човека? 
Каравелов не изпада в елегични размисли, като един Раковски, П. Р. Сла-
вейков или Харалан Ангелов. Той се надсмива над човешката суетност. 
„Слава“ е израз на това негово настроение. Рим, Сципион, Мурад, Напо-
леон – това са все белези на слава. Всички гонят славата.

А славата, мой ти брате,
в кръчмата седи –
напила се, па си шепне:
„Хорски суети“

Мъдростта на живота и историята всъщност е песимистична. „Мълчи, 
не гордей се“ крие в себе си поука. Макар и пряко изтъкната, без образи, 
без емоционално вълнение, все пак тя завладява поради своята правди-
вост. Какъв смисъл има гордостта? Църковните отци в своите проповеди 
против човешките пороци винаги не забравят, че гордостта и завистта са 
отрицание на божественото у човека. Каравелов не се застъпва за христи-
янското смирение и търпение. Той изтъква, че в живота: нищо не е трай-
но, светът се постоянно мени, съдбата на човека се вижда след окончател-
но изминатия от него път, не бива да се забравяме, „над всичко ще каже 
времето „амин“, за християнското смирение и търпение. Той изтъква, че в 
живота: нищо не е трайно, светът се постоянно мени, съдбата на човека се 
вижда след окончателно изминатия от него път, не бива да се забравяме, 
„над всичко ще каже времето „амин“.

Философски отвлечените разсъждения не мамят по-нататък Караве-
лова. Но на една практическа философия той не престава да служи. За-
това го виждаме да се проявява като наставник, учител, моралист. Нрав-
ственият момент в неговите поучения е доста силен. Трудът и доброто 
са за него ценности от висок разред. На труда човек дължи едва ли не 
всичко. Макар да не е вдъхновен апологет на труда, да не е написал нароч-
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на възхвала за него, като П. Р. Славейков или Ив. Вазов, но той подчер-
тава изрично, по един или друг случай, неговото значение за човешкото 
нравствено и икономическо възмогване. Доброто не идва на готово: за 
него се воюва, то се спечелва с борба и победа. Илюстрация на тия негови 
мисли е стихотворението му „Който иска щастие“. Затова всеки трябва да 
разчита на собствената си мощ – да не очаква от родители, да има усет за 
действителността, да умее да се нареди – честно и почтено – в живота. В 
„Не очаквай“ Каравелов се явява мил и добродушен наставник на младото 
поколение.23 В „Не подливай вода“, „Радвайте се“, „Боже мили“, „Лъжата е“ 
и „Бъди честен“ той се очертава скромно все в същия лик. Подлостта не е 
добродетел. Да не се гордеем с нея. Трябва да се цени характерът – това, 
което най-много липсува в нашата общественост. „Честта и умът си низко 
не продавай!“ повелява Каравелов. Дръж на думата си, бъди смел и твърд 
и не се страхувай от човешката злоба. Нека не се страхуваме от клеветата 
и безчестието. Дълг е на човека да бъде честен, да върви твърд напред, 
макар че е „кален тоя божи свят“. Трябва да се радваме, когато другите ни 
завиждат. Какво от това – змията е създадена да дави с отрова. Щастие 
има само там, гдето умът владее над страстта. Хладният рационализъм 
на Каравелова е плод на неговата житейска опитност. Да не се плашим, 
че лъжата царствува в света, В „Лъжата“ е подигран моралистът, който 
показва измамата като голям грях, а все пак – тоя грях владее в живота:

А правдата по света,
проси милостиня,
чука тука, чука там,
като просякиня.

И все пак е необходима вяра в тържеството на правдата и справедли-
востта. Въпреки философския и социален песимизъм на Каравелова, все 
пак моралистът у него намира опора – все не бива да се губи надежда в 
нравствените сили на човека.

Оттук и оправданието на Каравеловата проповед за просвета и духовен 
възход. Особено, когато вижда, че пътят на революцията не е сигурен, не 
винаги е най-краткият. Това, което за Шевченка е потребно – просветата, – 
за Каравелова сега е повече от необходимо. Стихотворения като „Учете 
се“24, „Кирилу и Методию“, „Нива“, „Вземи плуга“ изтъкват без притеза-

 23 В коментарите Б. Йоцов констатира, че стихотворението „напомня по форма Шевченко-
вата песен „Не женися на багатiй, i бо вижене з хати“. Вж. бележките към Л. Каравелов. 
Стихотворения. Увод, уредба и бележки от Борис Йоцов. София: Казанлъшка долина, 
1937, с. 102. (бел. ред.).

 24 Б. Йоцов отново обръща внимание на силното влияние на поезията на Шевченко, като 
посочва и конкретния източник – песента „Из мертвих i живих“. Вж. бележките към Л. 
Каравелов. Стихотворения. Увод, уредба и бележки от Борис Йоцов. София: Казанлъшка 
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ние25 за особена дълбочина на мисълта, строго определените възгледи на 
Каравелова в тая посока. „Умът и разумът света управляват“, науката е 
не само знание, но и богатство. И сега важи за него възгласът на Беко-
на – „Знанието е сила“, сложен като верую на „Знание“. Културата на един 
народ е велико духовно богатство. Всеки народ с основание се гордее със 
своите апостоли и труженици на просвещението. Неслучайно Каравелов 
въздава хвала на двамата солунски братя Кирил и Методий. В „Свобода“ и 
„Независимост“ по случай техния празник са обнародвани немалко свет-
ли и възторжени статии. Няма по-висше щастие за човека – да бъде орач 
и сеяч на доброто, на прекрасното, на светлината. С умисъл Каравелов 
повтаря думите на Яковенка – да се сее в душите на хората свята, чиста 
правда.26 А във „Вземи плуга“ с искрено чувство и горещ възторг Караве-
лов сам рисува своя нравствен образ:

Вземи плуга в ръката,
а шиника на главата,
па си сладко пей!
Настало е вече време,
хайде, хвърляй добро семе,
– свобода посей!
Не бой се ти, ще израсте,
мъничкото ще порасте,
– ще му дойде ред!
Ще събереш, що си садил,
ха върви напред!

Животът на българите преди Освобождението дава обилен материал 
за изобличение, порицание и наставление. Хуморът и сарказмът са не-
обходимите средства за борба срещу порока – личен и обществен. През 
една хероична епоха, каквато е епохата на народностната борба за осво-
бождение, всяко несъгласие на живота с високото нравствено съзнание 
или отклонение от идеала за правда и свобода, буди отвращение, негоду-
вание, ропот. И Раковски, и П. Р. Славейков, и Войников, и Ботев, както 
и Каравелов, си служат с хумора и сарказма – и като писатели и поети, и 
като граждани и обществени борци за нравствено очищение и духовно 
възвисяване и просветление. Тая струя в нашата литература продължа-
ва и след Освобождението. Едни от най-големите наши люде на перото 

долина, 1937, с. 107. (бел. ред.).
 25 притезание – влечение, желание (бел. ред.). 
 26 Игнатий Павлович Яковенко – писател и географ от първата половина на XIX в. През 

1828 г. издава „Описанияе княжеств Молдавии, Валахии и Российской Бессарабской 
области“ (бел. ред.).
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издигат глас на негодувание и протест – Ив. Вазов, К. Величков, Ст. Ми-
хайловски, К. Христов, Алеко Константинов, Пенчо Славейков и толкова 
още други. А това не е случайно. Българинът обича хумора и сарказма. 
Той е склонен да се смее над себе си, да се изобличава и бичува. Не е ли 
странно, че той подчертава тая своя склонност, като обикна хумористич-
ното, но не и хероичното в своята литература  – в лицето на бай Ганя? 
Любен Каравелов е един от първите наши изобличители. Неговият ху-
мор на места е прекрасен. Там, гдето светло и чисто настроение е вла-
дяло в душата му. Да си спомним за „Българи от старо време“. Това не се 
дължи само на Гоголя. Когато пише своята повест, той е толкова далеч 
от своята родина. Навлиза ли в нейния обществен и политически живот, 
настроението му се променя. Рядко срещаме в стиховете му светлия, ос-
вобождаващ от чувството за нравствен безпорядък в действителността 
хумор. Възмущението и озлобението са основните му душевни състоя-
ния. Сарказмът е най-силното му оръжие за борба. Но нему той не дъл-
жи поетически или художествени завоевания. Победите тук са повече 
от морален характер. Любимите му образи са падналата жена, хъшът и 
орачът – образи на страдаща съвест и на човешки дълг. И в тая посока на 
относба кьм българския живот той стои близко до Ботева и Михайлов-
ски. Най-близко стои обаче до Михайловски. Разликата между двамата е 
разлика предимно по време и образование, по дарби и култура. И когато 
се рисува образът на Каравелова като един от носителите и идеолозите 
на българската национална революция, не бива да се забравя и неговата 
фигура на писател изобличител и моралист. Стиховете му, които са плод 
на неговата гражданско-изобличителна стихия, говорят за волята му да 
бъде и духовен революционер – да просветли българската душа, да пре-
чисти и освежи домашната атмосфера, да проясни родните небосклони.

IV.

Като всички наши поети и ратници на свободата, Каравелов няма време 
и възможност да остава сам със себе си. Затова свидетелствува прекрас-
но поезията му. Няколко стихотворения, написани в минути на размисъл, 
на тревога, на умора загатват за вътрешната, интимна природа на Караве-
лова. Най-добрият му другар в самост27 и горест е Тарас Шевченко. Той 
прибягва и към други поети, чрез които изразява свои лични състояния. 
Преводите му от Байрона, Добролюбова, Хайне, Яковенка са опит всъщ-
ност да даде образ на своя потаен мир. В непосредното творчество, и в 

 27 самост – самота (бел. ред.).
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преводното, се чувствува сподавена задушевност, сърдечна, топла скръб, 
долавя се полъх на чист художествен лиризъм. Каравелов не е могъл да 
убие изцяло човека у себе си, да задуши собственото си сърце, въпреки 
иронията и сарказъма на своя скептичен ум.

На пръв поглед дори не се схваща, че Каравелов има чувство за хубост-
та на природата и жената, за оная женственост, която говори за вечната 
красота и младост. Любовните мотиви са му чужди, наистина. Но чрез 
Шевченка и Хайне, със стихотворения като „Родила е мене мама“, „Пе-
сен“ или „Нова песен“28, „Тя е още добра душа“, или пък „Тънки вежди“,29 
„Не раждай ме, мамо“, „Че що си се разплакала“ и „Вити вежди“ Караве-
лов искрено разкрива един свой поглед и едно свое чувство за света: де-
вствената хубост, любовният копнеж, устремът за физическа и душевна 
близост между мъжа и жената, мечтата по щастие и свобода  – са една 
от най-големите радости в живота. Не знаем какви отражения можем да 
търсим тук от неговата лична съдба. Като Тургеневия Инсаров, и Караве-
лов мисли повече за родния си край, отколкото за хубавите очи на своята 
мила. Като Ботев, и той е казал навярно в душата си: „Остави таз песен 
любовна!“ Не е странно, на всеки случай, че той посвещава толкова песни 
на чистите и нежни трепети на женското сърце, на неговата осиротялост 
и неутоленост. Бихме казали, че той храни култ, и то висок, към жената. 
И то не само от повели на позитивистичната му идеология. У жената той 
търси и намира човекът, душата, която е неразбрана, неоценена, която 
страда и се бори с предразсъдъци и несгоди в живота. Но той не е чужд 
на нейната еротична същност. В разказите му, наистина, виждаме повече 
идейния защитник. Но, все пак, и там усещаме жалбата му за бърже поха-
бена младост, за разбито сърце, за несбъдната мечта. Нека си спомним за 
дяда Либена в „Българи от старо време“. Неговата любов към свободата, 
към волния живот, споменът му за хайдушкото минало, за хероичните 
приключения, гордият му и независим характер се допълнят блестящо 
с чувството му за младостта, с преклонението му пред любовта. Знаем 

 28 Б. Йоцов коректно уточнява, че стихотворението е превод през руски на Хайневата 
песен „Трагедия“. Той цитира Ботевия коментар, провокиран от премълчаването на 
източника и от недобрия превод: „да промениш само заглавието на някое стихотворе-
ние и да изоставиш един или два куплета, защото не си можал да ги преведеш, то не ще 
каже, че това стихотворение е плод на твоя талант.“ Вж. бележките към Л. Каравелов. 
Стихотворения. Увод, уредба и бележки от Борис Йоцов. София: Казанлъшка долина, 
1937, с. 111. (бел. ред.).

 29 Б. Йоцов отново констатира влиянието на Шевченко с неговата песен „На що менi чорнi 
бровi“: „В началото си песента не е без влияние, макар и доста слабо по съдържание, 
по форма пък доста силно“. Същата творба съставителят посочва като източник и за 
друго Каравелово стихотворение – „Вити вежди“. Вж. бележките към Л. Каравелов. 
Стихотворения. Увод, уредба и бележки от Борис Йоцов. София: Казанлъшка долина, 
1937, с. 109, 111. (бел. ред.).
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какви народни песни обича той, разбираме защо ги пее, знаем също тъй 
как той помага на сина си Павлин да изтръгне от манастирските стени 
любимата си Лила. Старецът пленява със своята младост и в погледа си за 
света, и в тялото си, и в душата си. И той носи култ към женственото в жи-
вота. И в стихотворенията на Каравелова виждаме тъгуващата девойка, 
ограбена и измамена от живота. Защо е нейната хубост? Кому ще донесе 
тя радост, светлина, щастие? Робството е толкова тежко, животът е така 
зле устроен, че кому е до красота, до любов, до мечта, копнеж и песен? 
Всяка чистота и доброта е застрашена. Сякаш само един Бог може да ги 
съхрани. Не затова ли отправяме молитви нему? Или пък – тая младост, 
която е украсата на живота, най-хубавият Божи дар – не е ли и тя обрече-
на на поквара, на омрачение, на гибел?

Не раждай ме, мамо,
бяла и червена,
да не умра рано
млада и зелена.
Босилекът, мамо,
не расте без вода,
а момина хубост
цъвти при свобода.

Тъкмо в часове на самотност Каравелов може да се размисли върху ху-
бостта на живота – да почувствува цената на младостта, да оправдае коп-
нежа на човека по щастие. Особено, когато първата младост е отлетяла, 
когато е извървян много от жизнения път, страданията са го сполетели, 
надеждите са му изменили. Сега той изпада в двойствено състояние – на 
осъзнаване смисъла на страданията, на хероизъм на изпитанията, и на 
осъзнаване безсмислеността на илюзионизма, на безизходна безнадежд-
ност. В първия случай се проявява неговият разумен позитивизъм, във 
втория – сподавената му емоционална природа. Но и в двата случая той е 
искрен, сърдечен – неговият интелектуализъм не е студен, както в ония 
негови творения, които отразяват другите две основни склонности на 
творческия му бит. Наистина, стихотворения като „Кога умра“,30 „Май-
ко моя мъченице“ или „Мили друже“ не дават ясен образ на осъзнатия 

 30 В коментара си към стихотворението Б. Йоцов посочва наличието на образи и мотиви 
от две творби на Шевченко – „Заповiт“ и „Ой на горi томен цвiте“. Особено осезателно е 
влиянието на първата от тях върху Каравелов: „Колкото и да е вложил в тая песен лична 
преживелица, все пак не може да се отрече, че тя на места е волно „побългаряване“ на 
Шевченковата „Заповiт“. В подкрепа на своето твърдение Йоцов помества текста на 
оригинала. Вж. бележките към Л. Каравелов. Стихотворения. Увод, уредба и бележки 
от Борис Йоцов. София: Казанлъшка долина, 1937, с. 116 (бел. ред.).



358

хероизъм в страданията Но те са ценни по своята психологическа катего-
ричност. Като Добролюбова, и Каравелов може с пълно основание да се 
обърне пред едного от своите другари в Букурещ: той си отива от живота 
с една утеха – че борбата му ще бъде продължена. Чрез превода от руския 
поет той загатва за свое определено душевно състояние, за което нами-
раме доста податки от други негови творения в мерена и немерена реч. С 
право оставя завет, когато умре да не бъде заровен

Между мъртви люде, –
гдето няма борба, живот.

Борбата за него е живот. Живот без борба е безсмислен. Затова и в 
смъртта той иска да бъде близко до живота. Подхващайки мотив от Шев-
ченка, той го разработва, като му дава българско рухо:

Закопай ме край Дунава,
в лозята свищовски,
гдето цъфтят цветя, треви,
всякакви овошки.

Като Лермонтова, и той би искал да заспи – не сън мъртвешки. Да спи 
и да чува, какво ще шуми Дунава. Тогава ще си каже, че той не е мъртъв. У 
Лермонтова – във „Выхожу одинъ я на дорогу“ – трепти дълбоко, трагич-
но чувство, което заглъхва в един просветлен елегизъм. Каравелов не знае 
това чувство. Той има светъл мироглед. Той е борец и като такъв той иска 
да бъде в живота, за да чувствува, че борбата продължава. Макар че няма 
да чува звън от мечове, а тихия ветрец над Дунава. Пенчо Славейков иска 
да съзерцава – в „Псалом на поета“ – „какво в живота става“. А народни-
ят певец – в „Гробът на Бона“ – изявява копнежа по вечната жизненост, 
съчетана със светъл, слънчев оптимизъм. Каравелов е по-близо до на-
родния певец, макар че напомня неуместно за своя борчески идеализъм. 
По-определен, по-верен на себе си, изтъквайки разумовото и наставниче-
ско у себе си, е в „Майко моя мъченице“. В няколко добре съчетани стро-
фи с неотмерен ритъм, но с устремни стихове, Каравелов иска – с чув-
ство на синовна виновност – да оправдае пред майка си мъченица своята 
нерадостна съдба. Дали тя не е виновна? Защо тя е „вселила човечност 
в сърцето му“? Човечността, толкова характерна за нашите хайдути, за 
всички наши поети преди Освобождението, е присъща и нему. И то дейна 
човечност, която не търпи злото, която му се съпротивява и води борба 
с него. Мисълта на майката – да мине синът „живот мирен, лесен“ не се 
оправдава. И как може човекът с достойнство да бъде роб на една груба 
и жестока действителност? Смисълът на човешкия живот е борбата – за 
тържеството на доброто и правдата.
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Човекът е, моя майко,
роден да живее –
да се мъчи, да се бори
и кърви да лее...
Против злото, за доброто
за своето име.
за което сам Бог казва
да го защитиме.

Но това съзнание не изтрайва докрай. В борбите, които поглъщат жиз-
нените му сили, Каравелов се чувствува често уморен. И тогава тих стон 
се отроня от сърцето му. Целия си живот той е посветил на своя народ – 
да брани неговите права, да му проправя път към свободата, да го види 
осъзната и крепка народност. В тая борба той е преживявал много коле-
бания и съмнения, безверие и униние, беди и изпитания. Но смело, чест-
но и гордо е стоял на своя пост. Каква е наградата за всичко това? Протегна 
ли му някой братска ръка? Издигна ли някой глас на нравствена подкрепа? 
Кой разбра най-заветните му мечти и мисли? Честната и благородни 
душа почувствувана ли е в нейното нравствено величие? Изглежда, че и 
той, като Ботева, когато изпява „Майци си“, страда от студена самотност. 
Защото стига до познанието, че наградата от народностните борби – това 
са само скърби и печали. Каравелов дава прекрасна поетическа картина 
на своя скръбен размисъл, на своето тъжно примирение – в „Месечинко 
виторожко“. В самотната лунна нощ той няма никого. Само луната може 
да му бъде свидетелка и споделница. Като народния певец, той поверява 
ней своята мъка – мъката от разлъката с баща и майка, с братя и сестри, с 
роден кът. Корав и сдържан, той не се впуска в излияния. Той вижда живо 
своята майка, бледна и морна, да чезне от мъка по своя забягнал в чужби-
на, немил и недраг син. Дали и тя не го е някога благославяла, като майка-
та на Д. Чинтулова, когато е заминавал за чужбина „да си търси честта“? 
Какви думи на утеха ще изрече той сега пред нея? Дали като Ботева ще ѝ 
каже, че той е станал хайдутин, че това е достатъчно да го разбере и да се 
примири със своята участ? Каравелов не обича да гали майка си с нежни 
думи, да я увещава и да я храни с празни надежди. Той е прям и кратък –

Ако видиш мойта майка,
то кажи ѝ да не жали.
Народността не е нищо,
освен скърби и печали...

Тук вече блика ново съзнание. Не хайдушко, а гражданско. Каравелов 
чувствува себе си нещо повече от хайдутин – той е общественик, поли-
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тик, духовен вожд, бдящ над съдбините на своя народ. Това е руският 
шестдесетник, със силно обществено чувство, демократично настроен, 
революционно увлечен. Няма какво – да се бориш за народ, това значи 
да страдаш. Всеки със своя жребий. В „Брату Д. Цановичу“ Каравелов е 
по-откровен. Той дава ехото от обществената преценка на неговото дело. 
А също – и своята вяра в крайната победа. В самотността си той търси 
протегната братска ръка? Ще ли му бъде тя подадена? Той знае, че него-
вата борба не ще бъде правилно оценена, дори – че ще бъде осъдена от 
ония, които обичат покоя и удобствата в живота, той знае, че го очакват 
„неволи и страдания“, че неговата съдба може да бъде „достойна за сълзи 
и съжаление“. Но той желае приятелска утеха, надежда и успокоение. В 
своята умора той иска да се почувствува уверен, че идеалът, за който се 
бори, ще бъде осъществен, че трябва да се върви неотстъпно из подхва-
натия път. Нещо повече, той възкликва –

Увери ме, че аз не съм душевно слаб.

Най-горчивото самочувствие на борческата природа. Това са тревож-
ни съмнения и колебания. Дали той има качествата на бореца? Има ли 
душевна мощ, корава воля, вяра в собственото си призвание. Жестока са-
мотност, дълбоко страдание – но не без лъч на надежда. Трябва да се съ-
жалява, че Каравелов не намира задушевните лирични тонове на „Майци 
си“ от Ботева. Стихът му е бледен, беззвучен, безобразен. Необходимо е 
да се вмислите и вчувствувате в това стихотворение и, като знаете жиз-
нената и литературна съдба на Каравелова, да схванете дълбоката скръб, 
заключена в него. Понякога Каравелов прибягва към самоирония. В „Ми-
нуват дни и години“, просто, но сърдечно, с хубаво съвладян стих, макар 
и ритмично неравен, той загатва за болката си, произтичаща от прозре-
нието за похабени сили – младостта е вече отминала, много надежди са 
вече рухнали, една е само още жива – надеждата за свободата:

А пък аз все се скитам
по чужбина ходя,
и бълнувам, и сънувам за пуста свобода...31

 31 И тук Б. Йоцов забелязва сходството на първите два стиха с началото на някои Шев-
ченкови творби – „Невольник“, „А. О. Казачковскьому“ и „Заросли шдяхи тернами“, 
като подчертава: „За някакво по-дълбоко влияние не може да се говори“. Въпреки това 
твърдение, той помества строфа от украинския оригинал, която дава представа за бли-
зостта на творбите. Вж. бележките към Л. Каравелов. Стихотворения. Увод, уредба и 
бележки от Борис Йоцов. София: Казанлъшка долина, 1937, с. 113–114. Съставителят 
погрешно обозначава броя на в. „Свобода“, в който стихотворението е публикувано за 
първи път – той посочва брой 20. вместо 50. Вж. „Свобода“, г. II, 1872, бр. 50, 27. 05., с. 
400. (бел. ред.).
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Но все пак трепти дълбоко в сърцето утехата от изпълнен дълг. Както 
П. Р. Славейков в своя „Епилог“, предчувствувайки заника на своя живот, 
шепне слова на успокоение и примирение, така и Л. Каравелов, доловил 
лъх на преждевременна смърт, се примирява с участта си, възгорян от 
радостта, тихата душевна радост, че като народен вожд е изпълнил това, 
което му е повелявала неговата съвест – да брани своето отечество, да 
сее в сърцата семето на свободата. Тоя орач на българската духовна нива 
намира сили да изрече в скръбта и умората си признанието с такава бла-
городна простота, с каквато го намираме в песента „В живота си“ –

В живота си не съм видял
аз никога радост –
все в скърби, все в печали
мина мойта младост.
Правата съм смело бранил
на моето племе –
и сеел съм за свобода
драгоценно семе.

Все пак човек е щастлив, когато го грейне само само един лъч на надеж-
дата. Но когато са стъмнени всички небосклони – и нито една звезда не 
блесва? Естествено, Каравелов не стига до оная мрачна безнадежност, на 
която П. К. Яворов дава прекрасната символична картина в „Безмлъвна 
нощ...“ Той колкото и да е бил критичен, трезв и сдържан, все е подхранвал 
понякога, особено през младежка възраст, в душата си блянове и мечти. 
Един умерен илюзионизъм на младостта не е прегрешение. Но той е не-
обходимост – без него животът би изглеждал без поезия и красота. Ка-
равелов скоро вижда, че съдбата не е особено щедра в своите дарове към 
него. Животът му отнема една след друга надеждите и мечтите. От разби-
тите илюзии сърцето страда. Няколко сълзи в душата, няколко песни на 
устата. Каравелов се озърта около себе си, вглежда се в изминатия път. В 
душата му няма злост и злоба, дълбока мъдрост и спокойна горест царят 
в нея. Съвсем спокойно, той вижда, че в живота властвуват само стра-
дания и неволи. Радостта е мимолетна. Само скръбта е мощна, вечна. В 
„Радостта е...“ Каравелов говори за оная скръб, която е повсеместна, без 
която светът не може. Младостта бърже минава, девойката увяхва, цве-
тето унива, слънчевият лъч е само лъжовна радост.

А скръбьта е многотрайна,
тя прилича на коприва;
ти я тъпчеш, ти я скубеш,
а тя двора пак покрива.
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Копривата – какъв образ на Каравеловската печал. Тя все никне в сър-
цето му и все го пари. Зюмбюлът пък е символ на неговата младост. В 
„Ти ми казваш, зимбил цвете“ трепти дълбока, смирена и проста изповед. 
Зюмбюлът не може да цъфти от студове и ветрове. И Каравелов е брулен 
от студа и вятъра на хорската глупост и простота. Паралелизмът бива на-
рушен: все пак зюмбюлът ще види ясен ден, а той – едва ли: ще завехне 
„още крехък и зелен“. Защото душата му е злият вихър: тя е безутешна, 
безнадеждна. В нея не грее нито един лъч, нито едно „дано“, нито едно 
„може би“.

Мене гонят ветровете
съ свойта страшна мокрота
и хората съ свойта глупост
и съ своята простота.
А най-много ме преследва
мойта собствена душа,
защото ми препятствува
с „дано“ .,. да се утеша.

Откъде иде тоя облак на печал? Не е ли това суровата българска дейст-
вителност, която ранява душата на честния и благороден борец, не е ли 
неговата душевна самотност, съзнанието, че животът е прошумял край 
него и минал, че всичко е изречено, безвъзвратно загубено, излишно, не-
нужно. Характерно за разбития наивен илюзионизъм и за безизходната 
безнадежност на Каравелова е стихотворението му „В младостта си ние“. 
В четири строфи по четири шестсрични стиха, строго и отмерено, без 
крестящи фрази, с простия тон на изповедта Каравелов мотивира своя 
безбрежен песимизъм. В младостта си той е живял с илюзии. Вярвал е в 
щастие и блаженство. В това е вярвал и неговият другар.

Но настъпи старост,
кръвта ни изстина,
мечтите веч няма, вярата погина!
Хайде сега с тебе
да вървим надоле,
без цел, без надежди –
само с тежко горе.

Не е ли странно? Каравелов говори за старост, когато той е изминал 
едва четири десетилетия от своя живот? Нравственият нихилизъм, в 
който изпада, говори за неговата умора от борбата, за неговата „душевна 
слабост“, както казва сам в „Брату Д. Цановичу“, за болезненото му със-
тояние, което рано го отвлича в гроба. „Да вървиме надоле“ – не е ли това 
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предчувствие за близка смърт? Трогващ елегизъм лъха и от „Преминуват 
годинките“ и „Хубава си, моя горо“. Двете се родеят и по своята стихова 
структура, своя размер и своята идея. В първото стихотворение се пов-
таря три пъти мисълта, „старото белее, а младото расте, цъфти, за да ос-
тарее“. Пролетта е пак дошла, Балканът се е разхубавил, всяка земна твар 
се радва на Божия свят. Само майката, седнала на прага край Дунава, чака 
своето чедо от чужбина. Где ѝ е чедо остало? Не са ли това думи и на Бо-
тевата майка? Напразно тя чака. Времето лети, забрава се спуска, вълните 
на реката шепнат песента на вечния отход. Животът пак ще следва своя 
кръговрат, ще лежи в своя победен ход, но –

Нищо не е многотрайно,
нищо не е вечно,
само теглото е дълго, –
почти безконечно.

Мъката, че човек си остава само човек. Мъката да бъдеш човек, да 
живееш и да мреш, без да знаеш защо, откъде си дошъл и къде отиваш. 
Майката, която е образ на старостта, на скръбното съзнание, че живо-
тът угасва – и така скоро, на прага на своите земни дни чака несретника 
син; а синът, който расте и цъфти, скоро ще посивее в мъки и неволи – и 
напразно ще протяга ръце по свидния майчин лик. След тях ще остане 
само теглото човешко, велико, безкрайно. В „Хубава си, моя горо“, и днес 
още люлееща сърцата с бедната си, но сладостно-тъжовна мелодия, на два 
пъти долавяме основния тон на човешкото страдание –

Хубава си, моя горо,
миришеш на младост,
но вселяваш в сърцата ни
само скръб и жалост.

Защо? Младостта да навява скръб? Не е ли това старият размисъл на 
Каравелова? Младостта вехне, хубостта угасва, всичко чезне, гине, мре? 
Но тука има и една нова мисъл, която е съвсем слабо загатната в „Пре-
минуват годинките“, може би не без внушението на Баратински. Това е 
убийствената мисъл, че природата е вечна, а човекът е преходен. Затова, 
като се гледа сияещата природа – „всичко като куршум пада“

На сърцето, което е
всякогаж готово:

да поплаче, кога види
в природата ново,
кога види, как пролетта
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старостта изпраща
и под студа, и под снега
живот се захваща.

Няма тук онова дълбоко, почти религиозно примирение, което се крие 
в елегията на Пушкина „Брожу ли я вдоль улиц шумных“. Каравелов се до-
ближава към народния певец. Кой не е сещал горчивата скръб на „Черней, 
горо, черней, сестро“ ? И там жалба за младост, за отминал живот, и там 
облажаване на природата, че нейната младост е вярна, че животът ѝ е без-
конечен. Каравелов не стига до мъдрото примирение със съдбата на чове-
ка – той наистина, не се бунтува, не роптае, но не намира нравствени сили 
да приеме смъртта като освобождаващо начално или като необходимо зло 
и с чувство на горд победител да поздрави житното зрънце в земните па-
зви, което се готви за живот под снега и под студа. Животът нищо не му е 
дал, от неговите дарове нищо не е взел. А си отива с мъка и огорчение.

Каравелов не обича да говори за себе си. Но и от това, което оставя 
като сърдечна изповед, може да се заключи, че той не е лишен от по-богат 
интимен мир. В личните му стихотворения има три главни образи. Ако 
в пламъка на революцията той вижда Балкана, хайдутина и въстаналия 
народ, сега майката, другарят и природата са любими образи на душевна 
близост. И той, както Ботева, чувствува майка си като едничкото близко и 
скъпо същество, което животът му е оставил за последна радост и утеха. 
Но ако Ботев говори на майка си топли думи в ранна възраст, Караве-
лов си спомня с умиление за своята майка в по-късна пора32. Коравият, 
твърдият, бруленият от живота в часове на горест и мъка си спомня за 
най-свидното сърце. Тук няма младежки сантиментализъм, а стон на зрял 
и твърд мъж. Затова и образът на майката в поезията на Каравелова при-
добива особена цена. Каравелов е от ония, който държи за другарството. 
В живота си той има такива спътници – И. Г. Прижов, Вл. Йованович, Хр. 
Ботев, другари по идеи и по средства за борба. Знаем какво страдание 
преживява Каравелов, когато в Букурещ се разделя с Ботева и когато се 
чувствува отчужден от българската емиграция. Близкият човек за него е 
духовна потребност. Той му дава топла ласка, блага дума, бодър съвет и 
остър укор, своята подкрепа в борбата. Природата му е скъпа и мила в не-
говата безбурна самотност, макар да е представена вечна в своята хубость 
и равнодушна към съдбата на човека. Все пак, тя за него е утешителна и 
споделница. Колкото и да е сурова понякога, тя успокоява, примирява, 
разведрява. На нея Каравелов не гледа като естет или философ. Погледът 
му по-скоро е поетически: обикновена житейска относба, в която е отра-
зена мъдростта на поколенията и на опита.

 32 пора (рус.) - време (бел. ред.). 
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V.

Безсъмнено, в душата на Каравелова клокоти поетическа струя. Но тя 
не е нито силна, нито пък е богата откъм мелодии. Над нея не се е работи-
ло преднамерено. Тя не е подхранвана с произведения на по-съвършено 
поетическо изкуство. При това ѝ се дава едностранчиво развитие. Лите-
ратурното образование и възпитание на Каравелова е от естество, което я 
охладява и обезкриля. То развива повече интелектуалната страна на него-
вото съзнание – първичните му емоционални извори пресекват. Времето, 
в което Каравелов живее и работи, изисква не толкова художествени, кол-
кото нравствени ценности. Никъде, гдето то налага властно своя печат, не 
се стигна до богати и трайни художествени постижения в областта на ли-
рическото творчество. Романтизмът дава крила на поетическото вдъхно-
вение. Лириката едва ли не е за него най-чистото, най-светото и съвър-
шено поетическо изкуство. Нарочно за Каравелова, времето на реализъм 
и позитивизъм проявява потребност не от поети мечтатели, а от борци 
практици. Каравелов похабява своите морални сили почти безпределно 
в обществено-политическия живот. Неговата уталитаристична естетика 
му предписва и поетически форми. По-мила в случая е не поетическата 
красота, а идейната мощ на прозата, пък била тя и в мерена реч. Дневните 
размисли, борбата за насъщния, увлеченията и грижите в политическата 
борба не дават възможност на Каравелова да принадлежи изключително 
на себе си, да остане в усамотение с душата си, да побеседва с нея. И мал-
кото, което е таил в душата си, остава затрупано под товара на всекиднев-
ната суета. Творческият подтик не се корени в дълбока, усредена в себе си, 
душевност. Стихотворението за него е публицистична повеля, изпълнен 
граждански дълг. Каравелов, не бива да се забравя, пренася у нас руски 
мироглед и руски поетически форми. Но тъкмо тук е най-слаб като поет. 
Най-ценното, което той създава, то е облъхнато от българската хайдуш-
ко-революционна и украинска народническа стихия. Но той тръгва пред-
намерено и безусловно по линията на руския обличителен хумор и сарка-
зъм и, следвайки при това своята природа, забравя своя беден поетически 
извор. Ако Хр. Ботев би тръгнал неотклонно по нея, неговият образ като 
поет навярно би бил по-друг. И не бихме се радвали на постигнатата от 
него поетическа красота. Защото той е немислим, невъзможен без бъл-
гарската хайдушка романтика. Затова у Каравелова не е горял стремеж, не 
е пламтяла воля да постигне поезията на словото, на чистото непосредно 
вдъхновение. Наистина, и Ботев не живее със съзнателно отношение към 
своето творчество. Не си изяснява насоката на своето развитие. Но той 
дължи толкова много на своята първична поетическа заложба.

Затова поезията на Каравелова не е художествено ценна. В нея са 
по-ценни основните прояви на личността. В нея няма творчески патос – 
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онова духовно напрежение, непосредно вдъхновение, което, ако и да не 
би намерило своя съвършен или напълно верен художествен облик, все 
би подчертало безсъмнената поетическа природа. Тоя патос намира из-
ход в един или друг стих, в тоя или оня образ. Той говори само за обез-
пламтената и обезкрилената незначителна поетическа мощ. У Каравелова 
няма музикална мелодия като отраз на определено поетическо състоя-
ние. Напразно ще търсите у него поетически поглед към света. Караве-
лов не мисли чрез образи, а още по-малко със символи, нито чувствува 
нещата в тяхната естествена красота. Той следва повелите на една обик-
новена житейска логика. Борави с понятия – и то от най-обикновен кръг. 
Интелектуализъм от най-обикновена проба, който не би бил такъв, ако 
не зависеше толкова много от ежедневната действителност, ако имаше 
по-мощни крила и се докосваше в по-високи сфери на мисълта. Рядко ще 
лъхне топла, сърдечна вълна. Примамлив е Каравелов, когато се сили да 
предаде просто, непринудено горестта на ума – тогава неговият интелек-
туализъм придобива естеството на лирическата изповед. Но той не може 
да се нарече поет на мисълта. Нему е чужд високият поетически интелек-
туализъм. Той е безкрайно много ограничен в своята тематика. Неговата 
поезия зависи доста от нравствения му характер, от позитивния му по-
глед за нещата. Тя не може да се освободи изобщо от лъха на студения, 
непрочувствуван дидактизъм. Тя не носи освобождение от действител-
ността. Светът, тоя, който стои най-близко до Каравелова, е пренесен, с 
цялата си грубост, прозаичност и избледнялост в нея. Усилията да се тър-
сят следи от известно въображение отиват на халост. Каравелов не оби-
ча да се разнежва, да очаровава, да печели симпатия с някакъв душевен 
аристократизъм, с някакъв изкуствено построен прекрасен свят. В своя 
реализъм той отива до крайност. Последният се изявява в суровост, гру-
бост, дори в безсърдечност, в преднамерена и подчертавана тенденциоз-
ност. Затова характерният стил на неговата поезия е реалистичен. Такъв 
е и нейният основен дух. Така можем да си обясним защо неговата хай-
душка романтика е толкова бледа, безкрила, безпомощна. Каравелов не е 
художник. Той не търси, дори не желае да почувствува, хубостта на един 
образ или на някоя картина. Това би противоречило на неговата естетика. 
Който иска хубост, нека я търси в природата. Поезията требва да е силна 
с мисълта си, с въздействието, което ще упражни, с назоваването на не-
щата със собствените им имена. Формата за него нито е проблем, нито 
е копнеж или мъка. Той е толкова несъвършен в царството на външната 
красота, че може дори да се понрави някога със своята простоватост и 
неизисканост.

И външният стил на Каравеловото стихотворство е реалистичен. 
Формите на тоя стил обикновено са прозаични. Те не издават поетиче-
ско мислене. В тях има една тройственост. Хайдушката, обличителната 
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и интимната стихия на Каравеловата природа намира своя отраз и тук. 
Обединяващо начало е личността. Грубо реалистичен, на места дори на-
туралистичен е стилът в стихотворенията със саркастичен характер. В 
хайдушката и интимната поезия се долавя стремеж към поетическа чис-
тота, към благородна простота. Каравелов няма и желание да постигне 
поетически стил. Нищо чудно, че у него метафората се среща доста ред-
ко. При това, тя е безкрила, бледа, изтрита. Олицетворението, към кое-
то по-често прибягва, е само готова за него стилистична форма. Заето е 
от народния певец. Никога от него то не е почувствувано като проява на 
митотворна фантазия. Светът за него е обезбожествен. Трезвият му по-
глед не търпи поетическото одухотворяване. Сравнението няма никаква 
поетическа стойност. То има предимно логическа функция. При това – 
предметът, с който се сравнява, е неизмеримо изтрит. Никаква свежест 
в съпоставянето, никаква пластика, художествена красота. Скованост 
във въображението, отсътствие на представна асоциативност. Ето защо 
поезията му е така бедна откъм образи и картини. Повече прибягва към 
реторични фигури – обръщението, повторението и запитването са добре 
застъпени. И то – не без влиянието на народната поезия. Обаче с тях не 
си служи изкусно. Повторението много рядко се използува за музикален 
ефект. Широк простор намират антитезата и иронията. Но и те не са от 
по-високо поетическо естество. Контрастът е суров, груб, с преднаме-
рена умисъл да се оскърби, нарани, жигоса. Нравственият идеализъм на 
Каравелов е толкова засегнат от българската действителност, че винаги 
търси словата на най-силното, неприкрито възмущение. Никаква милост 
към всичко, което стои в противоречие с него. Нищо по-естествено в слу-
чая – зад грубите епитети и сравнения се крие нравствена чистота. При 
това, нека се вземе в съображение, че Каравелов няма съзнателна относба 
към своя език. Никога не търси по-съвършен израз. Не прави подбор на 
думите. Внася в творенията си дневната обходна реч. Затова и стихът му, 
макар да се движи свободно, да не е насилван, изкуствено кован, напомня 
ритмична проза, обогатена на места с музикални съзвучия. Стих без све-
жест, без енергия, без мелодия, макар и нелишен от изразителност. Ям-
бът и хорея, към които се свежда ритмичното му богатство, нямат Кара-
веловски характер. Възприетият от Шевченка размер, както и свободно 
строеният под влиянието на народната песен стих, са хубави постижения, 
но без лична отсянка, без собствен придъх.

И все пак поетическото дело на Л. Каравелов не е без значение. Пре-
ди всичко, за времето си, то е количествено ценно – около двеста сти-
хотворения, писани от 1869 г. насам. Всъщност Каравелов се отдава на 
стихотворското изкуство още в Русия. В първите свои разкази, в текста, 
той помества стихотворения – било в личен, било в народен стил. Съ-
бира при това множество народни песни. Но едва от 1869 г., вече 30–32 



368

годишен, когато подхваща да издава „Свобода“, той иска да бъде и поет. И 
докато урежда „Независимост“ и „Знание“, сиреч до 1876, дори до 1878 г., 
той печата стихове. Най-много стихотворения написва от 1872 до 1875 г. 
След това любовта му към стиха отслабва. Тоя паралелизъм между жур-
налистическа и поетическа дейност не е случаен. Оттук се определя и 
значението на стихотворното му дело: то не само дава материал за обяс-
нение на неговата личност, но и за характера на времето, а също така и за 
онова въздействие, което е оказвал политическият борец върху своите 
съвременници. Това значение нараства, ако вземем в съображение със-
тоянието на българската литература, когато Каравелов прави първите 
свои пристъпи в нея. Към края на 60-те години имаме следната картина: 
Г. С. Раковски е вече покойник, а и поезията на „Горски пътник“ е избле-
дняла, преодоляна. П. Р. Славейков е едничкият, който се е наложил на 
българската общественост като поет. При все това, той се губи със свои-
те песнопойки, с книжките си за народа, хубавите му творения невинаги 
биват забелязани и правилно оценени. Той е известен повече като журна-
лист, като борец за църковна независимост, като общественик и политик. 
Добри Чинтулов е слабо познат. Той няма утвърдено име на поет в бъл-
гарската поезия. А тъкмо сега и Хр. Ботев започва своята дейност – пър-
вите му поетически прояви започват през 1867 г. в „Гайда“ с „Майцe си“. 
Така че той почва почти едновременно с Каравелова своето поетическо 
творчество. Но през 70-те години Ботев не е особено плодовит. От 1873 г. 
той се отдава предимно на политическа борба. През 1876 г. той замлъква 
завинаги. Затова Л. Каравелов, който твори непрестанно, се налага, чрез 
своите издания, със своята политическа лирика. Той е най-много чете-
ният. Но от 1875 г. заизгрява звездата на Ив. Вазов. Стихотворенията му, 
събрани в сбирките му от 1876 до 1879 г. – „Пряпорец и гусла“, „Тъгите 
на България“ и „Избавление“ – с ярко изразено поетическо дарование, с 
неудържим хероически патос, със смел творчески размах, с богатство и 
изразност на словото – правят вече поезията на Каравелова излишна. Тая 
поезия, която от 1869 до 1876 г. върши своето обществено послание, ос-
тавя следи у Ботева и Вазова, утвърждава в българската литература еле-
гията и епиграмата, и, най-важното – изявява една крупна личност.
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Любен Каравелов. Из мъртвия дом. Прев. [от сръбски език],  
увод и бележки от Борис Йоцов.  

София, 1938, с. III–LXII1.

– I –

През 1867  г. Каравелов бива заставен, по силата на сложилите се 
обстоятелства, да напусне Русия. Разделя се с Москва, гдето е живял 

около десет години, гдето е минал най-хубавите дни на своята младост. 
Не само защото във великата славянска земя не се е чувствал свободен. 
Не бива да се забравя това, което той казва в „Из мъртвия дом“. Вкъщи му 
е правен обиск, преследван от полицията като последовател на Херцен. 
А един от неговите московски другари, И. Г. Прижов, с когото издава в 
1861 г. „Памятники народнаго быта болгаръ“, недълго време след неговата 
раздяла с Русия, бива съден и затворен като съидейник на Сергей Нечаев. 
Чрез същия руски революционер Прижов получава от Каравелова някак-
во писмо (срв. И. Г. Прижов, Очерки, статьи, письма, Москва-Ленинград, 
1934, с. 394).

В началото на февруари 1867 г., Каравелов се озовава в Белград. Той 
е в средището на сръбския духовен живот. В средището тогава на юж-
ното славянство. Босна и Херцеговина, Хърватско, Словенско са под ав-
стро-унгарска власт. България е под турско робство. Белград – столица 
на свободна държава. Близко до българската му родина. А това не е без 
значение за него.

С какви чувства дохажда той в Сърбия? Не е трудно да се гадае. Славя-
нофилските му настроения не са съвсем изчезнали. Сърбия не е завърши-
ла борбата си с турцитe, тя има да осъществява още идеали. Тук той може 
да намери близка, сродна нему среда. Тук има немалко българи, намери-
ли убежище за по-честит живот или дошли да търсят по-висока просве-

 1 Обемният предговор на Б. Йоцов разкрива пред българския читател от 30-те години 
на ХХ век една значима творба на Л. Каравелов, позната дотогава предимно като биб-
лиография и от тълкуването на изследователите. С това издание Йоцов за първи път 
предлага пълния текст на мемоарното произведение на Каравелов в личен превод от 
сръбски език, съпроводено с богат научен коментар. Оригиналното първо издание на 
„Из мртвог дома“ излиза в „Млада Србадиjа“ през 1871 г. (бел. ред.).
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та, като П. Оджаков или Никола Първанов, който издава през 1865 г. в. 
„Въсток“2. Из белградските улици са бродили Г. С. Раковски, В. Друмев, 
В. Д. Стоянов, П. Хитов и толкова още други. От 1848 г. Белград е душата 
на сръбската младина, на сръбското народностно движение. Поставят се 
на разискване и разрешение политически проблеми, които засягат живо 
и българите. Така че Каравелов избира Белград за свое средище на дей-
ност твърде основателно. Неслучайно той казва в „Крива ли е съдбата?“: 
„Белграде, Белграде, майко на сръбската земя, очи на сръбския народ! 
Всякой те обича и сам не знае защо. Обърнал си отвореното си чело към 
целия свят и се разговаряш с него, изпъчил си юнашките си гърди, и Сава 
и Дунав ги мие и прохладява... Белграде, Белграде! От тебе няколко ми-
лиони человеци очакват живот и светлост, от тебе зависи щастието сръб-
ско; ти трябва да бъдеш поборник за всичко, щото е честно и възвише-
но“ (срв. Съчинения на Любена Каравелов, Русе, 1888, т. VIII, с. 232, 251). 
Сърбия, при това, Каравелов познава, заедно с Босна, още от юношеска 
възраст. Посетил ги е заедно с баща си, тежък браничар3. А в Москва на-
вярно е имал връзки със сръбски младежи. Там още той проявява интерес 
към сръбската книжнина. Написва биографски очерк „Вук Стефанович 
Караджич“ (Филологические записки, 1867, кн. I), сетне – Южнославян-
ская библиография за 1867 г.“ (ЖМНПР., 1868, ч. 138), гдето разглежда с 
внимание няколко сръбски и хърватски трудове. А в „Страницы из кни-
ги страданiй болгарскаго племени“, 1868, цитува4 хърватски поети. Още 
там, значи, той мечтае „за политическо и културно единство“ между сла-
вянските народи, там се заражда у него идеята за единението на южното 
славянство.

В Белград, гдето пребивава с живо задоволство до март 1868 г., Караве-
лов, тридесетгодишен вече, не само бърже се осведомява и приспособя-
ва, но и скоро спечелва обичта на младежта. Научва бързо сръбски език, 
основава кръжец с литературни и обществено-политически задачи, гдето 
открива обширната си начетеност из руската литература, оженва се за се-
страта на своя приятел Настас Петрович, Наталия – същата оная предана 
на делото му жена, която върти по-късно колелото на печатницата му в 
Букурещ, дели с него до последните му часове радостите и страданията 

 2 В-к „Въсток. Политически и забавен български вестник“. Излиза в Белград в периода 11 
май до 11 септември 1865. Отпечатани са само 16 броя. Издател е Александър Андрич, 
сръбски публицист, а вероятен редактор е Никола Първанов . Като продължение на в. 
„Въсток“ излиза в. „Восток. Српско-бугарский вестник за политику, забаву и науку“, 
в Букурещ на сръбски и на български език, с ред. Ал. Андрич. От него излизат само 9 
броя от 1 януари до 31 март. 1874 г. (бел. ред.).

 3 браничар – в миналото човек, който събира овце или говеда, за да ги продаде; джелепин 
(бел. ред.).

 4 цитува – цитира (бел. ред.).
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му. През втората половина на 1871 г. той е отново в Белград, дошъл от Бу-
курещ, но през есента се завръща в Ромъния5. Каравелов се сближава пре-
димно с гимназисти и студенти от Висшата школа и Военното училище. 
С интересната си фигура, с по-високата си култура, с необикновената си 
личност и със смелата си мисъл той се налага на общественото внимание. 
Налага се като един от най-дейните, най-образованите и най-напредни-
чавите люде между тогавашната сръбска интелигенция (срв. Т. Марко-
вић, Љубен Каравелов у српской књижевности. – Српски књижевни глас-
ник, Београд, 1910, кн. 24). Такъв е Каравелов и в Нови Сад, столицата на 
австрийска Сърбия. Тук той пребивава от месец март 1868 г. до началото 
на февруари 1869 г. с прекъсване от седем месеца, прекарани в пещенския 
затвор. И се запознава и сближава с някои от най- видните по това вре-
ме представители на сръбския народ — като д-р Светозар Маркович, Вл. 
Иованович, Мих. Янкович, Змай Иован Иованович. Със Светозар Мар-
кович се запознава по-рано, още в Белград, през лятото на 1871 г. Скоро 
той става известен на сръбската интелигенция отсам и оттатък Дунава 
със своите статии, разкази и повести, които се явяват от 1867 до 1873 г. 
в сръбски вестници и списания, със своето живо участие в сръбския 
културен и политически живот. И в Букурещ той не забравя Белград и 
Нови Сад — оттам праща свои трудове за обнародване на сръбски. Така, 
в „Cpбиja“, „Матица“, „Застава“, „Млада Србадија“, все органи на сръбския 
либерализъм, срещаме негови работи. В 1867 г. той печата в „Србија“ ре-
цензия върху труда на А. Василевич, „Историја народног образовања“. 
През 1868–1869 г. обнародва в „Матица“, „Je ли крива судбина?“ и „Горка 
судбина“, „приповетка једне нишлијанке“. През 1870  г. в „Српски омла-
дински календар“ намираме „Сока“, „приповетка новосадске пријатељи-
це“, а в 1870 и 1871 г. в „Млада Србадија“ – „Наказао je Бог“ и „Из мртвог 
дома“. Освен това, в „Матица“ отъ 1868 г. Каравелов написва и няколко 
рецензии върху „Први jeк“ на Д. Куюнджич, върху „Индјске приповетке“, 
преведени от С. Попович, „Пастир“ от И. Илич, „Српски цар Стјепане, 
или смърт Душанова“ от М. Г. Янкович. А в „Застава“, 1869, политически 
статии, „Шта нам je нужно“ и „Бpaћo мојa“. Това са трудове, които за пръв 
път се печатат на сръбски език. Освен това, в сръбския печат, главно във 
„Вила“, 1868, и „Млада Србадија“, 1870, а и в отделни издания, cpещаме не-
малко разкази и повести на Каравелова, преведени от руски и български. 
Можем да посочим: „Бугари старога кова“, „Неда“, „Турски паша“, „Хаджи 
Ничо“, „Мученик“, „Танчо Галинић“, във втори превод – „На тућем гробу 
без суза плачу“. Каравелов е имал голям успех. „Матица“ казва за „Je ли 
крива судбина?“, че е „съвсем ново и почти единствено явление в нашата 
занимателна литература“. Д. Маринов, познатият наш книжовник, който 

 5 Ромъния – Румъния (бел. ред.).



372

по онова време се учи в Белград, превел от сръбски на български помена-
тата повест, изтъква, че тя произвела там „фурор“ (вж. Съчинения на Л. 
Каравелов, Русе, 1888, т. VIII, с. 253). „През това време – 1869–1873 – 
Каравелов е един от най-плодовитите белетристи, писали на сръбски 
език“. „Влиянието на Любен Каравелов върху сръбското движение около 
1870 г. е било по-голямо, отколкото на пръв поглед изглежда, и българ-
ският писател заслужва да се занимаем по-дълго и по-изчерпателно с не-
говата активна деятелност между сърбите“ (срв. Jован Скерлић. Омлади-
на и њена књижевност. Београд, 1906; срв. и „Към сръбско-българските 
литературни влияния“ – „Мисъл“, София, г. XVI, 1906, кн. 10 с. 6446).

Със своите разкази и повести, както и със статиите си, Каравелов вна-
ся нов свят, нови идеи, нови методи на изображение в сръбската литера-
тура. Той пръв проправя път на реализма и позитивизма, на либерализма 
и радикализма в сръбския духовен живот. Особено е мощен с въздействи-
ето си върху сръбската литература. Полага руски основи на сръбския 
реализъм — и то преди Светозар Маркович. Като студент в Петербург 
Маркович печата през есента на 1868 г. във в. „Матица“ „една панорама“ 
из сръбската „художествена литература“ — „Певање и мишљене“, изцяло 
в духа и стила на Каравеловата критика, сиреч в духа и тона на Добролю-
бов, Чернишевски и Писарев. Маркович отбелязва, като подлага на кри-
тика основните прояви на сръбската художествена мисъл, че „критиката 
на брата българин, Каравелов“, се противопоставя на цяла една посока в 
сръбската поезия“. И наистина, Каравелов изтъпя7 срещу сръбския об-
ществен, политически и литературен живот. Особено това ясно личи в „Jе 
ли крива судбина?“, също така в критическите му статии и рецензии. Той е 
против безидейността, пустотата, застарялостта в културното творчест-
во, против старите, без широк кръгозор, схващания в политиката, срещу 
бюрократизма и повърхностния европеизъм в обществените отношения, 
срещу наивния сантиментализъм и лекия романтизъм в литературата. 
Той е дързък, самонадеян, безстрашен. Казва толкова горчиви думи за 
сръбската поезия, за целия ход на сръбското духовно развитие. Посоката 
на образованието и възпитанието там е погрешна. „Нито един народ не 
може да има напредък, когато въображението владее над разума“. Зна-
нието и образованието нямат своята истинна цена. Умствената работа, на 
която Европа, според Бокъл8, дължи толкова много, е несигурна в своята 
основа. В Сърбия се забравя, че правилното развитие на един народ за-
виси от качеството на знанията у най-образованите люде, от посоката на 

 6 Вж. Скерлич, Й. „Към сръбско-българските литературни влияния“. – . „Мисъл“, София, г. 
XVI, 1906, кн. 10 с. 644). – цитираният пасаж е от бележка под линия (бел. ред.).

 7 изтъпя – застава (бел. ред.).
 8 Хенри Томас Бъкл (Henry Thomas Buckle, 1821 – 1862) – английски историк и социолог 

(бел. ред).
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тия знания и от тяхното разпространение сред широките народни слоеве. 
Сръбската интелигенция, която се връща от Европа с големи притезания9, 
е повърхностна, кариеристична, егоистична, лекомислена, отчуждена от 
своя народ. В обществото не проникват нови идеи, то не е раздвижено в 
своята нравствена същност, въпросите за правда и справедливост не го 
тревожат. Сръбската литература е станала „блудкава забава“, „смешно и 
ужасно денгубие“, „безсмислено игрословство“, тя се развива под знака 
на „небесните поети и любимци на Олимп и Парнас“, води се от сръбския 
Шилер, Гьоте, Шекспир, който пее „за пеперудите“, въздиша „срещу месе-
ца“, „занимава се със страстите и желанията на буболечките, на комарите 
и други насекоми и пернати птици“. От поети „без мозък“ „ще има толко-
ва полза, колкото от птица мляко“10.

Каравелов издига разума, трезвия дух, положителната воля, суровата 
действителност, утилитарната естетика, свободолюбиви и народниче-
ски тенденции. Посочва за пример Доситей Обрадович и Вук Караджич, 
чието разумно и народно дело оставя трайни следи. Посочва още поети: 
Байрон, Томас Мур, Бърнс, Беранже, Михайлов, Плещеев, Шевченко. В 
обществения живот посочва либерализма и демократизма като здрави 
основни начала. В политическия подхваща възгласа за балканска конфе-
дерация, в която южните славяни ще вземат живо участие.

II.

Каравелов, новият човек, предтечата на новото движение, което се за-
ражда в Сърбия към края на 70-те години от миналия век, не е могъл да 
бъде търпян, както и всеки по-смел носител на либерализма и радикали-
зма. И властта намира добър повод да се освободи от неговото присъст-
вие.

На 29 май 1868 г. бива убит в Белград, от поставени лица, княз Ми-
хайло Обренович11. И то  – откак Каравелов живее повече от година в 
сръбската столица и откак е написал няколко статии и критически оцен-
ки и след като е започнал да печата в „Матица“ „Je ли крива судбина?“. 

 9 притезания – притежания (бел. ред.).
 10 Цитатният колаж е направен от Йоцов по критическа статия на Л. Каравелов  от сп. 

„Матица“ (1868, г. III, бр. 13–17, 10 май-20 юни), публикувана в превод на български 
език в: Каравелов, Л. Събрани съчинения в дванадесет тома (1984–1992). Ред.кол. Цвета 
Унджиева, Дочо Леков, Петко Тотев. Т. 6. Критика, Фолклор. Подбор и ред. Петко Тотев. 
София, 1985, изд. „Български писател“; вж. бел. на с. 517 (бел. ред.).

 11 Михаил Обренович III (1823 –1868) е сръбски княз в периода 1839–1842 и 1860–1868 г. 
(бел. ред.).
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Убийството, чиито извършители не били веднага узнати12, всява смут в 
столицата  – и в душата на сръбския народ. Биват арестувани няколко 
лица и то из средите на тия, които са били настроени неблагосклонно и 
враждебно към управната13 власт, люде с напредничави идеи, рушители 
на традицията, мечтаещи за по-честито устройство на човешкия живот. 
Между задържаните от властта попадат, разбира се, поради подозрения 
от съмнително естество, и невинни хора. Любен Каравелов, който още 
през март същата година се е преселил в Нови Сад, бива арестуван по же-
ланието на сръбското правителство от унгарските власти. Заедно с него 
биват арестувани и Владимир Иованович, един от водачите на сръбското 
напредничаво движение там, и Никола Томич, бивш учител от Сомбор. 
На 15 юни, 1868 г. те били затворени в Нови Сад, откъдето ги пращат във 
Варадин, а от там– в пещенската тъмница, гдето престояват до 17 януари, 
1869 г. Значи, около седем месеца, или двеста и три дена, лежат в затво-
ра. Каравелов прекарва в затворната14 килия тия седем месеца сам, като 
предварителен арест.

В какво са били обвинявани Каравелов и неговите другари ?
Не ни е известно следствието, за да можем да съдим правилно и ясно 

върху характера на обвинението. Обаче от присъдата, или по-точно от 
мотивите към присъдата, научаваме, че той и другарите му са затворени, 
защото са ги смятали за съучастници в убийството на сръбския княз. Вър-
ху Каравелов е тежало подозрението, че е познавал, още преди убийство-
то, убийците и техните помощници, че у него са били намерени някакви 
книжа с „тайнствено съдържание“, и че още през март е напуснал Белград 
(„Застава“, г.IV, 1869, бр. 12). Разбира се, Каравелов и другарите му са били 
наклеветени, изглежда от званични15 служители на властта. А те лесно са 
могли да бъдат заподозрени като люде с напредничави възгледи и убеж-
дения. Така можем да си обясним появата на бележката след края на „Jе 
ли крива судбина?“ в „Млада Србадиjа“ от страна на редакцията. Защо 
са били затворени? „Защото има хора, които искаха да изкажат искрено 
своите убеждения и защото има официални издайници, които трябва да 
изкарат с каквато и да било своята плата“. Дори се посочва, че клеветни-
ците били двама: „Само заради това, че се намериха двама клеветника без 
душа, които не се уплашиха нито от Бога, нито от хората, да ги набедят с 
най-страшни клевети и лъжи“ („Застава“, г. IV, 1869, бр. 8). Дълго време 
стои Каравелов в затвора без да знае основанията за това и без да чувства 
своята вина. Напразно той моли и роптае – да се изследва всичко по-бър-

 12 узнати – разкрити (бел. ред.).
 13 управната – управляващата (бел. ред.).
 14 затворната – затворническата (бел. ред.).
 15 званични – държавни, официални (бел. ред.).
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зо, бидейки убеден, че без право и против закона е хвърлен в затвора. И 
при все това, той не бива освобождаван, понеже били важни основанията 
на съмнението върху него. Унгарските власти в Пеща, въпреки постано-
вленията на закон и морал, не бързали. Трябвало е да изтекат няколко 
месеца, докато съдът вземе решение да бъде освободен, поради това, че 
доказателствата по подозрението не давали основание да бъде държан 
повече в затвора и да бъде подвеждан под углавна отговорност. Не са дали 
навреме резултат постъпките на сръбското правителство да бъде пуснат 
на свобода Вл. Иованович, нито запитванията, отправени към министъра 
на правосъдието. Нямало е „никакво законно основание за подвеждане 
под отговорност, а още повече– за съдене и осъждане“. С пълно основа-
ние в „Млада Србадија“, след свършека на „Je ли крива судбина?“ се питат: 
„А как е възможно да съществува така дълго несправедливо мъчение в 
тоя век, който иска да се назовава век на цивилизацията“. Каравелов, на-
истина, е чувствал затвора, бидейки невинен, като дръзко посегателство 
върху неговата и изобщо – върху човешката личност, като насилие над 
свободата на мисълта и духа. Той е негодувал дълбоко в душата си, когато 
„Pester Lloyd“16 органът на Деак17, министър на правосъдието, е заблуж-
давал с неверни вести около неговата съдба обществото. И сравнявай-
ки Русия и Средна Европа, Изтока и Запада, той вижда, че навсякъде по 
света владее безправие, чувства, най-малкото, че правото е безсилно, че 
насилието навред е безправно.

На 4 януари 1869  г. Каравелов и другарите му са били освободени 
(присъдата е издадена обаче на 16 януари, н. ст.). В мотивите на съдеб-
ното решение за освобождението на Каравелова се казва: „Въз основа 
на започнатото и извършеното разследване, поради недостатъчност от 
основания в подозрението за подвеждане под отговорност, изоставя се 
всякакво по-нататъшно углавно преследване“... („Застава“, г. IV, 1869, бр. 
12). Участта на тримата затворници, особено участта на Каравелов и Йо-
ванович, е трогвала дълбоко и живо сръбската младеж, главно оная, която 
живеела в границите на Унгария. И когато се научава още на същия ден, 
че те са освободени от затвора, тя ликува от радост. Тя ги чувства и ги 
назовава „народни страдалци“, „народни мъченици“, изтезавани „за права 
Бога“, защото своя род всякога искрено са обичали“ и не са се колебали да 
излизат на борба, „когато това са изисквали интересите на нашия народ и 
на свободата“ (Застава, IV, 1869 г. бр. 8). Младежта е знаела, кои са Кара-

 16 „Пещер Лойд“ (нем. Pester Lloyd)  – немскоезичен ежедневник с либерална ориентация, 
издаван в Будапеща, Унгария, между 1854 и 1945 г. (бел. ред).

 17 Ференц Деак (унг. Deák Ferenc, 1803–1876)  – унгарски политик със заслуги за 
създаването на Австро-Унгария (1867); министър на правосъдието в революционното 
правителство (април-септември 1848 г.), начело с Лайош Батяни (бел. ред.).
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велов и Йованович. Борци за обществена обнова, за свобода, за духовен 
напредък. Тя с основание използва тяхното освобождение за политиче-
ска и народностна манифестация. Още същия ден, когато мъченицитe на 
независимата човешка мисъл биват освободени, тя им устройва в Пеща 
светло приветствие и тържествена възхвала. Пет дена Йованович и Ка-
равелов пребивават сред тая младеж в унгарската столица. Те получават 
и поздравителни телеграми от по-важниге градове на Унгария, от ония, 
гдето е имало буден славянски дух  – от Нови Сад, Бечкерек, Кикинда, 
Арад. Нещо повече. На път за Нови Сад, те се отбиват в Бечкерек и Арад. 
Устройва им се сърдечно и тържествено посрещане. В последния град 
младежта вика: „Да живеят народните мъченици“ („Застава“, 1869, бр. 8). 
Изобщо, те са шествали победоносно из сръбските земи в Унгария (срв. Б 
Пенев, Любен Каравелов в будапещенската тъмница. – Сборник в чест на 
В. Н. Златарски, София, 1925, с. 253–268).

Идейната атмосфера, в която се движи сега Л. Каравелов, е твърде го-
реща. Родолюбивото настроение, обхванало сръбската младеж, е израз 
на упорита воля за борба срещу Унгария, срещу всички, които спират на-
родния възход, забавят делото на народното освобождение, обезкрилят 
идеята за цялостното неделимо сръбство. Каравелов, обикнат в Белград, 
бива още по-обикнат в Нови Сад. В тоя Нови Сад, гдето преди две десе-
тилетия е работил със сътрудничеството на д-р Данило Медакович, Г. С. 
Раковски. Сред австрийските сърби, чието по-високо духовно развитие 
забелязва Паисий, бидейки между тях през 1761 г., Каравелов е посрещ-
нат най-радушно като българин и славянин. Той е чувстван и разбиран 
като радетел за южнославянското братство. Настроението е доста пови-
шено, емоционалният тон на думите е по-дълбок и искрен: „Та българи-
нът не трябва да има по-близък брат от сърбина, а сърбинът не трябва да 
има по-голям приятел от българина! Техният сговор – свобода на южното 
славянство!“ („Застава“, 1869, бр. 11).

III.

Огорченията и страданията на Каравелова в затвора му дават повод 
да напише „Из мртвог дома“. Творението бива напечатано през 1871  г. 
в „Млада Србадиjа“ около две години и половина след освобождението 
му от пещенския затвор. Кога е писано то и где, не се знае положително. 
Може би в Белград, когато идва тук през лятото на 1871 г.

По-вероятно  – в Букурещ, гдето е имал на разположение необходи-
мата литература. Дали е писано направо на сръбски език, не може да се 
твърди с положителност.
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Няма никакво съмнение, че произлязлото с Каравелов и преживяното 
от него са първият външен и вътрешен подтик за творчески замисъл. Веро-
ятно Каравелов замисля и начертава първоначално да напише своите спо-
мени – да изрази всичко прочувствено и да разкаже всичко станало с него 
в „мъртвия дом“. И може би е трябвало да преобладава повествувателната 
форма на изложение. Още повече, когато заглавието на творението му на-
помня „Записки из мертваго дома“ на Ф. М. Достоевски. Руският писател 
навярно спомага за оживяването и изясняването на една идея. Не е без зна-
чение в случая и А. И. Херцен – със спомените и изповедите си в „Былое и 
думи“. Като Достоевски, Каравелов замисля да даде образ на един живот в 
тъмница, като Херцен – желае да не даде толкова сухо изложение на нещата 
и събитията, колкото една сърдечна и жива изповед. Виждаме, че тоя зами-
съл не се прокарва последователно и стройно в творението. Емоционални-
ят и предметният момент биват допълнени и насилени от интелектуален, 
с който се свързва една морализираща тенденция. И вместо спомени, из-
повед или романизувана проза се получава по-скоро разискване, разправа 
върху затвора и затворника, като се изхожда от определен повод.

И наистина, емоционалното, лично преживяното, интимното в творе-
нието е в ограничен размер. То бива пряко или косвено изказано. Лично 
преживяното – дадено като изказ или разказ – не е предмет на особено 
внимание. Богатият вътрешен живот на затворника не е разкрит във всич-
ката негова пълнота и дълбочина. Психологическият разбор не е в по-дъл-
боките задачи на писателя. Може би поради това, че Каравелов не си е во-
дил дневник в затвора. А и защото не написва „Из мъртвия дом“ веднага 
след като бива освободен от затвора, когато преживяванията и впечатле-
нията са имали вътрешна сила, не са потъмнели и избледнели в съзнанието 
му. Освен това, като изхождаме от творенията, които написва по-късно, 
съдим, че той не желае или не е в състояние да направи по-дълбоко вниква-
не в психологията на затворническото преживяване. Не бива да се забравят 
и известни теоретически предпоставки. Какъв смисъл има да прави лири-
ческа изповед, да говори за своите лични страдания, да излага на показ сла-
бостите на собствената си душа? А и трезвата му копривщенска природа го 
възпира от увлечение в интимни излияния. Нали сам той казва по-рано, 
в „Jе ли крива судбина?“, че не е поет, а писател. Нали там се надсмива на 
разнежените поети, на сантименталните състояния, на наивните сърдечни 
откровения? Затова виждаме, че той избягва да говори за себе си, дори и 
там, гдето би искал да излага по-подробно, той пристъпва към обективи-
ране на личното, пренася го изобщо върху затворника.

Предметното, произшественото18 в „Из мъртвия дом“ е по-широко 
застъпено в сравнение с лично преживяното. И все пак бихме очаквали 

 18 произшественото – ставащото (бел. ред.).
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Каравелов да разкаже повече подробности  – различните приключения 
преди затвора, следствения разпит, разговорите си с Вл. Иованович, не-
говата характеристика, живота в пещенския затвор, тоя или оня образ 
там, събитията след освобождението му. Като реалист той би могъл да 
ни запознае по-основно с време, обстановка, лица, събития, идеи. Това 
показва, че той не изхожда от по-широк замисъл, не си поставя по-далеч-
ни цели. Зад него стоят вече „Страницы из книги страданій болгарскаго 
племени“, той има опита на даровит разказвач, „Българи от старо време“ 
дават доверие на неговата наблюдателност – и, при все това, той не след-
ва Достоевски, още по-малко Херцен. Внушенията от тях не се оказват 
особено плодотворни. Материалът, с който е разполагал, който е давал 
по-богати възможности за фабулиране, не е използван от по-мощна твор-
ческа воля. Даденото е толкова занимливо19 и ценно, че придава особено 
значение на творението. Сигурно това значение би нараснало, ако Кара-
велов би засилил предметното и събитийното. Би тръгнал в посока бла-
годатна. Тъкмо това обстоятелство засиля предположението, че той не 
е дълго премислял и обмислял, нито пък е схващал стойността на това, 
което създава.

Най-просторно е застъпен интелектуалният момент. Тук Любен Ка-
равелов е в стихията си. В тоя момент има доста много наносно, чуждо, 
което се проявява във волно или точно възпроизвеждане на прочетено-
то, на взетото от чужди творения и в свободни или внушени от другаде 
разсъждения. Тук Каравелов е най-зависим. Затова пък долавяме него-
вата духовна ориентация, неговия мироглед, мисловния и жизнения му 
патос. Обяснимо е защо виждаме в „Из мъртвия дом“ вместо спомени 
и изповеди повече разисквания и разсъждения върху затвора и затвор-
ника – от гледище хуманно, историческо, нравствено и обществено. Тук 
най-добре е разкрита основата на творението, културната среда на Кара-
веловата мисъл, трезвата природа на писателя. Ясно се очертава руският 
дух на шестдесетте години от миналото столетие. Отраженията от Чер-
нишевски, Добролюбов и Писарев, а също и от техните западни учите-
ли – Дрепер, Маколей, Бокъл, Смайлъс20, Кабанас21, Молешот22, Тен23 са 
доста лесно уловими. А и внушенията на слависти и славянски насочени в 
живот и дейност люде като А. Гилфердинг, С. Н. Палаузов, Викентий Ма-
кушев оставят живи следи. В своите обществени възгледи, в историче-

 19 занимливо – занимателно (бел. ред.).
 20 Самюел Смайлъс (1812–1906) –шотландски писател реформатор (бел. ред).
 21 Пиер Жан Жорж Кабанис (1757–1818) – френски философ (бел. ред).
 22 Якоб Молешот (1822–1893) – холандски физиолог (бел. ред).
 23 Иполит Тен (1828–1893) – френски философ, историк, изкуствовед и психолог. Неговата 

теза за ролята на средата – географска, икономическа, социална –се възприема от много 
изследователи на културата и историята в първите десетилетия на ХХ век (бел. ред.).
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ските си излети, във физиологическите си разсъждения, в политическите 
си възрения, в кръга на своето творение, Каравелов изцяло почти изхож-
да от руската мисъл, с която толкова се е вживял, че я носи и изявява като 
своя. Така той придава на „Из мъртвия дом“ нравствен и обществено-по-
литически характер.

Разпределяйки материала на шест глави (I. Пещенският затвор, II. 
Моят стан, III. Първи впечатления, IV. Единичният арестант, V. Нравст-
вено осакатяване на затворника, VI. Предварителният (следствен) арест, 
Каравелов е замислял да постигне по-голяма прегледност и яснота в из-
ложението с оглед на основната си тенденция – да отрече морално затво-
ра, такъв какъвто го знае тогава, като средство на обществена хигиена и 
предвидливост. В строежа обаче той не постига прямолинейност, строга 
целесъобразност. Насловът на главите не всякога отговаря напълно на 
вложеното в тях съдържание. Очакваме едно, имаме за това известно 
обещание, а се почва или свършва с друго. Освен това, има чужди влож-
ки в изложението – посочени и непосочени. Има доста отклонения, чес-
то пъти доста широки. Каравелов прибягва към обикновен стилистичен 
похват, за да свърже основната линия с отклоненията чрез припомвания, 
като „но да се върнем към разказа“, „Но да продължим своя разказ“. Ви-
дно е, че основният замисъл не е проучен и не е приложен здраво. В ком-
позицията липсва, значи, стройност и стегнатост, разпределителност и 
размереност. В тая посока има вътрешна връзка между „Крива ли е съд-
бата?“ и „Из мъртвия дом“. Преживяното, събитийното и мисленото не са 
равномерно застъпени, не са органически съчетани, не дават по-твърда 
основа на творението. Собственото е сподавено от чуждото. Каравелов 
изявява своя творчески дух, но не го разкрива в неговата първичност. За 
това не е бил лишен от сила, а от такт и съобразителност. Изповядвайки 
естетиката на Чернишевски, той не иска „да подражава“, да възпроизвеж-
да действителността, да се домогне към всички ония по-общи, навремен-
ни и призначни24 съставки на нейното съдържание, от които би могъл да 
извлече дълбока мъдрост и поука или пък да намери в тях потвърждение 
на своята положителна мисъл, да ги използва творчески за една предпос-
тавена теза. Като писател „той не може да не бъде човек — не може се 
отказа да произнесе своята присъда над изобразяваните явления“. Свел 
художественото изображение в кръга на нравствената дейност, той иска 
да изрази тая присъда в своето творение чрез средствата и възможност-
ите на публициста и моралиста. И обединява вътрешно делото си чрез 
своята личност.

 24 призначни – характерни (бел. ред.).
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IV.

Как Л. Каравелов посреща затвора? Какви са неговите чувства и на-
строения, впечатления и отношения ?

Било е привечер, когато, съпровождан от някакъв полицейски служи-
тел, той се качва в кола, за да бъде откаран от „магистратурата“25 в затво-
ра. По пътя той вижда тълпите, залисани и шумни, да се носят из улиците 
на Пеща. Изпращат синия понеделник. Той има време и възможност да 
ги наблюдава и да даде занимателна характеристика за тях. Влиза в за-
твора, вратите след него се затварят, първото смущение настава. „Тъжно 
заскриптяха пантите на обкованата с желязо врата,– ние влязохме през 
нея, а в това време клопна26 ключалката, която стражарят веднага пусна, 
и аз се намерих в затвора“. Какво е първото впечатление? Пред мене беше 
познатото на всеки пещенски страдалец страшно лице на „мъртвия дом“ 
или „гробище на живите“, дом на плач и тъга, дом на горест и чемер27, дом 
с мрачни и неваросани стени, с тесен и нечист двор, украсен с пранги28, 
байонети, решетки, стражарски мустаци, с душен въздух и с бледи чо-
вешки лица. Всичко бе мъртво: никакъв човешки глас – обгърна ме гроб-
на тъмнична тишина.“ Около него се струпват люде „с глупаво любопит-
ство“ – „нова овчица“ се е хванала в примката. Подлагат го на разпит, така 
живо предаден от него, изземват му без всякакво стеснение намиращите 
се в дрехите и чантата му неща – и го пращат с ключаря в тъмничната ки-
лия. Каква е там обстановката? Килията, в която требва да мине затвор-
ническите си дни, буди тревога и недоволство: „Аз се поогледах из стаята. 
Тя беше обикновена арестантска стая – около десет крачки дълга и тол-
кова широка. Светлината мъчно проникваше през мрачните и оплювани 
от мухи прозорци, които решетката още повече помрачаваше. Стените 
на стаята бяха варосани едва две-три педи от пода, а горната част и тава-
на бяха опушени и гадни, сякаш двадесетина години са ги шарили паяци 
и мухи. И подът беше като че ли преди моето идване измит, та влагата 
проникваше право в костите. На края се намираше голяма затворнишка29 
постелка с одеяло и със сламник, тънък, както казват, като симит, и без 
покривка, а за други украшения и да не говорим. Единственият разкош 
на тая постеля беше вълненото одеяло, но и то беше измърсено с червени 
мазаници– следи от нечия люта борба с дървениците... Влага, прах, не-
чистотия, смрад, душност – ето отличията на предварителния пещенски 

 25 магистратура – съд, съдилище (бел. ред).
 26 клопна – хлопна (бел. ред.).
 27 чемер – страдание (бел. ред.).
 28 пранги – вериги (бел. ред.).
 29 затворнишка – затворническа (бел. ред.).
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арест“30. И веднага, обобщавайки, Каравелов преценява: „Пещенският 
затвор представя от себе си всичко, което е най-ужасно, най-безчовечно, 
най-грубо, варварско“.

На места в „Из мъртвия дом“ Каравелов загатва за характерни прояви 
в затвора. Те засягат дълбоко сърцето и мисълта му. Отивайки към кили-
ята си, той забелязва: „Иззад една [врата] се чуваше вик, вериги дрънчаха, 
някой плачеше, а някой викаше хриптиво: „Тебе ти се пада да бъдеш от-
делен насаме“. След това нещо се заклати и тежко тресна на пода със спо-
давено стенание“. Друг път, унесен в размисъл, той чува викове, които го 
дразнят: „Янош Мария“ или „Мюлер Януш“ вика ключарят, търсейки ня-
какъв си арестант. – Поврага! –ще проговорите вие и без да искате, като 
чели само ключарят е виновен за вашето нещастие“. Той е така напрегнат, 
че тревожно се ослушва: „Нещо клопна. . . там се чуха стъпки, някой се из-
кашли... От някъде се носи неразбираемо, сподавено сърдечно стенание... 
Какво е това? Така и болни тревожни деца се ослушват в нощта“. Унасяй-
ки се в хубави спомени и мечтания, отмора и радост за душата, той бива 
сепнат и опомнен от суровата действителност: „В тоя миг клопна старата 
заключалка, заскриптяха пантиге на вратата, прекъсват се вашите съни-
ща и унасяния, в които сте позабравили малко где сте, а с това изчезват 
и свободните представи, изплашени от тая „желязна действителност“. 
Посещенията, които се правят от страна на затворнишките служители, 
го дразнят, тревожат, будят недоволство и ненавист: „Влиза надзорни-
кът, ключарят и един стражар с фенер, разглеждат стените, отдолу, вра-
тата – и излизат. Вам се поисква да попитате, каквото и да е, надзорника 
или ключаря, но бързо се отдръпвате. Тия човешки подобия са ви станали 
противни. Но вратата бързо се затваря, затворните псета шепотом про-
думват нещо на стражаря относно охраната и си отиват“. В своето уедине-
ние Каравелов си припомва за някои неща или пък –повежда при случай 
разговор с някого от арестантиге. Ето, разказа на Бауер за Джузепе, кой-
то жестоко отмъстил на своя съперник, отнел му без повод обичаната от 
него девойка. Спомня си за Бланки31, за Огюст Конт32, въззовава33 сенките 
на множество велики покойници, влезли славно в историята – тъй както 
му ги представя Дрепер34. Също и за А. Лакиер35, който му е описал хубаво 

 30 Всички цитати са от изданието, което Б. Йоцов представя (бел. ред.).
 31 Жером-Адолф Бланки (1798–1854) – френски икономист. Описва своето пътуване от 

Виена през Сърбия и България до Константинопол в книгата „Пътуване из България 
през 1841“, излязла в Париж през 1843. На български: „България през 1841 г. От Тимок 
до Видин“, I част. София, 2005 г. (бел. ред.).

 32 Огюст Конт (1798–1857) – френски философ, основоположник на позитивизма (бел.
ред.).

 33 въззовава – извиква (бел. ред.)
 34 Джон Уилям Драйпър (Дрепер) (1811–1882) – шотландски учен физиолог (бел.ред.).
 35 Александър Лакиер (1829–1877) – руски историк (бел. ред.).
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пенсилванската и сингсингската тъмница в Америка, наричани в Европа 
„затвори от филаделфийски тип“. Спомня си и за английския сановник 
Томас Бекет, който в една нощ, след като му била обявена смъртната при-
съда, станал „беловлас, като старец“. Също така и за Мария Антоанета, 
„побеляла за една нощ“ от страдание. Припомня си и прочетеното в руски 
вестник: „Стените на нашия затвор веднъж около полунощ кънтяха от 
стенанията на някакъв арестант, който се прощаваше с ума си. Цялата 
хубава нощ страдалецът скачаше из своята килия. Ту зовеше жена и деца, 
ту, гърчейки се, стенеше, ту молеше, ту бясно ревеше, сякаш го биеха с 
чукове в гърдите...“ Пред него възстава образът на предшественика му по 
затвор. И веднага, развълнуван, се замисля: „Кой ли е бил той? Убиец, 
злодей или разбойник? А може и той с нищо да не се е провинил, както 
и аз, та и той е бил под закрилата на маджарските закони“. Въпроси го 
смущават: „Как ли е прекарал тук, как е очаквал наказанието, как ли се е 
мъчил той нощя36?“ И е готов да го извини, да го разбере, изхождайки от 
своите страдания: „А може да е страдал за това, че е обичал своите ближ-
ни, че е защитавал своя народ, че не е могъл спокойно да понесе хорските 
сълзи и че е желал да помогне на злочестите?“. Каравеловият идеализъм 
бива поставен на изпитание.

Не е без значение да се знае какви чувства и мисли са тревожили Ка-
равелов. Прекрачил прага на затвора, той си казва: „Падаше ми се да жи-
вея между затворници, окован и победен“. Той се чувства повален, сразен 
от живота. Когато го претърсват, той изпитва „рядко чувство на обида и 
унижение“. Насилието над личността му го понижава в собствените му 
очи. Защо не го помолят ключар и стражар сам да извърши някои неща? 
Как дълбоко е чувствал Каравелов нравственото си унижение, личи от 
неговата искрена изповед: „То бяха тежки минути; сякаш се късаше нещо 
от сърцето ми – веднага почувствах, че съм половин човек. Почувствах, 
че зад онази решетка остана волен свят, моята свобода, моята човечност, 
моят живот, и че ме сравниха със скота, който требва да работи онова, 
що желае неговият господар. Да, отделиха ме от всичко, което беше мило 
за сърцето ми и направиха от мене заключеник в ръцете на хора, които 
биха били способни да удушат всека жива душа, появила се на южнос-
лавянския небосклон“. Няколко въпроса, отговора и отбелязвания, към 
които прибягва Каравелов, когато го разпитват и претърсват, загатва за 
основното му настроение: „Недоволството ми беше така голямо, че дори 
не забелязах, как ножчето ми за моливи, цигарелата37 и табакерата ми се 
смотаха в джоба на стражаря“... „Защо от учтивост поне не ми каза да из-
върна джобовете? Докато ме претърсваше, насила задържах мъката си и 

 36 нощя – през нощта (бел. ред.) 
 37 цигарелата – цигаре (бел. ред.) 
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едва що не го изругах“... „Защо пък това?“... „Не е ваша работа да знаете, от-
говорих аз сърдито“... „Нямаше какво да се прави“... „Най-после свършиха 
се тия ужасни мъки“... Неизвестността, пред която е изправен, го тревожи 
ужасно. Той преживява „най-тежки минути“, „страшни нравствени мъки“, 
„не може да работи“, не знае, до кога ще бъде затворен, „книги и вестни-
ци не му се дават“. А последното за него е „най-важното“! „То са страшни 
мъки“, извиква Каравелов. „Най-ужасните за мене минути бяха – продъл-
жава той– до първото разследване; не знаех, защо съм арестуван, не зна-
ех, какво търсят от мене. Аз мисля, че тия часове са най- тежки за всеки 
арестант“. Бездействието го съкрушава, измъчва, терзае: „Свръх всичко 
това човек не знае какво да прави със себе си и за какво да употреби праз-
ното си време. Аз ходех по цял час от един кът до друг, ту се повалях 
на твърдата постелка, ту скачах като сълудничав и така по цял ден лежах 
като в люлка и мечтаех. Хлътнали очи лениво блуждаеха по изпъстрените 
от дървеници стени и по издраскания таван, по изцапаната врата и отново 
се връщаха върху едни и същи предмети...“ Той става прекалено чувстви-
телен, нервен и раздразлив. „Помня, как ми беше неприятно и тежко, ко-
гато чух звека38 от оръжието на стражаря, а той като че ли напук играеше с 
пушката си или дрънкаше със сабята си. Никога така не съм се ядосвал на 
комарите и мухите както там, но най-много ме измъчваше техното бръм-
чение“... Той се оглежда в своята килия, не може да се смири със себе си, в 
душата му се поражда злоба и ропот. Не пада духом, а негодува: „Проклет-
ници! И каква е тази гробница! Аз се оглеждах на всички четири страни 
и никак не можах да свикна с нея... Тя навличаше на човека страх и ужас. 
Главата пращи, мислите летят и всеки час се меняват, а хладен пот избива 
по челото“... „Светлата картина зад мръсното омазано стъкло на прозоре-
ца завинаги подклади в мене злоба“. Негодуването му взема безгранични 
размери. То дава крила на неговата мисъл. Той разсъждава в гнева си – 
макар и не без чужди внушения: Колкото е по-тежък яремът, толкова е 
по-голяма борбата; колкото по-безчовечни са преследванията, толкова е 
по-страшно отмъщението, колкото е по-сурова властващата сила, толко-
ва по-ужасна бива и самата революция“. За да се спаси от мъката и страда-
нията, Каравелов гони мечтата и бляна. Но напразно. Спомените и дните 
извикват образа на страшната действителност. Той си спомня за детинс-
твото, за своите близки и мили, за хубавата пролет край Дунава, за Бал-
кана, за народа, от чиито недра е излязъл. Топла лирична струя избликва. 
На места – с особена мощ. „Детинство, пълно с милост и любов, младост, 
пълна със свежи и чаровни впечатления от живота, моята майка, Стара 
планина и зелената природа мигом възкръснаха пред мене, стари светли кар-
тини ми се вестяваха една след друга. Трепна в сърцето ми и близкото ми-

 38 звек – звън (бел. ред.).
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нало, осияно с живата светлина на п р о л е т т а  и  н а д е ж д а т а . . .“  Или: 
„Пролет е. Реките далеко са се разлели... дървесата се зеленеят, покрити 
гъсто с цвят... наоколо се люшка ситна мекичка тревица, главичките на 
веселите цветя поздравяват слънчицето, волни птички летят под синка-
вото широко небе на моето отечество... Всичко блазни за живот, любов, 
щастие!“ Мракът в затвора и светлината вън, ограничеността в килията и 
простора в природата будят в душата му тежка мъка. Той завижда на ов-
цете, които волно са разтурени на паша. „Тежко ми допадаха тия картини, 
но знаех обаче, че вън зад тия тъмнични стени е светло, че там умилно 
поглежда природата, че там ликува достоен за човека живот... А залязва-
щото слънце като че нарочно в тоя миг беше пуснало през мътното стъкло 
своя лъч, който трептеше върху стената на моята мрачна гробница“. Друга 
радост и друго страдание, що вълнуват душата на Каравелова, това са на-
деждата и копнежът за свобода. Той не може да свикне с ограничението, 
притеснението, чувствайки се орел в клетка: „Дълго време требваше да се 
боря със спомените и с жаждата за свобода... Трудно е за живия човек да 
свикне с мисълта, че е в затвора, че е ограничен и че няма своя воля. Ни-
къде думата воля няма такова чувствително значение, както в ареста, ни-
къде свободата не се цени така много, както при най-деспотическата уп-
рава“. „Мъчно е да си ограничиш хода, въздуха, светлината, речи всичко, 
на което човек е свикнал като нему потребно, а особено тогава, когато му 
липсва то“. Понякога Каравелов стене дълбоко в мъка за свобода: „Нещо 
потискаше сърцето ми и почна да ме души. О, в тая минута аз, без да му 
мисля, дал бих живот, изтърпял бих всички мъки и ядове, дори и смъртта, 
само да бих могъл да се изтръгна из гроба и още един път да видя своите 
близки приятели и да стоя очи с очи пред враговете“. Има часове, в които 
той си мисли, че неговият арест е заговор срещу народа, срещу свобода-
та, срещу правото. В ярост и с повишено съзнание за лично достойнство 
той се заканва: „Нашият народ е още млад и крепък, мощен и твърд, той 
ще живее, ще възкръсне“. Това ще бъде може би едничката му утеха.

Изповедта на Каравелова трогва. Душевният му свят в затвора е раз-
крит, макар и разхвърляно, просто и увлекателно.

V.

Изхождайки от своя личен опит, Каравелов се старае да даде психоло-
гията, от физиологично становище, на арестанта, намиращ се под след-
ствие, на единичния затворник и на затворника изобщо. На помощ са му 
били Кабанис, Молешот, Дрепер, Лакиер.
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Според него положението на арестанта, на човека, намиращ се под 
следствие, е крайно тежко и мъчително: „В предварителния арест обви-
неният може за най-късо време да претегли най-тежки минути и страш-
ни нравствени мъки“. Той не знае, какво става с него. Той се терзае от 
неизвестността, в която се намира; не знае присъдата, пита се, дали ще 
има присъда, какъв ще бъде срокът на неговото затворничество. Бездей-
ността го съкрушава духовно и телесно: ходи из стаята, като озлостено, 
зло куче, вързано на синджир, мисли нестройно, разхвърляно, хлътнали-
те му очи издават мъчителното му безсъние и нестихващата му тревога. 
Цялата работа на неговия ум е тласната в една посока – съзнавайки, че 
съдбата му зависи от способността да отбие пристъпите на подозренията 
и обвиненията, той търси доводи и доказателства, мъчи се да прикрие 
следите на престъплението, ако е извършил такова, да убеди в правота-
та на своята защита, ако е невинен. И в двата случая – на виновност и 
невинност – той води борба за своето спасение. „Само че на невинния е 
по-лесно да понесе тия мъки, защото той се надява на своето право, а, ос-
вен това – не го гризе съвестта“. Обаче „най-милата и най сладката мисъл 
на арестанта“– тя е съпроводена с воля за бягство. Тая горда мисъл, коя-
то се поражда веднага, щом арестантът прекрачи прага на своята килия, 
лежи в основата на множество негови планове и размишления. Стреснат 
от своята участ, намиращият се под следствие бива обхванат – и денем 
и нощем, особено нощем, от „напрегната умствена дейност, която нито 
за миг не дава отмора, като изсушва мозъка, и довежда до изнуреност39 
и немощ организма“. Той изпада в „душевна борба“, в вътрешна разпокъ-
саност, която така го уморява, „сякаш е минал бърда и долища, сякаш се 
дига тепърва от тежка треска“. Трескавата душевна напрегнатост е без-
крайно мъчителна. Съзнанието му оставя сякаш без контрол: той не вла-
дее, не може да управлява мислите си, изпада в състояние на изнуреност 
и безпомощност: „Мисли летят в главата без ред, разни предчувствия се 
нижат едно подир друго, а което е най-страшното – човек не може да се 
спре нито на една мисъл — все нещо друго, все нескопосно и нестройно. 
Редица мисли прелитат като мълния, а други дохождат развити и мигом 
изчезват като чудесата в приказките – нищо не може да остане в съзна-
нието“. Нощя мъките стават адски. От „затворения отровен въздух в тъм-
ницата“ и от нахлулата „кръв в главата“, „въображението силно работи, и 
мечтанията стават чудновати и болезнени“. „Тук се пораждат най-запле-
тените намерения и замисли, които се над- преварват взаимно по своята 
чудовищност; кроят се безобразни картини, измислят се неосъществими 
желания, на които човек трябва сутринта сам да се смее; тук дохождат на 
ум гадни и при това най-смели намерения, всичко що разпалва мозъка и 

 39 изнуреност – изтощение (бел. ред.).
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свива болезнено плахото сърце“. Обаче цялата духовна мощ на арестанта 
„отива по друг свят, най-често по света на неосъществимите копнежи, – 
да излезе на свобода“. Времето е безсилно да се справи с това състояние 
на затворения под следствие. У него се поражда свадливост, злост, болез-
неност. Обвиняемият „се свади заедно с другите, ругае ключаря, сърди 
се на следователя, проклина управителя, но това е само една единствена 
възможност да съкрати тежките дни“. Дори и когато се умори или вдети-
ни, или изпадне в досада, той непрестанно работи със своята мисъл. Той 
се поболява, явяват му се странни привидения, струва му се, че ще полу-
дее. „Ако е по-силен приливът на кръвта в мозъка, пред очите се явяват 
мъртви отсечени глави, човек изпада съвсем в безпокойствие и досада. 
Само крачка по-нататък ето го вече в полуда!“ И наистина, „под гнета на 
толкова привидения случвало се е, че хора са полудявали завинаги“. Нещо 
повече, „в това болезнено състояние на сълудничавост в най-ужасно от-
чаяние те се хвърлят, където и да е, и си отнемат живота“. Каравелов има 
пълно основание да каже с негодувание, заключавайки: „Колко мъки само 
е понесъл такъв човек, „намиращ се под следствие“, мъки, които се явяват 
по-късно съобразно неговия организъм, съобразно способностите му 
и неговата възраст“. Ето – „побелява косъм след косъм, а скъпоценните 
капки на живота изтичат всеки миг и пропадат без следа; едва по-късно 
се чувства тази тъжна оскъдица на неизживените години и убитата мла-
дост“.

Не по-добре се чувства и единичният арестант. Най-голямото му стра-
дание изхожда от уединението, самотността Той, наистина, знае вече 
присъдата, срока, в който ще бъде освободен, има възможност да работи. 
Но той става „раздразлив болник“, „омраза към всичко обзема душата му“. 
„Той бързо се разхожда из своята клетка, гърдите му се надигат и кипят, 
и ярост почва да го мори“, „издава неми възклицания“, страда в „ням и 
мъчителен гняв“, „понася сам своята тъга и досада“. Той страда, „защото 
няма кому да се излee, за да олекне на разтревоженото му сърце“. Караве-
лов знае, че „когато човек се изплаче комуто и да е, тъгата му се намалява 
наполовина“. Освен тази мъка и ярост, уединеният затворник изпада в 
мизантропия и зломисленост, които ся толкова по-силни, колкото той 
се държи в килията по-скрито, по-тайно, откъснато от света. Развива се 
жажда за отмъщение, създава се отрицателен характер. Ако е необразо-
ван той става „свиреп, зъл и готов на всяко зло“. Ако е просветен, умен, 
той пак не може да се освободи от злобата, отхранена в неговата самот-
ност. Необразованият Джузепе лее, с наслада сякаш, в своето озлобение 
човешка кръв. Покровски, културен и възпитан човек, избягва в гората 
с дива ненавист към всеки човешки лик. Бланки, изтезаван в затворите, 
става безмилостен противник на реда и спокойствието. Ненавистта и ом-
разата нарастват, ако затвореният има чувството, че е невинен. Не е само 
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тая злина от уединения затвор. Често пъти злочестият изпада в „изтупле-
ния“40 или „бесни излияния във вид на пресилени афекти“. Много спокой-
ни, добри хора „вършат всевъзможни чудеса и ужаси“, когато ги затворят 
насаме. Има „и такива, които веднага стават мирни, щом биват пуснати 
между обществото“. Каравелов е имал случай да види и да отбележи: „Ко-
гато ги затварят отделно, те се карат, па се и бият с ключаря, а когато ги 
връщат в обща стая, те се целуват със своите „състайници“, плачат като 
деца и се радват като обезумели“. Затова требва да се проявява голямо 
внимание, когато се наблюдават такива хора. Болезнената раздразнител-
ност, бурните афекти, сприхавите излияния, буйствата и изстъпленията 
не бива да се схващат като проява на „зла воля“, а като белег на „патологи-
ческо разстройство на организма“. А това разстройство е най-страшното 
наследие от мъките в тъмницата, от ограничението, в което е поставен 
човек. Има и други прояви в живота на единичния затворник. „Това са 
минути на упадък, които настъпват, защото силно и неестествено е драз-
нен организма, минути на безумие и тъга, която мори, когато цялата сила 
прималнява, налегната от отчаяние и притеснение; човек тогава унива и 
губи своята мъжественост“. За да изясни своята мисъл, Каравелов пра-
ви сравнение между пустинниците и затворниците. Първите, обрекли се 
сами на самота, губят „човешки качества“, проявяват склонност към ле- 
ност и съзерцание, стават жертва на своето въображение. Дори и Огюст 
Конт, създателят на позитивната философия, стига до обоготворяване на 
своята личност. Но тук и дума не може да става за измама или лъжа. Това 
са особени състояния както у пустинниците, проповедниците на разни 
учения, така и у затворниците. Тия състояния требва да се подложат на 
наблюдение и лечение. Пустинникът е по-честит – той доброволно е при-
ел усамотението и може свободно да се движи. Затворникът е заключен 
между четири стени. „В минути на упадък, арестантът лежи като труп в 
някаква си досада, със съкрушено сърце, с няма горест в гърдите и в теж-
ки нравствени мъки. Подире малко по-малко това състояние преминава 
в постоянна тиха тъга и някакво мъртво незнание, което отбелязва липса 
на каквато и да е сила“. При по-дълъг единичен затвор това състояние 
на неврастения и меланхолия става трайно. „В продължителен единичен 
затвор тъгата и мисълта за ограничението може да накара човека да из-
немогне съвсем, да изгуби всякаква нравствена мощ, да се изврати и за-
тъпи“. За да изясни по основно и обективно последствията от единичния 
затвор, Каравелов разглежда устройството и началата на пенсилванската 
и сингсигската тъмница в Америка. Той не е съгласен с надзорника на 
една от тия тъмници, пенсилванската, който казва, че не са прави всич-
ки ония, „що отричат ползата от единичния арест поради това, че хората 

 40 изтупления – изстъпления (бел. ред.).
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са склонни към лудост и самоубийство“. Не е съгласен и с ония, които 
вярват, че в уединението затворникът ще стигне до смирение и разкая-
ние, следователно, до нравствено очистяне и възвисяване. Защитата на 
единичния затвор „като средство за поправка“, което искаха да направят 
теоретиците в Европа и Америка, „създатели на филаделфийския тип“ 
тъмници, е най-малкото неуместна – половината от уединените затвор-
ници стават глупци. Вярно е, твърде често те се смиряват, не проявяват 
никакви желания. Но те излизат на свобода половин хора. Това са създа-
ния без човешко достойнство, бездейни, с животинска покорност, с тъпо 
равнодушие и безволие. Нравствено – те са мъртви същества. Те не могат 
да творят никакви нравствени ценности в живота. Психолозите и физио-
лозите, повтаря Каравелов, требва да се замислят върху тия печални по-
следици: „Дали не е това убийство на духа? Дали не е обезчовечване на 
личността.“ Има ли по-страшно от това – да бъдеш унижен и изнурен в 
цялото свое същество, да стигнеш „най-жалостното стъпало на човешко-
то битие“, да изгубиш „най-хубавата черта на човешкия характер – своята 
самостойност н стремежа си по независимост“, да станеш „затъпен роб“, 
неспособен „за никакъв мъжествен подвиг“?

Каравелов се явява горещ защитник на затворника, защото, изхож-
дайки от нравствено-възпитателни, психо-физиологични и човечни ос-
нования, за него няма индивидуално престъпление. Особено пък когато 
затворникът страда без причина, когато е невинен и бива държан произ-
волно в тъмничната килия. Каравелов има висока представа за човека, 
вярва в човешкия разум, в човешката воля да си проправи в живота път 
към съвършенство, дълбоко е убеден, че страдното41 човечество непрес-
танно върви напред, че неговото умствено развитие е залог за все нови 
победи, че то само е зидар на своята съдба. Ако затворникът е извършил 
престъпно деяние, затова е виновно неговото възпитание, виновно е об-
ществото, което го е оставило в глад и мизерия, отговорна е неговата те-
лесна организация. Лесно е да се издават присъди, още по-лесно е да се 
привеждат те в изпълнение. Но колко трудно е да се създаде нравствено 
здрав и мощен човек, колко мъчно е да не се изврати и обезобрази него-
вата природа. Затворникът е по-скоро достоен за съжаление, отколко-
то за презрение. Наказанието му не бива да се счита отмъщение, а сред-
ство за изправление. Но дали обществото е създало условия за неговото 
вътрешно оздравяване, дали след наказанието, след излежаната присъда, 
той наистина става душевно очистен, нравствено способен, запазен от 
нови престъпни деяния? А тъкмо в тая посока е много малко работено. 
Няма никакво съмнение, според Каравелов, че затворите създават нрав-
ствено недъгави хора, убити духом, съкрушени телом. Не е ли по-добре 

 41 страдно – страдащо (бел. ред).
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да се проявят от страна на обществото повече грижи по отношение на за-
творника? Не се касае само за повече справедливост и по-добро устрой-
ство на съдебния ред. Необходимо е да се създадат условия в затворите за 
по-сносен човешки живот. Затворите трябва така да се уредят, че да при-
личат повече на болници, а не на морги. Тия, които милеят за бъдещето на 
човека, не бива да забравят, че неговото нравствено израждане води към 
духовна немощ, към културно безсилие, към отрицание на всичко човеш-
ко. Само когато се проникнем от съзнанието, че затворникът трябва да се 
лекува, душевно и физически, можем да бъдем сигурни, че ще изпълним 
своя човешки дълг.

VI.

Сякаш вън от рамките на своето произведение Каравелов засяга и сър-
бо-хърватския въпрос, сиреч положението на сърби и хървати в предели-
те на Унгария. Психологично това обстоятелство е лесно обяснимо: той 
е затворен в унгарски затвор, той е под ударите на безмилостни закони, 
той се е сблъскал с враждебна нему действителност. От друга страна, той 
е един от първите люде на младежкото напредничаво движение, което 
ратува за духовната и политическа свобода на сръбския народ, той е въз-
питан в Москва, гдето му е внушена най-малкото симпатия към славя-
ните, особено към тия, които са под робство, най-сетне – той е син на 
един народ, който се бори за свобода. Ако той е заключен в една затворна 
килия, цял народ, сърбо-хърватският, е затворен в една тъмница, която 
се нарича Австро-Унгария.

Каравелов е неприязнено настроен към унгарците, „Донкихотските 
синове на св. Стефана“, които се движат из улиците на Пеща. Недоволен е 
и от някои техни държавници и управници, като Деак и Кошут. Негодува 
срещу наказателните закони и срещу хората, които ги прилагат. При това, 
не изхожда само от настроенията на затворника. Той мисли, разсъждава 
и преценява като публицист и политик. Унгарската държава е „пъстроц-
ветна“, сир. нейният народностен облик не е единен. Господстващ народ в 
нея е унгарският. Тоя народ наистина се бори за своята свобода и я изво-
юва: сполучва да стигне в 1867 г. до австро-унгарския дуализъм. Но хуба-
вите идеи за равенство, братство и свобода, за които той е изхабил доста 
сили и е пролял немалко кръв, остават за него, след като добива своята 
свобода, мъртво слово. Като Гилфердинг, Каравелов казва: „Днес маджа-
рите, по съвета на  г. Деак, добиха своята независимост и проповядват 
свобода, ала не я дават другиму... Туй, което сами търсят от Австрия, 
те не го дават на сърбо-хърватите; борейки се за народностни права, те 
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натрапват на други своя език и своите монархически страсти; желаейки 
свобода, те би искали тя да бъде маджарка...“. Проповядват нови уредби 
и проклинат Виена – а в същото време не дават на съюзниците си [си-
реч на сърбо-хърватите] ни да писнат и с мощта си гледат да задушат на-
предничавото народно движение в Банат и Бачка“42. Унгарският народ, 
който, според Шасен е свободолюбив, милостив, справедлив, човечен, 
е представен в неблагоприятно осветление в пещенския затвор. Като 
Гилфердинг, Каравелов отрича схващането на някои историци, че унга-
рците са били и ще бъдат „стражари на цивилизацията пред нашествието 
на варварите“. В своя собствен дом те вършат „нечувани варварства“. И 
заключава: „Спаси си първо сам от себе си, пък тогава чак спасявай Ев-
ропа от монголско нашествие. Унгария е страна на деспотическия режим. 
Страна на политическата реакция. На полицейската сила. Тя преследва 
всеки проява на свободна мисъл, всяко свободолюбиво народно движе-
ние, преследва сръбския и хърватския национализъм. Кошут, водачът на 
унгарската революция през 1848 г., е казал, че не признава в пределите 
на Унгария никаква друга народност, освен маджарската“. Така, повтаря 
Каравелов Гилфердинг, унгарците са се отстъпили от завета на св. Сте-
фан, „отклонили са от основното начало на своето историческо минало, 
от това начало, на което требва да благодарят, че съществуват в Европа – 
търпимостта по отношение на други народности“. Но те са безсилни да 
спрат напора на историята. „Единството и силата на своето кралство“ те 
няма да постигнат с насилие, с неправда, с реакцията на Бах. „Австрий-
ският начин на управа и Баховата машина са вече отживели времето си, 
и ако новото маджарско кралство е намислило да се възползва от тях, ще 
настанат за самите маджари извънредно печални последици“.

Съвсем друг е Каравелов, когато говори за сърби и хървати, за южни-
те славяни, за потиснатите народи. Той изхожда от правото им на сво-
боден – културен и политически – живот. Не забравя тяхната история. 
Изтъква заслугите, които имат славяните за спасението на Австрия през 
1848, 1859 и 1866 г. Славяните защитили тогава империята срещу прис-
тъпите на унгарската революция, срещу италианските устреми за осво-
бождение, срещу натиска на пруското оръжие. Бан Иелачич, Маджент, 
Солферино, Кьониггрец и толкова още имена напомнят за участието на 
славяни в отбраната на империята. Войските на руския император Ни-
колай I смазват напълно унгарския бунт. А каква е отплатата за всичко 
това? Никаква. Нещо по-лошо – робство и само робство. Най-жестоко 
робство. Но напразно се силят австрийци и унгарци да потушат него-
дуването на сърби и хървати. Негодуването на славяните изобщо. „Ма-
джарите, повече отколкото кой и да е друг, не трябва да омаловажават 

 42 историко-географска област, разделена между Сърбия и Унгария (бел. ред.).
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славянската народност, но иска се грижата да задоволят с каквото могат 
желанията им, защото инак не ще им помогне нито самият хром дявол“, 
казва Каравелов. Славяните няма да забравят никога измамата: Австрия 
им е обещала, в награда за техните заслуги, толкова много права! Tе вече 
имат задълбочено съзнание за своето достойнство. Кръвта, която са про-
лели за защита на държавата, осигурява техните права. Tе живеят с ви-
сока представа за своята нравствена мощ, Tе носят дух – бунтовен, ре-
волюционен. Притежават воля за борба и победа. „Тоя, който е умрял да 
брани други, ще умее да брани и себе си!“ Има ли смисъл унгарците да 
си създават в границите на своята държава един опасен враг? Навярно 
те разчитат на разединението и разцеплението сред славянските маси? 
Горчиво се мамят. Защото, злоупотребявайки с тяхното търпение, те ще 
предизвикат оня „с л а в е н  м о м е н т“ , когато ще забравят всички раз-
дори и ще си кажат, заедно със славяните отсам Дунава, че в сговора е 
тяхната сила. Каравелов патетично заплашва: „Подига се буря в Загреб, 
в Нови Сад, в Букурещ, в България, в Търново и т.н., чуват се гласове на 
недоволство против вас. Покайте се да не бъде късно!“. „Щестнадесет ми-
лиона народ не можеш ти да задушиш с различни угнетителски майсто-
рии... умственото движение почва все по-силно и по-силно да се развива. 
Сега това възраждане едва се почва и затуй е тежко да се определи оная 
владаща43 мисъл, която го управлява и която го води, но все пак е лесно 
да се различи неговият общ характер...“ „Нашето велико дело ще удържи 
най-после победа“, „братското единство“ ще наложи своята воля за сво-
бода. В своя патос на свободата и братството между потиснатите народи, 
особено между южнославянските, Каравелов чертае идеал за балкански 
съюз. „Ние ще турим едва тогава ножа в ножницата, когато всички сър-
бо-хървати се обединят и когато сърбо-хърватинът престане да робува на 
тевтонеца и монголо-татарина, казва сръбската младеж – сърби, хървати, 
българи, ромъни44 и гърци искат свобода и равноправие, а за да достигнат 
това и да обезпечат своето бъдеще, требва да сключат „балкански съюз, 
балканско братство“, казват новите хора“. Срещу идеала на сръбската 
младеж за освобождение и обединение на сърби и хървати Каравелов по-
ставя идеала за балканската конфедерация. Той е новият човек в Сърбия 
и между сърбите.

Каравелов се откройва възторжен апологет на сърбохърватския на-
род. А и горещ поклонник на идеята за славянско братство и единение. 
Чертае идеал за освобождение от австрийско, унгарско и турско робство. 
По-късно, в Букурещ, когато изтъква идеята за дунавска федерация, той 
не забравя и чехи, и словаци. В тия свои искрени убеждения той зависи 

 43 владаща – владееща (бел. ред.).
 44 ромъни – румънци (бел. ред).
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доста много от Москва, тая, която живеe с идеиге на Чернишевски. Зави-
си от Белград, който е чувстван от него като балкански Пиемонт. Зависи и 
от Гарибалди, борецът за италианската свобода, който въззова славяните 
да се обединят и да започнат героична борба за живот или смърт.

VII.

Каравелов разкрива, направо или чрез посредствотона други писате-
ли, в „Из мъртвия дом“ своите нравствени, естественонаучни и култур-
но-обществени възгледи и схващания.

Той мисли, че трябва добре да се познава човешката природа. Това е 
едно от основните му положения, от които изхожда. „Който не познава 
природата, казва Каравелов в единение с Кабанис, той не знае дори сам 
себе си, а който не знае своя организъм, той не бива да се заема да реша-
ва никакъв жизнен въпрос“. Човек трябва изобщо да познава природата, 
да се ръководи от здравия разум, да следва истината. Само оная фило-
софия, която дава здрави възгледи и нагледи45 за живота, която почива 
върху познаването на нещата, на действителността, може да бъде полезна 
и благотворна. „Всеки от нас знае, че ако личното и общото щастие може 
да бъде основано само на добродетелта, то самата добродетел трябва да 
се основава на знанието на природата, на разума и истината. Най-дълбо-
ките умове, най-светлите личности, извеждайки заключение, неминуемо 
попадат в заблуда, щом се „клонят46 от изтъкнатата посока на здравата 
философия“, казва Каравелов, следвайки Кабанис.

Затова е необходимо да се обърне особено внимание върху възпита-
нието – лично и обществено. В съгласие с Кабанис, Каравелов мисли, че 
„възпитанието може да направи чудеса“, че то може „да усъвършенства“ 
ония „органи и способности“, с които природата е надарила човека, и да 
засили нравствената мощ. Вярата на Каравелов в силата на възпитание-
то, сиреч в значението на облагородяването и духовното възвисяване на 
човешката природа, е безгранична. Това е вяpa в човешкия разум. В свет-
лината на тая вяpa той вижда, обяснява и преценява престъплението. „От 
самото домашно и обществено възпитание възникват главните причини 
на различните престъпления“. „Възпитавайте хората, както подобава, ос-
новавайки се на истината, и половината от сегашните престъпления ще 
изчезнат“. Защото „здрава, правилно развита натура, не може да извър-
ши престъпление“. Затворът не възпитава, а извратява, нравствено уби-

 45 нагледи – примери (бел. ред.).
 46 клонят – отклоняват (бел. ред.).
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ва. В затворническата килия „тъгата и мисълта за ограничението може да 
накара човека да изнемогне съвсем, да изгуби всякаква нравствена мощ, 
да се изврати и затъпи“. „Недоделяни47 и неразвити престъпници, които 
дълго са си досаждали в окови, по-късно се явяват още по-зломислени и 
безчовечни – от тях са ставали най-страшните убийци и отмъстители“. 
Така Каравелов е готов да оправдае престъплението. Особено, когато за-
става върху становището на естествените науки, главно на физиологията, 
следвайки Кабанис, Молешот и Чернишевски. Той знае, че храната, коя-
то приема човешкото тяло, оказва влияние върху състоянието на духа: 
„Различните неща, които всеки ден приема тялото в себе си, за да под-
държа живота си, оказват значително влияние върху нашите нравствени 
подбуди“. „Състоянието на вътрешните органи в корема силно изменя 
способността на човека да чувства и мисли. Изхождайки от зависимостта 
между физиологическата и нравствена природа на човека, той е напълно 
съгласен със схващането, че болното тяло не може да се радва на „нрав-
ствено здраве“, не може да не бъде източник на престъпление. „Болното 
тяло е склонно на всякакво престъпление“, „всяко престъпление произ-
тича главно или поради болест, или поради нужда на организма. Караве-
лов приема твърденията на ония физиолози, които изтъкват особената 
роля на главния мозък и хода на кръво- обръщението върху душевните 
настроения и преживявания За него пустинниците, проповедниците на 
различни учения, не са обикновени „измамници и лъжци“. И те зависят 
от физиологията на своето битие. Тогава, пита се Каравелов, бидейки ве-
рен на Кабанис, защо да се наказват проповедниците на това или онова 
странно учение, злодеите и престъпниците? Те „трябва да се лекуват, а не 
да се преследват“. „Защо да се наказват болни хора? Защо да не се лекуват 
те?“ Всеки общественик и моралист трябва да се замисли над поставените 
въпроси, ако не иска да изпадне в заблуда, когато съди и решава. Особено, 
когато се преценяват престъпления, извършени от по-висши нравствени 
и идейни подбуди.

Застанал на такова становище, Каравелов става глашатай на правда-
та и човечността. Той е готов да извини, да прости. Не от сантиментал-
ност. А водим от познанието на човешката природа. И същевременно от 
високата представа за човешката личност. Той не може да бъде спокоен, 
като Лабрюийер48, „когато хората зверски се отнасят с другите хора“. Той 
скърби, когато вижда, че затворният стражар „понижава своето чинов-
ническо и човешко достойнство“, негодува, когато чувства, че се вър-
ши насилие над човека в тъмницата. Човечността е необходима както за 
отделната личност, така и за всеки народ. Нейната проява най-добре се 

 47 недоделяни – незавършени (бел. ред.).
 48 Жан дьо Лабрюйер (1645–1606) – френски философ моралист (бел. ред.).
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чувства в отношенията към злощастните, унижените и онеправданите в 
живота. „Степента на човечността у един народ се познава само по него-
вото отнасяне към злощастните и виновните: колкото е по-човечен един 
народ, толкова е по-отстъпчив към всекиго, който съгреши; колкото е 
по-грубо обществото, толкова е по-строго към ония, които се подхлъз-
ват“. Само ония, които не са възвисили своята нравствена същност, които 
стоят на по-низко стъпало на човешкото развитие, са жестоки и безми-
лостни. Затова и тъмниците не бива да бъдат домове на отмъщението, 
на озверяването, на унищожението. В тях требва „да се изправя и оздра-
вява човешката природа. Оттам хората требва да излизат пречистени, 
възвишени, просветлени, очовечени. Човечността е един от най-висшите 
морални белези. Тя говори не само за знание, за мъдрост, но и за високо 
обществено съзнание. Защото с нея е спрегната справедливостта. Да бъ-
деш справедлив, това значи правилно да виждаш нещата и разумно да ги 
преценяваш. За тая справедливост плачат особено ония, които животът е 
отхвърлил настрана, без основание ги е обидил и унижил. И не е ли чудно, 
че „хората са навикнали да почитат онова, което е странно и неестестве-
но, вместо доброто и полезното“, сиреч почитат се не тия, които в своята 
дейна човечност са сторили добро и хубаво, а ония, които са вършили 
разрушения, минавали са през кърви към върха на своето величие. Чо-
вечността на Каравелов не отива до крайност – да отрече всека борба или 
съпротива със злото. Война, която се води, за да се изяви славата на това 
или онова лице, е безсмислена, безчовечна. А оная, която се развихря за 
свети идеали, е оправдана, справедлива: „Колкото е света и справедлива 
войната срещу тирана-завоевател, толкова пък е противна и безчовечна, 
когато се води за удоволствието на  г. Наполеон или Бисмарк“. Не е ли 
отрицание на по-високо възпитание и на някаква човечност, че „ценим 
хората по числото на душите, които са ги принесли в жертва на своя кеф? 
Двамата Наполеон, Карл Велики, Фридрих Велики, Цезар, Александър, 
Константин и други бяха по броя на жертвите най-вече убийци, а Европа 
им кади тамян, дига им паметници и църкви, а безпаметният и охромен49 
от подагра стар учител с насълзени очи разказва за техните славни дела 
и подготвя почтени граждани, да вземат пример от тяхното величие и да 
се поят с кръвта на своя ближен“. Тук Каравелов се показва последовател 
на Дрепер.

Своите възгледи върху човека и неговата природа Каравелов пренася и 
върху обществото. Застава пак върху разума и истината, върху „здравата 
философия“ на живота. Неговият позитивизъм обаче не е проявен на-
пълно – само няколко положения, а и то повечето заети от споменатите 

 49 охромен – окуцял (бел. ред.).
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вече историци, моралисти, философи и физиолози, загатват за общение-
то му с нея.

Той знае какво дължи обществото на умственото развитие, което про-
явяват неговите членове. Общественият напредък е немислим, според 
него, ако не е налице нравственото усъвършенстване на отделната лич-
ност. Всички обществени въпроси се слагат на нравствена основа. Не-
случайно той повтаря думите на Смайлъс: „Ония явления, които ние 
обикновено нападаме, наричайки ги грозни обществени язви, се оказват 
повечето като последица от нашия собствен неуреден живот, и колкото 
и опити да бихме правили да ги унищожим с помощта на закона, тия бед-
ствия ще се появят с нова сила, макар и в някаква друга форма, ако само 
не бъдат самите условия на нашия живот и характер коренно изменени 
и подобрени. Приеме ли се такъв възглед, тогава прякото последствие 
ще бъде това, че възвишените задачи на патриотизма и човеколюбието 
се постигат не толкова чрез промяната на закона и учрежденията, колко-
то с нагона на хората да се усъвършенстват по пътя на своята собствена 
свободна н независима дейност“. Той е съгласен с английския държавник 
Пит, че „когато някакъв реформатор дигне ръка срещу държавните не-
дъзи, той трябва да направи това така, като че се докосва с ръка до очни 
рани, сиреч с внимание и грижливост“. Обществените недъзи са после-
дица на морални и материални причини. „Мизерията е главен двигател 
почти на всяко зло, тя е източник на всички престъпления... тя руши и 
човешкото здраве“. Така, напр., „към кражба принуждава често нужда-
та“. „Нашите сръбски и български х а й д у т и  (не злодеи), италианските 
и гръцките бунтовници, Пугачев и Стенка Разин, с една дума повечето от 
така наречените разбойници се създадоха поради неправдата и гнета на 
други хора“. „Неправилно устроената държава и деспотическите желания 
на управника предизвикват своите граждани и разпалят у тях мъст, от 
което произлизат всички могъщи преврати (революции)“. Следователно, 
всяка отделна отрицателна проява, всяко лично престъпление има своя 
обществен извор. Всяко отделно съществуване е не само биологически, 
но и обществено обременено. За да се избегнат недъзите и смущенията в 
живота на обществото, необходимо е да има разумно държавно устрой-
ство и мъдро ръководство. Наложително е да има предвидливост и це-
лесъобразност в прилагане на мерки и закони. Потребна е и по-голяма 
човечност. „Така сме свикнали да уважаваме ония държави, които умеят 
да п р е д о т в р а т я т  простъпки от всякакъв характер, а не ония, които 
строго наказват провиненията“. „Човеколюбец двадесет и девет пъти 
ще се размисли върху това, има ли някакъв начин да се помогне на зло-
щастния виновник да излезе от трудното положение, а еднаж само ще му 
дойде мисъл, как да спъне престъплението със строгост“. Имат ли ня-
каква изправителна сила наказанията? Ето, въпреки толкова наказания 
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и преследвания, „кражбата е най-обикновеното престъпление“. Освен 
това, има ли някаква справедливост при прилаганията на законите? Ка-
равелов е готов да отрече всеки правов ред, който не почива на равен-
ството и справедливостта: „Как може човек да уважава онова държавно 
устройство, гдето дребни виновници и крадци се наказват най-тежко, а 
крупни злодеи дават забави и се разхождат с файтони?“ Той взема ре-
шително защитата на всички онеправдани в живота, брани жертвите на 
глада и мизерията, на обществените неправди, стъписва се срещу всич-
ки отклонения от закон и съвест. Дори отива по-нататък – въстава сре-
щу всички заблуди и предразсъдъци във възпитанието и образованието, 
които спъват свободната проява на човешкия дух. Човекът върви напред 
и все напред в своето развитие. Ще почне с подражание, за да свърши с 
победа. Историческото развитие е наказвало жестоко ония, които са се 
противопоставяли на излъчващите се от него истини. Съгласявайки се с 
Дрепер, Каравелов не признава много исторически величия, въстава сре-
щу църквата, когато спира възхода на духа, негодува срещу инквизиция-
та, която оковава човешката мисъл. Социалното робство на раята в Босна 
и Херцеговина е отречено. Нравственият идеализъм на Каравелов тук е 
прекрасно изявен.

VIII.

В „Из мъртвия дом“ не можем да посочим строга, вътрешна стилова 
линия. Затова и външният стил в неговата интимна, предметна и интелек-
туална страна се налага по-скоро чрез единството и силата на личността.

Интимният момент на тоя стил се изявява в четири типични случая: 
при лирически назвук50 на някои разсъждения, в ораторски положения, 
в поетически унеси и чистите, непосредни трепети на душата. След като 
описва душевното състояние на единичния затворник, Каравелов въз-
кликва: „Само крачка по-близо — и ето го вече в полуда!“ За да подмами 
с лиричния подем на своята мисъл, той интонира чрез повторения, заси-
ля употребата на глагола, разсича фразата, напластява къси приставни51 
изречения: „Всичката сила на арестанта, всичкият ум и цялото му въоб-
ражение отива по друг свят, най-често по света на неосъществимиге коп-
нежи – да излезе на свобода, да се види със своите, да прегърне жена си, 
да разцелува децата“. Същата служба изпълняват и неочакваните, макар и 
логически оправдани, запитвания или възклицания. След като разказва, 

 50 назвук – отзвук (бел. ред.).
 51 приставни – подчинени (бел. ред.).
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как го претърсва стражарят, Каравелов отсечено запитва: „Защо поне от 
учтивост не ми каза да извърна джобовете?“ Или, след като се размисля 
в затвора и си спомня за своя предходник в килията, внезапно запитва: 
„Кой ли беше той? Убиец, злодей или разбойник?“ Или пък възроптава: 
„Проклетници! И каква е тая гробница!“ Или възкликва: „О, в тая ми-
нута...“ Изобщо, той обича след дълги, добре разклонени предложения52 
да отсича с къси изрази, които имат силата на емоционално-логически 
ударения. Когато душевно е раздвижен, Каравелов изпада в патетични 
положения: „Да, отделиха ме от всичко, което беше мило за сърцето ми, и 
направиха от мене заключеник в ръцете на хора, които биха били способ-
ни да удушат всека жива душа, появила се на южнославянския небосклон. 
Докога?“ Или: „Кажете, нима не е чудно да се види в едно и също време, че 
едни и същи хора са и герои и страхливци, и бунтари и тирани?“, „Каквото 
сееш, такова и ще жънеш“, казва народната пословица. Кой е виновен? Но 
да продължим разказа“. Със същото чувство са проникнати поетическите 
унеси на Каравелова. Такива са картините, които ни пренасят в Босна, 
Сърбия и България. Те заразяват не толкова с образите си, колкото с об-
щия си лиричен тон. Запитванията и възклицанията са твърде уместни: 
„Ала всичко това може да се забележи по градовете, но как е в селата?“... 
„Та ще престане ли и кога всичко това? Где е Вукалович53?“... „А България?“ 
Близки по тон на тия унасяния са и лирическите импресии, доста редки: 
„Нещо клопна... там се чуха стъпки, някой се изкашли... Отнякъде се носи 
неразбираемо, сподавено, сърдечно стенание... Какво е това? Така и болни 
тревожни деца се ослушват в нощта“. Тук-там се срещат места, които за-
гатват за оная чиста вътрешна мелодия, която е люляла душата на Кара-
велов и над която той така жестоко се надсмива в „Крива ли е съдбата?“: 
„Детинство пълно с милост и любов, младост пълна със свежи и чаровни 
впечатления от живота, моята майка, Стара планина“... Или: „Пролет е. 
Реките далеко са се разлели... главичките на веселите цветя поздравяват 
слънчицето, волни птички летят под синкавото широко небе на моето 
отечество. .. Всичко блазни за живот, любов, щастие!..“ Каравелов е тол-
кова разнежен, че умалителните имена неволно се вплитат в лирическия 
му израз. Силата на лирическия тон се подчертава чрез контраста. Като 
си спомни, че е затворен, Каравелов изхлипва в болка и ропот срещу „же-
лязната действителност“: „Най-тежки и най-страшни са ония мисли, кои-
то ме навеждат на ум, че още дълго ще бъда в затвора. О, тежки мисли!“

От отношението на Каравелов към нерадостната действителност се 
определя както механизмът на неговия израз, така и изобразителният 

 52 предложения – изречения (бел. ред.).
 53 Лука Вукалович (1823–1873)  – сръбски революционер, ораганизирал три въстания 

срещу османската власт в периода 1852–1862 г. (бел. ред.).
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му апарат. Затова в предметната страна на своя стил той е трезв реалист, 
който обича да назовава деянията със собствените им имена, да пери-
фразира нещата и явленията в техния естествен порядък. Поетичната му 
фантазия не се освобождава от действителността, напротив – движи се 
почти изключително в нейния кръг. Той търси най-обикновените форми 
на поетическата мисъл. Умението му да борави с народната, обходната 
реч, да прибягва към пословици и поговорки, да разукрасява своя реч-
ник, е благодатно. Например: „От полозите на Деак ще се излюпят такива 
пилци, които ще бъдат приятни само на швабското гърло“. Или: „Европа 
им кади и до ден днешен тамян“. Обикнатата говорима реч не е случайно 
застъпена у него. Ключарят тъмничар е представен! „кръгъл като тиква 
дебелан“, стражарят, който го претърсва е „остроок с волска физиономия 
рижавец“, „с овнешки очи“. Грубият израз подсказва и тона на отноше-
нието към лицата и нещата. Суровият реализъм избива и в сравненията. 
Готовите образи, които като монета са в обращение през известно време, 
говорят не само за трезво въображение, но и за непринуден, естествен 
израз: „Полетях като пчела на мед вътре“, „глупав като „месечина“ влах“, 
„главата става, тъй да се каже, решето, в което се сипва вода“. Ако не смог-
ва да бъде тук нито пъстър, нито свеж и сочен, Каравелов успява да бъде 
интересен, защото тия сравнения, къси и развити, имат ироническа ос-
нова. Делничната му реч би била безлична, ако в относбата54 си към света 
той не влагаше ирония и сарказъм. Той не иронизира само когато пря-
ко е наранена неговата личност, но и тогава — когато вижда отклонения 
от своите граждански и човешки идеали. Личният и етичният момент се 
сливат. Навикът му да слага личен назвук55 върху някои думи и изрази, 
като ги поставя в кавички, е вътрешно оправдан: „На вратата си показа 
главата „оберполицаймистра“; „нашите „братя маджари“ не искаха да ни 
освободят от „човеколюбие“ ; „червенокосият дебелан по „звание“ клю-
чар“; старият полицай със „собственоръчна десница“ отвори вратичка-
та“; въстанал, „дръзнал“ против „неприкосновеността“ на тия спънки“... 
Иронията, засилена с антитезата и хиперболата, преминава в сарказъм, 
особено когато Каравелов е засегнат и чувства своето нравствено превъз-
ходство. Това се вижда в някои негови епитети, прекоросвания56, гроте-
скни наподобявания: „запита ме тиквата“, „рижавец“, „рижата акушерка“. 
Или: „А може и той да не е нищо виновен, както и аз, та и той е бил под 
закрилата на маджарските закони“. Или: „Па ме изгледа с овнешкиге си 
очи, сякаш бях пратен за жених на щерка му“; „българският народ стене 
още и под ярема на своите почтени „чорбаджии“, които продават и свои-

 54 относбата – отношение (бел. ред.).
 55 назвук – в случая има значение на „оттенък“ (бел. ред.).
 56 прекоросвания – назоваване с прякор (бел. ред.).
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те рождени деца, само да могат добре да се наядат и напият“. Понякога 
сарказмът взема формите на негодуване и ропот: „И тия хора държавата 
е оставила да наказват злодеите и негодниците!“ „Проклетници! И каква 
е тази гробница!“ Каравелов има чувство за комичното, но бегло го въз-
произвежда, защото не може спокойно да му се отдаде, а бърза да пре-
мине към своя хиперболичен сарказъм: впечатленията му от пещенската 
улица вечер, положението, в което изпада стражарят, като се извинява 
с „проклетата служба“. Срещу тия комични положения имаме контраст-
ни състояния. Като глада от затворническата си тъмна килия огрения от 
слънце Божи свят, той изпитва злоба и ненавист: „Тия светли картини зад 
мръсното омазано стъкло на прозореца завинаги подкладиха в мене злоба“. 
Можем да посочим и логически паралелизми, които, затваряйки една не-
спокойна мисъл, се слагат на антитезна и хиперболична основа: „Колкото 
по-тежък е яремът, толкова е по-силна борбата“; „колкото са по-безчовечни 
преследванията, толкова е по-страшно отмъщението“; „колкото е по-су-
рова властващата сила, толкова по-ужасна бива самата революция“. Тия 
синтактични построения са характерни за Каравелов, дори и тогава, ко-
гато нe могат да бъдат подсказани от неговата начетеност.

Действителността, която обикновено не е в съгласие с идеала на Ка-
равелов за човешко съвършенство, подклажда у него размисъл, нуди57 
го към наблюдения, анализа и разсъждения. Затова и интелектуалният 
момент в неговия стил е значително мощен. Едно критично отношение, 
което търси подходящите логически форми. Предпоставени тези, кои-
то искат оправдание. Каравелов си построява един идеален мир58, който 
трябва да ни бъде внушен и наложен. Неспокойната му диалектика, за 
да има доказателствена сила, прибягва към стилистични средства, които 
биха могли да раздвижат преди всичко ума на читателя. Той винаги си 
представя своя читател, дори пряко се обръща към него: „Преди да отго-
воря на този въпрос, моля читателя да си спомни...“ Той гледа да обоснове 
своята мисъл с примери, припомвания, посочвания: „Да вземем, напри-
мер, средния век“, „да си спомним историята на Хус и Галилей“, „тъй поне 
мисли Белински“, „по думите на Пит“, „чел съм в различни книги“. Все по-
ради тази своя жажда да бъде убедителен, той си служи обилно с цитати. 
Толкова много посочвания от чужди автори, че се губи собственото в ця-
лото творение. Дори цитува на памет: „Един еврейски публицист казва“, 
„един лекар казва“, „един непознат писател пише“, „в един руски вестник 
четох“, „казваше ми един арестант“. Каравелов не развива системно и по-
следователно, в главните им очертания, своите мисли, по-скоро – своите 
положения: често изхожда от пряк повод, изоставя разказа или разсъж-

 57 нуди – принуждава (бел. ред.).
 58 мир – свят (бел. ред.).
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денията си, тръгва в друга посока, увлича се, забравя се, за да се опомни 
внезапно и да се върне към изоставения момент. Затова прибягва към 
външни връзки, граматични или стилистични:„ Но да продължим разка-
за“; „но да се върнем на своя разказ“; „тук ни е на сгода да споменем“. При 
по-малките логически скокове прибягва към обикнати изрази: „Следо-
вателно“, „и така“, „и поради всичко това“, „освен това, всякой вече знае“, 
„казахме вече“. За да раздвижи мисълта, той търси логическия контраст, 
като стига до повишен тон: „Спаси се първо сам от себе си, пък тогава чак 
спасявай Европа от монголско нашествие“! В хиперболата си, която коре-
ни в горестна мъка от разсъжденията, той стига до суперлативи: „Пещен-
ският затвор представя от себе си всичко, което е най-ужасно, най-нечо-
вечно, най-грубо, варварско“. Представяйки си, че е слушан, че има пред 
себе си противник, че е на трибуната, той задава въпроси, възклицава, 
увежда59 пряка реч, подчертава звуково, повтаря – и така стилът му при-
добива подвижност, живост, присъща на публициста. Често Каравелов 
знае какво ще му се възрази – сам привежда възражението и сам давя съ-
ответния отговор: „Где е тука справедливостта? – В църквата ще кажете 
вие. Ала и църквата ни повече, ни по-малко беше сама кръвопролитна ка-
сапница“. Или пък задава сам въпрос и отговаря, според своята обща теза: 
„Но кои са тия еретици? – Хора, които искаха да бъдат истински христи-
яни“. Другаде излага доводите и задава въпрос, на който читателят може 
да си отговори сам или пък отговорът се крие в самото изложение. „Кой е 
крив? Но да продължим разказа“. За да подсили правотата на своите раз-
съждения, той се старае да бъде безпристрастен. Или пък прибягва към 
ораторски похвати, като засегне чувството и въображението – да внуши, 
да затрогне: „Помислете само, че тоя човек не е нищо виновен!“ „Това са 
страшни мъки!“ „Не, не, човек не е чудовище, нито изрод, а народът не е 
стадо овци!“

Стилът на Каравелов в „Из мъртвия дом“ не е емоционален, нито е об-
разен. Той е преди всичко стил на логическите понятия. Не на образното 
мислене. Стил публицистичен. Обаче стил на първостепенен публицист, 
който има богати заложби на художник. Стил, който зависи доста много 
от личността на писателя, но също така – и от оная духовна среда, от коя-
то излиза. Погледнато културноисторически – това е стилът на най-голе-
мите представители на руската художествено-публицистична мисъл през 
60-те години на миналия век60. Стил на реалист, на първия осъзнат реа-
лист в сръбската и българската литература.

 59 увежда – въвежда (бел. ред.).
 60 Т.е., на XIX век . В този пасаж Б. Йоцов определя стила на Л. Каравелов в „Из мъртвия 

дом“ като „художествено-публицистичен“ и дава категоричната си оценка: „Стил на 
реалист, на първия осъзнат реалист в сръбската и българската литература“ (бел. ред).
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IX.

„Из мъртвия дом“ заема завидно място между съчиненията на Караве-
лов и придобива особено значение.

Преди всичко творението отразява момент из живота на един крупен 
наш писател. В него са изложени преживявания и изпитания, разказани 
са случки и събития, изтъкнати са възгледи и схващания, които хвърлят 
обилна светлина върху една личност. Простото, но смислено и открове-
но изложение, подмамва, внушава идеи, разкрива не само лично, но из-
общо – едно човешко страдание. Наистина, творението не се налага със 
своето художествено изпълнение. Но в него е вложена нравствена мощ, в 
него чувстваме покрусена човешка съвест. И тук се крие неговото неотра-
зимо въздействие: в нравственото внушение, в човечния патос. То е сло-
жено върху човешкото страдание. Но това страдание е гордо. Униженият 
и оскърбеният човек не скланя глава, не унива духом, не губи духовна 
мощ. Той има сили да размисля, да съди и преценява, да схваща смисъла 
и причината за своите прегрешения и простъпки, да вижда страданието в 
същинските му извори и да търси пътища и средства за своя възход. Една 
твърда воля в изпитанията, един устрем за надмога61 над техните мътни 
вълни, за победа над съмненията и колебанията, нескриван ропот за пра-
вда и справедливост, за човечност и свобода — ето това определя силата 
на нравственото въздействие, което упражнява Каравелов. Нравствени-
ят героизъм и съзнанието за духовно величие бележат първите стъпки на 
един млад писател, който има ясно съзнание за цената и ролята на своето 
писателско изкуство. Не бива да се забравя, че Каравелов написва това 
творение в един важен момент от своя живот: когато се завръща от Мос-
ква, живee известно време в Белград и Нови Сад и се застоява в Букурещ. 
Това, с което е живял и мислил в Русия, намира за пръв път отражение 
в делото му. Той дава прекрасен документ за своето литературно и об-
ществено възпитание и образование. Писателите и мислителите, които 
са властвали над неговото съзнание, изворите, от които е черпил позна-
ния и мъдрост, настроенията и идеалите на обществото, сред което е из-
градил своя характер и мироглед, подсказват убедително и ясно основния 
нерв на Каравеловата личност. От друга страна, не можем да не поста-
вим на една вътрешна линия „Из мъртвия дом“ със „Знание“ и „Сокол“. 
Между първото и двете издания се вмества няколко годишна дейност в 
румънския престолен град, която минава изобщо под знака на револю-
ционната романтика. Не дава ли „Из мъртвия дом“ материал за изяснение 
и тълкуване на оная „духовна криза“, която преживява Каравелов, станала 
предмет на особено внимание, когато трябва да се обясни преходът му от 

 61 надмога – превъзмогване, надмогване (бел. ред.).
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революция към просвета? Как трябва да се примири „здравата филосо-
фия“, позитивизмът и реализмът на това творение с романтизма на рево-
люцията в „Свобода“ и „Независимост“ – и в толкова разкази и повести ?

Не бива да отминем и значението на „Из мъртвия дом“ в сръбската 
литература. Значението на творението се свързва със значението изобщо 
на Каравелов там. То е един паметник на страдание, станало поради учас-
тието на нашия писател в сръбския културен и обществено-политически 
живот. Документ за едно общо страдание с виден син на сръбския народ. 
За едно културно общение между българи и сърби. За една братска ду-
ховна атмосфера, в която са се раждали най-хубави славянски и човешки 
идеи и стремежи. „Крива ли е съдбата?“ на Каравелов изпреваря по време 
„Пеене и мислене“ на Маркович. Но „Из мъртвия дом“, едно от послед-
ните творения на Каравелов, писано на сръбски, представя свод от въз-
гледите и схващанията му, прокарвани в чуждата литература, в чуждия 
културен живот изобщо. Това произведение внася нов дух в сръбската 
литература, по-точно – затвърдява изтъкнатите вече нови идеи, закрепва 
основите на зародилия се вече сръбски реализъм. То сближава сръбския 
дух с руския. Проправя път на руската мисъл в Сърбия. Разбира се, не 
трябва да се мисли, че то е изключителен фактор в сръбския духовен жи-
вот. Но то, покрай другите сръбски творения от същия характер, върши 
своето скромно, но извънредно ценно за момента въздействие. Руските 
основи на сръбската реалистична посока на изображение се бележат и 
от него. Най-после, Каравелов с „Из мъртвия дом“, свързвайки своето 
страдание с убийството на Михайло Обренович, затвърдява своето име 
и своята личност в сръбския духовен живот през 1868 до 1873 год. Той не 
е могъл тогава да бъде забравен бърже. Както и сега не се забравя скоро 
от тия, които следят взаимните духовни връзки между два братски наро-
да. Произведението може вече да е забравено там, както и у нас, но то е 
спомогнало да не заглъхнат следите от една честна и благородна дейност.

За българската литература „Из мъртвия дом“ има толкова значение, 
колкото се свързва с Каравелов и неговото дело. Също така и с произве-
дения от същия род на други наши писатели. Макар сръбското творение 
да не е взело участие в българското литературно творчество изобщо, би-
дейки чуждо при това на българския читател, не е без значение обстоя-
телството, че то е първо по своя вид дело на български писател. До него 
в българската литература няма творение от подобен характер. Макар че 
имаме писатели, които са познали преди Каравелов страданията на за-
твора. Неофит Бозвели, наистина, изтърпява наказание в манастирско 
заточение, но все пак по принуда изпада в положение на уединен затвор-
ник. Той оставя следи, но не такива като Каравелов, за своето огорчение, 
терзание и страдание. И още не стига до просветленията и прозрения-
та на Каравелов. В своята автобиография към „Български притчи“, 1899, 
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П. Р. Славейков предава доста живо мъките си, когато бива затворен в 
курника на търновската митрополия. А и той неведнъж е бил затварян, 
но спомените му не знаем. Г. С. Раковски страда доста време в цариград-
ските тъмници. Неговите страдания н е  с а  по-малки от страданията на 
Каравелов. Но той не оставя творба в литературата – от по-голямо значе-
ние – за своя затворнически живот62. Какво да кажем за братя К. и Д. Ми-
ладинови? В затвора на Цариград те намират своята смърт, независимо от 
това, где точно са умрели. И нямат възможност да оставят нито лист за 
своята мъка. Толкова български бунтовници гинеха из турските затвори, 
а толкова малко вести имаме за преживяното от тях. Каравелов е първи-
ят, който заговаря за затворника и затвора. И трябва да се съжалява, че 
той не превежда и не издава „Из мъртвия дом“ на български. Може би, 
би дал пример и подтик в тая посока. Опитът на толкова изстрадали бъл-
гари е бил налице – трябвало е само писателското перо да пристъпи към 
дело. Празнината в тоя случай бива запълнена от Драган Цанков, който в 
1874 г. поднася на българския читател в превод от френски „Тъмниците 
ми“ от Силвио Пелико63. Спомените и изповедите на италианския автор 
биват посрещнати добре у нас. Всеки страдалец е намирал в тях страни-
ци от своя живот. Любен Каравелов обаче, който изобщо цени, като „по-
лезна в много отношения“ книгата на С. Пелико, не е доволен, може би 
с оглед на политическите условия в България, от нейния основен дух. В 
нея „не съществува нито оная човеческа самонадеяност, нито оная велика 
гордост, нито оная свещена борба, нито онзи величествен разум, които 
увеличават човеческите действия пред нашите очи... Във всичката исто-
рия на „Тъмниците ми“ ние виждаме слабохарактерно същество, което 
се покорява на своята съдба и което не иска нищо друго, освен наивно 
съчувствие даже и от онова човечество, което е било главната причина 
на неговите страдания. По мнението на здравата философия, човекът е 

 62 Б. Йоцов е прав в това твърдение, защото единственият друг затворнически текст през 
Възраждането са мемоарите „Неповинен българин“ на Г. С. Раковски, написани през 
1854 г. Но тези затворнически мемоари също не оказват въздействие върху мемоарис-
тиката на Възраждането, както и „Из мъртвия дом“, защото са публикувани през ХХ в. 
Вж. М. Арнаудов. Г. С. Раковски. Автобиография и мемоари. (с портрет на Раковски). 
Библиотека „Българска книжнина“ № 6, София , 1925 г. (бел. ред).

 63 Силвио Пелико (Silvio Pellico) (1779 – 1854) – италиански писател, журналист и общест-
вен деец. Представител на италианския романтизъм. Участва в Карбонарската револю-
ция (1820, Неапол), обвинен е и осъден на смърт, по-късно присъдата му е заменена с 
15 години карцер в крепостта “Шпилберг”, Моравия, откъдето излиза през 1830 г. През 
1832 г. той издава мемоарите си “Моите затвори” (“Le mie prigioni”), които се посрещат 
с огромен успех и са преведени на повечето европейски езици. Др. Цанков превежда 
“Тъмниците ми” по предложение на настоятелството на дружество “Промишление” 
чрез посредничеството на френски превод “Mes prisons”на Пиер-Леон Лезо. Написва 
обширен предговор, в който дава и цитати от бележките на френския литературовед 
Сен Марк Жирарден към превода на Лезо (бел. ред.).
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свободен в своите действия и предприятия, следователно той требва и да 
отговаря за своите грешки. Провидението, както и съдбата, се не месят в 
нашите прегрешения“ („Знание“, Букурещ, г. I, 1875, бр. 2, с. 31). Занимлив 
отзив, който хвърля светлина и върху „Из мъртвия дом“. По-късно вече 
подхванатата от Каравелов посока се оживява. Светослав Миларов със 
„Спомени от цариградските тъмници“(1881)  г., Константин Величков с 
„В тъмница“ (1900), Захарий Стоянов със „Записки по българските въс-
тания“ (1884–1892) и отчасти Стоян Заимов с „Миналото“ (1884–1888) – 
изясняват с фактичността и искреността си преживяванията на българ-
ския затворник, дават богат материал за наблюдение и изследване. Не 
споменаваме други автори, например като Ив. Евстр. Гешев или Кръстю 
Раковски, защото техните спомени не стоят в органическа връзка с бъл-
гарската литература. Тия спомени не са упражнили никакво въздействие, 
близко или далечно, върху българската художествена или обществена 
мисъл, не притежават някакви по-определени литературни достойнства, 
не се намират в отношение с творения от естетична стойност или с из-
вестна творческа дейност. Тяхното значение се пренася в друга област. И 
то дотолкова, доколкото има значение съответната личност. Посочените 
по-горе автори все имат, най-малкото, по-дълбока връзка с българската 
литература – пряко или косвено. Техните имена бележат едно развитие, 
изясняват една или друга тенденция. Може би, малко в сянка, в сравне-
ние с другите, стои Светослав Миларов. Но, все пак, той не е случаен чо-
век за българското литературно творчество. При това неговите спомени 
имат своята стойност. Най-значителен и най-ценен от всички в случая е 
Захарий Стоянов. Неговите „Затвори“ увличат с изложението, със зани-
мателната произшественост64, с отношението му към лицата и събитията, 
с непринудения си жив, колоритен стил. Нему вярвате, дори и когато ня-
мате чувството на истинност или вероятност. Качествата на разказвача и 
на стилиста допълнят личността. Стоян Заимов печели предимно с изпо-
ведния тон, със стремежа си да бъде точен, да не изневери на паметта си, 
и обратно – паметта му да не измами писателя. Величков, който има та-
къв богат опит, не успява да даде стройна, смислена композиция, да внесе 
топла, сърдечна струя, да разгъне по-определена мощ на повествувател. 
Събитията, толкова важни за нашата история, са прошумели и отминали, 
без да оставят по-трайна следа – в душата на автора, в съкровищницата 
на българската литература. Диарбекир и Април, 1876 г., така естествено и 
символично съчетаващи се, не намират в българската мемоарна литера-
тура величествени паметници. Тях ние по-скоро чувстваме в страниците 
на художествената мисъл – в „Под игото“ и в „Кървава песен“ на Вазов 
и Славейков. С оглед на събитийно ценното, на историческия момент, 

 64 произшественост – събитийност (бел. ред.).
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спомените на Стоянов, Заимов и Величков имат несравнимо по-голямо 
значение, отколкото спомените на Каравелов. На тримата не можем да 
отречем и литературни достойнства. В тая посока те са по-интересни 
и по-ценни от Каравелов. Светослав Миларов стои по-близко до Кара-
велов. И двамата излагат преживявания и приключения, които засягат 
повечето лично тях. Не си поставят по-широк план за изпълнение. „Из 
мъртвия дом“ на Каравелов заема сред всички тия творения особено мяс-
то със своя дух и стил. И най-беглото сравнение ни навежда на тая мисъл. 
Каравелов иска да поучи, да настави. Да отрече една действителност. И 
всичките му усилия на писател са насочени към тая цел. Изхождайки от 
своите страдания, прави опит да проучи последствията от въздействието 
на затвора върху човека. И стига до убеждението, че затворите са една 
обществена рана. Издигайки се като личност, писател и народен работ-
ник над всички отбелязани мемоаристи, той дава първия ропот в нашата 
литература, като застава на хуманно и социално становище, срещу един 
недъг, който е петно за европейската култура. И се врежда65 между всич-
ки ония люде на добрата воля и чистото сърце, които мечтаят и се борят 
за нравствено съвършенство на човека, за обществено преустройство, за 
повече правда и човечност на земята.

 65 врежда – нарежда (бел. ред.).
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Български писатели: Живот, творчество, идеи.  
Т. 1–6. Под ред. на М. Арнаудов. София, Т. II, с. 105–172.

ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ1

I Време и среда. – Търново и Трявна. – Отхрана. – Сеятел на просве-
та. Херой на деня. Скитничество. – Първи опити. Черковнославянски, 
сръбски и гръцки образци. – Общ поглед. – ІІ. Подем през 50-те и 60-
те години. – В Трявна и Търново. – Заседяване и безпокойство. – „Бас-
неник“ и „Смесна китка“.  – Приноси за българската народоука. – Пое-
тически откровения. Руско влияние.  – Поетически романтизъм. Певец 
на мечта и притома. – Песнопойки. Гръцки и турски образци. Еротичен 
витализъм. – Сатира и хумор. Ироник на делничната действителност. – 
Календари. – Поетическо изкуство. – Победа на поета. – III. В Цариград. 
Неспокоен живот. – Издания за народа. – „Гайда“ (1863–67). – „Македо-
ния“ (1866–72). – Национален въпрос. Воин на народностно самосъзна-
ние. – Качества на бореца.

I.

Време и среда.  – Първите зари на XIX век в Европа, след Великата 
френска революция през 1789 г., се свързват с обща духовна вълна на де-
мократизъм, национализъм и идеализъм, която не можа да възпре нито 
Виенския конгрес през 1815 г., макар и тогава още слаба, нито оръдието 
на Метерних – Свещеният съюз, защото от началото на второто десети-
летие, когато тя се вече засиля, безпокойствата почват да разстройват по-
литическите планове на реакцията. От 1820 година пламват революциите 
в италианските кралства, през 1825 г. избухва бунта на декабристите в Ру-
сия, през 1830 юлската революция в Франция, през 1830–31 г. въстанието 
в Полша. Тия събития не остават съвършено чужди за Балканите. През 

 1 Препечатваме студията от публикацията ѝ в “Библиотека “Български писатели”. Т. II.
  Под ред. на Н. Аретов. Варна: LiterNet, 2004 (бел. ред.).
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1821 г. се начева борбата в Молдова и Морея за гръцката свобода. През 
1828–1829 Русия, която от 1699 г. се живо интересува от въпроса за проли-
вите и Цариград, води война с Турция, на която налага, между другото, да 
признае независимостта на Гърция. След размирията през 1804–1815 г. в 
Сърбия, в западните български краища, в Пирот, Ниш, Берковица, Видин 
избухват въстания – през 1841, 1842 г., 1851 г. Но не успокоила се от пър-
вите трусове, Европа бива изненадана от кървавата 1848 г., от такова го-
лямо значение за държавния и политически живот на Франция, Германия, 
Австрия и Италия. Бихме казали политически романтизъм, който се съ-
провожда от фолклорен, литературен, философски. Време, което изди-
га на политическия небосклон имена като Шатобриан, Ламартин и Юго, 
Байрон, Шели, Дикенс и Валтер Скот, Хьолдерлин, Новалис, Фр. Шлегел 
и Клайст, Леопарди, Манцони, Фосколо и Силвио Пелико, имена, които 
изразяват най-добре новия дух на Европа. Тоя романтизъм е от особено 
значение за страни под чужд политически гнет  – като Италия, Полша, 
Чехия, Хърватско и пр. Той добива при това особен смисъл, защото се 
свързва със съдбата на народа, става двигател на неговата пробуда и въз-
мога, живо огнище на неговото национално самосъзнание. В славянските 
страни той се свързва с особени движения – коларизъм в Чехия и Сло-
вашко, месианизъм в Полша, илиризъм в Словения и Хърватско. Адам 
Мицкевич, Юл. Словацки и 3. Красински, Ян Колар и Фр. Палацки, Л. Гай 
и П. Прерадович и пр. говорят ясно за романтиката на славянската душа. 
Славянският романтизъм, романтизмът на поробените славяни, покрай 
строго художествените проблеми, има и чисто практически, свързани с 
участта на народа, като разработва със значителна дълбочина ония мо-
менти от западния, които са по-плодоносни за идеята на възкръсващата 
родина, най-вече култа на народа и на народното творчество, култа на ис-
торическото минало, раздухва стремежа към национална индивидуали-
зация, вярата в предопределената историческа мисия на племето.

Петко Рачев Славейков, вторият син на Рачо Казанджията, се ражда в 
навечерието на национален подем, на 17 ноември 18271 г. в Търново при 
управата на Абдул Меджид (1823–1861), сиреч, когато умира Бетховен, 
три години след смъртта на Байрон, пет години преди да умре Гьоте. И 
живее във време, когато има за връстници почти или за съвременници 
люде като Ернест Ренан, Спенсер, Вагнер, Верди, Юго, Дикенс, Толстой, 
Достоевски и пр. А това е време, от 1829 г. насам, в която Юрий Иванович 
Венелин обнародва в Москва книгата си „Древние и нинешние болгаре“, 
когато нашата литература бавно, но неотвратно се разраства под знака 
на романтизма. До средата на века тя, която е от извънредно значение за 
формирането мирогледа на Славейков, може да се гордее, като се почне 
дори с „Рибния буквар“ от 1824 г. на Берон, с трудовете на Неофит Рилски, 
Христаки Павлович, Райно Попович, Н. Бозвели, на Априлов, К. Фотинов 
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и Богоров – било от учебно-педагогичен характер, било от историчен или 
филоложки, всички обаче в служба на националното съзнание. Издадени-
те през 1835 г. в Крагуевац книги „Болгарска граматика“ и „Славено-бол-
гарское детоводство“, и създадените през 40-те години „Просвещенний 
Европейц“ и „Мати Болгария“, както и „Българските книжици“, „Денница 
новоболгарского образования“, „Дополнение к книга Денница“, „Мисли 
за сегашното болгарско учение“, дори и „Землеописание“ и „Любословие“ 
на К. Фотинов, като не броим „Христоития“ на Райно Попович от 1837 г., 
както и другите трудове на Венелин, това са изворите, домашни, на бъл-
гарската мъдрост тогава. Трябва да добавим само, че традицията на про-
свещенството, на Паисий и Софроний, които с делата си живеят още в 
сърцата на поколението тогава, е жива.

Търново и Трявна. – С тия два града П. Р. Славейков се свързва нераз-
лъчно и то така, че и днес дори скъпо пазят спомена за него. Тук крепнат 
първите сили на поета. Преди всичко те действуват върху младия юноша 
със своята хубава природа, с гордия Балкан. А общоприето е вече мне-
нието, че Стара планина, крепост на българския национален дух, е дала из 
своите пазви най-много борци, с перо и с меч, за свободата на родината. 
Затова както търновци, така и тревненци са се отличавали с буден и неза-
висим дух, с предприемчивост и решителност, със смисъл за национал-
ни традиции и с чувство за народни правдини. Още повече, че Търново, 
като стара столица, е имало обаяние с миналата си слава върху целия тоя 
край от Североизточна България, в който бихме могли да включим Горна 
Оряховица, Дряново, Габрово, Елена, Севлиево дори – все будни селища 
тогава. Колкото и да е лишено от стари паметници, Търново все говори на 
душите със спомените, преданията и легендите, които възкреси по-късно 
Иван Вазов с „Легенди при Царевец“, за черквата „Св. Четиридесет мъче-
ници“, за Хисаря и Трапезица и пр. Тая историческа слава може би не е без 
значение, че от XV век на Търново се гледа като на символ на българската 
независимост. В края на XVI век Соркочевичевци, дубровнишка фами-
лия, подтиква населението в тоя край към въстание. През 1598 г., когато 
Сигизмунд Батори, по молбата на Павел Джоржич от Дубровник, с тър-
говска къща в Провадия, нахлува в Турция и стига до Разград, българите 
повдигат въстание в Търново, като провъзгласяват Шишман III, мним по-
томък на Шишмановци, за цар на България. По-късно, през 1829 г., капи-
тан Георги Мамарчов е в заговор за въстание в Търново, което се осуетява 
от руските войски, които обграждат заговорника в Сливен, като оставят 
населението от търновския край да бъде избивано, мъчено и изтезава-
но от изгонените из Крим татари и черкези. Но през 1834 г. търновския 
търговец Велчо Атанасов, в споразумение с Георги Мамарчов, подбужда 
духовете в Елена, Габрово, Горна Оряховица, Лясковец, като възнамерява 
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да прогласи въстание в Търново. Но заверата на Велчо бива разкрита, Ма-
марчов бива заловен в Плачковския манастир 1835 г., намиращ се между 
Търново и Елена, за да бъде заточен на остров Самос, дето през 1846 г. 
намира покой немирния му дух. Около двадесет години след Велчовата 
завера, през 1856  г., Никола Филиповски, шивач на модерни облекла в 
Търново, раздвижва пак същия край, събира около 300 души дружина и 
дига бунт, за да се дадат религиозни права на българите, да се създаде 
българска църква и войска, да се намали данъчното бреме и пр. По-късно 
Търново знае доста добре печалната съдба на Хаджи Димитър и Стефан 
Караджа през 1868 г., и на Бачо Киро през 1876 г. Тоя буден край, който 
отваря в Габрово през 1835 г. първата българска гимназия, с любородна 
и здрава интелигенция, повежда доста рано борба, след поведената през 
1833 г. в Скопие, за духовна независимост. Търново, митрополитско се-
далище, недоволно от Иларион и Панарет, твърдо преследва от 1839  г. 
своята цел – да има български владика и то Неофит Бозвели. Когато му 
пращат от Цариград Неофит Византийски, грък, а Н. Хилендарец на-
значават за протосингел при него, то негодува. Тоя протосингел, както 
е знайно, брани епархията срещу произволите на владиката, докато през 
1841 г., наклеветен от него че е размирник и престъпник, бива изпратен 
на заточение в Атон, отдето през 1844 г. избягва, за да поведе борбата за 
независима българска черква. Търновци не смущава дори злата съдба на 
Неофит Бозвели, заточен наново през 1845 г. в Света гора и намерил там, 
през 1848 г, своята смърт. Борческият дух на тоя българин свързва по та-
къв начин първите си дела със стария престолен град.

Отхрана. – Бащата на П. Р. Славейков, участник във Велчовата завера, 
макар и с голяма челяд, оставя сина си, виждайки неговата любознател-
ност, свободен от занаят, за да се предаде на наука. Тоя здрав българин, 
чието потекло произхожда от Якоруда, Разложко, с весело сърце, песно-
поец и гуляйджия, учи сина си още в Трявна навярно, а после в Търново, 
в килийно училище, 5 години, до 1837 г. Тук Славейков пише думите на 
паникида, учи черковнославянски буквар, часослов, псалтир, апостол, 
евангелие, обаче не е могъл да усвои това образование, налагано с бой, за-
щото самите учители не били подготвени добре. После, като става ученик 
в гръцкото училище на Панайот Йоаниди, по-късно български владика в 
Букурещ, Панарет Рашеев, дето се увлича от гръцката образованост, но 
другарите му го заставили да го изостави, за да не се погърчи, той постъп-
ва в турско училище, но и него напуска, от страх пък да не го потурчат. 
Това трае до 1841 г. От Търново 1842 г., есента, той отива с Хр. Драганов в 
Свищов да следва в училището на Емануил Васкидович и Неофит Бозаели, 
отдето излиза през 1843 г. новобранец на Неофит. Тук е ученик и Драган 
Цанков. Ем. Васкидович го кара да се залови отново със славянска грама-
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тика, но той, познавайки я добре, предпочита да се ползува от библиоте-
ката на учителя си и с гръцки книги да изучава гръцки език. Завръща се в 
Търново през 1843 г., но по-късно, през 1848 г., отива във Видин, за да се 
прехвърли в Сърбия или Австрия, жадувайки за по-високо образование. 
Не успял да постигне своята задача, той идва в Елена през 1849 г., в „дас-
калоливницата“, училището за учители, на Никола Михайловски, бащата 
на Стоян Михайловски, завършил историко-филологическия факултет в 
Москва. Там, дето бил и Драган Цанков, той се увлича и от преподавани-
ята на Ив. Н. Момчилов, по-сетне автор на българска граматика. Но скоро 
напуска това училище – и така се завършва изобщо образованието на П. 
Р. Славейков. Без съмнение, това учение и възпитание на любознателния 
юноша, почиващо изключително почти върху богослужебни книги и жи-
тия на светци, създава у него приемник на черковнославянския мироглед. 
У него се изработва чувство на богобоязливост, внушавано и от втората 
му майка, набожна и суеверна, която много го обичала и го гледала като 
своя рожба. Така можем да си обясним защо той, познавайки „Неделни-
ка“ на Софроний, произнася хубаво слово във Враца, в черквата „Св. Въз-
несение“, и защо изобщо взема участие, като учител, в черковната служба 
в различни селища. От детинство обича да ходи в манастирите, особено в 
Присовския, между Търново и Килифарево, дето през 1848 г. бива погре-
бан баща му, поминал се от холера. Тук той се рови по тавана на черквата 
„Св. Архангел Михаил“, разрушена от невежи калугери през 1858 г. Никак 
не е чудно, че при тая най-висока у нас за времето си черковнославянска 
култура и при особеното положение, което заема духовенството тогава, 
той иска да стане монах. Дори през 1842 г. избягва в тоя манастир, отдето 
го извежда баща му. А по-късно, през 1848 г., той пребивава по дълго в 
Троянския манастир с желание да се покалугери, но видял несгодите и 
страданията на един стар монах, бива спасен от расото. Може би и под 
власеницата би забило сърце, което би копняло да служи на своя народ. 
Трябва обаче да се отбележи и друг момент в неговото образование, свет-
ски, макар и незначителен, макар тогава и присъщ на килийния мироглед. 
Това е историческата традиция. Още през 1842 г. бащата на поета, като 
вижда неговата наклонност да стане монах, му дава да прочете в ръкопис 
Паисиевата история. Според признанията на Славейков тая история го 
захранява от монашество. Освен това през 1842 или 1843  г. Славейков 
преписва една история, по-кратка от Паисиевата, с която той се сдобил 
по-рано, през 1842  г., от Еленския ѝ препис, история, с „някои работи 
повече“, донесена от Константин Фотинов, който това време навестява 
Търново, за да събира спомощници за своето „Общое землеописание“ 
(Смирна, 1843). От историята на Фотинов и на Паисий, Еленския препис, 
заедно с Хр. Драганов, той съставя една в два екземпляра. Единия праща 
на едного да се печата във Влашко (навярно той попада в ръцете на Апри-
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лов, който не остава доволен от него), а другия, като отива да се учи в Сви-
щов, на учителя Христаки Павлович Дупничанин, с молба да го прегледа 
и да го напечата. И наистина, тая история преработена, излиза от печат 
през 1844 г. в Будим, под име „Царственик или История славяно-болгар-
ская“. Историчното съзнание у Славейков буди друг деятел – Ив. А. Бо-
горов. Кога се среща Славейков с него, не може да се установи точно, но 
оправдано е да се предполага, че ще е било към 1848 или 1849 година. 
Богоров събужда у него интерес, или по-право, разкрива му значението 
на ръкописите и старопечатните книги. Когато той го запитва дали знае 
някъде стари кожени книги, Славейков си спомня Присовския манастир, 
дето като 10-12 – годишно дете е късал листове от ръкописи, за да ги дава 
на монасите да увиват сланина на ратаите, или пък за своя радост – зара-
ди образите и краските. Намира само два листа пергаментни, които пре-
дава на Богоров, два-три ръкописа, една печатна книга от Венеция. Тогава 
бил учител и мислел, че само на кожа писаните книги са потребни. Това 
е, казва за грубото си невежество Славейков, „простота хуже юродства“. 
През 1850 г. отново отива в манастира, но не намира вече нищо. За на-
растването на неговото културно съзнание не малко допринасят и други. 
Той си доставя книги за прочит от библиотеката на Габровското училище. 
Така, още през 1846  г. по някоя свещена история, историята на Йован 
Раич, на Юрий Ив. Венелин, някои трудове на Априлов. Какво е било от-
ношението на Славейков към двамата български будители личи от еле-
гиите, писани по повод смъртта им, печатани по-късно в „Смесна китка“. 
През 1847 г., като учител в Севлиево, той се запознава с „Биографии на 
знаменити люде“ на Плутарх, със съчиненията на Доситей Обрадович, 
с „Илиада“ на Омир. Няма съмнение, че срещата на Славейков с първи-
те тогава деятели на българската пробуда, както и запознаването му със 
съчиненията им, както и с трудовете на тия, които знае по име, указва 
най-благотворно влияние за закрепването и разрастването на неговото 
национално съзнание.

Сеятел на просвета. Херой на деня. Скитничество. – С това свое 
образование П. Р. Славейков става един от най-будните хора на своето 
време, макар че от тогава, когато се подготвя в чужбина по-издигнат 
интелигентски кадър, който се представя от люде като К. Геров, Захари 
Княжески, Н. Катранов, С. Филаретов, Д. Чинтулов, отец Натанаил и др., 
почват да се явяват в страната българи с по-висока култура. Едва излязъл 
през 1843 г. от училището на Васкидович, П. Р. Славейков тръгва да търси 
учителско място, понасяйки жребия на просветен труженик. Но поради 
ненавистта на търновския владика Неофит, задето му извадил подиграв-
на песен, който има за свои сподвижници секретаря си Костаки Мегавули, 
Агапий, Врачански митрополит, поп Танас, владишки наместник в Пле-
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вен, и Паисий Софийски, както и поради невежеството на някои селски 
чорбаджии, той бива преследван, до края почти на 1849 г., от някаква зла 
съдба. Естествено, при такива условия и при липса на материални сред-
ства, той няма възможност да работи над себе си и да възмогва духовно. 
Така, стоял два месеца, през 1843 г., учител в Търново, Долна Махала, и 
познал щастието да спи една нощ в митрополитския курник, той бяга в 
Килифарево, в началото на 1844 г., за да бъде заставен през пролетта на 
1845 г. да се раздели с него. Същата година отива в село Дебелец, дето 
учителствува около един месец, после за две седмици в с. Кованлък, в Це-
рова Кория за три-четири месеца, в Лясковец за неделя, най-после в Бяла, 
дето престоява около три месеца, мислейки че не ще го стигне злобата 
на Неофит. Но от там бяга, спира в село Пиперково, без да се застоява, 
защото не се спазарява, стига в Свищов, с надежда да се заседи, обаче 
скоро се връща в Търново през Михалци, дето има случай да чуе от селски 
първенец, че не бива да иска по-голяма плата от общинския говедар. След 
шест месеца скитнически живот той вижда едничък за него отворен път – 
казанджийската работилница на баща си. И наистина, през 1845–46  г., 
той престоява една зима в Търново, 18–19 – годишен вече, изпича занаята 
на казанджийския чук, но поради свада с едного от работниците избягва 
от родния си град, с надежда пак да търси прехрана с учителско слово. 
И ето, през 1846 г. става учител в Севлиево, дето десет спокойни месеца 
благоприятствуват за неговото самообразование. През 1847–1848 г. е в 
Ловеч, като се предава – година и половина – на усилена книжовна дей-
ност. Но от тук почват пак нови безпокойства. През 1848 г. се главява за 
учител в Плевен, после, само за три месеца, във Враца и в Берковица, дето 
получава триста гроша от Паисий само да се махне от града. Отишъл във 
Видин през 1848 г. с намерение да продължи образованието си в чужда 
страна, той се връща, по молбата на майка си, която дохожда да го търси 
чак в Плевен, в Търново, за да се прибере през 1849 г. в Трявна, с която не 
се разделя, макар че от Враца, както му обещали преди първенците, идват 
пратеници да го канят за учител, тъй като Агапий бил вече мъртъв.

Това скитничество на младия Славейков, колкото и неблагоприятно 
за неговата културна възмога, се оказва доста благотворно за него. Пре-
ди всичко той разширява своя кръгозор, срещайки се с разни хора, дори 
и с маджарски емигранти във Видин след революцията през 1848 г. Той 
има възможност да изучи географията на своята страна, да се запознае 
с нейния бит и фолклор, с езика и психологията на своя народ. Не е без 
значение, че във време на своите даскалски приключения той получава 
от средата на простия народ първите подтици за книжовна дейност. Ко-
гато дядо Колю, прислужник в Неофитовата митрополия, му казва, като 
затворник в курника: „Да би мирно седяло, не би чудо видяло“, хрумва 
му да събира поговорки и пословици. А когато дядо Драган, кръчмарят 
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в Пиперково, му разказва в късна нощ на цветист и жив език за изгоре-
ните от гърците български книги, за изтребването на всички книжовни 
българи, за гоненията на българските монаси в манастирите, у него се 
поражда мисъл да се посвети на писателска дейност. Тия скитания ста-
ват причина да се усложни неговия душевен живот, като преживява раз-
нообразни състояния, да се засили у него чувството на реакция не само 
срещу Неофит, но и срещу гърцизма изобщо, да се изработи враждебно 
настроение срещу самонадеяното и невежествено чорбаджийство, да се 
породи у него воля да работи за простия народ, за средата от която той 
излиза. Така полека се освобождава и от черковнославянския мироглед, 
доближава се към начина на мислене и разбиране на масата, земеделска 
и занаятчийска, домогва се до народната мъдрост. Тук трябва да търсим 
корените на неговия естествен демократизъм. Най-после, трябва да при-
знаем, че в гоненията и страданията той свиква от малък да не се отчайва, 
да преодолява спънки от разнообразен характер, да наблюдава умно и 
да съобразява бърже, да свиква на търпение и постоянство на лишение 
и умора, за да се кали твърдата воля на един честен и доблестен воин, от 
който страната тогава има най-голяма нужда.

Първи опити. Черковнославянски, сръбски и гръцки образци. – 
Няма никакво съмнение, че ранното творчество на П. Р. Славейков, което 
продължава до 1849 г., собствено до 1850 година, е било доста обилно, 
ако се съди по това, че негови ръкописи биват погълнати от Цибра, ко-
гато той пътува от Плевен за Видин, и от Дунава, когато се завръща при 
Никопол, през 1848 г. Наистина, скрива се така образа на поета. Но все 
пак, от тия работи, които знаем или за които имаме сведения от самия 
него, можем да очертаем профила на младия поет. Макар П. Р. Славейков 
да мисли, че разказите на дядо Драган предизвикват у него умисъл да се 
посвети на писателско звание, всъщност той определя своя път, макар и 
неосъзнато, още като ученик, когато по подражание на някои свои учите-
ли, като Петър Давидов, стихоплетствува. Тези опити – без израз и ми-
съл – са само илюстрация за поетическата безпомощност на българина 
тогава. Първите му работи, когато става вече учител, са от разнообразен 
характер, ала все пак те могат да се сведат, с оглед към настроенията на 
времето, към няколко посоки.

Преди всичко – най-силно трябва да избие неговата черковнославян-
ска образованост. За това най-хубаво говори печатаното след смъртта на 
поета (сп. „Библиотека“, Пловдив, г. Ш. кн. 15) „Житие светаго Теодора“, 
писано около 1844–45 г. по образец на „Житие светаго Алексия человека 
Божия“ (Будим, 1833) на Константин Огнянович. Това е един среднове-
ковен епос, добре разработен в европейските литератури, който лесно е 
могъл да увлече въображението на черковно набожния поет, – дето целта 
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е да се посочи преди всичко благочестивия живот на светеца, отрекъл се 
от сладостта на тоя мир зарад живот блажен, а не да се разкрие една пое-
тическа прелест. Подчертава се християнски мотив, в духа на агиограф-
ската литература, за да се изтъкне божията милост. Когато е дори казан-
джия, Славейков все работи – преписва дамаскини, сказания, завършва 
през 1845  г. почнатия още в Килифарево „Акатист на св. Йоана Злато-
уст“. Това време, може би и по-късно, създава нестигналото до нас дело, 
имайки за образец Йеремиевия плач в Библията, „Плач на Търново и на 
Търновската патриаршия“, дори и „Страшното съдовище“, печатано през 
1852 г., но писано навярно преди да се установи в Трявна, дето се разкрива 
– с краските на едно смело въображение, съда над мъртвите при Второ-
то пришествие. Пак средновековен мотив, който една черковна традиция 
може да поддържа, завещан може би и от апокрифната или дамаскинска 
литература. Тоя момък живее с представата за личния Бог, за неговата 
вечност, с образите и виденията на онова религиозно съзнание, което 
е проникнато от божията неконечност, любов и мъдрост, с деянията и 
делата на християнските мъченици, апостоли, отци и светци, отричащи 
земния свят за вечен живот. Тия редове показват, че П. Р. Славейков ще е 
бил в общение с рационализма на сръбската книжнина, дето стихоплет-
ството – сухо, тромо и безлично, трябва да разкрие или да обработи една 
християнска нравствено-религиозна тема.

В тоя дух се движи П. Р. Славейков и в ония съчинения, които имат 
исторически характер. Те са първото начало на освобождение от школ-
ската мъдрост на времето. За това му помага доста библиотеката на Ем. 
Васкидович, човек с елинско образование. Паисий и Венелин дават крила 
на неговото въображение. А когато се запознава около 1846 г. с Омиро-
вата „Илиада“, обикнал я, и чел я навярно на сръбски или руски, от която 
дори печата през 1881 г. в „Наука“ превод на част от първа песен, култът 
към силната, хероична личност у него е подготвен. И става смесица, по-
върхностна, между класицизъм и романтизъм. В Севлиево той започва 
и довършва в Ловеч, 1847 г., поемите „Крумиада“, над която се връща и 
през 1853 г., ако се съди по негово писмо до Н. С. Палаузов, и „Самуилка“, 
и двете погълнати от водите на Дунава. В тия поеми, според думите на 
Славейков, се възпяват подвизите на Крум и Самуил, по всяка вероят-
ност с антигръцки замисъл на исторична основа, може би в духа и стила 
на нашите първи стихотворци, макар и с по-богато съдържание. Важното 
е, че историческата традиция в нашата поезия, подхваната от Д. Попски 
от 1813 г., намира у Славейков веднага верен последовател. Навярно нему 
не са били чужди някоя от опитите преди него в тая посока. В тоя дух е и 
стихотворението „Първа здравица“, печатано по-късно и сигурно попра-
вено, преведено през 1848 г. из Андрей Качич-Миошич от сбирката му 
„Razgovor ugodni naroda slovinskoga“ (1756), ако не го е срещнал в Елен-
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ския препис (1784) на Паисиевата история, под заглавие „Песня о царя 
Оруна и царя греческаго Никифора“. И това стихотворение има тенден-
ция проти[во]гръцка: възпява се подвига на Каран, който пие вино с че-
репа на Никифор.

Същата тенденция лежи и в ония творения, които имат по-определен, 
не книжовен, а реален повод, свързани пряко с настроенията на българ-
ската действителност през 40-те години. Още през 1843  г., като учител 
в Долна Махала, Славейков написва „Прославило се Търново“, стихо-
творна сатира против местните владици Панарет и Неофит, която стига 
по препис до последния. Тя е от значение, не само защото се свързва с 
определен момент от нашия духовен живот, когато от низшето съсловие 
се подхваща настроение против гръцкото духовенство, за да се разрасне 
после в упорита борба между два народа, не само защото разкрива едно 
качество на духа у автора, но и защото в нея за пръв път се използува 
размера, ритъма и похватите за изображение на народната песен, когато 
до това време само Венелин през 1835 г. и Ив. А. Богоров през 1842 г. са 
ѝ отдали необходимото внимание, без да е създаден още култа към нея. 
Омразата срещу гърцизма, всадена у Славейков още от баща му, от Па-
исий, от търновското гражданство и от учението му в Свищов, намира 
и по-късно, в Ловеч 1847 г., израз в довършеното там „Огледало“, в кое-
то осмива гръцките владици в България, най-вече тия в Търново, Ловеч, 
Враца, София и Видин. Тая поема, която занася Славейков в Елена, когато 
отива да се учи при Михайловски, преписвана и разнасяна из Търновско, 
става причина, за да не се попречи на замисленото завладичване на Ила-
рион Михайловски от страна на Неофит, да напусне даскалоливницата. 
Тя всъщност разширява, усложнява темата на „Прославило се Търново“. 
Славейков особено добре познава интимния живот на ловчанския влади-
ка Мелетий, отношенията му с някоя си хубава гъркоманка Мариола. Тоя 
мотив по-късно, през 1863 г. подхваща Теодосий Икономов в комедията 
си „Ловчанския владика или бела на ловчанския сахатчия“. По инстинкт 
подетото наподобяване на народната песен от Славейков спира. Затова 
пък любовта му към народното творчество се изразява, още от 1844 г., в 
грижливо събиране на поговорки и пословици и така става един от пър-
вите у нас поклонници на народното творчество.

Най-после П. Р. Славейков говори за първия трепет на своята мла-
дост, колкото наивен и незначителен, за който можем да съдим от някои 
по-късни негови творби. Това са стихотворения, писани навярно още в 
Севлиево, но събрани в Ловеч, именно около сто „любовни и други от общ 
характер стихотворения“, както сам казва, „нагодени към познати гръцки 
и турски мелодии, под общо заглавие „Цветособрание“, които били пра-
тени за издание във Влашко, но се изгубили. Още в Севлиево, в началото 
на 1847 г., както може да се съди от негово писмо, съчинил тия леки песни, 
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като при това превежда 54 стихотворения от сръбски език, 212 от гръцки 
и от А. Христополу2, навярно из неговата стихотворна сбирка, която К. 
Фотинов през 1846 г. му подарява, 180 от турски – и изглежда, че са съби-
рани, още от 1843 г., когато го изгонва Неофит от Долна Махала. Сигурно 
това са били песни, още без поетически израз и без определена художест-
вена обработка, с наивно смел еротизъм и сладникав сантиментализъм, 
наложил се изобщо като една необходимост на възраждащото се у нас 
трето съсловие, което сещало тежестта на спахийството, паричната ари-
стокрация, чорбаджийството, а от друга страна – на гръцкото духовен-
ство – иска да се освободи, почувствувало се малко по-облекчено и да се 
порадва на живота, тъй както времето със своите веяния налага, особено 
на оная градска, лека младеж, която в песента намира средство да изрази 
своята радост от света. Трябва също да се прибави, че Славейков е давал 
изрази и на своите лични копнежи и желания.

Общ поглед. – П. Р. Славейков се формира като личност, нравствена, 
идейна и поетическа, още през 30 и 40-те, главно 40-те години на века – 
най-надеждните, най-плодоносни години за нашето Възраждане, когато 
се подчертава културната воля на нашето племе за духовна пробуда чрез 
просветна организация. Още тук той става верен отразител на своето 
време, долавя неговите основни тенденции, дори съдействува за крис-
тализация на негови културни идеали: интерес към българското минало, 
към фолклора, към народната реч. Но, от друга страна, тия първи опити 
ни дават възможност да догаждаме неговата личност, да схванем, ако не 
неговата поетическа природа, то основните посоки на културно-общест-
вената му и политическа дейност, някои от главните мотиви на неговата 
поезия. Тогава П. Р. Славейков все не може да се освободи от формалното 
влияние на сръбския рационализъм, но общо взето, по характера на свое-
то творчество, той е наивен романтик. През тоя първи период на своята 
дейност той свиква да понася и общи страдания, да вижда, че чрез мирна 
просветна дейност, при съдействие с турци, ще може да се развива на-
родът. Неговият патриотизъм тук се изразява в слаба форма, и то косве-
но – в любовта към българското народно творчество и в отрицанието на 
гръцкото духовенство. Но все пак хоризонта му остава доста ограничен, а 
дейността му няма обществен характер, но личен. Той още работи изклю-
чително за себе си, не го вълнуват по-високи национални идеали, макар 
да ги чувствува смътно в душата си. А П. Р. Славейков има това ценно ка-
чество, че умее да долавя пулса на своето време, има верен практически 
усет, а от друга страна, има жажда за самообразование, ревни да не остане 
назад от устрема на своя ден. Затова той винаги се развива – с работа над 
себе си. За нас е от особено значение тая негова дейност и тя непосредно, 
органически е свързана с по-нататъшното развитие на неговата личност.
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II.

Подем през 50-те и 60-те години. – Докато на запад, след 1848 г., се 
издига вълната на млада Европа, със силна реакция против романтизма, 
с реализъм в литературата, позитивизъм във философията, радикали-
зъм и социализъм в обществения живот, а в Русия се подготвят духовно 
60-те години, дето се обучават и пионери за България, у нас развитието 
не отива така бърже, литературата, която иска да догони западната, ос-
тава назад, дори до края на 60-те години, тя е все в духа на романтизма, 
както и в Сърбия, дори и в Полша, изобщо в угнетените страни, дето е 
повече необходим. Трябва обаче да се отбележи, че едно събитие от голя-
ма важност – Кримската война от 1853 до 1856 г. – избистря политиче-
ското съзнание у нас, буди надежди, но извиква и страдания, ала все пак 
издадения от Абдул Меджид през 1856 г. хатихумаюн отваря нов пролом 
на българските народностни въжделения, които завършват през 1860 г. 
открито с непокорство пред гръцката патриаршия. Заражда се движение 
за политическа свобода, антитурско, заедно с антигръцкото – за нацио-
нално обособяване в отделна черква. Така че 50-те и 60-те години отбе-
лязват едно усложняване на българския живот – стопански, политически 
и културен. От 1844 г., когато се основава „Любословие“, се подема бъл-
гарският печат. Появяват се вестници като „Български известник“, после 
„Български орел“3 на Ив. А. Богоров в Липиска 1846  г., „Цариградский 
вестник“, от 1848 до 1861 г. на Ив. А. Богоров и Ал. Екзарх в Цариград, 
„Мирозрение“ във Виена, 1850, на Иван Добрович, „Българска дневница“ 
в Нови Сад, 1857, и „Дунавски лебед“ в Белград, 1850, на Г. С. Раковски, 
„Български книжици“ в Болград, 1858, на Д. Мутев, „България“ 1859–1863, 
на Др. Цанкова, и „Турция“, в Цариград, 1862–1875, на Н. Генович, и пр. 
Тоя периодичен печат, който изразява различни възгледи и схващания, 
поддържа будно националното съзнание, съдействува да се изрази живо 
общественото мнение, изнася пред света, мимо неговата програма дори, 
българския национален въпрос. Освен това, сега се изработват идейни 
движения, разгарят се обществени и народностни борби, подемат се учи-
лищата и читалищата, които стават огнища на българския дух, създава се 
по-многобройна и по-добре подготвена интелигенция у нас и в чужбина, 
която радее за свой род. Най-после създават се културни центрове: на 
домашната интелигенция – Цариград, а тая, която е в чужбина – Белград, 
Букурещ, Браила, Болград, Одеса, Москва и др. Българската книжнина, 
която се твори и от емиграцията вече, все още остава без поетически ода-
рени личности. Първите опити в тая посока, като почнем от Д. Попски, с 
неговата ода на Софроний от 1813 г., и свършим със стихотворствата на 
Богоров или Сичан Николов, нямат художествена стойност. Само твор-
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бите на Найден Геров, главно неговата поема от 1845 г. „Стоян и Рада“, 
дето за пръв път, след „О, тамбуро, мусо сладкопойна“ на Ат. Ст. Кипи-
ловски, се употребя тоничен, сносен, дори на места благозвучен стих, мо-
гат да се схванат като начало на нашата поезия. Начало, което подхваща, 
непреднамерено, Д. П. Чинтулов, с печатаните през 1849 г. в „Цариград-
ски вестник“ на Ив. А. Богоров стихотворения „Изпроводяк на едного 
българина из Одеса“ и „Стара майка се прощава със сина си“, дето вече се 
долавя жива поетическа струя, несъмнена дарба, верен музикален усет, 
творчески нагон. А едновременно с Д. Чинтулов, който дава израз първо-
начално на индивидуални преживявания, прави несполучени опити Г. С. 
Раковски, едва по-късно вече през 1856 и 1857 г., с „Предвестник Горскаго 
пътника“ и с „Горски пътник“, губи своята историческа, патриотическа и 
фолклорна романтика в патоса на един революционен идеал. Всички тия 
поети, кой по-даровито, кой по-слабо, заглъхват след Кримската война, 
за да може да се издигне над тях, посочен от 50-те и 60-те години, П. Р. 
Славейков.

В Трявна и Търново. Заседяване и безпокойства. – Към края на 
1849 г. П. Р. Славейков става учител в Трявна, взел със себе си майка си 
и двете си сестри, покровителствуван от тамошните първенци Никифор 
Даскалов и поп Йовчо, летописец, като се застоява три години. Прежи-
вял някаква любов към поповата там щерка, мечтал да свие с нея, може 
би, семейно гнездо, ако се съди по някои негови писма, в първия месец 
на 1853 г. се венчава за имотна и хубава тревненка, дъщерята на тамош-
ния първенец Иванчо Райков, Иринка, като затвърдява така своето об-
ществено положение. Ненарадвал се още на новия живот, навярно поради 
съображения от материален характер, в края на 1853 г. отива в Плевен, 
дето става секретар на владиката Доротей, с надежда, че намира сигурен 
закрилник срещу Неофит. Но напразно. Там стои няколко месеца. През 
1854 г., месец август, той е пак учител в Трявна, за да почнат нови безпо-
койства. През 1855 или 1856 година става учител в Търново, в класното 
мъжко училище, дето престоява, може би, не без прекъсвания до 1862 г., 
като другарува с Никола Михайловски, директорът на училището, Кънчо 
Кесаров, възпитаник на Белградската духовна семинария, Н. Златарски 
и др. Но и в Търново не се заседява. През 1863 г. се връща в Тревна, по-
сле, същата година, става учител в Ески Джумая [днес Търговище], като 
дава на завършеното тогава ново училище име „Св. Седмочисленици“, без 
обаче да се задържи много тук, предполагайки, че може да бъде убит от 
страна на някои гъркомани. Затова, през 1864 г., след като прави опит да 
намери преподавателско място в Шумен, той отива във Варна. Престоял 
там няколко дена като учител, той се убеждава, че в тоя град, гдето гърци-
змът не е бил още добре изкоренен, не може да намери условия за дейност 
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и се връща в Трявна, като става учител, а после – в Търново, дето решава 
да замине за Цариград. Както виждаме, Славейков, макар и непреслед-
ван вече, не е могъл да се задоволи със заседнал спокоен живот. Но тия 
безпокойства му дават възможност, покрай другото, да се запознае с 
просветните деятели на оня буден на времето си край, между които са 
освен поменатите по-горе, и някои учители в Габровското училище, като 
Теодор С. Бурмов, Цвятко Недев, Христодул Костович. Така той може да 
има не само образци за подражание в педагогическата си практика, но и 
да поддържа своите книжовни интереси. Учителствувал около 13 години, 
ако не се вземат в съображение прекъсванията, той подготвя просветен 
кадър, толкова необходим за българския народ тогава, на когото по-ната-
тък разчита.

Басненик и Смесна китка. – Доколко Славейков е предаден на служ-
бата си да обучава и възпитава, до колко той е увлечен от просветния 
устрем на времето и до колко му влияе примерът на неговите предход-
ници, личи от тогавашните му книжовни занятия. В Трявна той приготвя 
три книги, които издава в Букурещ през 1852 г., а именно „Басненик“ или 
„Езопови басни“, „Смесна китка“ (свитък I) и „Песнопойка или различни 
песни, сатири и гатанки на българский език за увеселение на младите“. 
Вътрешният подтик да създаде първите две книги, желанието да помогне 
и той, като син, на „злочестата България“, се долавя от посвещенията как-
то към „Басненик“, така и към „Смесна китка“. Първата посвещава на Ма-
ринчо Петров от Плевен, радетел за българска просвета, който със своите 
разговори вдъхновява не малко Славейков за културен подвиг. „Смесна 
китка“ посвещава пък на Стоян Чомаков, известния по-сетне борец в Ца-
риград, при когото младият учител ходи в Пловдив да се лекува, – „за 
паметното му родолюбие и ревност към народното образование“. Бас-
ните на Езоп, нагодени по-рано от Софроний на български, наложили се 
в гръцки и сръбски училища като необходими при обучението, младият 
педагог превежда на чиста и хубава българска реч навярно от черковнос-
лавянски или руски (в края на книгата са обяснени много „руски“ думи с 
турски, като способ, наблюдател, излишно, извинение, нарочно, изобли-
чавам, средство, подражавам) и така дава полезно четиво на ученолюби-
вата младеж. Макар и да няма много спомощници, все пак тя достатъчно 
се чете. След Езоповите басни срещаме в стихове добре известните вече 
„Петел и алмаз“, „Щурец и мравий“, „Баба“, „Воденичар“, „Светливото чър-
виче“, оригинални и преводни басни от Крилов и Лафонтен. Служейки с 
тия творби на училището, Славейков неволно услужва и на себе си. Ми-
нал през школата на една източна мъдрост, той усвоява или по-право зат-
върдява в себе си навика към образно и алегорично мислене, от което не 
се освобождава до края на живота си. – „Смесна китка“, която почва със 
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стихотворения, с обръщения към децата да се учат, цялата почти, като 
изключим някои нейни „цветове“ (разделена е на „цветове“ – дялове), е 
посветена за школска употреба. Наивен, но искрен е Славейков в тая сти-
хова творба, в която сякаш се долавят ноти от посвещението на Найден 
Геров към „Стоян и Рада“:

На ти, дете,
китка цвете,
от ученье,
що не вене.* [1, 35]4

Затова и „Духовно прочитание“, „Примери добродетелни“, и „Науки и 
художества“, „Описаниия“, „Здравословия“, полезни, интересни, забав-
ни и поучителни четива, са нагодени само за децата, пък и за възрастни, 
на които културата не е била Бог знае каква, събирани от руски, гръц-
ки и сръбски, а може би и турски извори, освен български. Това е мал-
ка христоматия на тогавашното школско знание. Плод на Славейковата 
учителска енергия е и книгата му „Скратение на турската история според 
Н. Малуфа“, издадена в Цариград през 1857  г. Нагодена за българските 
училища, тя не е без патриотична тенденция, защото неведнъж се загатва 
в нея за българското славно минало. Но най-добре изразява поетът кул-
турния идеал на своето време със стихотворенията „Нова година“, „Век 
и глас“, „За София“, „За Враца“ – всичките в „Смесна китка“. Младият 
учител, който тук се съпричастява с даскалската поезия тогава, порицава 
тия, що не радеят за образованието на децата си, не се грижат за отваряне 
на училища, изтъква, че просветата е едничък залог за по-честит живот, 
призовава народа да се пробуди, за да покаже на света, че живее, че е вре-
ме вече да се тури край на мрака, като поучава в „Век и глас“:

О български заспали синове,
дечица, момци, вси млади и стари!
От сън станете, мъдрост ва зове –
венчан ще бъде, който че предвари.

Обществена дейност. – Това време Славейков не може да се освободи 
от своята лична вражда към митрополит Неофит, а и от нарастващото 
в околността настроение против гръцките владици. Най-после, него го 
блазни и Цариград. Освободен от Доротея през 1854 г., по свой почин, но 
не без знанието на владиката, през Трявна и Одрин той отива в Цариград 
с цел да работи за отзоваването на Неофит от Търново, но се връща през 
август с. г., без да успее да осъществи своята замисъл. Ала не се сломява 
неговата воля. През 1856 г. той отива отново в Цариград, заедно с други 
граждани, като представител на търновската епархия, пак да преследва 
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Неофит. Макар владиката да праща едновременно свои хора, български 
първенци, да отбият готвения му удар, Славейков успява да упражни със 
своето слово известно влияние, както пред Никомидийския гръцки мит-
рополит, така и в Ахкями Адлие, влияние, което му дава възможност ско-
ро след това да изчака Неофит в Цариград, отзован вече, и да му каже, не-
забравил неговата подсмивна закачка: „Хе, даскале, урала“, когато излизал 
от митрополитския курник, своя ироничен привет на победител: „Хош 
гелдин, деспот ефенди“! Но участието му в разгарящата се черковна бор-
ба става все по-дейно и живо. Запознал се през 1854 с Александър Екзарх, 
уредник тогава на „Цариградски вестник“, влязъл в сношения по-късно с 
Найден Геров, чиновник в руското посолство, с д-р Ст. Чомаков и др., П. Р. 
Славейков разширява връзките си с Цариград. Чрез него цариградските 
българи проверяват и настроението на народните маси. Затова го вижда-
ме да ходи, след 1856 г., още няколко пъти в Цариград, освен по свои, така 
и по „народни работи“, както казва сам. Така, през 1861 г., когато през май 
има събор, с 20 души представители, за да се разгледа въпросът за неза-
висима българска черковна йерархия, той се явява там като пълномощ-
ник на врачанския и севлиевския окръг. Пак това време, 1861 г, бидейки 
в близки връзки с Йосиф Соколски, когото познавал още като игумен в 
Габровския манастир „Св. Богородица“, и не без съдействието на Найден 
Геров, той придумва униатския епископ да отпътува една нощ от Цари-
град за Одеса, дето престоява кратко време, спомагайки така да се нанесе 
решителен удар на католическата пропаганда в България. Още повече, че 
откъсва и Драган Цанков, глава на униатите, от Цариград, взема го при 
себе си за помощник в Трявна, като му осигурява значителна за време-
то си руска парична поддръжка, с участието пак на Н. Геров. Разбира се, 
Д. Цанков недостоява учител, защото в Цариград все е трябвало да има 
още вожд. Виждаме, че Славейков, макар и далеч от средището на кул-
турно-обществените борби, не се задоволява да бъде само учител, да бъде 
само един от първите хора на своя край. Бавно, но твърдо, той се подготвя 
за по-широка дейност, която би имала значение за целия народ. Важното 
е, че още тук той има вече определено отношение към черковния въпрос, 
което би могло да се изясни така: против елинизма, както и против като-
лицизма и протестантството, – за православието, за светлата традиция на 
св. Климент, за духовното единство на българския народ. Разбира се, тая 
ориентация е руска, – но не по-малко и българска. Славейков не е могъл 
още добре да схване погледа на руската политика към нашата културна 
революция.

Приноси за българската народоука.  – И сега Славейков, запознат 
добре със своя край, както и с ония селища, през които минава за Ца-
риград, има възможност да разшири и обогати своите познания върху 
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народното творчество. Той живее с любов твърде присъща на времето 
си, но характерна и за него поради това, че тя не е плод на книжно увле-
чение, а на един здрав инстинкт, – да се търси в народа извор на свежа 
мъдрост. Своите изучвания, наблюдения, грижливи събирания той иска 
да сподели с други: и тук срещаме познатата вече воля, която изявява оп-
ределена личност. Така, още през 1855 г. в „Цариградски вестник“, дето 
сътрудничи и от по-рано, (бр. 255 и 922) той обнародва „Български на-
родни пословици“, „Български народни поверия и стари обичаи“, а през 
1859  г., в „Български книжици“, в течение на цялата почти годишнина, 
„Български народни притчи“. Освен това, чрез Цвятко Недев, учител в 
Габровското училище от 1839 до 1862 г., който имал връзки с някои оде-
ски българи, праща в Одеса 600 пословици и 100 песни, част от които 
императорската академия на науките в Петербург издава през 1855 г. в 
своите „Известия ІІ-го Отделения“ под наслов: „Болгарския песни. Сбор-
ник Петра Рачова Славейкова“. И пословиците си той вижда напечатани 
едва в края на живота си. Доколко Славейков ревниво събира плодовете 
на българския народен ум може да се съди от това, че същата година 1852, 
от 1851 до 1866  г. сам в преписка с българската коления в Одеса, пра-
ща на Николай Палаузов и Васил Рашеев хиляда пословици и сто песни, 
като към тях добавя после дванадесет песни от цикъла на Крали Марко. 
Изглежда, че от тях, както и от първите творения, са се ползували И. И. 
Срезневски, Г. С. Раковски, Огюст Дозон и Л. Каравелов, било направо, 
било от руски издания. Смисълът на тази събирателска дейност се крие в 
схващането, което принадлежи на фолклориста романтик, че в нравите и 
обичаите, в преданията и легендите, в песните и приказките е затворена 
народността. Гинат ли те, заедно с тях гине и българската народност. Още 
през 1858  г., в писмо до Раковски, той подхвърля идеята да се обходи, 
изучи и опише България от подготвен и даровит негов съотечественик. 
От друга страна, забелязваме още от 1852 г. стремеж у него да се изпол-
зува народното творчество за лично поетично дело. Той замисля някаква 
поема с главен херой Крали Марко. Тая негова страст не е случайна – тя 
съвпада по време с начеващия се разцвет на българския фолклор, който 
и днес се гордее с издадения през 1861 г. със средствата на Й. Щросмайер 
сборник „Български народни песни“ на братя Миладинови.

Поетически откровения. Руско влияние. – В Елена, през 1849 г., П. Р. 
Славейков получава ценен дар от Никола Михайловски – „Русская хрис-
томатия“ от Галахов5, третото ѝ издание от 1846 г. С руски автори той се 
запознава навярно и по-рано, чрез книги от библиотеката на Габровското 
училище. Във всеки случай те не са могли да го завладеят. Но още през 
1845 г. той има на ръка, ако се доверяваме на негово писмо, Кургановия 
писмовник6, който той превежда и приготвя за печат, без намиращите се 
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в него стихотворения, на следната година. Може би и първият му превод 
от руски език, стихотворението „Гроб“, което той обнародва през 1849 г. 
в „Цариградский вестник“ на Ив. А. Богоров, да е плод на неговото увле-
чение от тоя писмовник. Изглежда, че и да е знаел руски образци и преди 
1849 г., Никола Михайловски е, който му обръща вниманието върху руската 
поезия, а може би му дава и полезни за него напътствия. Защото, трябва 
да се предполага, че Михайловски е имал повече от желание да му напра-
ви подарък. Тая христоматия му открива друг поетически мир. От сега 
нататък, до края на живота му, не сръбската, а руската поезия го приоб-
щава с тайната на художественото творчество. Затова и интересът у него 
към руската литература все повече и повече се засилва. В Трявна, след же-
нитбата си през 1853 г., той закупва руски книги и списания, като някои 
от съчиненията на Н. А. Добролюбов, някои броеве от „Современник“, 
„Библотека для чтения“. „Вестник Европы“ и пр. А може би неговата жаж-
да за руска култура е била задоволявана и от пътни книжари, било в Тър-
ново, било в Цариград и др. Свикнал да наподобява като юноша турски и 
гръцки песни, той сега се заема да превежда. Така той предава, разбира се, 
свободно на български И. А. Крилов – през 1852 г. „Парнас“ под надслов 
„Басня“, „Прохожие и собаки“– „Пътници и псета“ а по-късно малко, през 
1866 г. „Осел и Соловей“ – „Осел и славей“, и „Лебед, щука и рак“ – „Орел, 
рак и щука“. С тия преводи Славейков дава израз на една придобита своя 
склонност – да мисли алегорично, да назидава чрез примери и анекдоти, 
да свежда отвлечени положения към жива и конкретна реалност. В тях се 
отразява мъдростта на практическия деятел, на делничния живот, на все-
кидневната действителност. Неговите по-чисти, по-възвишени трепети, 
неговата воля да се пренесе в света на мечтата и бляна се долавят в пре-
водите му от руските романтици. Това е стихотворението „Спомен“ от 
1852 г., което предава свободно началото на елегията „На развалинах зам-
ка в Швеции“ от К. Батюшков, това са, пак от 1852 г., „Стара планина“ и 
„Канарче“ на А. С. Пушкин. Първото е отглас, волен, от началото на „По-
гасло дневное светило“, а второто свободен превод на „Не пой, красавица, 
при мне...“ Дори тук можем да посочим и „Пророк“ на М. Ю. Лермонтов, 
преведено от Славейков през 1859 г. под заглавие „Проповедник“, макар 
и библейския му тон да е заменен с граждански. Тия поети П. Р. Славей-
ков увежда пръв в България. Не без значение е, че чрез руско посредство 
той се запознава и с някои западни поети като Гьоте, от когото превеж-
да (1864) стихотворението „An die Entfernte (Lieder an Frau von Stein)“ – 
„Отиваш си ти веч от мене“, втори превод на български из автора на „Фа-
уст“ след „Kennst du das Land“ на Н. Катранов от 1853 г. Под влиянието на 
„Ти знаеш ли тоя край“ П. Р. Славейков написва и обнародва през 1852 г. 
стихотворението си „Тамо“. Най-после, неслучайно, разбира се, Славей-
ков се приобщава, макар и не изцяло и дълбоко, към поезията на Осиан, 
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странната мистификация на Макферсон, толкова обикнат от всички ро-
мантици на Европа, а също така и към поезията на Байрон. За пръв път 
у нас той помества в отдела „Разноцветие“ (Поезия) на „Смесна китка“ 
откъси в немерена реч „Из Оссиана“ (Кой е Осиан, Бард, Смърт Даурин, 
Осиан говори за себе си), и „Завръщание на отечина“ – надслов, който 
ясно подсказва характера на Славейковото увлечение. За някакво особе-
но влияние на тия големи поети върху младия автор не може да се гово-
ри. Но все пак от тях той усвоява преди всичко началата на тоническото 
стихосложение, щастливо подхванати от Н. Геров и Добри Чинтулов – да 
не говорим за А. Ст. Кипиловски, долавя композиционната разработка на 
мотива, заразява се от лирическия тон на творенията, навиква да пее за 
своя лична, интимна скръб.

Поетически романтизъм. Певец на мечта и притома. Смесна кит-
ка. – От 1849 г., по-право от 1850 до 1852 г., Славейков, когото са виждали 
в Трявна да твори под старата липа на храма „Св. Никола“ или в тревата 
на уединеното гробище, написва покрай другото и 37 стихотворения, в 
20 от които разкрива своя наивен още поетически свят Още тук, макар 
да няма гордото съзнание на поет, той проявява значителна творческа 
дарба, вътрешно съзряване и развитие, което не обещаваха първите му 
опити. Тук той е само поет, има задачи художествени, които се стреми да 
постигне според своите вътрешни заложби, изявява се дори като опреде-
лена личност. Певецът зависи изключително от своите чувства и настро-
ения, както и от болезненото си въображение. В основата на тая лирика 
се крие нерадостна, романтична всъщност, представа за света. Меланхо-
лия, далечен отглас на някаква скръб, владее душата, без да може сама да 
си изясни нейния извор. Сякаш в бягството от действителността, която 
не утолява вътрешни жажди, поетът може да намери смисъл в живота. 
Споменът и мечтата са нов свят, дето човек се освобождава от суетата 
на деня и намира убежище, за да се предаде изцяло на своята духовна 
природа. От особено значение е, че и сега още Славейков не е освободен 
от християнския мироглед, за което свидетелствува „Цвят І“ на „Смес-
на китка“ – със статии за празната слава и покаянието, за милостинята, 
за християнството и за благоговейното в църква стоене; или с притчи за 
човешкото тяло, за душата и за възкресението на мъртвите, за богатия и 
за сиромах Лазар; или пък с животописи на знаменити светци. А христи-
янският мироглед лесно води към романтизъм. Още млад, той се открива 
измамен илюзионист, за когото и светът едва ли не е една измамна мечта, 
у когото чувството за преходността на човешкото битие е доста силно. В 
няколко рефлексивни стихотворения, той се опитва да мине, последова-
телно, от лична към метафизична мъка. В „Спомен на миналата година“, 
стихотворение с което открива всъщност преддверието на своята поезия 
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в „Смесна китка“, след като загатва за ония „златни мечти“, които са го 
възвисявали в облаците, Славейков се съмнява, че той или някой от не-
говите другари, може да помисли, че е бил „щастлив и, блажен“, защото

От край до днес тук на света
едни мечтания лъжливи,
нечайни сетнини горчиви
живота пълнят с тегота.

В съня и забравата измаменото от живота и света сърце може да наме-
ри покой и утеха. В песента „На сърцето“, дето стремежът към забрава се 
съпровожда от желание „надежди да не развалят покоя“ и „мечтания да 
не поплашват съня“ на душата, както и в „Славей“, дето мъката буди обра-
за на „гроб отворен“, все пак има наивна и сладникава меланхолия, обаче, 
не може да се отрече, че крият една жизнена правда. В това ни убеждава 
стихотворението „Гори“, както и „Есен и старец“, дето мотивът за вечния 
отход намира, чрез противопоставяне човека на природата, ясна разра-
ботка. Есен природата е повехнала, ще я лъхне пролет, тя ще се съживи, 
но на стареца кръвта зефира няма да подмлади, а „покоен бряг“ ще му 
бъде последната надежда. Тая жалба на българина, така хубаво изплакана 
в народната песен „Черней, горо, черней, сестро“, а по-късно, през 70-те 
години – така просто от Любен Каравелова в „Хубава си, моя горо“, доби-
ва у Славейков в „Гори“, в едно прочувствено обръщение, своя най-ранен, 
затова и най-несъвършен израз:

но ви не тъжите, у вас надежда.
Студените вихрушки есенни
събарят жълтите ви листове,
Но пролет прозябателна, с зелени
и пресни, пак облича ваште върхове.
А человек като побелей, в гроб слиза.* [1, 27]

Склонността на Славейков да обобщава, размислен над вечни въпро-
си, личи най-добре в елегията, писана по повод смъртта на В. Е. Априлов, 
„На Никифоровата смърт“,може би навеяна от прочит на Державин. И 
тук преминава към печална размисъл, че смъртта „не гледа ред и време“, 
не щади богат и сиромах, роб и цар, като възкликва: „Ах, кратковремен-
ност световна!“

Тая преходност той може да почувствува по-дълбоко край развали-
ните в Търново, както три-четири години по-късно Г. С. Раковски. Ис-
торичният романтизъм, загатнат доста слабо преди от стихотворци като 
Д. Попски, Иван Стоянович, Найден Йоанович, и хубаво изразен от До-
бри Чинтулов, бидейки една от силните посоки на времето, се долавя в 
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„Смесна китка“ както в статиите из българското минало, взети от Вене-
лин, дето чуваме възклика: „Ах, тези са били златни български години“, 
така и в „Надпис на портрета Венелина“, дето струи скръб по ранната 
смърт на нашия историограф, така и в ония легенди и предания, които 
е слушал във Враца, Габрово или Севлиево – „Радан войвода“ и „Момин-
ската стена“. Но поетически той се изяснява, с помощта на К. Батюшков, 
в две елегии. В „Спомен“, в „И този вечер, о светликава луна“. Пурпурният 
заник или златната нощ, които примамват поета със своя чар да броди из 
развалини, край гробници на прадеди, потънали в бурени на забрава, са 
верни спътници на неговия блян по миналото. Освободен от властта на 
действителността, той може да бъде роб на своя духовен взор: унася се в 
спомен и размисъл, въстават сенки и видения, ражда се сладостна скръб. 
И преданията стават истина, която оживява жадно устремено въображе-
ние; ето там стар воин, уморен от битва, предава своя меч на сина си, 
изпращайки го на подвиг или смърт, ето тук, на високия трон седи юнак, 
внук на Каран, вихрогонил с крилат кон из Балкана! Повратът към мина-
лото е особено благодатен за роба, когото гнети една печална съдба. Тъй 
че тоя елегизъм – въздишка по-някогашната българска слава – е вътреш-
но сроден с патриотичната романтика на времето, което има записано 
на своето знаме, нека да си послужим с думите на Славейков: „Обичай 
отечеството, обществото и живей с всекиго с любов и съгласие!“ А тък-
мо родината, за която не е могъл да пее реторични оди, трябва да черпи 
от миналото надеждата за утрешния ден. От тук и обичта към родната 
земя, към бащиното огнище, въздишката при спомените за родния край, 
гледан в светлината на поетична идеализация. Макар и под чужди внуше-
ния написани, стихотворения като „Тамо“ и „Стара планина“, или като „За 
Трявна“, са все пак лична изповед, която заразява с дълбокото чувство за 
тайнствените връзки между син и родна гръд, намерила своя образ, след 
Добри Чинтулов, в побащима Балкан.

И никак не е странно, че както в тия, така и в доста свои творби, П. Р. 
Славейков проявява развито чувство за природата. И може да се каже, че 
за пръв път българската природа намира своя певец. Използува ли я като 
извор за изказни или изобразителни средства, подзема ли от нея образ 
или: картина, които влага като пейзаж или декорация в някоя своя пе-
сен, той все успява понякога неволно да я направи израз на свои душевни 
състояния. Затова не обича да я описва подробно, или ако описва – до-
могва се до лирично движение на образите, за да може по-добре да раз-
крие своето настроение. За него тя е винаги одухотворена. От там честите 
обръщения към нея, към луната, звездите и пр., или пък хубавите и изне-
надващи за времето емоционални епитети, като „гори меланхолии, блед-
ни като болни“, „посърнали треви“, „бледна, меланхолна, скръбна свет-
лина“. Наистина, макар и със свежи слухови и зрителни възприятия, той 
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не познава богатство на багрите. Краските го увличат дотолкова, докол-
кото може да ги приведе в хармония със своето настроение. Обикновено 
обича тъмния, синия и жълт тон. Белият му служи само да контрастира. 
Затова обича заника, нощта, луната, песента и славея. Само стихотворе-
нието „Утро“, в което се въздава благодарност към лъчезарната звезда, 
задето весели „тъжовни сърца“, е светъл въззив към природата. Напълно 
романтично е отношението му към нея, когато я представя, макар и доста 
неопределено, като равнодушна зрителка на човешката съдба, колчем се 
размисли над преходността на нашия земен живот, или пък, когато я раз-
крива, и то доста често, като своя близка споделница и утешителка. Така, 
във „Век и глас“ той иска да изправи българската природа, участница в 
общата радост: отива си мрака, идва светлината на просветата! Той е до-
волен в „Нощ“, че луната не само сребри гори и поляни, но че и страдните 
сърца „сладостно теши“. Утехата на опечаления в лунния блясък! Все за-
това в „Звезда“, в заключителния апостроф, моли небесното светило да не 
го забравя. На славея дори може да изкаже завистта си – в „Славей“, че пе-
сента му трепти в майската нощ, когато за него, бидейки болен, зее гроб. 
В „Любов „ и в „И този вечер...“ дори открито изповядва, че едничката му 
утеха в живота са ясните звезди, на които доверява своята скръб, и свет-
лата луна, пред която изплаква „тъжните си младини“. А в „Отчаяние“ на 
мъката му, която се претваря в плач, „гори с плачевен глас отговарят“. Във 
всички тия стихотворения се долавя плачът на болен син към състрада-
телна майка Той сякаш забравя да се радва на хубостта на природата, да я 
съзерцава, да се възхищава от нея. Това чисто човешко отношение едва ли 
не го заставя да чувствува известна зависимост от външния свят, някаква 
принизеност и безпомощност. В тая посока, ако имаше по-висока култура 
и философски поглед за нещата, като Карел Маха, М. Ю. Лермонтов или 
Ф. Тютчев, той би могъл да попадне на теми, които засягат корените на 
битието, би доловил в своя копнеж по звездите устрем към друг свят, към 
превъзмога на своето земно несъвършенство и би почувствувал лъх от 
серафичните крила на вечната хубост.

Като толкова романтици и Славейков е еротично неутолена душа. За-
това чувствата си за природата изживява с чувство на неприласкана лю-
бов, на отчужденост, на самотност. Няколко лирични къса, издържани 
по тон, смислени, макар с наивния израз на младостта, говорят не само 
за книжно влияние, но и за жизнена правда. Чувството за лишност, за 
ненужност на света води към желание за сън, за вечна забрава, намери-
ло топъл лиричен изказ в „На сърцето“. Горестта на спомени от злочеста 
любов, когато вижда любимата си как „без насита своя нов другар целу-
ва“, както казва в „Спомен“, става вярна спътница на живота му. Затова 
в „Защо“ веселието във външния свят на природата се противопоставя 
на сърдечната скръб. Но в „Промяна“ той търси хармония между вън-
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шен и вътрешен мир: „ясно небе ми ужасно, драги нощни тъмнини“. Дори 
по-мила е бурята, защото тя напълно би отговаряла на бурната му мъка. 
И сякаш е готов, както загатва в „Любов“, да схване любовта като огън, 
жажда и страдание, което мори, както суша и задуха нежния цвят. Но тая 
младежка жалба по милата, тоя стон за хубави минали дни, тоя трепет по 
щастие в единение с друга душа, не му позволяват да превърне любовта 
си в измама, в игра, или в трагична стихия. Още повече можем да си обяс-
ним миньорния тон на неговото лирично настроение, като знаем, че той е 
обичал наистина своя сънародница тогава и че действително е боледувал, 
чувствувайки се изправен пред гроб. Ненамерил в света по-реална опора, 
размислил се рано над човешкия жребий, несближил се чрез природата и 
жената с живота, в своя пасивен романтизъм той стига до болезнен ин-
дивидуализъм, който се изразява в дълбокото му чувство за самотност. 
„Сълза“, едно от най-характерните за времето и за поета стихотворения, 
което открива отчужденост от света на беден и презрян син на клета и 
злощастна страна, обречен затова на нерадостна орис, крие и начало на 
прераждане – освобождение от песимизма на младостта, таи зародиши 
на светъл мироглед, изкупен със страдания и сълзи. Животът, въпреки 
всичко, все пак е мил. За него трябва да се работи и живее.

Песнопойки. Гръцки и турски образци. Певец на еротичен витали-
зъм. – След издадената през 1852 г., за пръв път у нас, „Песнопойка“, П. Р. 
Славейков издава и други. Така, в Цариград издава през 1854 г. „Веселуш-
ка за развеселяване на младите“, през 1864 г. „Славейче или събрание на 
различни песни български и турски за разтуха на младите“. И по-късно, 
през 1868 и 1870, дори и през 1874 г., издава „Песнопойка или събрание 
на разни песни български и турски.“ Съдържанието на една песнопойка 
се прелива отчасти в друга, обаче всека една има и нови работи, често 
печатани по-рано другаде. Освен това, в тях има и песни, които не са на 
Славейков, а чужди, чиито автори се откриват в други издания. Но мно-
го от чуждите, както и много от оригиналните стихотворения, са подло-
жени на малка или по-голяма преработка. Най-после, в тия сбирки има 
много песни, преведени от гръцки или турски (дори и турски, печата-
ни с кирилица) и нагодени според позната на времето си мелодия, която 
се посочва винаги. Много от тия песни, леки, дори някъде прекалено, се 
пеят охотно от младежта. Тук значи Славейков продължава това, което 
в ранния период на своето творчество извършва с нестигналото до нас 
„Цветособрание“. В тая посока му въздействува и гръцкият поет Атана-
сий Христопуло, чиято сбирка стихове му подарява К. Фотинов още през 
1846 г. Само че Славейков, не разбрал по-дълбоките вътрешни извори на 
Христопуловата еротика, нито главните особености на неговата лирика, 
тръгва в посоката на леката източна сласт. И наистина, у него срещаме 
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здрава и жизнена еротика, която в „Песнопойка“ от 1852 г. е дадена в ок-
раска на наивен и сълзлив, при това понякога и досаден, романтизъм, а в 
другите – в тона на откровен материализъм и лек анакреонизъм. За забе-
лязване е, че в песните, които са нагодени според чужди мелодии или са 
преведени от гръцки и турски език, най-силно изпъква грубата еротика. 
В първата „Песнопойка“ има около шестнадесет песни, които по дух сто-
ят близко до стихотворенията в „Смесна китка“. Само че тук е понижен 
гордия тон на страданието, чувството е лишено от дълбочина и искре-
ност, изживяванията са много по-прости, формите за израз се свеждат 
към няколко безжизнени схеми. Личното се губи, общите места говорят 
за бедна инвенция, еднообразието на повтарящи се клишета сочи прини-
зен вкус. Множество песни с мотиви на внезапна, но мъчителна любов, 
на раздяла, копнеж и ревност, на измама и мъка до гроб могат само да 
ни уверят, че Славейков всъщност надживява първоначалната еротична 
скръб, че твори, за да изрази не толкова свои, колкото чужди или общи 
душевни състояния. Обикновено певецът, запален от външната хубост на 
девойката, се разделя с нея, все за нея мисли, все за нея пита, в спомен за 
щастливо изживени дни, и чезне в копнеж за нейната физическа близост. 
Стихотворения като „Гиздаво момиче, бяло Иваниче“, „Кат видях твойта 
красота“, „От как нежно ме погледна“, „Ясни месец пак изгрея“, „На нощта 
си ясен месец“ – са все от тоя характер. Понякога подлавя познатия у него 
мотив да противопоставя своята скръб с радостта на природата, както в 
„Помня, помня, мило либе“: „На, весела е пролетта / приятно е времето; / 
но тъмен е за мен света / и тъжно ми сърцето“7. Друг път го трови ревност, 
не намира смисъл в живота, ако не е ѝ мил в раздяла. Дори и когато знае, 
че тя е невярна, той пак ще я обича, ще бъде неин до гроб, макар и да бъде 
погубен от любов. Но нито „С каква мъчителна тъга“ и „Отиде ми души-
цата“, нито с „Видях и познавам, първо либе“ и „Познах, че си невярна“, 
както и с „Писмо“, писано навярно по чужд образец, руски, той не предава 
сладостта на любовната горест и поезията на спомена както в „Смесна 
китка“. Българският любовник от началото на 50-те години, колкото и 
да не е разнообразен и колкото и да земен в своите желания, все пак е 
по-примамлив от неговата любима. Тя, която пленява с черните си очи, 
с румените си страни, с буйната си гръд, не е ангел. Ако не е практична – 
взема другиго зарад имот, като във „Видях и познавам“ – или ако не е от-
мъстителна – изменя, защото се научава, че той е неверен, като в „Ответ“. 
Тя не знае като него страданията на любовта. Той се съмнява в нея дори 
и тогава, както в „Ответ, на ветре буйни ѝ“, когато тя може да бъде вярна 
и предана. Ето образът на българската Татяна, както се рисува, на поета:

На прозореца поглежда
от зори до тъмнини,
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все за тебе е в надежда
там в далечните страни.

Доколко П. Р. Славейков, не вече младеж на 22–25 г., а зрял мъж, който 
завива от 27 към 37-мата си година, не се освобождава от набелязаното 
съдържание на своя вътрешен живот, без да проявява тук някакво раз-
витие дори, може да се съди не само от „Веселушка“ и „Славейче“, но и 
от издадената през 1870 г. „Песнопойка“. Важното е, че това съдържание 
добива нов израз поетичен, художествен вече, в няколко стихотворения, 
които трогват и завладяват, както с непосредността на своята искреност, 
така и с чистотата на своя задълбочен лиричен тон. Това са, покрай пре-
вода на Гьотевата песен „An die Entfernte“ – „Отиваш си ти от мене“, сти-
хотворенията „Ето мръкна се и днес“, „Плачи, въздишай и тъжи“, „Буйни 
ветрове“, „До край ли ме остави“, „Ружа в месяц май“, „По моря се скитам 
ази“, „Не растат саминки“, „Тогаз поне“, дори „На Нова година“ от 1876 г., 
стихотворения, които по своите мотиви се коренят дълбок в първите 
песни от любовен характер на „Смесна китка“. Годините минават, сменят 
се една след друга, но Славейков все запазва в сърцето си чара на своя ра-
нен романтизъм, все успява да копнее и да чезне за другарка, да се унася 
в спомени по нея, да чувствува нейната близост в своята самотност, осо-
бено силна тогава, когато е склонен да вярва, че в света всичко е любов, 
всяка твар се стреми към друга. Ако има нови трепети тук, те са вече в 
проявеното жизнено чувство, в усета, че в любовта, в жената човек може 
да намери мост към живота, може да осмисли земното си битие. Плачът 
по жената тук е всъщност плач за живота.

Не растат саминки в поле цветовете,
нито птички пеят сами в пролетта;
без сърце другарско тежки са денете,
тежък без надежди живот на света.* [1, 119]

Че наистина Славейков тук проявява жажда за живот, това се вижда 
от ония негови стихотворения, чийто първи искри трябва да се търсят 
в ранната и сластна еротика на песнопойките, особено в „Здравица“ и 
„Лозанови“ (песни) на „Веселушка“ – „Борба за целувка“, „Напомняне“ 
и „Пиянска молитва“. Макар в последните три стихотворения да говори 
Атанасий Христопуло, все пак, като се знаят други работи на Славейков 
от същия характер, те не бива да се отминат, защото могат да хвърлят 
светлина върху неговия творчески дар. Възхваляйки виното, веселието 
и любовта, оправдавайки косвено анакреонтичния поглед към света, по-
етът изпада в хумористичен тон, домогва се към игривата и добродушна 
насмешка сякаш нарочно, за да обезсили всяка строга етична преценка, за 
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да изкаже една истина за живота. Тук е човекът на най-обикновени жи-
тейски желания, на максимата за него – „яж и пий, туй ще ти остане от 
живота“, на един епикуреизъм, чийто корени не могат да се търсят в пре-
живян някакъв философски песимизъм. Мисли ли Славейков като гръц-
кия поет, че и да пада слана върху главата му, буйният жар на ероса няма 
да угасне в сърцето му; избягва ли да мисли за смърт и моли ли Бакхуса 
да го низподоби с гроздовия си сок; иска ли в „Здравица“ да пее чашата на 
руйното вино, той все пак успява да се избави от оная размисъл, от коя-
то се ражда елегизма на Каравелов в „Хубава си, моя горо“. В тоя дух той 
лесно може да даде реалистична картина на момент от отношенията на 
любим и любима: „Борба за целувка“. За друг момент загатва Димчо Де-
белянов в „Жертвоприношение“. Сравнят ли се двете стихотворения, по-
добре може да се схване вътрешната правда на „Борба за целувка“. Д. Де-
белянов превръща действителността в сън, възвежда любовта в някакво 
тайнство. Обратно, Славейков дава бляна в жива реалност, свежда тайн-
ството в обикновена история. Така той се освобождава в своята еротика 
от мъката на мечтата, връща се в реалния мир, за да го разбули в някой 
негов миг и за да избяга пак от него. Но и когато изобразява тоя миг, той 
го подлага на известна преценка, която трябва да търсим в живия и свеж 
хумор. Славейков може да се надсмее леко над някои свои чувства, но към 
своята мечта обикновено запазва отношение на благоговейност. „Борба 
за целувка“ е неговият смях над действителността. Обстоятелството, че 
след това стихотворение, печатано в „Славейче“, поетът се връща често 
и често към сладостния копнеж и тихия спомен, говори не само за чуж-
до въздействие върху него, чийто размери и дълбочина не са от особено 
значение, но и за раздвоението му между действителност и мечта, което 
намира такава жива изява и в поезията му.

Тия стихотворения ни показват ясно, че в своите песнопойки Славей-
ков изразява, колкото и неопределено, своята еротично буйна природа, за 
която би могла да ни говори не една интимна страница от неговия живот. 
Здрав и силен, в най-хубавите години на своята младост, в пазвите на Бал-
кана, той подхваща заглъхналата песен на Найден Геров, вдъхновявайки 
се от сладостната лира на някои руски романтици, и запява волно, макар 
неведнъж леко и повърхностно, песента на тържествуващата любов, как-
то никой до тогава. И на тая песен се отеква времето, съвсем неочаквано 
за него. Промяната в стопанствените форми на живота у нас, съпроводе-
на с появата на нов граждански, светски мироглед, мироглед на съсловие 
с непокътната още мощ, съдействува да се засили и отпора срещу елини-
зма, който е и икономическо бреме върху плещите на нашия народ. Ето 
защо Славейков отговаря със стихотворенията в своите песнопойки пре-
ди всичко на един социален иск – да изрази настроенията на българската 
вгражданена младеж, а в същото време да ѝ даде песен на роден език, като 
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измести от сърцето ѝ силно разпространените тогава гръцки и турски 
песни. Така може да се обясни и големият успех на неговите песнопойки, 
и широката известност, която придобива с тях. Обвиненията на Т. С. Бу-
рмов, през 1863 г. в „Съветник“, че Славейков със своите „сладострастни 
и безнравствени песни“ е „спомогнал да се развратят немалко невинни 
български душици“, не са оправдани: едно, защото безнравствеността тук 
се крие само в някои изрази и загатвания, които се изкупват от словата 
на романтичния копнеж, и второ, защото българската младеж е била вече 
достатъчно „развратена“ от влиянието на гръцкия граждански живот. 
Напротив, биха могли тогава да обвинят Славейков за друго, че не пее 
за робската участ на народа, а за свои лични болки и страдания, че при-
влича погледа на своите съотечественици не върху въпроси от обществен 
характер, а върху хубостта на жената, и така смело, и за пръв път в наша-
та поезия. Нека си спомним, че сега Добри Чинтулов, като него учител в 
затворен град, с песни като „Стани, стани, юнак балкански“ и „Къде си 
вярна, ти любов народна“, и Георги С. Раковски с „Предвестник Горскаго 
пътника“ и „Горски пътник“ възпламеняват сърцата за по-висш идеал – ос-
вобождението на родината. Наистина, и Славейков е писал такива песни8, 
някои от които като „Връбница“ и „Спомняне“, печата по-късно, а други 
във време на въстанието през 1856 г. заравя в земята, за да бъдат скрити 
от окото на будната власт, но там и остават. Освен това, той открива своя-
та „Песнопойка“ от 1852 г. с „Българие, Българие“, ода на султана Абдул 
Меджид, втора за него след одата на Неофит Рилски от 1839 г., през чието 
властвуване се издава в 1839, 1852 и 1859  г. хатихумаюна, танзимата и 
хатишерифа. И по-късно, през 1864 г., „Славейче“ се открива с химн „На 
възцаряванието на Н. Величество султан Абдул Азиса“, като не се забравя 
да се издигне глас за българските права. Всичко това обаче може само да 
ни обясни по-добре делото на Славейков за българската поезия – като 
следва началата на поетическия индивидуализъм, а от друга страна, да 
подчертае подвигът му за българската родина, като поема оня път на дей-
ност, който го отделя от пътя на нашите злочести емигранти.

Сатира и хумор. Ироник на делнична действителност. – Затова, ви-
дял сам резултатите на кървавия бунт, той не се увлича от революционна-
та стихия на времето, въпреки че дядо Никола го насиля да се присъедини 
към неговата завера. Но все пак не мисли да занимава своите съотечес-
твеници само с мъката и възторга на любовта. Доколко той не може да се 
задържи, да се затвори в своя поетически свят, това се вижда от вълнени-
ята на делничната действителност. В края на всички свои песнопойки той 
помества сатирични и хумористични стихотворения, които са имали не 
по-малък успех от другите, още повече, когато в тях засяга теми, макар и 
не разнообразни, които запълнят живота на дребния свят в глухата про-
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винция, и се свеждат към кръга на нашето семейство – жалби и въздишки 
на моми и ергени преди женитба, „тихи крамоли между съпруги и съпру-
зи, вълнения и горести около съблазняващата мода. Само в „Гърчоля“, 
неотказвайки се от своята ненавист към гърцизма, той осмива гръкома-
нията на някои българи, които пъстрят езика си, за да бъдат по-благо-
родни, с гръцки и турски думи и изрази, както в Русия през времето на 
фон Визин голоманията9 заставя тамошните благородници да говорят на 
руско-френски език. Но всички тия теми не свеждат Славейков към дида-
ктизъм, нито към лют и горчив сарказъм. Говори ли в „Без пари ерген“ за 
злочестника, който при подканите на любето за женитба се замисля над 
своя празен джоб, като се утешава, че ако се ожени, ще може да пропие 
нейното вено; разкрива ли в „Без пари“ съзнанието, че парата е всесилна 
царица в света; излага ли наивността в „Син и майка“ на момъка, който 
иска да си има булка, но бива възпиран от майка си, че когато му дойде 
време, тя ще му намери такава; изнася ли „трагедията“ в „Ерген и сватов-
ница“ на страдалец, очарован от стара баба да се ожени, но разочарован 
от своята съпруга; развива ли изкусно построени диалози като „Иван и 
Стоян“ или „Сийка и Еленка“, за да изрази страх пред женитба или мъчи-
телен копнеж по нея; посочва ли недъзите в българския дом, страданието 
от безпаричие в него, от гонитба по мода, заради която би се жертвувала 
неговата чест, леността, изменчивостта и лукавството на съпругата, не-
марливостта или злочестината на съпруга – в „Мариола и Колю“, „Жена 
и мъж си приказват“, „Пенчо“, „Коконите зиме“, „Честитий мъж“, „Стоян 
вдовец за мома оженен“, „Оженена мома“, „В планината духна буря“ – Сла-
вейков все успява да предизвика любопитство, все намира повод да изре-
че някоя житейска мъдрост, да подхвърли някаква шега, нейде духовита 
подигравка, някога дори хаплива, лека и безсвянна, все долавя сгода да 
вметне уместна народна поговорка. Но изобщо сатирата му е безобидна 
и не само в тона, а и в съдържанието си. Тонът обикновено е насмешлив, 
дори и там, дето друг би видял особен някакъв трагизъм. Важното е, че 
Славейков тук се открива с житейския опит на своята среда, че изнася 
типични комични фигури, че се домогва до хумористичен стил, въпреки 
че кръгът на неговото наблюдение е доста ограничен.

Календари. – Тоя поглед той разширява по-късно, когато не стои само 
под небосклона на Трявна, когато има за прицел на наблюдение българ-
ското общество, и то в светлината на определени национални идеали. 
Виждаме, че поетът почва да се проявява повече и в книжовната си дей-
ност като общественик. Тук подхваща отново своя хумор. В отношението 
му към неговата среда се долавя тон на нравствена, изобличителна кри-
тика. Но той не взема позата на пророк, който бичува в името на Бога, 
нито иска да се представи като проповедник, който с поучения и настав-
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ления сочи пътя към истина и правда, нито се стреми да бъде ироник, 
който в своя скептицизъм се подсмива и гаври жестоко и над най-скъпи 
светини. Напротив, той се открива като народен будител, който вярно 
схваща и преценява, с чувство за лично превъзходство, който, колкото 
и благосклонен, все пак, за да обърне поглед към известни идеали, умее 
навреме да се присмее и да се подиграе. И тук тежестта на неговия хумор 
не е в етичната преценка, която има по-голямо обществено значение, а в 
тона на нейния израз. Тоя хумор сега се изразява в къси и бегли бележки, 
находчиви хрумвания, които печата в своите календари, и то така, че ги 
нагажда за всеки месец и за всеки ден от месеца, като ги подслажда с ня-
коя кратка разправка или лирично стихотворение. Идеята за тия кален-
дари, както бележи П. Кисимов, които са могли да го избавят донякъде от 
застрашителната материална нищета на народния труженик тогава, е под-
сказана по всяка вероятност от някой сръбски календар, попаднал може 
би в библиотеката на Габровското училище. В своята книга „Габровското 
училище и неговите първи попечители“ той посочва такъв един „календар 
сръбски“. Тия календари са първите послания – от обществено и нацио-
нално значение – които усамотеният планинец праща от Трявна, макар 
и да са печатани в Цариград, до своя народ. За пръв път той обнародва 
през 1857 г. „астрономисан и написан“ „Нова мода календар за 1857 г.“ с 
подглавка (мото): „Смей се дядо да се смеем, че дано се проумеем“. През 
1861 г. излиза пак „астрономисан и написан“ „Смешний календар за Нова 
година“. Такива календари – под заглавие „календарче“, „месецослов“ – 
Славейков издава и по-късно – 1871, 1876, 1877, 1879, 1883, но те нямат 
значението на първите два, макар че и те, често без богато съдържание, са 
списани в същия дух – на злободневен, не винаги сполучен, хумор.

Съдържанието на тия календари със своите основни моменти ясно 
определя по-далечните цели на Славейков. Първият негов удар е насо-
чен срещу най-опасния враг на българския народ – стопанския и духовен 
гнет на елинизма. Затова на всяка страница се намира някоя подигравка, 
задявка или обида срещу неговите агенти – покрай гръцките търговци, 
владици и свещеници, и български чорбаджии. Не щади и лица, напр. 
Гр. Цукала10, упорития в Пловдив ненавистник на всичко българско. Ето 
какви прокоби дава Славейков за събитията през годината: „Град може 
да падне, но сега той вече няма да чука толкоз даскалите и списателите, 
колкото ще очука гръцките владици и гъркоманите чорбаджии“. – „Общо 
едно землетресение ще стане по сичка България, та ще да паднат сичките 
гърци владици от престолите си. Частно пък землетресение ще стане на 
Фенер и то ще бъде тъй силно, щото ще да отцепи българската каса от 
гръцката“. – „Гръцката холера много върлува из Македония и мори не-
милостиво българските рожби. Горките македонци! Надеждата им е за 
български доктори!“ Друг път Славейков хитро предупреждава: „Който 
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българин ище да стане кожата му за цървули, нека се ожени в Цариград 
за гъркиня.“ Не е равнодушен той и към цинцарщината в Македония, осо-
бено към сърбизма, който се домогва към Ниш и Скопие. Но Славейков 
се обръща и към своя народ. Подиграва българската културна изостана-
лост в лицето на чорбаджии, просветници, читатели и писатели. Не са 
изключени и лични закачки: смее се на Г. С. Раковски, задето съживява 
мъртви падежи. Той не може да прости на българите, че се хвалят със 
своята просвета, но „ни едно училище не е наредено, ни една учебна книга 
още не се е издала“, че чакат само подаяния, а сами не проявяват по-го-
ляма пожертвувателност. Той е немилостив и към своите близки съседи: 
„Габровчаните си вържат кесиите и молят Бога да умре пак някой техен 
съотечественик на чужбина и да остави в завещанието си нещо за учили-
щето“. Особено е недоволен от самодоволната простотия, от грубия реа-
лизъм на най-заможното тогава съсловие, изразена в следната мъдрост: 
„Книгата чиляк не храни, кир даскале!“ И за българската книжнина, и за 
нейните творци изрича строга преценка. Като казва, че патрон на бъл-
гарската книжнина е рак, като споменава на друго място, че българските 
писатели се канят да изхвърлят членовете, „едни каже защото миришат, а 
други, защото не знаят как да ги пишат“, най-после повишава тона: „Вели-
комученик български язик! Какво го не мъчат, какво му не вадят душата 
невежите писатели!“ Не по-малко негодува Славейков срещу европеизма. 
Него чувствува преди всичко в чуждите пропаганди – протестантска и 
католическа, затова и подиграва д-р Г. Миркович, Хр. Д. Ваклидов и Д. 
Цанков. По-нататък – в модата, чийто носител е жената. Той вижда в ев-
ропейската цивилизация опасност, която застрашава българските нрави 
и обичаи, формите на социалните отношения, духа на народа. Българка-
та, която се освобождава тогава от гнета на патриархалния бит, която се 
стреми да се нрави със своята външност, без да иска подражава в облек-
лото на гъркинята и европейката. И затова, както в своите песнопойки, 
Славейков кори увлеченията на жените, подиграва се с желанията им да 
следват последните завоевания на модата и сам не забелязва, че като бди 
над старите форми на семеен и обществен живот, той се явява защитник 
на един ревнив консерватизъм, който обаче от гледището на по-висши 
национални интереси е напълно оправдан. Разбира се, не бива да се ми-
сли, че Славейков е против европейската култура. Той е по-скоро враж-
дебник на оная „криворазбрана цивилизация“, която през 1871 г. Добри 
Войников осмива на сцената. – Изобщо и тук Славейков се явява не само 
добър познавач на нашия бит, на християнската църковна обредност, но 
и на българската действителност, със склонност да вижда в нея предимно 
отрицателни особености. Има вече мъдрост, която му дава възможност 
да гледа не така наивно на живота, широко сърце, което е готово да про-
щава, воля, която иска да служи на общо благо. Затова той все намира 
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случай да засегне националното честолюбие, за да го предизвика, да му 
постави цели и задачи, да му даде полет. Защото неговата духовитост не 
озлобява, а разсмива и разведрява. И не е ли наистина странно, че във 
време на робска участ, която поражда бурна закана и протест у Раковски, 
малко по-късно – саркастичната горест на Каравелов и злобната сатира 
на Ботев, П. Р. Славейков може да се смее и шегува. И тук той стои на 
страна от своите другари по съдба. Учи роба не само да пее за любов, но 
и да се смее в своите страдания над човешките неволи и несгоди, да гле-
да на въпроси от жизнено значение за него не мрачно, а с оптимизъм, да 
има сила най-после да се присмива и над своите собствени недостатки. 
Такова отношение към нашата действителност може да има само Алеко 
Константинов, който умее да се смее и тогава, непринудено и естествено, 
когато трябва да плаче. Общият извор е блага и жива хуманност.

Поетическо изкуство. – Колкото и да въздействува Славейков върху 
своите съотечественици със съдържанието на творенията си, все пак, за 
да завладее техните сърца, не малко дължи на умението си да се домог-
ва до съответна форма. Той става господар на българската реч. Докато 
наши езиковедци, ревнители на българското слово, още от 40-те години 
разискват в каква посока трябва да се развива българският език – от там 
и трите школи: черковнославянска, славянобългарска и българска – Сла-
вейков, вслушвайки се в гласа на П. Берон и В. Е. Априлов и осланяйки 
се на своя усет, изоставя още от 1846 г. черковнославянската реч и пише 
с езика на своята среда. Тоя езиков демократизъм налага в поезията му 
източното наречие. Още тук разрешава практически един въпрос, след 
Найден Геров и Добри Чинтулов, който вълнува Ю. Ив. Венелин и Хр. 
Павлович, дали на български език могат да се пишат стихове, когато е 
покварен от члена, тая „гнусота и квас фарисейска“. Обилната продукция 
на Славейков затвърдява поетичната реч, създава форми за художествен 
изказ, налага тонически отмерения стил. Доловил духа на българската 
реч, той може да работи с нея свободно, да я употреби като градиво за 
художествена творба. Затуй доста рано той чувствува смътно формата 
като проблем на своето изкуство. Обстоятелството, че жадува за книги, 
изповядвайки се открито в писмо до Н. С. Палаузов, за да може да чер-
пи, покрай друго, и образци за творчество, показва неговото желание да 
овладее по-изискана стихова техника, по-съвършен израз, по-сигурна 
разработка на мотива. И наистина, той веднага проявява чувство за фор-
ма, която може да се долови преди всичко в способността му да постига 
изненадваща за времето лирическа композиция. Още тук добива сигурен 
художествен такт: обработката на поетическата тема е подчинена винаги 
на определен план. Не бива да се забравя, че Славейков поправя свои, а 
по-късно и чужди работи. Едно сравнение на препечатаните в „Славейче“ 
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работи от „Песнопойка“ и „Веселушка“, ни убеждава, че той се стреми към 
по-голяма изисканост. Обикновено той разчленява на строфи от четири 
стиха своята творба. Макар и не винаги здраво съчетани помежду си, тия 
строфи са добре стегнати синтактично и музикално. Образното съдър-
жание в тях, не доста богато, се налага от ограничен кръг на наблюдение. 
Метафората и сравнението, като форми на неговия стил, доста обикнати 
от него, издават хубаво непосредната му поетическа мисъл. Успява да из-
ползува ритмичната реч за израз на по-разнообразни душевни състоя-
ния, макар и да си служи с по-прости размери. Неговият ямб и хорей, 
невинаги издържан, затова пък отсенен с пеони, пирихии и спондеи, дава 
често изненадваща музикална изразителност. Дължината на стиха му, от 
4 до 8, 12 и 18 срички, с цезура – не всякога спазена – 3+4, 4+4, 4+4+5 и 
пр., зависи доста от движението на лирическото чувство. Стихът не е раз-
влечен, нито е запълван, за да се спази размера, с ненужни слова, наречия 
и епитети, които у него имат повече емоционален характер, често има 
елиптична стегнатост, напомняща сега най-добри майстори на стиха. (В 
„Ружа в месец май“: Мойте сълзи – на цветец роса; моите тъги – молба в 
небеса). Той изкусно употребя звуковия синтактичен паралелизъм, рит-
мичните периоди, анжамбмана, лирическата поантировка. Колкото и да 
няма око за багрите, той се явява все пак първият у нас колорист на стиха. 
По-нататък, той владее добре римата, която обикновено е кръстосана, 
женска и мъжка, и обратно, понякога и дактилна. Срещат се и вътреш-
ни рими. В началните работи, пък и по-късно, има и много глаголни. Но 
неведнъж римите у него изненадват, звучат по-скоро като асонанси, така 
хубаво употребявани от наши символисти за засилване на музикалната 
преливност (красно – тясно, гушка – дружка, пазва – заприказвай, строго – с 
Богом, покрива – изтриват, мрамор – явор, мене – научени, дървета – 
доловете). Музикалността се засиля не само от повторения, от ритмично 
повторени фрази, но и от инструментовка на стиха – по отношение на 
гласни и съгласни. Трябва да се знае обаче, че Славейков постига лирична 
мелодия, музикален стих, значителни за тогавашното време, не толкова 
с нарочна подготовка в техниката на своето творчество, колкото на своя 
непосреден и жив усет за хубава и звучна българска реч.

Победа на поета. – Така П. Р. Славейков в кръга на своята дейност в 
Трявна и Търново се налага на общественото съзнание като поет, макар 
и сам да не държи на своята дарба, да няма гордото самочувствие на из-
браник. Вместо да задълбочи ранния романтизъм в „Смесна китка“, той го 
похабява – с вниманието, което дава на гръцки образци, дори и турски, и 
стига дотам, че става „песнопоец“, като принизява своето изкуство. Само 
общението с руската художествена литература, по която постоянно жаду-
ва, както жадува изобщо за книги, така трогателно изповядал се в писмо 
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до Н. С. Палаузов, е могло да го захрани за чистата поезия. А като се знае, 
че времето тогава търси свои глашатаи, лесно ще си обясним, че той не 
може да се задържи като поклонник на своята муза. Раздвоението, в което 
зачева своето поетическо дело, тук се засиля. Но и тук раздвоението меж-
ду поет и гражданин не е напрегнато. Поетът винаги е с развито общест-
вено чувство, а гражданинът не забравя, че е поет. Само че поетът, който 
поставя в сянка гражданина, не дава поетически израз на ония настро-
ения и идеали, които вълнуват бореца на обществената арена. Гражда-
нинът се проявява в стихотворения, които не стигат до нас. Малки само 
отломки от тях могат да ни загатнат, че Славейков не е бил равнодушен 
към скръбта и радостта на своята среда. Затова не може да не се забеле-
жи, че от „Смесна китка“ до „Славейче“, като не се забравят календарите, 
има последователно, органично, макар и бавно развитие, което подсказва 
съзряване изобщо на една личност. Линията на това развитие бихме озна-
чили грубо: от индивидуализъм, колкото и бледо проявен, към колекти-
визъм, все в романтичен дух. Остава непроменен в тая личност нейният 
културен идеализъм.11

ІІІ.

В Цариград. – Творческата и жизнена енергия на Славейков е тряб-
вало да бъде използувана. Цариград, изглежда, постоянно го е мамил с 
изгледите, които му е давал той за бъдеща дейност. И наистина, откак 
Ив. Андреев Богоров има щастливата мисъл да пренесе своята работа от 
Липиска [Лайпциг] тук, като начева през 1848 г. да издава, по-късно при 
своя печатница, „Цариградски вестник“, тоя град се издига като важно 
средище на българския духовен живот. Особено след Кримската война, 
когато в Цариград има наплив на българи – работници, занаятчии, търго-
вци, просветни деятели и народни будители. И то толкова, че се създава 
там българска колония, която наброява повече от тридесет хиляди души, 
а към края на 70-те години не по-малко от петдесет хиляди. Главно сре-
дище на колонията, която има свои абаджийски, готварски, хлебарски и 
пр. еснафи и търговски къщи, като на Н. и Хр. П. Тъпчилещови и братя 
Ив. Гешеви, е Балкапан-хан, близо при Златния рог, макар в отдалечена 
и неустроена част на града, доста оживен и шумен. Тия българи имат 
до Освободителната война свои дружества от професионален, финан-
сов и търговски характер, като „Провидение“ (1862–864), „Братско дру-
жество“ (1867–1874), „Напредък“ (1871–1872), „Блага чест“ (1871), „На-
дежда“ (1872–1878), „Промишление“ (1870–1876). Недоволни от своята 
черква, построена през 1849 г. във Фенер, дето е седалището на гръцкия 
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патриарх, те замислят по-голяма черква, като полагат и основите ѝ през 
1858 г., но поради недостатъчно средства и пречки от страна на гърците 
след 1860 г. не увенчават делото си с успех. Но в това време, когато през 
1858 г. бива посветен за владика Иларион Стоянов Михайловски, те вече 
си имат и смел духовен вожд. Черквата „Св. Стефан“ обаче не е достатъч-
на за българските преселници. Жадни за просвета, вземайки пример от 
гърци и арменци, те отварят през 1857 г. при нея основно училище „Св. 
Кирил и Методий“, а по-късно и други такива в Пера, Вланга, Ортакьой 
и др., както и в някои селища близо до Цариград. Освен това, гръцкото 
училище в Куру-чешме, френското католическо в Бебек, Роберт колеж, 
царското военномедицинско, султанския лицей и др. привличат мно-
жество българи, жадни за по-високо образование. Между тия българи 
са Г. С. Раковски, Добри Войников, А. Д. Пюскюлиев, Харалан Ангелов, 
К. Величков, Д. К. Попов и др. А в тия училища преподават и българи 
като Драган Цанков, Хр. Д. Ваклидов, д-р Хр. Стамболски, д-р Г. Вълко-
вич, Н. Михайловски, Петко Горбанов и др. В тия заведения се създават 
и ученически български дружества с патриотични и просветни задачи. А 
за българската култура радеят просветни дружества. През 1857 г. се ос-
новава българско книжовно дружество, което на другата година почва да 
издава сп. „Български книжици“. Българската община по-късно, поддър-
жайки свое читалище, издава сп. „Читалище“ (1870–1875). Благодетелно-
то дружество „Просвещение“, основано през 1868 г., се грижи за отваря-
не на български училища, като прави през 1873 г. изложба. „Македонска 
дружина“ (1871–1874) има за задача да брани Македония от гръцката и 
сръбска пропаганда, чийто пионер се явява Милош Милоевич, а „Жен-
ско благотворително дружество“ (1876–1877) в Ортакьой има грижи за 
духовната възмога на тамошната българка. По-късно, в началото на 70-те 
години, българите в Цариград възмечтават за българска гимназия, бъл-
гарска болница и библиотека, но техният дух се подържа най-силно от 
българския периодичен печат. След първата българска печатница на Бо-
горов, основана през 1849 г., тук вече има няколко български печатници, 
отдето излизат за народа вестници, списания и книги. От 1843 г. когато 
излиза първата родна книга, до 1877 г., значи за 35 г., тук излизат 509 бъл-
гарски книги, 21 вестника и 5 списания, сиреч 32 % от всички такива изда-
ния в други градове. И наистина, от 1848 г. до 1877 г. в Цариград излизат 
около 20 най-добри седмични вестника – политически, книжовни и хумо-
ристични, със значително преобладаване на първите. Стига да споменем 
в. „България“, „Съветник“, „Гайда“, „Турция“, „Зорница“, „Време“, „Маке-
дония“, „Право“, „Напредък“, „Век“, „Източно време“, „Ден“ и др., редакти-
рани от деятели като Д. Цанков, Хр. Д Ваклидов, П. Р. Славейков, Никола 
Генович, Т. С. Бурмов, Ив. Найденов, М. Д. Балабанов и др., за да си пред-
ставим от какво значение е Цариград като духовен център на българите 
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тогава. Тоя печат подържа по-високи културни, стопански и политически 
интереси у българите, не само в града, но и из цялата българска земя. Но 
вниманието най-много е погълнато от въпроса за българска черковна не-
зависимост. Цариград знае всички моменти от борбата, като се почне от 
40-те години с Неофит Бозвели и се мине край Иларион Макариополски, 
със знаменития 3 април на 1860 г., та се стигне с 1870 и 1872 г. до Антим 
I, първият български екзарх. А лозунгът на цялата колония почти, който 
изразява главната посока на българската национална политика, така ху-
баво подхвърлен от М. Балабанов през 1870 г. в „Читалище“: – „Оръжие! 
оръжие!“... известяват ни, че викали пламенно някои разпалени патриоти, 
на които милото отечество се намирало в критическо положение... „Кни-
ги! книги!“ викат и трябва да викат отвред в отечеството ни любителите 
на просвещението!“

Неспокоен живот. – Славейков прави опит да се задържи в Цариград 
още през 1856 г., когато Христо Тъпчилещов обещава да го вземе за учи-
тел при българската черква в Фенер. През 1858 г. е записан като помощ-
ник певец при българската черква. Към Цариград той поглежда, създал си 
доста връзки с български деятели там, когато почва да урежда в Джумая 
от 1863  г. в. „Гайда“. А когато като учител в Търново са запознава през 
1862 г. с д-р Алберт Лонг, установил се там временно американски миси-
онер, като се условява с него да преведе Новия завет от черковнославян-
ски на български, той вижда, че съдбата му се усмихва. И наистина, през 
1864 г. той се преселва в Цариград, защото трябва да бъде член в комиси-
ята от д-р Елиас Ригс, д-р Алберт Лонг и Христодул Костович, учител от 
Самоков, на която предстояло да свери и поправи Новия завет, а така 
също и Стария завет, преведен от Константин Фотинов. Славейков из-
първо тук е сам – неговата съпруга не е искала да се раздали с Трявна, със 
спокойния си бащин кът, за да се излага със своята челяд на мъчителна 
неизвестност в един далечен град. Освободен от залисии и грижи около 
семейството, ослонил го на Иванчо Райков, новият пришелец може 
по-свободно да развърне своята мощ за обществена работа, без да забра-
вя Трявна, която навестява през две или три години, за да срещне там 
стари познати и приятели, които го радват с руйно вино, а той тях – с 
хумор и юнашка песен. В Цариград той се настанява по-близо до среди-
щето на своите сънародници. Стига да споменем, че през 1866 г. живее в 
една от стаите на българското читалище, по-късно, около 1869 г. – в Ки-
римид-махлеси, при Фенер, в началото на 1871 г. – в скромна къщичка на 
Одун-капия, близо до печатницата на „Македония“, а след 1871 г. в учили-
щето „Св. Кирил и Методий“, в извънредно скромна стая, някогашна ко-
нюшня на Стефанаки Богориди, както казва синът му П. П. Славейков, 
защото нямал възможност да плаща наем. Тук Славейков взема участие в 
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духовния живот на своите събратя. Той не бяга от задължения. Има доста 
развито чувство за общност, за задружна дейност. Нека споменем, че той 
живо следи развитието на българското читалище, основано през 1867 г., 
на което става един от първите председатели. През 1870 г. той е член на 
току-що основаното печатарско дружество „Промишление“. Общението 
си със своята среда пък поддържа със сказки, речи и слова. Читалището 
урежда сказки с помощта на първите българи там, като М. Д. Балабанов, 
Лазар Йовчев, П. В. Оджаков. С. С. Бобчев и др. И Славейков изнася през 
1873 г. тия сказки: „За славяните и елините, главно за българите“, а през 
1875  г.: „Българската колонизация в Цариград“. Живи и пламенни, или 
духовити и назидателни, са неговите речи по някакъв повод, особено на 
11 май, когато се чествува от цялата българска колония паметта на Св. 
Кирил и Методий. Оставя спомен особено с речите си през 1871  г. и 
1874 г., както и през 1872 и 1873 г., когато се слави празника на читалище-
то и когато се открива първата българска изложба, като трогва до сълзи 
някои от своите сънародници. Все така оставят спомен и надгробните му 
слова – през 1865 за Авксентий Велешки, през 1875 г. за Иларион Мака-
риополски. Много от речите на Славейков не са били угодни за властта и 
затова са останали непечатани. С тях обаче той завладява сърцата. Има 
всички качества на добър оратор, чието слово се слуша с радост и напрег-
натост. Затова името му става символ на българска политическа програ-
ма. То му открива внимание от страна на някои чужди посолства или дос-
тъп и при гръцките владици, които посещавал през неделен ден във 
Фенер и Ортакьой. За своите сънародници той замисля през 1871 г., заед-
но с Иван Найденов, да открие и българска гимназия, за което четем и 
обяви в „Македония“ и „Ден“. Той замисля, подканян и от тамошния ро-
долюбец Димитър Добрович, да издава български ежедневник. Мечтата 
му се осъществява обаче едва през 1890 г. от Харитон Ив. Генадиев, който 
основава в Пловдив „Балканска Зора“, първият наш всекидневен вест-
ник12. Любовта, с която се ползува Славейков, се вижда от помощите на 
българите за неговите издания. Освен поменатия Димитър Добрович, 
нему помага Христо П. Тъпчилещов, както и синът му Никола, на които 
„Македония“ доста дължи. Също така и читалищната каса не отказва 
своята услуга. През 1867 г., като вижда, че „Македония“ може да спре, тя 
щедро му предлага своята помощ. И наистина, трогателни са честите по-
зиви на Славейков към своите предплатници да се издължат към редак-
цията на вестника. Особено, когато след 1871 г. възнаграждението, което 
получава за труд над превода на Стария и Новия завет от Британското 
библейско общество, се изчерпва. При тая усилена работа Славейков има 
време и енергия не само да следи развитието на черковния въпрос, но и 
да вземе най-непосредно участие в борбата за българска духовна незави-
симост. Тук той е херой на националните надежди: пише статии, разиск-
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ва с другари, агитира и възпламенява, като фанатик бунтар, затова е и 
наричан от противници агент на Букурещкия революционен комитет. И 
важното е, че сега воюва на три фронта: срещу гърци, турци и българи. 
Взел участие в по-раншните църковни събори, след Народния събор през 
1871  г. пише и бори се за завръщане на заточените български владици 
през 1864 и 1872 г., налага своите схващания и разбирания при изработ-
ката на устава за българската Екзархия. Но венец на неговата обществена 
дейност остава паметния в историята на черковната борба 22 януари 
1872 г. Като вижда, че ферманът от 1870 г. още не се прилага, той насъск-
ва своите хора да заставят Иларион Макариополски, Панарет Пловдив-
ски и Иларион Ловчански да отслужат литургия на Богоявление в бъл-
гарската черква, без разрешение на патриарха, макар да е била тя, 
намираща се в Фенер, в негова епархия. Станалата черковна служба пов-
дига буря в патриаршията: владиците биват заточени веднага в Никоди-
мия. На 22 януари народът се събира в двора на черквата, и вдъхновен от 
речта на Славейков, тръгва към Високата порта носейки вместо плакар-
ди, ферманът печатан през нощта в „Македония“. Там Славейков с Тодор 
Икономов и др. поднася на великия везир харзувал със следните искания: 
1. да се върнат владиците; 2. да се изпълни ферманът; 3. да не се меси в 
народните работи хаджи Иванчо Пенчович. Тази манифестация на пове-
че от две хиляди души българи, толкова смела и опасна, че мнозина от 
първите там народни водители гледат дори да не бъдат подозирани, че 
имат пръст в нея, налага окончателното разрешение на църковния въ-
прос: на българския народ се дава право да пристъпя към избор на свой 
духовен глава. П. Р. Славейков обаче бива наказан: в. „Македония“ е спрян 
за три месеца – от 24 януари до 23 април 1872 г. Но когато Светослав Ми-
ларов, по-рано Павле Н. Сапунов, обнародва в него бр. 18 от 25 юли 
1872 г. статията си „Двете касти и власти или днешната наша Екзархия и 
що ни обещава тя“13, „Македония“ не само замлъква завинаги, но и Сла-
вейков на 13 август бива прибран в затвора, изпаднал в жестока неми-
лост, по желанието на Екзархията, на хора като Никола Генович, и по за-
повед на Митхад паша, негов ненавистник. Неговата участ постига и 
двамата му сина, които са учат в Роберт колеж, Иван и Рачо. На обискът, 
що се прави в къщата му от турски чиновници заедно с Никола Генович, 
който все пак, като българин, е гледал да прикрие опасни или подозри-
телни книжа, стават жертва две-три сандъчета книги и ръкописи. Той би 
седял повече от месец в затвора, ако не се застъпили за него пред великия 
везир екзархът Антим І, д-р Чомаков, Христо П. Тъпчилещов, както и 
посланиците на Русия и Англия. Излязъл от затвора, без средства, за него 
настават дни на тежки изпитания и лишения. Нищожната учителска за-
плата през 1873 и 1874 г. едвам му стига да мине крайно оскъден живот. 
Това, което е било „ценно“ от покъщнината му, бива продадено на безце-
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ница, за да си осигури насъщния хляб. Облекчение е за него, че първият 
му син Иван, свършил вече колежа, от 1872 г. учител във Враца, поема 
грижата за прехраната на семейството в Трявна. Друга утеха настава за 
бедния труженик, когато по ходатайството на граф Игнатиев, руски по-
сланик там, вторият му син Рачо, от 1869 г. тук, заминава през 1873 г. за 
Николаев, за да постъпи в южнославянския пансион на Тодор Минков. 
Но нищетата не спира да хлопа на неговата врата, още повече, че трябва-
ло да изплаща и дългове за „Македония“. Не му помага едномесечната му 
обиколка из Македония през 1874 г., бидейки натоварен от Екзархията да 
поведе там отбрана срещу католическата пропаганда, както и срещу ней-
ния агент Нил Солунски. Молбата му да остане по-дълго време в тоя край 
остава нечута от Екзархията. Сега той изгубва и учителското си място. 
Не му помагат и дългите нощи в скромната даскалска стаичка, когато 
пише, наведен над своите тефтери – подреждайки своите географски, ет-
нографски и исторически материали или готвейки някаква статия за ня-
кой вестник, която трябвало да печата скритом. За да може да се задържи 
в Цариград, в люта борба с мизерията, той гледа да осребри по някакъв 
начин своя книжовен труд. Той прави крайни усилия не да си възвърне 
предишното обществено положение, а да се задържи като скромен деец в 
града, дето минава тринадесет години в бури и тревоги за народното бла-
го. Винаги под надзора на турската полиция, насъсквана срещу него от 
гръцки клевети и интриги, преследван от неразположението към него на 
Митхад паша, Никола Генович, хаджи Иванчо Пенчович, както и от рав-
нодушието най-малко на българския консервативен стан, дори и на све-
тите старци в Ортакьой, той вижда, че е вече нежелан и ненавиждан гост 
в Цариград. И наистина, как може да бъде обичан тоя, на когото Христо 
П. Тъпчилещов казва, след като излиза от затвора, че много остро пише и 
приказва, като му напомня да внимава, че има и Диарбекир? Не паднал в 
малодушие, пренасяйки със спокойствие всички беди, през 1874 г. той 
напуща Цариград, като изтърсва праха от обувките си и се упътва за Од-
рин, дето става учител. Но трябвало пак да види Цариград, извикан там 
от властта да урежда като поръчител някаква стара полица. И в Одрин 
обаче, дето зъбите на гърцизма били още здрави, такъв немирник като 
изхвърления от коловоза на обществения живот борец, не е могъл да се 
задържи. И през 1876 г. той се премества за учител в Стара Загора.

Издания за народа.  – Още през 1866  г. П. Р. Славейков обнародва 
по-голяма и доста съдържателна работа – „Габровското училище и него-
вите първи попечители“. Тая книга за която са събирали още през 1864 г. 
материали учителите Ив. Христович и Цв. Недев, и за която Славейков 
се заема още от 1864 г., като през 1866 г. ходи в Одеса за нови сведения, 
посветена на В. Е. Априлов и Н. Ст. Палаузов, цели да запознае народа 
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с възникването, развитието и организацията на нашата първа гимназия. 
Но нейният автор, който събира доста сведения за училищата в Трявна, 
Търново, Елена и др., има и по-далечна задача – да даде една история, 
образ на културен подвиг, със значение изобщо за историята на Българ-
ското възраждане. И наистина, като извор на указания и податки, тя и 
днес има своята цена. После, покрай редакторската работа над Библия-
та, заедно с д-р Елиас Ригс д-р Алберт Лонг и Христодул Костович, от 
1864 до 1870, както и над третата годишнина на сп. „Читалище“ (1873 г.), 
П. Р. Славейков списва и издава тук различни книжки и книги, вестници 
и списания, с които цели да задоволи духовните интереси на най-широ-
ките кръгове от народа или пък нуждите на българските училища, като 
гледа същевременно да облекчи тежкото бреме на един несигурен живот, 
особено от 1871 година насам. Освен песнопойките, календарите и ме-
сецословите, за които става дума по-рано, той издава през 1868 г. „Първа 
читанка“, „Таблици кратки“, „Начална книжка за черковно чтение“; през 
1869 г. „Кратка читанка“, „Искрици или разни поучителни приговорки“, 
„Кратка свещена история“, „Робинсон [на островът си]. Приказка твър-
де нравоучителна, за употребление в училищата“; през 1870 г. – „Кратки 
приказки за децата“; през 1871 г. в 7 книжки „Пчелица или ред книжки 
за децата“, първо детско списание у нас. Всички тия издания, както се 
вижда от заглавията, са нагодени за българското дете. Като учител, той 
добре познава детската психология и затова умее да подбира четива или 
да съставя учебници, които навремето си будят любопитство и внима-
ние. Затова говорят и „Наръчни наставления за учителите“ от 1872 г. Но 
не по-малко се грижи и за своите еснафи около Балкапан, на които иска 
да даде българска книга за поука и забава. Затова съставя и издава през 
1868 г. „Светий Димитрий Солунский и македонските славени българи-
те“, а на следната година „Спомен за тисящелетието от деня на смъртта 
на св. Кирила“. Освен тия, нагажда и книжки със съдържание от по-общ 
характер. Обнародва преводи – през 1868 г. „Исторически примери вър-
ху нравствеността, събрани от разни нравствени книги“ и „Питомка или 
правила за прилично поведение между человеците, заети от италиан-
ски“, от Франческо Соави, а през 1870  г. „Дневникът на бедний момък 
или преговаряния върху человеческий живот“ от О. Фьойе. По-друга ра-
дост доставя Славейков на своите съотечественици с преведените, вол-
но, и нагодени към българските условия разкази, повести и романи. През 
1867 г. пуска на пазара повестта на П. Шевалие „Царуване осем дена или 
историята на Мазаниела“; през 1868 г. и 1873 „Лодоиска, поляшка исто-
рическа приказка“14 и „Отечество и любов или от трън та на глог, поляш-
ка приказница“, и двете от В. Шербюлие. Пак това време, 1868 и 1869 г., 
обнародва „Разбойник в Балкана“, и „Последний Абенсераж“ от Алфонс 
Рене де Шатобриан и „Цариградските потайности“. В тия преводи на Сла-
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вейков, правени обикновено от руски и френски, изглежда, че му помага 
по-късно и синът му Иван. Не е без значение, че всички са от романтичен 
характер и са оказали не малко влияние, заедно с други от тоя род, вър-
ху естетичната култура на българина това време. Тъкмо от тая култура 
се ражда тогава и оригиналната българска повест. По-нататък Славейков 
полага грижи и за българката. В края на 60-те години у нас се пише и раз-
исква върху положението на жената в семейството и обществото, върху 
нейното възпитание и образование, върху предназначението ѝ в живота. 
Оттогава почват да се срещат и повече женски имена в списанията. И 
Славейков, който мисли, че и на нашата жена трябва да се даде прилично 
образование, и то в посока  – практична, нравствено-религиозна и ум-
ствена, излиза през 1869 г. с брошура „По въпросът за жените“, за да каже 
и той своята дума, а през 1871 г. почва да издава веднъж в месеца „Ружи-
ца или ред книжки за жените“, първо списание за жената у нас, от което 
излизат само два броя. Делото на Славейков обаче не бива подкрепено 
от българската жена. Стопански зависима, тя не е могла да отдели някоя 
троха от своята трапеза за едно списание, което ратува за нейната духовна 
пробуда. Но Славейков не бива много подпомаган и за други по-трайни 
свои издания. Така, след като спира „Македония“, той издава хумористич-
ни вестници, едни от първите у нас, най-много пак за своите еснафи от 
Балкапан през 1875 г. само в 4 броя „Звънчатий Глумчо“, през 1873–1874 
„Шутош“, а през 1874 г. – „Костурка“ и „Истурка на вестник „Костурка“, 
само в един брой. Напразно той се опитва да разсмива както другите, така 
и себе си, в дни на тежки душевни и физически изпитания. По липса на 
средства и поради равнодушието на българската колония и ненавистното 
око на властта, тия списания и вестници без време спират. Изобщо с тия 
издания П. Р. Славейков става обикнат популярен книжовник.

„Гайда“ (1863–1867).  – Но с тях той не може да остави по-дълбока 
следа в нашия духовен живот, ако не са други две негови предприятия, 
които стават важни органи на българската политическа и обществена 
мисъл през 60-те и началото на 70-те години от миналия век – „Гайда“ и 
„Македония“. Още в Трявна той приготвя малко материал, а после като 
учител в Ески Джумая начева да урежда „Гайда, сатирически вестник за 
свестявание на Българите“, който почва да излиза в Цариград през фев-
руари 1863 г. два пъти месечно, като продължава до 1867 г., с прекъсва-
не от около осем месеца през 1866 г. Освен това, понеже му се забраня-
ва от властта, подхванатата от него посока, от 1865  г. брой 21, „Гайда“ 
става литературен лист, „вестник за наука и забавка“. По-късно, от бр. 9, 
1863 г. има за известно време мото: „Человек нема друг по-голям мъчител 
от неучението“. Обикновено в него има уводна статия или „политическа 
сгледа“, после „български работи“, „гръцки работи“, „кореспонденция“, 
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дописки от особена цена сега за нас, разни „шарени новини“, стихотворе-
ния и анекдоти, бележки за нови книги и пр. Когато става книжовен лист, 
политическата част се изоставя, но предишните културни и политически 
тенденции се спазват. Тук Славейков работи предимно сам, но по-сетне 
се обаждат и случайни сътрудници. Изглежда, че се посреща още в нача-
лото добре, защото от брой 5 на 1863 г. има за издател Ив. С. Дочков, а за 
покровител Д. Т. Бракалов. Славейков обаче става господар на своя вест-
ник. Още в първия брой на „Гайда“ в „Развестие“, под което стои „Дядо ви 
Дудрин“, и „Към слушателите“, той подхваща с хумористичен тон, ала не 
го спазва винаги.

Тоя пръв по рода си вестник у нас, предходник на по-късните хумо-
ристични издания „Оса“, „Тъпан“, „Хитър Петър“ и др., който има своя 
лик и неведнъж влиза в полемика с някои от излизащите тогава вестни-
ци „Българска пчела“ (1863–1864) в Браила на Хр. Д. Ваклидов, „Бъдещ-
ност“ (1864) в Букурещ на Раковски, „Съветник“ (1863–1855) на Л. Ми-
хайловски и Т. С. Бурмов, „Время“ (1865–1867) на Т. С. Бурмов, „Турция“ 
(1862–1875) на Никола Генович, „България“ (1859–1863) на Драган Цан-
ков – всички все в Цариград. Всички тия вестници имат общо в програ-
мата си – да воюват за български интереси по законен път. И все пак П. Р. 
Славейков намира основания да не бъде съгласен и да не одобрява много 
от възгледите и деянията на Т. С. Бурмов и Никола Генович, чиновник 
тогава в Министерството на народната просвета. С Бурмов влиза в остра 
полемика, пише не само статии против него, но и сатири, като „Напев ко-
муто се пада“, дето началните букви на всеки стих посочват неговото име. 
Бурмов от своя страна в „Время“ (1865 г., бр. 12) казва, че „Гайда“ служи на 
оная незначителна част от народа, „която е вятърничава в разсъжденията 
и в порицанията си“. В нея има нещо „низко и отвратително“. Посоката 
на „Гайда“ е противогръцка. Няма страница от нейния политически дял, 
в който да не се напада остро гръцкото духовенство, гръцкия патриарх, 
елинизма изобщо. Бурмов не одобрява по-скоро не посоката, а някои въз-
гледи от нейната културна програма, тактиката ѝ в борбата по отноше-
ние на черковния въпрос, с който Славейков гледа народът по-скоро да се 
справи. „Гайда“ се ражда в разгара на политико-обществени борби, когато 
единството на българската интелигенция е нарушено, когато се почват 
и взаимни борби между българи. Ето защо тя става изразителка на едно 
движение, съдействува да се разрасне то, напътва го и му дава идейна 
програма. А това е движението на българските еснафи, на младите борци 
за черковна независимост.

„Македония“ (1866–1872). – Особени грижи обаче полага П. Р. Сла-
вейков за другия свой седмичен вестник, станал орган на цяло едно движе-
ние в българския обществен живот, „Македония“, чийто първи брой изли-
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за на 3 декември 1866 г., а последният – на 25 юли, 1872 г. Вестникът има 
няколко поднадслова: от бр. 1 до 2, 1866 г. „вестник политический и фило-
логический“, от бр. З – „вестник за народа“, от бр. 1, 1869 г. до бр. 5 – „лист 
за политика, книжовност и търговия“, а от бр. 5 – „вестник за политика и 
книжовност“. Има следното мото (от бр. 3, 1866 г., само първата половина, 
при това и на гръцки език): „Твърде лошо нещо да ся помястя някой от 
началата си, когато са прави! Ако не върви напред, а то поне назад да не 
върви, трябва да бъде високата аксиома на разумността.“ През средата на 
1867 г. Славейков издава в малък формат, като притурка на големия свой 
съботен лист, „Македония“, а после „Македонче“, първоначално два пъти в 
седмицата, и то само за Цариград, за македонските си, събратя, с надежда 
да го направи ежедневник, ако се посрещне добре. От него излизат обаче 
доста малко броя. Макар че „Македония“ не разполага с достатъчно сред-
ства, заради което неведнъж клони към своя край, както виждаме това от 
разните „известия“, „понуди“, „призовки“ на Славейков към предплатни-
ците“, тя успява да се издигне като един от най-добрите вестници, изли-
защи тогава в Браила, Букурещ и Цариград – „Дунавска зора“ (1867–1870) 
на Д. Войников, „Народност“ (1867–1869) на Ив. Богоров и Ив. Касабова, 
„Отечество“ (1869–1871) на П. Кисимова и Д. Войников, „Право“ (1869–
1873) на Хр. Стоянов и Ив. Найденов. Само „Свобода“ и „Независимост“ 
(1869–1874) на Л. Каравелов, донякъде и „Дума“ (1871) на Хр. Ботев могат 
да съперничат в известен смисъл с „Македония“. И наистина, покрай Сла-
вейков, в тоя вестник сътрудничат най-добрите тогава сили на българска-
та интелигенция като Григорий Немцов, по-сетне митрополит Доростол-
ски и Червенски, Марко Д. Балабанов, Лазар Йовчев, после екзарх Йосиф 
I, Гаврил Кръстевич, д-р Ст. Чомаков, П. Горбанов, Тодор Икономов, Све-
тослав Миларов, Никола Първанов, Ив. П. Славейков и др. Освен това, в 
начина на неговото списване се проявява добре обмислен журналистиче-
ски такт. Неговият редактор следи най-главните чужди вестници – гръц-
ки, турски, руски, сръбски, английски, немски и френски. От там извлича 
не само материал за информация и за политически преглед, но и статии, 
които засягат под една или друга форма българските интереси на деня, 
особено такива, чрез които той или иска да загатне за някои свои възгле-
ди, или пък се стреми да държи напрегнато вниманието на обществото 
върху известни въпроси от политически и културен характер. Имайки 
предвид, че се намира под строгото око на цензурата и че ще трябва да 
„играе каквото му свирят“, той се старае да си служи с недомлъвки, със 
загадки, поговорки и пословици, или пък с препечатани статии, които ако 
би написал сам, би теглил за тях горчиви сетнини. Така само можем да си 
обясним неговата страст да превежда работи из чуждия печат. Друга една 
особеност: когато препечатва той или съкращава, щом това е необходимо, 
или дава иронични бележки. Последното важи особено за статиите, кои-
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то заема от гръцки издания, цариградски и атински. Най-често превежда 
статии от „Courier d’Orient“, орган на лазаристите, френските мисионери 
от ордена „Св. Бенедикт“ в Цариград, вестник, който неведнъж се застъп-
ва за българските национални права. Дава също статии от „La Turquie“, за 
да подчертае някои схващания, изказани там от висши турски сановни-
ци като полезни и за турската империя, и за българския народ. Особено е 
внимателен, когато препечатва от руски и сръбски вестници. Освен това 
„Македония“, която със своите статии, дописки, политически прегледи, 
кратки вести, подлистници и пр. винаги успява да предизвиква интерес у 
своите читатели, води полемика с „Право“, „Турция“, а също така и с гръц-
ки вестници. Изобщо тя винаги отбива чужди, неприемливи за народното 
дело мнения, защищава упорито своите възгледи, издава глас на протест 
против наши и чужди, когато е необходимо, на време обръща внимание 
върху наближаваща опасност. И понеже тя също така е орган негласен на 
младите, орган на определено движение, тя има странно влияние върху 
народните слоеве, изяснявайки техните тежнения, винаги е с настроение 
на атака или отбрана, но все на своя пост. Така се оправдава желанието 
на Славейков да служи само на „народните работи“ и да не знае „хатър и 
страх“, да не отстъпва никога от своите начала, да се бори да създаде буд-
но и просветено обществено мнение. „Македония“ и „Гайда“ приличат на 
винаги дигнати развети знамена над боен стан. В бойното си увлечение 
Славейков въстава срещу няколко групи, няколко дори лагера – затова и 
„Македония“ бива спряна най-напред за три месеца, а после – завинаги15.

Национален въпрос. Воин на народностно самосъзнание.  – За да 
бъде така упорит в борбата Славейков, много му помага твърдостта на не-
говите убеждения. Той веднага става стожер на тия, които мислят, че съд-
бата на народа зависи от него самия, че за това е необходимо да се работи 
над него, да се развива и да се възмогва духовно. Неговият възглас трябва 
да бъде: „Познай себе си“. Средствата за това са черквата, народните учи-
лища, читалища и книгохранилища, периодичният печат, книжнината из-
общо. Затова печата в своите издания редица статии върху въпроси, които 
зачекват отблизо или далече неговата програма. Винаги има определена 
тенденция – да се докаже, да се изтъкне категорично, че за българския 
народ е необходимо преди всичко просвета, образование, вътрешно усъ-
вършенствуване, по-висока духовна култура. Една от неговите цели е да 
се запази езикът – на всяка цена. Макар в неговата концепция за народ-
ността да има географски, етнографски и нравствени моменти, все пак в 
основната си същност тя е филологична. Статия като „Здравият егоизъм“ 
(М[акедония], 1867, бр. 3), „Язикът на един народ“ (М[акедония], 1869, бр. 
6), „Народ и народност“ (М[акедония], 1870 бр. 61 сл.) и пр. макар не всич-
ки на Славейков, добре говорят за неговия здрав поглед. Схващайки така 
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народността, той полага и задачи на нашето родинознание. Българският на-
род, наброяващ шест милиона, най-многобройният според него в Европей-
ска Турция, е по-добре познат в неговото минало от чужденците – Ю. Ив. 
Венелин, В. Григорович, Д. Гилфердинг, И. Срезневски, Каниц, Шафарик, 
Ригер и др. Българите, на които липсват исторически материали, могат да 
черпят от живия извор – народа. Те трябва да го изучат, да опишат него-
вите нрави и обичаи, „неговата статистика и положение“, да съберат „на-
родните песни, приказници, пословици и поговорки“, (Македония, 1869, 
бр. 4), ако искат да служат на своята родина. Друга идея, която прониква 
цялата негова дейност, това е – да се запазят етнографските граници на 
България, нещо повече, да се запази изобщо българщината с българска реч 
и извън границите на Турция – в Румъния, Сърбия, Бесарабия и пр. Него-
вият поглед е обърнат към най-отдалечения край на неговото отечество. 
Там дето се чува българска реч, не трябва никога да замлъква. Ето защо той 
е един от първите, който схваща опасността за българския народ в Маке-
дония, застрашена от гръцка и сръбска пропаганда. Тоя кът той гледа да го 
приобщи към българското отечество и не случайно дава на втория си вест-
ник име – „Македония“. Той се ръководи и от друга идея: да се постигне 
духовно единство между всички части на българския народ, защото само 
тогава последният ще може да бъде силен и да отстоява срещу всякакъв 
външен напор. И когато някои почват да изпращат там букварчета и книги 
на македонско наречие, той открито въстава срещу тях, като посочва, че 
тая дейност води към опасен сепаратизъм (Македония, 1867, бр. 23, 33, 
1871, бр. 3). Крайната цел на Славейков, и това е неговата голяма идея, е 
българите „да ся стараят за хляб, за народен хляб, т.е. за своето народно 
самосъзнание“ (М[акедония], 1867, бр. 82). Той вижда, че не стига само да 
сме възроден народ, а че е необходимо да се проявим като народност, като 
определена културна единица, като отделно колективно съзнание. Така той 
става страстен водител за българската национална индивидуализация. С 
особено удоволствие препечатва от полски вестник статия, в която се на-
бляга, че „изгубена свобода може да се повърне, да ся добие, но народност 
веднъж изгубена, никога вече ся не връща, никога не ся спечеля“ (Маке-
дония, 1867, бр. 1). От тук Славейков извежда своя краен идеал – духовна 
свобода, лична и книжовна, в най-широкия смисъл на думата. Отбелязва 
нарочно, че Франьо Рачки, при откриването на Югославянската академия 
в Загреб през 1867 г., е казал: „Душевното робство е по-тежко и по-пагубно 
от телесното робство“ (Македония, 1867, бр. 47). Тая свобода той вижда 
застрашена от замисъла на Митхад паша, велик везир тогава, да се слеят 
българските училища с турските. Той, като Т. С. Бурмов („Время“, 1856, 
бр. 26–34), повежда веднага борба срещу тоя добре замислен политически 
план на турската власт.
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Качества на бореца. – Изтъкнатите идеи и деяния не са само изклю-
чителна собственост на П. Р. Славейков. В разгара на борбата вземат учас-
тие и други видни лица. Но между тях той е самобитна особеност. Там са 
люде с висше образование, с широки познания, с елинска и европейска 
култура. Само той не минава през висша школа. Но благодарение на своя-
та воля за самообразование, тоя самоук застава не само сред вождовете 
на българската интелигенция, но се издига в много отношения над тях, 
като става истински народен трибун. Идеите, колкото и прекрасни, не 
биха имали жизнена активност, ако нямаше личности, за да им вдъхват 
пламъка на своята душа. А Славейков заразява своите сънародници пре-
ди всичко с хармонията между идея и подвиг. Истински „народен човек“, 
идеите му винаги се определят от потребите, схващанията и настроени-
ята на широките слоеве от народа. Следователно, и подвигът му е под-
виг за народно благо. Това е то не придобит, отвлечен, книжен, неискрен 
демократизъм, а естествен, наложен от произхода и възпитанието му, 
всаден в кръвта и душата му. Никой не познава така добре народа, както 
той. Заел, присвоил неговата мисловност, той умее да въздействува вър-
ху него, да завладява сърцето му, да ръководи волята му. И то – като не 
познава средствата на демагога. Славейков притежава някои от харак-
терните особености на трезвия българин, който по нагон долавя скрития 
смисъл на събитията, осланяйки се на своите верни наблюдения и на своя 
практичен усет. Ето защо борецът вярва в инстинкта на народа, тоя ин-
стинкт, който Л. Толстой с „Война и мир“ влага като основен момент в 
своята философия на историята. И не само вярва, но винаги се вслушва в 
неговия глас, следва го – затова и делото му се увенчава с успех. Вождът 
изразява онова, което е смътно и неясно в съзнанието на народа. По него-
вия път, по неговите думи и дела можете да съдите за самия народ. Това е 
трайно, вечно сливане между личност и колектив, чрез което се изявява 
най-силно дадена народност. Естествено, и народът чувствува Славейков 
като свой. А за да има името му обаяние, немалко дължи той и на своята 
неизменна воля за борба и дело. Той работи и над себе си, но и за други. И 
въпреки преследванията на своята орисия, дълго и дълго смогва да бъде 
господар на обстоятелствата. А тази вътрешна мощ на бореца, ако не се 
проумее, не може да не се почувствува от неговите съвременници. Той 
има ясна и открита линия на отношение към лица и събития, без коле-
бание на мисълта и чувствата, че личността му буди всякога доверие. И 
когато в жаждата си за подвиг се увлече и сгреши, той е искрен, верен на 
себе си. Сякаш тук Славейков е един от най-добрите изразители на бъл-
гарската борческа стихия, на българската воля за самосъхрана на племето 
чрез просвета и култура. Затова и в борбата Славейков изхожда от общи 
начала, от висши идеали. Честен воин, който не само не забравя с кого 
воюва, но винаги е открит. Засада в своята тактика не знае. Никога не под-
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ценява своя противник, макар и да е рязък в изразите си за него. Когато 
последният падне, той слага меча в ножницата и говори за него, издигнал 
се над лични страсти, с най-ласкавите думи на заслугата. Защото волята 
му се съобразява и с определена етика. Затова в устрема избира средства-
та. Той е закърмен с морала на нашите еснафи тогава, на нашите учите-
ли и просветници, морал на работната ръка. Оттук се обяснява неговият 
практически идеализъм. Заразява неговата неподкупност от външни и 
странични влияния и внушения, смелостта му да казва истината, по един 
или друг начин, на чужди и на свои, макар и да знае, че може да си навле-
че омразата на някоя силна на деня личност, на някаква низка и дребна 
душа. Не помисля никога да изкористя движението, както някои други 
тогава дейци, за своя облага, макар и да е излаган от самите условия за 
дейност, на изкушения, особено като се знае, че животът му е постоянна 
борба за хляб. Той не е търгаш на идеи. Челото му е чисто от позора на 
отметника, който се отказва от своите убеждения или от движението, ръ-
ководено или подсилено от него, за да се нареди по-скоро пред трапезата 
на житейските блага, като издига своя позор в добродетел и дарба. Днес 
под едно знаме, утре – под друго, защото знамето е всичко, а ти си нищо. 
Като Неофит Бозвели и Г. С. Раковски, и той може да бъде мъченик за 
идея, за народ и страна, за народностно самосъзнание. Това е една висша 
добродетел на саможертва, която знаят само велики сърца. А обаянието 
на тая личност не би било така силно, ако нямаше перото на даровития 
публицист. Общественикът дава съдържанието, а публицистът – форма-
та. Затова са и неделими.
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БЕЛЕЖКИ

 1 В автобиографични текстове Славейков посочва и 1928 като своя рождена 
година.

 2 Атанасиос Христопулос (1771–1847) – гръцки поет и учен. Основната му творба 
е „Лирически стихове“ (1811).

 3 Днес се приема, че „Български известник“ е идентичен с „Български орел“ на 
Ив. Богоров.

 4 Всички цитати, отбелязани с *, са сверени по П. Р. Славейков. Съчинения в осем 
тома. С., 1978–1981. В [] са посочени томът и страницата от това издание.

 5 Галахов, Алексей Д. Полная русская хрестоматия. Част 1–2, 1842.
 6 Письмовник, содержащий в себе науку российскаго языка со многим учебного 

и полезно-забавного вещесловия, от професора и кавалера Николая Курганова. 
1869. Втората му част съдържа 71 стихотворения. Много популярен и преиз-
даван учебник.

 7 Цитатът е от друго стихотворение.
 8 П. Р. Славейков е писал и „бунтовни песни“, които са останали в ръкопис и са 

публикувани много по-късно. Вж. С. Баева. Петко Славейков. Живот и твор-
чество (1827–1860). С., 1968.

 9 Голомания – мания по френското (галското).
 10 Георги Цукала  – гръцки учител в Пловдив, книжовник и пропагандатор на 

елинизма.
 11 По неясни причини Б. Йоцов не разглежда върховите постижения на зрелия 

Славейков, включително и христоматийни творби като „Изворът на Бело-
ногата“, „Не пей ми ся“, „Жестокостта ми ся сломи“ и най-популярните му 
сатири – „Народен“, „Песен на паричката ми“. Нищо не се казва за следосво-
божденското творчество на поета. Литературната история поставя сериозен 
акцент и върху автобиографичните и мемоарните творби на Славейков, които 
също не са представени тук. Поради това и всички обобщения в очерка трябва 
да се приемат с известни резерви.

 12 Първият български всекидневник е „Секидневний новинар“ (Букурещ, 1877), 
редактиран от Павел Бобеков и Михаил Танев, издател Ив. Адженов.

 13 Мненията за авторството на статията са противоречиви, едни смятат, че тя е 
писана от Миларов (по бележки на Славейков), други – от Славейков. Текстът 
е публикуван и в съчиненията на Славейков (Т. 7, 215–226) и в Св. Миларов. 
Спомени от цариградските тъмници. С., 1994, с. 205–216.

 14 Автор на тази книга е Луве дьо Курве (1761–1797). Вж. Минкова, Л. Този толкова 
желан, толкова опасен роман (Популярните романи в преводната литература 
на Българското възраждане). // Литературна мисъл, 1991, № 10.

 15 Отново по неясни причини Б. Йоцов не разглежда богатата журналистическа 
и политическа дейност на П. Р. Славейков след Освобождението. Тогава Сла-
вейков издава вестниците „Остен“, „Целокупна България“, „Независимост“, 
„Търновска конституция“ и др.
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Съвременник,  
Год. II, 1922, № 2, с. 98–104.

ДОБРИ ЧИНТУЛОВ 
(По повод стогодишнината от рождението му)

Първият българин, който изпъква в нашата литература в средата на 
миналия век, колкото и скромно, с несъмнен поети чески дар – това 

е Добри Чинтулов.
Със своя вътрешен пламък, с искреното лирическо чув ство и естест-

вения израз, със съвладяната стихотворна техника, с образа на майката, 
на родината, на Балкана, с революционните и просветителни идеи, той се 
издига, въпреки наивността и мало- бройността на поетическите си от-
ломки (безсилни да издържат една преценка вън от рамките на времето), 
над препирните за българския литературен език, отхвърля нелепостите 
на даскалската поезия и внася своя скромен дар в литературния и об- 
ществен живот на родината си.

Ала, казва се, една лястовица пролет не донася. И наистина, Добри Чинтулов 
възвестява, а П. Р. Славейков носи нашата пое тическа пролет. Последният 
е пет години по-малък от Чинтулова, ала и двамата излизат на книжовна-
та арена почти едно временно. Поетически роден в чужда страна, обогатил 
своя ли тературен опит от руската поезия, която му дава примери н обра-
зци за израз на свои лирически състояния, Чинтулов по-сигурно от Сла-
вейкова прави своите първи стъпки в литературата и дава надежди за едно 
по-богато творчество. Но какво става? Той печата само две стихотворения 
(толкова се знаят)1, а останалите няколко разпространява ръкописно и 

 1 Твърдението на Йоцов е неточно. През 1849 г. Д. Чинтулов публикува в „Цариградски 
вестник“ три стихотворения – „Стара майка се прощава със сина си“ (бр. 59), „Изпро-
водяк едного Българина из Одеса“ (бр. 59) и сатирата „Китка от Балкана“ (бр. 62.), която 
излиза без подпис, но първият му биограф Д. Стойнев посочва това стихотворение 
като Чинтулово и твърдението му се приема и от В. Пундев. В сборника на Ник. . Гербел 
„Поэзия славян“ (1871) е включено стихотворението „Стани, стани, юнак Балкански“ 
със заглавие „Болгарская песня“, преводът е на Ник. В. Герб. Отделни строфи от Чин-
тулови стихове са публикувани като мото към разкази на Л. Каравелов в „Страницы из 
книги страданий Болгарского племени((Москва, 1878) , като примери за ямб в „Наука 
за песнотворство и стихотворство“ на П. Оджаков (Одеса, 1871) и в „Елементарна 
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анонимно из народа – и с голям успех, най-вече поради обстоятелството, 
че всяко от тях има своята мелодия. По-нататък той не излиза в печата, 
макар че би могъл да намери навред място, забравя се в Одеса, глъхне и 
загасва в Сливен, без да добие име на учител в поезията. А този, който е 
по-млад от него, скоро се домогва до поетическата форма, благодарение 
пак на руската поезия, върви към своя зенит и се откройва като крупна 
личност на своето време.

Странно, наистина, угасва тая първа звезда на нашия поети чески небо-
склон. Дали трябва да се говори за упадък на Чинтуловия поетически та-
лант, или пък за моментни поетически екс тази на младостта, както мисли 
Пенчо Славейков? Няма положи телни данни за безпогрешно разрешение 
на поставените въпроси. Още повече – не знаем сигурно дали Чинтулов 
е писал, освен известните нам досега, и други стихотворения, и ако е пи-
сал, дали те не са били изгорени, както се посочва от биографите му, а – 
освен това, не знаем от каква поетическа стойност са били те. Във всеки 
случай това, което е известно като писано в Сливен, не ни дава основа-
ние да мислим, че той показва поетическо развитие. Нещо повече дори, 
стихотворенията, създадени в Одеса, крият по-жив творчески пламък. 
За съдбата на поета може би е виновна неговата среда, която е живеела с 
нищожни, с никакви почти литературни интереси, а може би – и самият 
той, със своите вътрешни заложби. Трябва да се отбележи, обаче, че той 
не изпитва в Сливен отровата на нищетата – не може да се опла че като 
Ботева, например, че последната подяда творческите му сили. От друга 
страна, и средата все пак е могла да го импулсира, щом тя не остава глуха 
за неговата песен; и тук – той не може да изплаче жалбата на II. Р. Славей-
кова. Освен това, той никога не проявява устрем да се освободи от нея, да 
потърси условия за по-активна обществено-политическа и литературна 
дейност. Без големи амбиции, самоотричащ се, той не живее с гордото 
съзнание на поет, на творец – и затова сякаш с чув ство на небрежност 
гледа на своето поетическо дело.

Одеските му стихотворения, както и по-сетнешните, ненапълно рав-
ноценни в поетическо отношение, говорят за убитата личност у Чинтуло-
ва. Както всички поети преди Освобож дението, и той, едва що проявил 
в себе си строго събирателно начало, пада курбан на своето време. Само 
в първото си печа тано стихотворение „Стара майка се прощава със сина 
си“, в „Из яснило се небето“ и в някои отронки, незначителни сами по себе 
си, се чува, и то не рязко, интимният глас на незаслоената от времето лич-
ност. Обаче поменатите отронки не могат да се разглеждат безрезервно, 
едно, защото не сме абсолютно уверени, че действително са негови, и дру-
го, защото не могат да се поставят в отношение към цялото.

словесност“ (Цариград, 1873) на Т. Н. Шишков и др. (бел. ред.).
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Духа на времето Добри Чинтулов долавя още като ученик в Одеската 
семинария, преко българската колония там, а по-късно, в родината си, 
той непосредно чувствува основните му идеи и течения. То му налага 
ония посоки на мисълта, които още Паисий прокара и загатна в своята 
история и които през 50-тях години на миналото столетие избиха по-яр-
ко: поглед към настоящето, поврат към миналото, устрем към бъдещето, 
чрез просвета и борба.

Върху фона на това време се изрязва и поетическият образ на Добри 
Чинтулова.

В съзнанието на тоя поет горят идеите на просветата и на бунта, но 
не като враждуващи стихни, а като примирени сили в идеала за свобода, 
както бе това и у Раковски. Това примирение се корени в темперамента и 
идеологията на Чинтулова, а последната навярно немалко дължи на него-
вото религиозно-нравствено образование.

Добри Чинтулов е лишен от борческа воля. Той не е дейна натура – 
за него практическото дело не е единствена и из ключителна възможност 
за задоволяване на един вътрешен императив. С нравствена чистота, с 
чутко съзнание за дълг и отговорност, той е безметежен, размислен, „с 
истинно хри стиянско народно чувство“, както се изразяват на времето 
си не говите съграждани. Макар и да е създател на революционни песни, 
у него не пламти бунтарска стихия. На времето си и Ив. Вазов написа 
бунтовнишки стихотворения, обаче те не ни дават основание да виждаме 
в него един изконен бунтар. В случая и у единия, и у другия има повръ-
хна надстройка, външно увлечение на младостта. Трайната особеност 
на Чинтуловата душа  – това е пасивната романтичност и емоционална 
поривност. У него няма размах, жив патос и дива енергия на бунтовник, 
решителна воля за свобода или смърт – навсякъде в неговите увлечения 
семинаристът, търпеливият християнин го възпира.

В цялото поетическо дело на Чинтулова, патриотическо в основата си, 
лежи съзнание за дълг към народа, към родината. За поета сякаш не е ва-
жно каква е формата за изпълнение на тоя дълг – дългът само трябва да 
се изпълни. И Чинтулов живее с вярата, че изпълнява своя дълг, и затова 
той не изпада в раз каяние за пропилени дни, за неизвършен подвиг.

Още в чужбина той чува печалните възгласи на майката. С неотвра-
тима синовност, с твърда привързаност към творче ското начало в жи-
вота, той вижда през воалите на една почта романтическа идеализация 
майката, народа, родната земя. Майчиният зов има неодолима власт над 
него – там звучи живителният извор на „матерната кърма“, както казва 
Н. Бозвели. Култът на „любородството“, подет от даскалската поезия, в 
лицето на Д. Чинтулова има своя верен застъпник. Синът трябва да по-
знае света и хората, чуждите страни, които в съзнанието на майката са 
идеални образи на свобода и щастие, ала той няма да я забрави, да измени 
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на нейния свещен завет. И отхождайки в гроба, тя чувствува, че заживява 
в своя син и изпълнява своя дълг на живота. Тук се крие и основата на 
примирението у нея, преклонението ѝ пред неумолимостта на съдбата. В 
отношенията на майка и син се отразява един обществен момент, даден 
непосредно и почти едновременно и у Н. Бозвели. Вместо алегорическия 
образ на майката-робиня у последния, която тъгува за децата си, избяга-
ли по „чужди места“ поради тежко иго, у Чинтулова има неподправено 
чувство и реален образ („Стара майка се прощава със сина си“). И двамата 
таят, обаче, в душата си еднакви чувства и идеи – разликата е повече в 
степен и начин на израз.

Този образ на майката лесно се прилива в образа на родината. Синов-
ното чувство се разраства – то взема формите на родо любие и себеотри-
цание. Още повече – синът се чувствува духовно сраснат с нея. Родината 
живее в своите синове. За последните той милее, схваща ги като „общи 
братя“, духовно е обединен с тях. И затова той „с радост хвърчи“ към 
родната земя. Идеа лизирана, както у Н. Бозвели, Раковски, Славейков и 
пр., най-силната любов към нея се открива в чувството на поета за бъл-
гарската природа. За Д. Чинтулова тя е все жизнена, светла и ра достна, 
сякаш е във вечно веселие, в което трепти прославата на Бога, на жизне-
ната сила. Особен култ храни в душата си той към „милите планини“, към 
Балкана –

Небесна радост там живее,
Покрай студената вода;
Там вятърът кога повее,
В сърца разлива веселба.

Ала красотата и сияйността на българската земя избиват ся каш в тра-
гическа ирония, като се съпоставят с черното роб ство на народа. Чин-
тулов обича контрастите  – и по чисто външно внушение той контрас-
тира, както по-сетне Н. Бозвели и Раковски противопоставят личната и 
обща скръб с равнодушното веселие на природата. Той храни в душата 
си здраво чувство за вечно свежия живот, обаче робските условия отне-
мат всяка възможност за по-дълбока и искренна радост. Той е прекалено 
чувствителен към кървавия образ на родината и затова про летната пищ-
ност на българската природа, колкото и да мами и гали очите, буди в сър-
цето нерадостни размисли –

Нам всичко напоминава,
Че пролетно време дошло,
Дошло веселба да раздава,
Там дето царува тегло.
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Рефлективна натура, той често дълбае в съзнанието си, бори се с 
въпроси за съдбата на своята родина, търси опора за своите мисли, за-
плита се, и изпада в безизходна скръб, става „душевно много наскърбен“ –

Но где и към кого да ида?
Кой може да ме утеши?
Към кой мъдрец да се отправя
В съвет той да ми се вести?

В старото вино на мъдростта той търси разрешение на накипелите в 
душата му въпроси. Мисълта се е вгнездила в него, гризе го с острите 
зъби на колебанието и съмнението – и не му дава успокоение. Горният 
куплет, колкото и да говори за неговото вътрешно страдание, има все пак 
съдържание и смисъл, като не се разглежда вън от цялото стихотворение 
„Възпомена ние“. – Своята вътрешна нерадост той контрастира отново с 
„природната веселба“ –

Мен само не развеселява
Тази природна веселба,
Но само ми възпоменава
За прадедните времена.

Природата въздействува вече и в друга посока – възвръща поета към 
светлото минало на народа, на българската родина. Това минало мотивира 
не само неговата скръб, но и примирението му, надеждите му за по-друг 
живот. У него има особена склон ност към унасяния, към романтически 
екскурзии из миналото, към патриотическа идеализация на нявгашното 
българско вели чие, подхваната от Паисия, сякаш научно оправдана (за 
времето си) от Венелина, и избила у Бозвели, Раковски, Славейков, Ха-
ралан Ангелов и пр. Като истински родолюбец, той сякаш чува шепота 
на природата, углъбява се в приятна самота и тръпне в едничка радост: 
да чувствува как „кръвта му се вълнува“ пред останките на миналото и да 
гледа – със своя ясновидещ поглед – край Търново и Преслав светлите и 
величави сенки на Крума, Асеня и „славните български юнаци“. Възпро-
извеждаща великото и славното у българския народ, той гледа с чувство 
на религиозен преклон „свещените развалини“.

Смисли за тази Трапезица,
За този старий, наший град,
Той българска е бил столица,
Измива прадедния грях!
С вярната си тук дружина
Асен е някога живял,
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Но много оттогаз се мина,
Откак със слава той гърмял.

Миналото и най-добрата мъдрост за него, подвигът на де дите е 
най-искрената поука, твърдата борба с врага – най-дъл бокото открове-
ние. Той нарочно като че ли подбира тежките мо менти от българския ис-
торически живот, за да подчертае, че и тежкото иго не може да съкруши 
националния дух. Към Крума той проявява нескривана симпатия („Двама 
приятели“): в съдбоносните минути за отечеството царят запазва своя 
твърд дух, решително се хвърля в борбата с Никифора, като истински на-
ционален херой. Затуй Чинтулов с гордост говори:

Аз видях древната столица,
На нашите градове царица,
Преслав със свойте старини
Във Хемоските планини!
В бащини си палати
Цар Крум от мислове крилати
Разхождал се заобиколен,
Душевно много нажален.

Пред развалините се чувствува най-болно превратността на съдбата, на 
човешкото щастие. Пред огромната сила и тайна на вечното човек е без-
крайно жалък. На такъв контраст по чива песента „Лятна нощ се прева-
лява“, (която изглежда да е от Чинтулова и за която Ив. Вазов казва, че е 
„блудкавичка“). Поетът иска да бъде наставник, да отвори духовния поглед 
на братята, заслепени от алчност и суета, без да виждат уречения кръст 
на смъртта. Тоя разколебаващ образ на смъртта е най-обикновен – под-
чертава примиряващия фатализъм на българина. А обратната му сила е – 
само висши идеали могат да превъзмогнат човешката безплодна суета. И 
по този път трябва да вървят родните братя, като че иска да каже Чинтулов.

Ето защо, унасяйки се в миналото, вярвайки, че съдбата може да дигне 
своето проклятие от българския народ, отвърнал погледи от материални 
блага, в минути на духовен подем той издига възглас.

Да бъдем пак, каквито бяхме! –
и чертае пред своята родина един хероичен идеал.

Като знае, че „общите братя“ не се вглеждат ъ миналото на своя народ, 
защото

Във мрак живеят и мъгли
– той още в Одеса се обръща към народа:
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Стани, стани юнак балкански,
От сън дълбок се събуди!

Той често говори за съня на своите братя, отвратен е от това и дори с 
тон на укор буди техното заспало съзнание. В мрака – той изстъпва като 
факлоносец, дълбоко убеден, че просветата е жизнена необходимост за 
„милия“ народ. Затуй не трябва да се потъва в бездната на лични радо-
сти, на егоистическо съществуване, а да се заживее с общото българско 
съзнание в служба на неговото просветление („Изпроводяк на едного 
бълга рина из Одеса“). Ала пробудата на народа може да се постигне не 
само с кротката просветителна луча, но и с размирния меч. Чинтуловите 
революционни песни са средство за агитация, позиви за борба. Пред въ-
ображението на поета се вестяват образи на сегашното: хайдути, юнаци, 
Балкана, тайнствен лъв, заспал някъде в душата на българския народ. И 
тук той идеализира на рода, гали неговото национално самолюбие, като 
контрастира него вото черно робство със свободата на другите народи, 
буди племенна и религиозна омраза към турците, без да отива до край-
ност, като подчертава хероичното у българина, като му предоставя за раз-
решение един труден подвиг, за който мечтае и Раковски: да се обединят 
и организират народните сили и – с общи усилия – да се развие знамето 
на свободата – там на Балкана. Ала колкото и да има надежди в чудодей-
ната сила на младостта, колкото и да тръпне в преклонение пред юнаците, 
колкото и да е славна борбата, той не живее с абсолютна вяра в успеха на 
ре волюционното дело. Той съзнава, че моментът за революционни борби 
не е узрял, че народното съзнание не схваща още тяхната категорическа 
повеля, та затуй търси вярната „любов народна“, въззовава „искрата лю-
бородна“ – сякаш той още не ги е почувствувал в душата на своите братя. 
От друга страна, имайки чувство за реалността, за действителните на-
родни сили, за въз можните усилия и резултати, той ограничава своите 
искания, по ставя скромна практическа цел: българският народ да даде 
само началото на борбата за свобода („Стани, стани, юнак бал кански“) – а 
като неизбежна последица ще му се притече чужда помощ, най-вече ру-
ска. Най-после – той търси последна опора в Бога – той моли борбата да 
бъде благословена и осветена от Исуса, символа на търпеливата Голгота.

Така Добри Чинтулов, лишен от вътрешна сигурност, от непреклонна 
морална енергия, лесно губи вяра. Идеализирал земята, народа, миналото 
и бъдещето му, действителността леко подхвърля в душата му ферменти на 
разочарование. С години той преследва един идеал, поддържа „надеждата 
всенародна“, буди балканския лъв, ала реални резултати не вижда. Строг 
към себе си, той е строг и към другите, към човека изобщо; затова няма 
вяра в неговите идеалистически пориви, вижда в него повече отрицателни-
те му качества, несигурността на неговата добродетел, особено, когато той 
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е в честит живот. В края на своята земна повест той изживява черни гор-
чивини, ала за тях не оставя поетически документи – интимната му горест 
не е разкрита. Ясно е, обаче, едно: съзнал огромната бездна на вечността и 
нищожността на земния миг и човешката тленност, той смирено-мъдре-
но се прекланя пред силата на съдбата, на Провидението, и в душата му 
затрептява примирителна усмивка.

Тази примирителна усмивка има своя дълбок смисъл. – Израснал из 
страдалческата гръд на народа, изоставил го, докато се подготви за негов 
достоен служител, Чинтулов се завръща като поклонник в родната земя и 
докрай остава неин верен син. Той умира със съзнание за изпълнен дълг, 
с нрав ствено доволство, защото вижда, че неговото недовършено дело е 
подето от ония, които идват след него, защото чувствува, че в подвизите 
и песните на младите той сам най-живо се отразява.



462

Изток. Стопанство, общественост, култура.  
Год. III, 19 декември 1936, № 105, с. 1.

ДОБРИ ЧИНТУЛОВ

Едно име, което няма гръмка слава, но което се е създало през време на 
вдъхновение и подвизи. Име, което буди възторг и умиление, защото 

ни възвръща към една хероична епоха от живота на българския народ.
Излязъл из пазвите на Балкана, из китния Сливен, Добри Чинтулов 

отива в обетованата тогава за българската младеж земя—Русия, възмогва 
се духовно, за да се върне, в навечерието на Кримската война в родния 
си град, да се предаде на мирна просветна дейност и да прегреши пред 
повелята на закона — да пише пламенни песни, песни на ропот и бунт, 
пълни със светли надежди за нов живот. Появил още в Одеса своя пое-
тически дар, и то твърде рано с оглед на общото развитие на българската 
поезия тон, заживява в Сливен, гдето минава целия си почти земен път, 
освободителния идеал на своята среда и има великото щастие да дочака 
неговия ослепителен блясък на Шипка и неговата реализация в Сан-Сте-
фано. В скромното си битие той става най-нескромният поет – в тихата 
му учителска стая се раждат песни, които вдъхновят и радват всички, за 
които България не е била празна дума, за които свободата е била повече 
от жизнена необходимост, песни, които са гърмели из дебрите на Балка-
на и с които са умирали хероите и мъчениците на Априлското въстание, 
които не заглъхнаха дори през Балканската война – във вихрения устрем 
на българския меч към Цариград. А кой не помни „Стани, стани, юнак 
балкански“, „Къде си вярна ти любов народна“, „Вятър ечи, Балкан стене“?

В бурята на Кримската война, когато пламват в сърцето на българи-
на отново надежди за освобождение, когато тия надежди събират под 
крилата на двуглавия руски орел множество български синове, когато на 
запад се поставя за пръв път ясно и определено българският национа-
лен въпрос Добри Чинтулов бива облъхнат от революционната стихия 
на българската душа и преди Христо Ботева става неин вдъхновен изра-
зител. И той подхваща тонове, непознати тогава за българската лира, и пя 
с такава поетическа увереност и с такъв искрен патос, че песента му бива 
грабната от устата му и се понася на крилата на въодушевлението по цялата 
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българска земя. И не е ли странно? Той въззовава българския юнак да се 
пробуди от дълбокия сън, да грабне меча, да възлезе на Балкана и да пове-
де борба – кървава и огнена за правда и свобода.

И песента на Добри Чинтулова, извършила славен подвиг, давала кри-
ла на борбата за свобода, не заглъхва в българското сърце. И днес тя не 
ни е чужда. Че в нея има не само поетическа красота, непосредно и дъл-
боко чувство, мелодия и музика, но и хероичен български дух. В нея е 
затворена българската душа – тая душа, която толкова много е страдала, 
която е гинала и пак е възкресявала в пожарищата и пепелищата, която се 
е възвисявала и горда и велика в своята мъка, е възсиявала във величие-
то на своя нравствен подвиг. И днес, повече от всякога, тая песен обга-
ря нашите сърца: в нея е романтиката на една славна епоха, поезията на 
Балкана, пламенната любов към родината, вдъхновението на правдата и 
свободата. Тя не ни е чужда, тя ни говори с кръвта на хилядите борци, 
паднали с меч в ръка за род и чест, със славата на великите мъченици на 
идеала за мощна по душа България, тя ни мами със свещения си завет – че 
не умира народ, който се вдъхновява от подвизите на своите херои, който 
брани своята достойност и пролива кръвта си, за да запази от похищение 
земята си и най-светите съкровища на своя дух.
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Нешо Бончев. Съчинения: Т. I, С предговор от проф. д-р Борис Йоцов. 
Под ред. на Недьо Горинов,  

София, 1942, с. 3–48.

НЕШО БОНЧЕВ1 
1839–1878

I

Спрете ли по-дълго поглед върху културния възход на нашия народ към 
70-те години на миналия век, сред толкова знайни и славни имена, 

срещате и скромно име, над което сякаш забравата е сложила тежка ръка, 
без да подозирате дори, че зад него се таи личност с „редки умствени и 
нравствени достойнства, висок и светъл ум, горещо сърце, чиста и блага 
душа.“1 Връстник или почти връстник на М. С. Дринова, В. Друмева, В. Д. 
Стоянова, Л. Каравелова, Добри Войникова – това е Нешо Бончев, който 
от изгрева до заника на своите земни дни остава в сянката на нерадостна 
съдба. Ослонен2 от невръстна възраст върху грижата на сама изостанала 
бедна майка, обречен да дели залъка си с братя и сестри, той расне под 
сключения небосклон на Панагюрище двадесет години почти, от 1839 до 
1858 г., напряга воля да победи житейски несгоди, гони по-висши цели на 
просвета и култура. Тук, като Добри Чинтулова в Сливен, П. Р. Славей-
кова в Трявна, Любен Каравелова в Копривщица, Хр. Ботева в Калофер, 
той запечатва в сърцето си скръбния образ на своята родина, добива 
благодатта на родната образованост, зачезва в копнежа по далечен свят.

 1 Предговорът на Б. Йоцов към съчиненията на Нешо Бончев е съпроводен с богат научен 
коментар. За да не се получи объркване, бележките на Йоцов остават след текста и са 
предадени с арабски цифри, както е в оригинала на публикацията, а бележките и ко-
ментарите на редколегията са с римски цифри и са поставени под линия. Публикуваме 
и двата отзива от М. Дринов и Хр. Ботев, подбрани от Йоцов и поставени в края на т. 
1 от съчиненията (бел. ред.).

 2 Ослонен (остар.) – oставен на грижата на някого (бел. ред.).
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Какво му дава неговата родина?

Училището, в което той после, на 16 г. възраст, заедно с другаря си М. 
Дринов, става учител, както В. Д. Стоянов и В. Друмев по това време в 
Шумен,2 колкото и да е използувал благотворния опит на Неофита Рилски, 
не е голяма неговата радост – споменът за него извиква по-късно ирони-
чен отзив.3 Жадна и неутолена душа, той търси мъдрост не само в школни 
книги, но и в живота, но и в библиотеката на своя учител Юрдан Ненов, 
в поетически творби, особено руски, които, заедно с руски образования 
отец Атанасий Чолаков,4 слагат в сърцето му образа на втората негова ро-
дина – Русия. Трябва да се вярва, че руски автори, навярно сантиментали-
сти и романтици, изработват у него по-добър вкус, по-строго отношение 
към български книги, развиват смисъл за художествени творения, уcет на 
поетична реч. Не бива обаче да се забравя, че голям дял тук се пада и на 
народната песен, за която и той, както толкова други наши дейци, пази и в 
чужбина скъпия възторг на юношески дни. Народното творчество изобщо 
е не само една от неговите интимни радости, но е и предмет на изучване, 
на страстно романтично увлечение, толкова характерно за времето, когато 
избуяло народностно съзнание придирчиво се оглежда по простите сло-
весни форми на своя живот. Така, поддържайки традицията, подхваната 
от Ю. Ив. Венелина, когото по-късно иронизира като учен, и затвърдена от 
Ив. А. Богорова, Раковски, Славейкова, братя Миладинови,5 заедно с М. 
Дринова, който сам събира народни творения и още в 1870 г.6 дава съвети, 
как трябва да се записват, той става орган на това съзнание в домогванията 
му за напълно свободна проява. За това съдействува преводната и домаш-
на книжнина, публицистична, научна и художествена, макар че за него-
вото естетично възпитание не е доста благотворна. Наистина, все могат 
да го обогатят вътрешно, да го закрепят в патриотичната му религия, да 
обогатят фантазията му, творения като „Сирота Цветана“, побългарената 
през 1858  г. от Якима Груев, и „Бедная Лиза“ на Карамзина, или преве-
дената от Ел. Мутева в 1852 г. „Райна царкиня“ на Велтмана, или толкова 
обикнатата с чудния си немски романтизъм „Многострадална Геновева“, 
1852. А какви са плодовете на българската художествена мисъл до появата 
на „Горски пътник“, 1837/8 на Раковски? Като изключим Н. Геровата поема 
„Стоян и Рада“, 1845, и Д. Чинтуловите две песни „Стара майка се прощава 
със сина си“, „Изпроводяк на едного българина из Одеса“, печатани в „Ца-
риградский вестник“, 1849 г.; като отминем и издадените от П. Р. Славей-
кова в Букурещ и Цариград от 1852 до 1858 г. „Басненик“, „Смесна китка“, 
„Песнопойка“, „Веселушка“ и „Нова мода календар“, отгдето изучава някои 
еротични песни наизуст, за да си спомни после за тях с прискърбие и иро-
ния, това са перлите на даскалската поезия, Ст. Изворски, Кр. С. Пишурка, 
Йордан х. Константинов, Теодор Хрулевски и др. в „България“, „Цариград-
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ски вестник“, „Български книжици“, „Време“ и др., това са и разните песно-
пойки от рода на „Българска гусля“ от С. Зафирова и Ц. Желева, Цариград, 
1857  г., „Разна любовна песнопойка“ от Г. М. (Лазаров) Софиянец, Бел-
град, 1858, които биха могли не толкова да поддържат неговата естетична 
култура, колкото да създадат у него нерадостна представа за българска-
та художествена литература. Но все пак тя може да му даде на времето 
си възможност да развие усета си за българската реч. Няма съмнение, че 
българското чувство за реч се развива и от нестихващите разпри за езика, 
наченали още във времето на Венелина, на Неофита Рилски, на Априлова, 
Фотинова, през 30-те и 40-те години на миналото столетие, когато и кри-
тичната наша мисъл, намерила прибежище в предговора на някои книги, в 
частни писма или в някои общи разправи, като напр., „О зародише новой 
болгарской литературы“, Москва, 1838 г., „Граматика болгарска“, Крагуе-
вац, 1835, „Мисли за сегашното българско учение“, Одеса, 847, се изразява 
предимно, дори в чисто филологична посока. Но това чувство расне през 
50-те години, когато критичната мисъл, макар и недостатъчно будна, пра-
ви по-широк обсег в своите наблюдения, а носителите ѝ, предимно учите-
ли и образовани читатели, на форма на бележки, поучения и напътствия 
вестници и списания, налагат нейната обществена и книжовна необходи-
мост, издигат дори нейната значителна роля в духовния живот на народа. 
На това критично отношение към нашите културни прояви не можа да ос-
тане чужд и Нешо Бончев, който в случайните бележки за дела и книги във 
вестници, все можа да почерпи поука за отговорност на всяко деяние, да си 
изясни смисъла за ползата от всеки културен подвиг, да схване, че не стига 
само добрата воля да се служи на народа.

Но ако родната красна книжнина не може да изработи у него по-висока 
художествена култура, публицистиката смогва да пробуди у него по-високо 
гражданско и народностно съзнание Най-силно действува на това съзна-
ние общият стопански и духовен подем на народа след Кримската война, 
когато в мощно подхванатата борба срещу гръцкото черковно надвластие 
и в едва що изработената революционна идеология за политическа незави-
симост се разразява не само силата на българския дух, но и неговата воля 
да извоюва от ареопага на световната съвест своето право за самостоен жи-
вот. Тая обща културно-обществена вълна в страната го откъсва от неговия 
национален романтизъм и традиционализъм и го изхвърля заедно с друга-
ря му, М. Дринов, със съдействието на Найдена Герова, както изхвърля и Л. 
Каравелова, В. Друмева, Райко Жинзифова, в 1858 г., след Парижкия мир. 
върху брега на друг свят, на обетованата тогава за българите земя – Русия.

Тук младият 19-годишен панагюрски учител се заседява и престоява 
двадесет години, до края на живота си, при съвсем други културни, поли-
тически; нравствени и обществени условия, расне духовно, крепне в своята 
просветна жажда, както всички почти тамошни българи, с поглед обърнат 
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към нещастната родина, с воля да се подготви по-добър неин служител: 
свършил в 1861 г., когато става великото освобождение на руския селянин, 
духовната семинария в Киев, която указва, както по-късно върху В. Дру-
мева Одеската семинария, голямо влияние върху него, той бърза да отиде 
в Москва, гнездо някога на Н. Д. Катранова, Сава Филаретова, К. Герова 
и др., а сега на М. Дринова, К. Миладинова, Л. Каравелова, Р. Жинзифо-
ва, гдето свършва през 1866 г. историко-филоложкия факултет, две години 
след Жинзифова. При професори като Погодин, Тихонравов, Леонтьев, 
С. М. Соловьев, Буслаев, Бодянски и др.7, той изучава не само филология, 
стара и нова, но и история, политическа икономия и философия. Така че 
неговото образование върви в посока нравствено-религиозна, философ-
ско-филоложка и историко-политическа. Освен това, той е винаги във 
връзка със Славянския благотворителен комитет в Москва, който му дава 
и възможност да се учи, сродява се вътрешно, както всички българи то-
гава, когато интересът към славянския Балкан се съживява, особено към 
България, с идейния кръг на Ив. С. Аксакова, М. П. Погодина,8 В. И. Ла-
мански, П. Безсонов, Нил Попов. Доколко нашите българи са съпричасте-
ни със славянофилската идеология, може да се съди и от обстоятелството, 
че през 1867 г., през време на всеруската народописна изложба в Москва, 
на която се стичат представители от славянски страни като Фр. Палацки, 
Фр. Л. Ригер, Фр. Авг. Браунер, Л. Гай и др., при тържествено събрание на 
славянско братство и единение, и нашият Райко Жинзифов не закъсня-
ва да изрази пламенно на родна реч своя славянски възторг и своята вяpa 
в звездата на поробената родина, когато ѝ се протяга братска славянска 
ръка. Това е вярата на оная българска дружина, която издава в 1860–62, в 
четири книги, своя „Братски труд“, гдето вземат участие М. Дринов, Л. С. 
Каравелов, Р. Жинзифов, К. Миладинов, В. Попович. Тук е и обаяният от 
„Показалеца“ на Раковски Нешо Бончев, който обнародва, както и М. Дри-
нов, записани в родния град някога песни (кн. II и III, с. 3–12). Донесъл със 
себе си доста народни творения, за да задоволи своята радост и повишен 
интерес в Русия, той дава пословици на Л. Каравелова за „Памятники на-
роднаго быта Болгар“, 1861, услужва и драговолно на някои лица, у едного 
от които М. Дринов намира „Богомилска приказка“, като я напечата после, 
за да напомни за него, за неговите „вродени високи дарби“.9 Това са ония 
българи, за които казва Дринов, че ходят при него, „за да стоплюват души-
те си с неговата умна и сладка реч“,10 които носят в душата си светъл образ, 
живеят с жизнения идеализъм на Инсарова, с трагичното чувство на не-
съответствие между идеал и действителност.11 Ала неговият национален 
и славянски романтизъм все трябва да прави отстъпки на времето. Будна 
и отзивчива душа, гой се врежда в културния живот на Русия, вживява се и 
в оная идейно преситена атмосфера на 60-те години, когато се подвизават 
на книжовната арена все още Тургенев, Достоевски, Гочаров и Писемски, 
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представители на поколението от 40-те години, Салтиков-Щедрин, Н. С. 
Лесков и П. Д. Боборикин, критиците Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, 
Н. Г. Чернишевски, „разночинци“, „нихилисти“, разрушители на естети-
ката, врагове на Хегеля, апостоли, като Базарова, на естествените науки, 
отрицатели на класиците, утилитаристи във всяко творчество, нехайници 
на формата и фанатици на съдържанието, позитивисти във философията, 
марксисти в политиката, тенденциозни и етнографски реалисти в литера-
турата. Борбата между две поколения, между 40-те и 60-те години, между 
бащи и деца, не остава чужда на Нешо Бончева. Разбира се не я преживява 
трагично, не се домогва до нейната глъбина и широта, но все пак тя се отра-
зява върху неговия мироглед, както и върху мирогледа, до известна степен, 
на В Друмева. Трябва да се отбележи, че той, академично дисциплиниран и 
научно вътрешно укрепен, не става като „волнослушателя“3 Л. Каравелов, 
който в 1867 г. отива в Белград и, заедно със Светозара Маркович, полага 
основите на сръбския реализъм и позитивизъм в литературата, пито като 
Христо Ботева, който по-късно възгласява от Букурещ бойния анархо-ко-
мунизъм, не се увлича изобщо като тях от Конта, Фойербаха, Молешота, 
Херцена, Бакунина и С. Нечаева, Добролюбова, Писарева и Чернишевски. 
Но явно се чувствува, че той добива по-здрав смисъл за действителността, 
за потребите на живота, на момента, не отрича напредъка и успехите на 
естествените науки, прекланя се пред силата на знанието, научно обосно-
вано, прави известни, признания за склонност, макар и незначителна, към 
английските позитивисти Дж. Ст. Мил и Херберт Спенсер, позовава се по-
някога не само на В. г. Белински, но и на Писарева. Но настроен критично 
към своята културна и обществено-политическа съвременност, склонен 
по-скоро към умерен демократичен либерализъм и реализъм, той повече 
закотвява4 в 40-те години н остава с оглед на своето време, консервативен 
дух, здраво укрепен традиционалист, както Р. Жинзифов и В. Друмев. За-
това има право до известна степен Д. Войников като го обвинява, заедно с 
Друмева, че не е „нито радикален реалист, нито точен класицист“.12

Разбира се, консерватизмът на Н. Бончева съвсем не го възпира да из-
превари културното развитие на своята родина. Духовните му връзки с нея 
никога не престават. След безуспешния си опит през 1867 г. да се завърне 
в България, той я посещава през 1869 и 1873, ходи в Рилския манастир и 
в Цариград, запознава се с нейния образован свят, вижда нейното духов-
но бедствие. А и в Москва – той следи нейния културен ход. Още оттога-
ва той си изработва руски мерила за нашата книжнина, изхожда, без да 
иска от сравнителни гледища.13 През времето, когато той формира своя 

 3 волнослушател – доброволен слушател; лице, което посещава лекции по свое желание 
(бел. ред.).

 4 закотвява (прен.) – пуска котва, остава здраво свързан с нещо (бел. ред.).
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мироглед в Русия, на нашия небосклон все още блести звездата на П. Р. 
Славейкова, макар вече и „Славейче“, 1864, да дребнее по значение пред 
неговата „Гайда“, 1863–66, и „Македония“, 1866–72. Но сега се проявява и 
поколението на Н. Бончева, В. Друмев с „Нещастна фамилия“ в „Български 
книжки“, 1860, и „Ученик и благодетели“ в „Съветник“, 1864; Любена Кара-
велов с издадените в Москва „Памятники народнаго быта Болгар“, 1861, 
„Страници из книги страданий болгарскаго племени“, 1866; Добри Войни-
ков с излезлите в Румъния от 1866 до 1870 „Райна княгиня“, „Покръщение 
на преславския двор“, „Разни стихотворения“ и „Велислава“; закъснява да 
се яви и Хр.

Не закъснява да се яви и Хр. Ботев с напечатаното в „Гайда“, 1867 г., сти-
хотворение „Майце си“. Едва ли тия литературни прояви са радвали Бон-
чевото доста зорко вече око, колкото подема на нашия периодичен печат, 
който най-добре разкрива българския духовен мир5 и най-вярно отразява 
темпа на борбите за черковна независимост. „Дунавски лебед“, „Съветник“, 
„Зорница“, „Свобода“, „Народност“, „Дунавска зора“, „Общ труд“ и пр. при-
слоняват не само публицистичната, но и критична и художествена мисъл. 
Критиката, колкото и повърхностна и случайна, поддържана най-много от 
образовани читатели, без определени задачи и цели, има повече публицис-
тичен, утилитаристичен и нравствено-поучителен характер. Неосвободи-
ла се от романтиката на миналите дни, тя се изразява обикновено в похва-
ли и насърчения, дори и тогава, когато те не са заслужени. Тоя критически 
дилетантизъм не убягва от погледа на Нешо Бончева. Той не остава неза-
белязан и от мнозина будни българи, които не се поколебават да изразят 
своето недоволство, както от някоя книга, така и от неуместната за нея 
похвала. А когато в края на 60-те и началото на 70-те години на литератур-
ния пазар излизат множество книги, преводни и оригинални, лошо напи-
сани, безсмислени, безцелни и безполезни, негодуванието на читателите 
не закъснява да се разрази в „Право“, „Турция“, „Век“, „Македония“ и пр., 
критиката става необходимост. Няма никакво съмнение, че и Нешо Бончев 
съзира тая необходимост, и то в момента, когато у него се развива жаждата 
за подвиг, да се вмеси като своите другари в делото на народната просвета 
и култура, когато вече в 1870 г. обнародва безподписно първите си статии 
в „Македония“ на П. Р. Славейкова и в „Свобода“ на Л. Каравелова.14

Ако И. Бончев остава почти чужд на по-нататъшния ход на руския ду-
ховен живот, в смисъл, че не се влияе в своите възгледи от художестве-
ната литература през 70-те години, когато се разраства революционно в 
основата си народничество и публицистична в съдържанието и форми-
те си граждански лирика, когато творци като Глеб Ив. Успенски, Н. Н. 
Златовратски, Н. Г. Помяловски, Ф. К. Решетников. Н. А. Некрасов изра-

 5 мир (книж. остар.) - (бел.ред.).
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зяват нова идеология и откриват нови области на художествено наблю-
дение и изображение, у нас се заражда устрем към духовна организация 
на народа, стремеж да се повиши неговото културно равнище, да се даде 
възможност за развитие на научната мисъл. Израз на този устрем са ос-
новалите се културни дружества, особено основаното в 1869 г. в Браила, 
със съдействието на родолюбиви и образовани български среди, Българ-
ско книжовно дружество, което по примера на спрелия през 1868 г. „Общ 
труд“, почва да издава свое „Периодическо списание“. Нешо Бончев скоро 
намира своята естествена среда за дейност – между В. Д. Стоянова, М. 
Дринова, които още в Прага замислят своето културно дело,15 В. Друме-
ва. Към тоя кръг, гдето влизат после Р. Жинзифов, Васил Попович, Райчо 
Каролев и др., той бива въведен от М. Дринова.16 Нешо Бончев наистина 
скоро става на Дринова най-искрен приятел и предан сътрудник по дело-
то за просветата на българския народ,17 налага се като „един от най-ран-
ните, най-деятелните и най-достойните сътрудници на „Периодическо 
списание“.18 За да бъде такъв, Нешо Бончев намира вътрешно сродство с 
дейците от своето поколение. Браилският кръг6 писатели не иска да бъде 
нито като цариградския, с който стои в най-близка връзка поради целите 
и тактиката си на културната борба, нито с букурещкия, чиято револю-
ционна идеология го поставя в отрицателно отношение към него. Тук се 
оформява нов културен тип. Покрай трудолюбивия писател, романтик, 
практик, дилетант и енциклопедист, еволюционист и популяризатор, по-
край нехайния и неспокойния публицист, революционер и политик, ро-
мантик и позитивист, на културната арена изстъпя7 академично подгот-
веният, методично дейният учен, строг специалист, критик, който иска 
да използува не просветата толкова, не оръжието, а културата като щит 
на народната независимост. Най-завършеният тип – това е М. Дринова. 
Обстоятелството, че книжовното дружество се замисля като академия на 
науките, ясно подсказва, каква историческа потреба налага в нашия ду-
ховен живот появата на тоя образ. Браилското средище се изразява в тая 
посока не само чрез програмата на „Периодическо списание19, но и година 
преди в начертания образ на дейност от М. Дринова в „Българско лите-
ратурно дружество,20 както и от сродния по натура на Бончева – В. Дру-
мев в статията си „Значението на Българското книжовно дружество“.21 На 
какъв обществен и народностен иск отговаря новият деец, личи ясно от 
думите на Друмева: „Без науката ний не можем дълго съществува, ний ще 
се изгубим, както са се изгубили сички онези народи, които не са усвоили 

 6 На Борис Йоцов дължим определянето на писателите и културните дейци, създали 
Българското книжовно дружество в Браила през 1869 г. и неговия печатен орган „Пе-
риодическо списание“, като „Браилски кръг“. Вж. повече в предговора към настоящия 
том (бел. ред.).

 7 изстъпя (остар. диал.) – изправя се, застава (бел. ред.).
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науката; или ще бъдем сякогаш роби на по-образованите от нас“. Не наука 
за наука, а наука зарад народа, това е възгласът, от който и Нешо Бончев 
се увлича. Зачленен8 вътрешно към тоя кръг дейци, той закоренява пак 
дълбоко в нашата традиция, възвръща се към родната страна, като нов 
писателски тип, но не като изключително или неочаквано явление.

II

Създал се при такива условия, какъв може да бъде образът на Нешо 
Бончева в неговото критично дело?

Възпитател, със склонности да наставлява и поучава, закърмен в българ-
ската традиция да се служи „роду болгарскому“, неостанал чужд на славя-
нофилската и народническа мисловна вълна, въодушевен от почина на бра-
илския кръг дейци, той се разкрива веднага неизменно като културен идеолог 
на нашата действителност, учител и вожд на своя народ, изхождащ винаги от 
предпоставен идеал. Но това, което дава цена на неговата дейност и което 
го отделя от мнозина негови предходни съратници, то е не само норматив-
ното отношение към нашия духовен живот, но и неговия научнопросветен 
и закрепен мироглед, верният му критицизьм и определеният му характер, 
смелият мах на неговата личност – да чертае възможните изгледи на бъл-
гарското духовно развитие изобщо. Затова двете му статии: „За училищата“ 
(на българете трябват средни училища: гимназия, реално училище и духовна 
семинария)“22 и „Две думи поради програмите на габровските училища“23 не 
засягат и не решават само практични въпроси из тогавашното наше учеб-
но дело, а поставят открито въпроса за българската народностна култура. 
Зад тях, основани на Белински24 и Писарева (ср. Недьо Горинов, Книжовна-
та дейност на Нешо Бончев, Известия на семинара по славянска филология, 
София, кн. I. 1905 г., с. 341–353), на Дж. Ст. Милля, Херберт Спенсера (Со-
чинения Герберта Спенсера, М. 1866, т. III. (Умственое, нравственое и физи-
ческое воспитание), Адам Смита, Е. Юманса (Новейшее образование, Спб. 
1867), Деможо и Монтучи (Средния учебния заведения в Англии и Шот-
ландии, Москва,1870 г.) на Дистервега (Wegeweiser zur Bildung für Deutsche 
Lehrer, 1834), на В. Ламански (Об историческом изучении греко-славянскаго 
миpa, Москва, 1870 г.), на Журнал Мин. Народ. Просвящения, Спб., 1864–
70 г.), стои културната личност, която в своя мисловен еклектизъм успява да 
се възмогне, да изживее възприетото и да го изрази в съдържание и форма, 
съобразно с реалните погреби на момента. Съзнал, че „невежеството – и 
то е една наша люта рана, че теглим черното тегло, защото сме слаби 

 8 Зачленен (остар.) – приобщен (бел.ред.).
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със знанията си“ („За училищата“, с. 4 и 5), както по-късно през 1875 г. 
разкайно и Л. Каравелов, казвайки в предговора си към „Знание“– „Знанието 
е сила“, Н. Бончев, като своите браилски събратя, не иска само грамотност и 
просвета, но по-висша култура за народа. Запознат с икономическите дис-
циплини на своето време, знаейки, че стопанската политика на народите 
се определя от жизнена неизбежност, той чувствува трагичната опасност 
за родината си от напора на западноевропейския капитализъм, особено на 
немския, намерил по-късно своя възглас – Drang nach Osten. „Точат зъби на 
нашата горка, за окайване земя“ (посоч. статия, с. 26), казва с горест, мислей-
ки, че може да я сполети ново иго, по-страшно от гръцко и турско. Затова 
бърза да предупреди, докато нашето духовно развитие не бъде изпреварено 
от набегите на чуждия капитализъм, че е необходимо да се повиши степента 
на образованието у нас, да се подготвят условия за по-висша култура, като 
се изработи ясна и определена училищна политика с оглед на българската 
действителност. Като вижда културната изостаналост на народа, веднага 
поставя като категоричен императив на нашата действителност да се въз-
виси у нас „степента на чистата наука“ (пое. ст., с. 14). А това не може да ста-
не с досегашната образователна система. Безхарактерният синкретизъм и 
плурализъм на учебните програми25 трябва да бъде преодолян. Излизайки 
от становището на българското книжовно дружество, че требва да разрабо-
тим отечествената история, народописа и езикознанието, основавайки се и 
на руския опит, както в системата, така и в методите на обучението, класи-
чески филолог и преподавател по гръцки език, той става ревнив радетел на 
онова образование, което, според него, на Запад наричат „литературно или 
класично“26 (За училища, с. 5). Сякаш прави опит да обмисли и задълбочи 
елинофилството на Райно Поповича, Христаки Павловича и Неофита Рил-
ски, така бързо пресекнало след Кримската война. Неговият класицизъм се 
налага от необходимостта да се подготвят лица, които, след като бъдат до-
стойно приети в западните висши училища, да се заемат с изпълнението на 
оная културна програма, която тъй хубаво начертава книжовното дружество 
в Браила. Така Бончев изпреваря доста развитието на нашата педагогична 
мисъл, благодарение на здравия си инстинкт за крайните потреби на духов-
ния живот у нас. Не трябва обаче да се разбира, че неговият план за класич-
ното образование фанатично изключва повелите на времето. Семинарист, 
със строга християнска етика и с вярваща в Бога душа, той не по-малко радее 
и за нравствено-религиозно и философско възпитание на народа. Затова не 
е чудно, като мисли, че нам е необходима семинария. Тя ще подготвя „храни-
тели и сеятели на словото Божие между народа, хранители на добрите нрави 
и християнски дела в отечеството ни“, (пое. ст., с. 27). Заради този момент на 
своя мироглед Нешо Бончев не е харесван от Христо Ботева, той дори е уко-
ряван.27 Той ясно очертава и неговия консерватизъм, както и по отношение 
на идейните течения през 60-те години в Русия, така и по отношение на на-
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шата революционна емиграция. От друга страна, той прави друга отстъпка 
на своето време. Съзнаващ добре стопанската слабост на народа, виждайки, 
че „плаче нашата земя за домовник“9, че и нему „плаче сърцето“, когато гледа 
„безводни пустини“, съзнавайки, че въпросът за насъщния хляб е „болест на 
века“, долавяйки завоеванията на естествените науки, възгласите от Англия 
за опитно знание, той става и апостол на обществена и стопанска култура 
(пос. съч., с. 15 и 4). Затова изисква да се изучават у нас не само логика и пси-
хология, но и биология и социология, да се откриват не само гимназии, но и 
реални, както и практически земеделски и занаятчийски училища. Явно е, че 
усилията на Нешо Бончева са насочени към смело замислена на времето си 
образователна синтеза, която би дала възможност, макар и не едновремен-
но, да се развиват хармонично духовните сили на народа, който требва да си 
уясни отношенията: към другите народи в тяхната историческа съдба, към 
света в зависимост от своята роля, към Бога. Така, класичното образование 
ще му даде възможност да разкрие духовния мир, реалното – веществения, 
а семинарското – нравствения, „царството Божие“ (пое. ст., с. 45). Тия въ-
проси, които подига Нешо Бончев, са поставяни на разглеждане, по един или 
друг повод, и преди него, обаче повечето от тях не са бивали решени, нито 
пък са съчетани в осветление, което се дава с оглед на един практичен иде-
ал – духовния образ на родината. И днес този негов идеал остава все още не 
напълно осъществен, макар да не може да се отрече неговата реална сила. 
Оригиналността на неговата система требва да се търси в подбора на резул-
татите от чуждия опит с оглед на българската действителност. Но неговата 
програма цели и по-далече. Като посочва, как да се устроят тия училища, 
отгде да се вземат учители, как да се изработят добри учебници, кой да бъде 
надзорник, как да се образува общо „попечителство“ на училищата – той сла-
га открито въпроса за организацията не само на училищния, но и на духовния 
живот в родината си, без която тя не би могло да намери най-лесния път за 
самозащита и самоуправа. Тоя културен идеал на Бончева отстои далече от 
тогавашната българска действителност. Оттук иде, от една страна, неговата 
жалба над застоя на учебното дело у нас, а от друга – безпощадната критика 
на всичко онова, което не отговаря на неговия идеал, което спъва духовния 
напредък на неговото племе. Разумно усреден и сърдечно неспокоен, той ни-
кога обаче не губи връзка с живота – покрай вяра в науката, крепи го мис-
тичната вяра, както Раковски, Славейков, Каравелов, Ботев, в гения на бъл-
гарския народ. И тя е, която го вдъхновява, както сам изповядва, за подвиг.

Подложил на строга преценка българското национално възпитание, 
той подлага по-нататък на критика дейността на интелигенцията, нейна-
та научно-критична, публицистична и просветна мисъл, подвижниците 
на нашия възход, главно от цариградския кръг. Това проличава особено 

 9 домовник (остар. диал.) – стопанин, домакин (бел. ред.).
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силно в „Читалище“, повременно списание, издава се от Българското Чи-
талище в Цариград. Главен редактор М. Д. Балабанов, 1870–71, № 1–II,-28 
гдето изводът му след сторените преценки на отделни явления е толкова 
категоричен: „Това ти е Читалището и интелигенцията, от която чакаме 
всички толкова много“. На тая интелигенция ѝ липсува, преди всичко, 
мъдро отношение към литературата, чувство за отговорности при извър-
шена работа, почит към читателския свят. Изхождащ от предпоставени 
задачи, от добре обмислен план при всяко дело, той с гняв и болка отбе-
лязва, че тя не разполага с „умение, знание и цел“ (с. 87) Тя няма като него 
ясна представа за съотношението между силите на Западна Европа и свое-
то отечество. Разбира се, не е трудно да схване, че ние не можем да бъдем 
културно и стопански независими напълно. Сякаш отгласяйки от руските 
славянофили, той е рязко против безкритичното отношение към Запад-
ния свят, против робската зависимост от всичко чуждо, безпомощната 
неосведоменост върху световните духовни богатства. За да се надсмее над 
сляпата наивност и над смирената преклонност пред чуждия гений, той 
образотворява своята мисъл: „Ние Българете срещу това необозримо и 
необятно поле на европейската наука сме така, както кога някой селянин 
иде на Света Гора, или на Божи Гроб, па не знае кое първо да изгледа; очи-
те му се разбягат и насам и нататък; па като се върне назад, той приказва: 
„сребро и злато капе и безценни камъни“ (с. 89). Тук поне требва да проя-
вим такт и умение – в избора и подбора на това, което нам е необходимо. А 
нашата ръководна интелигенция не знае да използува чуждия опит. Зато-
ва Бончев и тук не може да търпи безхарактерността, неопределеността, 
безначалността. Жалбата му минава в негодуване, като вижда, че печатът, 
който е „пара“ за него в сложния обществен живот, няма определени кул-
турни идеали. Наистина, в началото на 70-те години, когато църковната 
борба е в своя успешен край, нашият народ сякаш остава без ясни задав-
ки10 в духовния си живот. П. Р. Славейков сам не иска да се приспива него-
вото съзнание с въпроса за независима черква, а да му се отворят прозор-
ци към нови културни хоризонти. Никак не е чудно, че и Нешо Бончев се 
проявява сега типичен представител на практичния утилитаризъм, така 
възгласен от руските публицисти през 60-те дори и 70-те години. „Ние 
още не знаем, как да се владаме11 с него (печата) така, дето да служи нам 
за полза. Ние пишем, защото гледаме, че и другите пишат. Ние не знаем 
что пишем, за что пишем, за кого пишем: и от нашето писане няма полза, а 
вред има. Писане без полза е вредно и за тогова, что пише и за оногова, что 
чете“ (пое. ст., с. 81). Сам специалист, подготвен в една определена посока, 
той ненавижда бързата и повърхностна енциклопедичност. У българската 

 10 задавка (остар. книж.) – задача, цел (бел. ред.).
 11 владам се (остар. диал.) – управлявям, владея (бел. ред.).



475

интелигенция липсува съзнание за необходима разпредялба на труда, за 
нарочна подготовка, за про- грамотност и тактичност в обществената и 
народностна дейност. Никой не работи „спроти12 силите си“. Това, което 
вижда в Русия на обществената арена, не намира у нас. Оттам иде тази 
смелост да укорява иронично и високомерно не само М. Д. Балабанова, 
но и другарите му. „Сам човек се зима да пише в журнал от 32 страници 
за сичките клоние на человеческото знание“. „Като че сичките са се сгово-
рили да пипат много, за сичко, но в това многописание ничто да не каз-
ват“ (там, с. 89 и 87). За всеки въпрос, който предварително спира нашето 
внимание, като напр. въпроса за равноправието на жената, той е готов да 
запита, „колко стадии требва да минем“ (там, с. 86), докато назрее необ-
ходимостта за неговото разрешение. Освен това, нагаждащ се винаги към 
действителните потреби на нашия живот, за него не е все едно, как ще се 
разреши даден въпрос. Знаейки, че всяка идея съобразно условията може 
да добие различни форми, той иска винаги да се изхожда от „свое българ-
ско зрение“ (с. 86), когато се възприемат чужди духовни богатства. Така 
той поставя, по неволя, искания не само за оригиналност, доколкото тя 
е възможна, на българската мисъл, но и за повече самостойност, ако не и 
самобитност на българската национална култура. Това високо съзнание за 
отговорност при всяка лична и обществена дейност, за условията на всеки 
смислен духовен живот, го заставя, както заставя и Ботева,29 да отрича и 
да се надсмива над перифразата, компилацията и плагията, над неестест-
вения стил, излишните посочвания от книги и автори, над желанието да се 
порази четецът със знайност и ученост, над безпомощността да се изрази 
някоя самостойна мисъл. „С една реч сичкий сонм13 на учените мисли и 
казва, авторът ничто не мисли и ничто не казва“ (там, с. 84) – така уко-
рява напр. той две години по-стария от него М. Д. Балабанов за статиите 
му в първата годишнина на „Читалище“, 1870 г.30 Схващайки задачите на 
периодичния печат като ръководител, а не само като изразител на общест-
веното мнение, той е против безсмислената и външна академичност, но 
строго се застъпя за проста, смислена и общедостъпна публицистичност. 
Това е естественият път, както мислят в Русия, за демократизацията на 
науката. Ето защо безпощадно отрича всички дълги статии, „празни и без-
предметни“, макар и с „притезание на дълбоко знание“, които не са напи-
сани „популярно“, нямат „безхитростно14 изложение“, толкова „потребно 
за неучен читател“ (там, с. 89). Така, в отношението си към образованите, 
политически и културни дейци от цариградския идеен кръг Нешо Бончев 
не начертава и не предписва определена програма за дейност, както в от-

 12 спроти (остар.) – според (бел.ред.).
 13 сонм (остар.) – събор, множество (бел. ред.).
 14 безхитростно – непресторено, неподправено, чистосърдечно (бел. ред.).
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ношението си към народното образование и възпитание. Програмата му 
органично е свързана тук с критиката му върху нашия културен живот. Но 
затова пък ясно вече се долавят корените на неговия критически ригори-
зъм, публицистичен практицизъм и обществен идеализъм.

Склонността му към синтеза, към критична преценка, изхождайки 
от по-общи възгледи,31 се долавя и в неговия поглед върху съвременната 
нему българска книжнина, разкрит във втората половина от критиката 
му върху „Читалище“, гдето се разглежда преводът на „Илиада“ от Гр. С. 
Пърличева (с. 91–109), а също така и в статията му „Класичните европей-
ски писатели на български език и ползата от изучването на съчинения-
та им“. Поради повестта „Тарас Булба“.32 Прям и откровен, смел и твърд, 
Бончев, който според Дринова има „блага душа“, „нрав кротък“, нежно 
сърце, когато върши отговорна обществена работа, е суров, груб, безпо-
щаден. Разбира се, примерът на руските критици, особено на Белински, 
не е без значение за него. Основното му изходище15, заето от Белински, 
когато пристъпя към преценка, това е възгледът му, че „литературното 
поле не е бална зала, та да се гладим и да си казваме комплименти“.33 Об-
щата преценка на нашата литература е доста нерадостна: цари посред-
ственост, безидейност, безхарактерност, анархия. „Тежко е да гледаш на 
това днешно к н и г о б я с и е  и  отпада ти и сила, и ищах, и надежда за 
по-добър, и по-людски, и пo-честит живот на нашите еднородни, кога ви-
диш, какви книги се обръщат днеска между жадните за четене и гладни за 
наука младежи. Вгледайте се внимателно в това сляпо царство на наша-
та книжнина, дето захващат по-често място и Съкратенни Робинзоне, 
и Прости Робинзоне... и Изгубени Станки, и Невинно заклани моми, и 
Духовни зракове, и Християнски зерцала16, и съчиненията на Тадея Бул-
гарина (името на когото е станало в отечеството му притча во язицех, ста-
нало нарицателно име за всички писаче прослепители) 34 и Нравствени 
повести Душици, и безнравствения любовници... и безчислено множе-
ство Драми и позорищни17 игри, – вгледай се, повтаряме, внимателно в 
това чернокнижно гяволско хороигрище, и кажете ми: с тия ли книжки се 
народ просветява?35 Видял в нашата литература „само един измет, книжно 
купище, повече нищо“ (там, с. 6), той бърза да оправдае строгостта си с 
по-определени преценки. И тук неговите мерила се определят от бляска-
ви руски образци из художествената литература. Не е все едно да четеш 
Пушкина и Лермонтова и Кр. С. Пишурка. Той се надсмива над нарас-
налата графомания у нас, когато „жените хвърлиха хурките, а поповете 
библията“ и „зеха да пишат стихове“, обаче не схваща, че тя до известна 

 15 изходище (остар.) – изходна точка, принцип, начало (бел. ред.).
 16 зерцало (остар. книж.) – огледало (бел. ред.).
 17 позорищен (остар. книж.) – театрален, зрелищен (бел. ред.).
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степен е израз на повишените литературни интереси у обществото, защо-
то в преценките си рядко излиза от историческо гледище. И като казва, 
че сътрудниците на „Читалище“ трябва „да се хванат за ръце и под звуко-
вете на тия стихове да му ударят по едно хоро“ (пос. ст. за „Читалище“, с. 
88), той изразява не само своя писателски нрав, но и своето критическо 
верую –да се гонят с бич търгашите в храма Господен. Не може да бъде 
възхвалена литература, която има поети, като Бисеров, когото „за поет го 
съвсем не бива, и всуе се мъчи да гласи славопойки;’35* като Т. Н. Шиш-
ков, който „пее много безсолно и блудкаво36 като Харалан Ангелов, чието 
„Братско поздравление „не чини две пари“ и чиито еклоги18 са само кни-
жовни отживелици; 37като Ангел Д. Пискюллиева, будил толкова надежди 
някога у някои кръгове, когото Н. Бончев дори не споменава, макар че 
има печатни работи в разглежданите от него книжки на „Читалище“,38 – и 
толкова други труженици на перото, които по случайност, че не печатат в 
„Читалище“, не са засегнати поименно. – Не по-малко негодува Н. Бончев 
и срещу друг навик на времето – да се надценява делото и дейността на 
някого, да се въздига в начало сантименталният критицизъм и вербали-
зъм39. Някой дал лира помощ на някое читалище, „а нашите писаче прог-
ласяват по сичкий свят, че името му ще да се запише със златни букви в 
скрижалите на историята. А бе брате! Пиши, ама си знай устата, сичко 
си има мера; за една лира в скрижалите на историята не штат никого да 
запишат. За кого ни броиш?“ (пос. ст. за „Читалище“, с. 92). Скромен, не-
търсещ похвали и благодарности, нравствената му природа негодува още 
повече, когато знае, каква вреда може да има за възпитанието на обще-
ството повърхната и насърчителна критика, леката и безотговорна фраза, 
лицемерният и празен патос.

Затова, като чете стихотворните похвали за „Читалище“, той може да се 
усмихне само иронично. Но когато М. Д. Балабанов, поместяйки превода 
на Гр. С. Пърличева в „Читалище“,40 не намира думи да го възхвали (кн. 11, с. 
337–340), като казва между друго, че той ще направи епоха в литературата 
ни“, ненадейна буря се разразява от Браила. „Безтактната“ и неуместна пох-
вала“ заставя Бончева не само да изобличи М. Д. Балабанова, че няма чув-
ство и разбиране за класичната поезия, макар да се е учил в Атина, че няма 
обикновен критичен усет, за да прецени правдиво труда на Пърличева, че е 
излишен и зловреден неговият риторизъм, но и да го поучи, че „със словата 
трябва да се обръщаме сериозно и да си не играем“, че не трябва да „брои 
читателите си за диви хора“ (пос. ст. за „Читалище“, с. 91). За да бъде така 
рязък, Н. Бончев не се вдъхновява толкова от единичния случай, колкото 
от книжовните нрави на времето. Затова, честна и съвестна натура, кол-
кото и строг, той все пак бърза да оправдае М. Д. Балабанова: „Това е обща 

 18 еклога – поетически жанр, представящ идиличния селски живот (бел. ред.).
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вина на нашитe литератори, от която не е можел да се спаси и той“ (пос. ст., 
с. 92). Явно е, че той отрича така и пашата литературна критика, доколкото 
тя се проявява тогава в една или друга форма. – Най-после, с гнева на изо-
бличител той се заема да каже „право слово“ за превода на Пърличева, и то 
пак като изхожда от общия характер на нашата преводна книжнина. И тук 
в преценката си той има за образец чуждия опит, главно Гнедича и Фоса. 
Преди всичко, той не може да схване подбудите за дръзкия замисъл да се 
преведе Омир на български. Него го дразни Пърличев, загдето няма съзна-
ние за трудността и отговорността, когато се заема с толкова крупно дело, 
с превод изобщо, отговорност, която изтъква още Ив. Добрович в своето 
„Мирозрение“ (1850 г., сл. 4, с. 62). За преводача сякаш не съществува дори 
въпрос за противоречие между желание и постиг. Трагичната грешка на 
Пърличева е още в самото желание. Макар и гръцки възпитаник, той е чужд 
по природа на Омира. Затова основното положение в критиката на Бончева 
е, че Пърличев не долавя духа на оригинала, не предава омировската пое-
зия, остава далеч от нейния идеен и словесен ритъм. Вслушайте се в тия ся-
каш П. Славейковски думи: „Който дерзае да се качва на Олимп, той трябва 
да се просвети духом, да се напои до костите със сладостната Омирова пое-
зия и да се не връща назад с празни ръце, та да ни свири на гайда“ (пос. ст. за 
„Читалище“, с. 93). Естествено, Бончев не може да одобри тоя превод, кой-
то Пърличев „допълня“, „остригва“ и „украсява“ по свой „вкус“ и „недомис-
лие“, в който на 225 стиха у Омира отговарят 143. а на 3825 слога19 – 1430. 
Сиреч, изоставя от поемата всичко онова, което не е в духа и стила на вре-
мето, „изопачава“ я, за да я нагоди към българската действителност. Зна-
чи, неговата творческа метода, добре позната и преди него, е доста проста: 
побългарява. Затова и Бончев бърза да обобщи: „Не е то Омир, елински 
поет, ами е Пърличев, български поет“ (с. 93). А тъкмо това той не може да 
му прости. Освен тези недостатки, решаващи отречната му преценка, той 
посочва и други, предимно езикови, стилни и метрични. Наистина, вместо 
гръцкия хекзаметър Пърличев употребя 10-сричен стих в ритъма на на-
родната песен. Дори се надсмива, че преводачът не умее да управлява с 
препинатки чувството и мисълта си. Оттук прави твърде прибързан извод: 
преводът е безкнижен, Пърличев „треба да поучи още граматиката“ (там, с. 
109). Както се вижда, Бончев намира Пърличева отговорен и виновен и му 
нанася удар след удар. И изпитващ радост от нанесената победа, той не за-
бравя да се върне на М. Д. Балабанова, за да му посочи последицата от него-
вата насърчителна критика: – „толкова безкнижни и безполезни преводи!“ 
(там, с. 86). От друга страна, той е нравствено задоволен, че може да посо-
чи и основната негова грешка: „Тогава не казвайте, че преводите Омира, 
и преводът ви прави епоха, а кажете по-смирено: подражание Омиру на г. 

 19 сглог (остар. книж.) – сричка (бел. ред.).
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Пърличева“ (с. 93).41 Тия думи ни подсещат, где трябва да търсим коренитe 
на Бончевия патос – в нравствената му природа, в дълбокото му чувство за 
отношението между израз и съдържание, истина и лъжа, действителност 
и измама, във верния усет за действителната цена на всяко дело, в отврата 
му от всяка гордост, в култа му на християнско смирение. Работи, твори, 
създавай, но все пак бъди критичен, не се самозабравяй и не мисли, че си 
стигнал Бога.42 Затова сам дава пример за скромност, повтаряйки Гнедича, 
като се заема да превежда Омира: „Да ни прости великата сянка на стареца, 
че с неумението си дерзаем да го преводим на Български“ (с. 93). Ако беше 
казал така Пърличев, или М. Д. Балабанов, би ли бил той толкова безпоща-
ден в своята критика? Сигурно, не.

III

Отрекъл така сурово българската критика и художествената мисъл, 
Нешо Бончев не иска да бъде пленник само на своята разрушаваща стихия. 
Формирал своята художествена съвест при чужди за родината му условия, 
той иска да наложи нейните начала на нашата действителност. „Периодиче-
ско списание“ трябва, според него, да изпълнява службата на строг съдник, 
като отбелязва лошите книги, за да предпазва четците от „измама“ (пос. ст. 
„За класичните европейски писатели“, с. 6). Това е, несъмнено, и задачата 
на навременната критика. Но от друга страна – тя трябва да насочва, да по-
правя, да ръководи. Като дава печален образ на нашата книжнина, той иска 
да ѝ „помогне що-годе“, та да може „да излезе на прав път“ (там, с. 6). Не е 
трудно да се долови, че така се открива с желание да се наложи със своята 
личност на нашата литература, да ѝ диктува с творческата си воля, с упо-
ритостта на кормчия, който иска теоретически и практически да се вмеси 
в духовния развой на своя народ, като го насочи към желаната от него цел. 
Излизайки от Висариона Белински, че литературата е отраз на национал-
ното самосъзнание, както руската от Пушкина насам,43 Нешо Бончев ми-
сли, че ние още нямаме литература, защото нашият народ, който не живее 
богат духовен живот, не може добре да познае сам „битието си“ и да се 
изрази чрез формите на своята художествена мисъл като самопознаващо 
се съзнание.44 Още повече, че народното творчество „мътно“ отразява това 
непосредно самопознание. В диалектиката на Бончева, в която се долавят 
следи от Хегеля, дошли чрез Белински, не могат се долови често противо-
речиви моменти. За нас той оправдава тая литература като разумна, която 
отговаря на българската действителност.45 А тая действителност изисква 
да се освободи нашата литература от чужди влияния. Като Белински, и той 
е враг на всяка подражателност. Повиши ли се културното състояние на 
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народа, възвисява се и духовният му мир, създават се условия и за литера-
тура, като израз на национален живот, на народен дух.46 Естествено, това 
което са извършили други народи, ние не можем го стори за десетки годи-
ни. Но Бончевият оптимистичен еволюционизъм, подклаждан от англий-
ския позитивизъм, на руска земя, му подсказва, че всеки народ почва като 
нашия. Трудолюбив и упорит в работата си, Бончев предлага и на народа 
императив – иска и от него упорит и смислен труд над неразораната още 
целина на духовния си живот. „Не можем да чакаме да ни се свалят, като 
от небето, учени мислители и вещи поети, напоени с народен дух, та да 
ни бъдат ръководители, както в литературата, така и в другите пътеки на 
народния ни живот“. (Класичните европейски писатели, с. 4). Както той се 
е учил, така и народът трябва да се учи от други народи, обаче не бива да 
бъде сляп, безпътен, а трябва да изхожда от определена програма, израбо-
тена система, съобразно ъ предпоставени цели. Така той подига въпрос за 
приобщаване на българина не толкова с европейско образование, колкото 
с европейска култура, сиреч да се създаде и у нас художествена, словесна и 
музикална култура, да се изработи сигурен вкус, усет за истински хубавите 
творения. И той смело и решително, имайки пред очи и чужди примери, 
поставя въпроса – отгде и как трябва да почнем градежа на тая култу-
ра. Неговото решение е ясно и определено: да се домогнем до образ-
цовите писатели на всеки народ, не само на Елада и Рим, но и на запад-
ния германски и англо-саксонски свят, дори и на славянския, особено 
на руския, поради културния атавизъм на „духовното сродство“. Така, 
той става пръв съзнателен, теоретично обоснован проповедник у нас 
на по-непосредно запознаване със славянските литератури. Трябва да 
изучаваме, казва той в духа на Белински, ония писатели, „които стоят на 
първо място, които напълно отразяват духовния живот на нацията си“, 
сиреч гениалните и крайно даровитите писатели, а не техните бездарни 
епигони, които „поради скудоумието си, не могат нищо ново и здраво 
да кажат от себе си“ (с. 5).47 Това е класицизмът на Бончева, бихме казали 
книжовният аристократизъм, за който бива укоряван на времето си. Всъщ-
ност, тоя класицизъм не се разглася за пръв път у нас. Още Л. Йовчев, по-
сетне първият наш екзарх, Йосиф I, две години преди Бончева, в похвалата 
си за превода на Гр. С. Пърличева48 препоръчва на своите сънародници да 
се запознаят с делата на Омира, Вергилия, Шекспира, Гьоте, Данте. Нещо 
повече, изнесената мисъл не е чужда съвсем на своята среда: и след Бон-
чева в. „Век“ (год. II, 1875 г., бр. 10) възгласява същия „класицизъм“, за да 
се развие у младото поколение вкус към „високото и прекрасното“, сиреч 
към художествената литература. Явно е, че Н. Бончев не може да поддържа 
началото за утилитаризъм в изкуството, както Хр. Ботев, който мисли, че 
за френския народ могат да бъдат „полезни и поучителни“ дори и рома-
ните на Пол де Кока, но за нас не ще има смисъл даже и Гьотевия Фауст“.49 
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Ала доколко неговият класицизъм е условен, може да се види от това, че в 
кратката му литературно-критична програма има покрай реалистични, не 
малко и романтични моменти. Добре възпитан в романтичния култ на на-
родната песен, той се явява неин разумен защитник. Тя трябва да се изучи, 
за да се ускори пътят на нашата литература към народното самосъзнание. 
Така Бончев всъщност узаконява фактично положение в българската кни-
жнина, създадено от Найден Герова, Славейкова и Ботева. Както по-къс-
но Пенчо Славейков, така и той цени тая песен, непохабена от турските 
„манета“, с „чистонародно сладкогласие“, която като се пее от „вещ певец“, 
чрез своята „неуловима сладостна черта“ „силно действува на Българина“, 
„разпламва човека“ (пос. ст. „За училищата“, c. 41 и 42).50 За да се проглъби20 
тая култура, необходимо е да се обърне особено внимание върху музиката, 
която у нас, както изобщо на Балкана, поради душевна простота, е твър-
де занемарена. А тя е, която привежда човека „в строй и чистота, утишава 
страстите, настроява душата към хубавото“ (пос. ст., с. 41). И тук Бончев 
се стреми към по-високо естетично възпитание, за което някога Раковски 
мечтаеше51 изразява онова, което през 60-те години учителите, заедно с 
Добри Войникова, прилагаха на дело в Шумен. Не по-малко значение има 
за Н. Бончева, като годно оръжие на тая култура, и езикът. Тук се слага нова 
постановка на тоя въпрос, който за него е не само културно-обществен, 
но и личен. Не може да съществува национална литература без обработен 
език. Наистина, той има пуристични склонности, може би не без влияние-
то на Богорова, защото преднамерено иска да освободи езика от чуждици, 
запазвайки при потреба славянските (За класичните европейски писате-
ли, с. 13), но той отива и по-нататък, като подчертава органичната връзка 
между мисъл и слово, търси винаги българския дух в речта. Затова, говори 
ли за езика, той разбира и стила. Така иска от нашите писатели да бъдат 
и стилисти. Геният на нашия език нима може да се владее от чужденци? 
Да те е „гнус да вземеш в ръце такъв превод (на Библията), а не ли да въз-
любиш Божията мъдрост, която се в тях проповядва“ (пос. ст. „За учили-
щата“, с. 28). Лошото слово – похабява Божията мъдрост! Така можем да 
си обясним, защо Нешо Бончев, излизайки не само от чисто филологични 
изисквания, а и от естетични и културни, държи толкова много в своята 
критическа отсъда за езика и стила, защо укорява почти всички писатели, 
дори и себе си, че не владеят своята родна реч. При това, покрай чувството 
на виновност пред тая реч, той знае, че е тежко отделен писател да надгони 
нейното общо развитие. В това гледище той се разкрива с опита на култур-
ния историк: „Днеска всичко, щото се пише на български, е дебело, неодя-
лано, защото още не се е обработил и устоял езикът ни, не е приел образа 
си“ (За класичните европейски писатели, с. 12).

 20 проглъбя се (остар. диал. и прен.) – задълбоча се, придобия дълбочина (бел. ред.).
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Но както винаги, така и тук, той все пак иска да търси отговорности 
в рамките на посочената уговорка. Знаейки какво голямо значение има 
личният внос на творческия дух в развитието на езика, той не забравя да 
отбележи и друга причина за липсата на обработена реч: „Нямаме дарови-
ти писатели“ (там, с. 12). Ако имахме даровити писатели, те биха изучили 
езика на народа, биха усвоили неговия дух, биха го отразили в своите дела, 
които биха могли да послужат за образец и поука. Така Нешо Бончев още 
веднъж отрича българската литература, като изчерпва съдържанието на 
своята литературна програма. Но той не остава пленник на своята тео-
ретична постройка, не живее в студеното спокойствие на идейния мир, 
но се вслушва в напора на своята воля да превърне мисълта в дело. Той 
не е нито дълбок, нито оригинален, нито страстен теоретик. Ала в своята 
литературна практика винаги изхожда от теоретични предпоставки. Така 
можем да си обясним защо той се заема да даде колкото може кръв и плът 
на своята програма. На жаждата му за практична дейност са плод неговите 
преводи – на първата песен на „Илиада“ (Псп., Браила, г. I, 1871, кн. 4, с. 93-
109), на „Разбойници“ от Шилера (там, г. 1, 1871–72, кн. 1–6. в притурка), 
на „Тарас Булба“ от Гоголя (там, г. I, 1873–76, кн. 7-12, в притурка), а също 
така и замислените преводи от Шилера и Гьоте – на „Орлеанска девой-
ка“, на „Вилхелм Тел“ и „Гец фон Берлихинген“ (ср. Дринова, пос. статия, 
с. 2). Като иска да приобщи по-добре своите сънародници с европейския 
класик, той замисля да напише и очерк за Шилера (ср. За класичните ев-
ропейски писатели, с. 6), а и написва пръв у нас статия за Гоголя („Гогол. 
Животът и литературните му дела“, Псп., Браила, I 1873 година, кн. 7-8, 
с. 7-13, втора част от статията му „За класичните европейски писатели у 
нас“), която, макар и в духа на Белински написана, разкрива не само вярно 
образа му, но и своето лично отношение към него, желаейки да го предста-
ви по-живо, като го слага в светлината на времето му.52 По такъв начин той 
оправдава не само някои свои начала, като показва усет за историко-лите-
ратурно разглеждане, но и укора си към Д. Енчева, загдето дава литератур-
ната личност на Волтера откъсната от средата53. Така, закръглявайки своя 
образ, Н. Бончев подчертава по-дълбоките нравствени подбуди на своята 
дейност, която се затваря в определена система, движи се по линията на 
упоритата последовност, носи неизменен критически характер.

IV

Как се посреща на времето си критиката на Нешо Бойчева и изобщо 
критиката на „Периодическо списание“?
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Засегнал с перото си учители, училищни настоятели и ръководници на 
учебното дело, издатели и редактори, преводачи и самостойни творци, 
почти всички труженици и работници на книжовната нива, като И. Н. Гю-
зелев, Хр. г. Данов, Т. Н. Шишков, Д. П. Войников, Р. И. Блъсков, П. Р. Сла-
вейков, Д-р С. Чомаков, г. Кръстевич, Д. Икономов, П. В. Горбанов, Нико-
ла Първанов и др., той не може, разбира се, да чака похвали. Нещо повече 
дори, срещу браилския кръг около „Периодическо списание“ се създава 
враждебно настроение, за което не закъсняват да дадат израз някои от 
най-силно наранените. Остро, в може би и най-вещо от всички изстъпя 
срещу Бончева И. Н. Гюзелев с полемичната си статия „Значението на две-
те думи на г. Н. Бончева, поради програмите на габровските училища“.54 
Като се изключат няколко места от статията, които са правдиви и оправда-
ни, Гюзелев, който се впуска в подробности, без да обори най-съществени-
те възгледи на противника си, не разбира изобщо Бончева. Като нарича 
статията му „Две думи за програмите на Габровските училища“ „повърх-
ностна и несериозна“, разписите в „За училищата“ „готови калъпи, заети от 
руски учебни заведения“ и „семинарски“ построения, и като му подмята, 
че работата му е „класически зевзеклик“21, И. Н. Гюзелев не схваща не само 
смисъла на неговия класицизъм, но изобщо неговия културен идеал. Нищо 
чудно – Гюзелев е повече застъпник на реализма в нашия духовен живот, на 
естествените науки.55 Но той, без да иска, хвърля върху него един от 
най-силните укори. Подсещайки, че Бончев е от ония, които в чужбина пе-
челят средства, „за да захванат големи работи, като намерят всичко мал-
ко-много приготвено от презрените и низшите същества, които днес за 
днес работят в българските училища“ (с. 982), той негодува срещу недобре 
изпълнения дълг към родината. Московският критик би трябвало, както 
може да се разбира мисълта на Гюзелева, да дойде в България и да работи 
при несгодни условия, сред които изнемогват толкова много труженици. – 
По начало и поради лична страст въстава срещу Бончева и Р. Блъсков, а 
по-сетне и Д. П. Войников заедно с някой си Стойков, (псевдоним на С. С. 
Бобчев), зад които стои целият засегнат от него дребен литературен свят. 
Когато излиза статията на Бончева „За училищата“, Р. И. Блъсков веднага 
препечатва уломки22 от нея в „Училище,56 като го похвалва ласкаво и обе-
щава, че при удобен случай ще препечата отново нещо от нея. Не така той 
посреща „Класичните европейски писатели на български език“. Обиден от 
„бъбренето на  г. Н. Бончева, който укорява сичката новобългарска кни-
жнина“, Блъсков го обвинява, че не схваща насъщните потреби на българ-
ския духовен живот, че не може да направи ясна преценка за действително-
то състояние на нашата култура, че напразно, неуместно препоръчва 

 21 зевзеклик/зевзеклък (тур.) – смешка, подигравка, шега (бел. ред.).
 22 уломка – отломка, откъс, фрагмент (бел. ред.).
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чуждите класици, когато няма кой да ги преведе скоро, че иска да изсили 
духовното развитие на народа. Тия обвинения, разбира се, са безосновни, 
защото изхождат от неправилно схващане началните подбуди на Бончевия 
културен устрем. Сам Блъсков чувствува, може би, че бележката му е нео-
правдана, затова и завършва: „Че бъбри и свестявай са, братко! Какво ще 
бъде това: К н и г о б я с и е ,  с л я п о  ц а р с т в о  н а  н а ш а т а  к н и -
ж н и н а ,  ч е р н о к н и ж н о  д я в о л с к о  х о р о и г р а л и щ е и т.н. Ар-
тък23 това е прекалено, Г-не Бончев, ако и да си имате до нейде правото.57 
Съвсем друг е Р. И. Блъсков, когато излиза в 1874 година, 9-10 книга от 
„Периодическо списание“. В него има няколко рецензии без подпис, между 
които особено спират поглед строгите отсъди върху „Историята на бъл-
гарския народ“, излязла в Цариград, 1873, от Т. Н. Шишков, и върху печата-
ното във Виена, 1874, „Ръководство за словесност“ от Д. П. Войникова (ср. 
11 сп., 11 издание от 1882, София, с. 105–132 и 183–190). Тия рецензии, 
напомнящи по възгледи, дух и тон печатаните преди в същото списание, са 
на В. Друмева, който е душата на книжовното дружество в Браила.58 Мно-
зина обаче тогава предполагали, че техният автор е Нешо Бончев, както 
например Хр. Ботев,59 или поне, че за тях носи отговорност „злият гений“ 
на браилския писателски кръг. Но Бончев, който от 1874 година се разбо-
лява, взема участие в „Периодическо списание“ до 1873 година.60 Р. И. 
Блъсков бърже изразява своето недоволство от неподписания критик, „ве-
леученото24, но непознато лице“.61 Скоро му иде на помощ обаче Д. П. Вой-
ников, засегнат така от „Периодическо списание“, който, макар и да знае, 
че ударът му е нанесен от В. Друмева, излиза, но без подпис, да се срази не 
само с него, но и с Н. Бончева,62 като се крие „зад гърба на Р. И. Блъскова“, 
както догажда Христо Ботев.63 Ала все пак не може да се отрече и участието 
на Блъскова, поне в първата част на тоя отговор. Томът на речта му обаче е 
доста сдържан, дори някъде насмешлив, благодушно старчески. Като из-
хожда от бележката на „Периодическо списание“ по повод статията на Бон-
чева за „Читалище“ (1871, кн. 4, е. 83), в която някои писатели от други 
книжовни кръгове се наричат „боси“, той дава този достоен отговор на 
„обутите“ московски възпитаници: толкоз можахме, толкоз свършихме! 
„Ние, дядовото, остаряхме и побеляхме в него (на това книжовно трънливо 
поле) и, криво и ляво, работихме с босите крака. Днес за днес дойдохте 
ваша милост – млади и зелени – обути крачица. Добре дошли“ (с. 133). 
Съвсем друг е тонът на тая критика по-нататък (от с. 134 до 138), гдето, по 
всичко изглежда, Войников иска да защити нараненото си честолюбие. Той 
толкова е обиден от Друмева, че не прощава дори и на Бончева. Единият и 
другият за него са от оная категория критици, чиято „глава е подчинена на 

 23 Артък (тур.) – като вметната дума „наистина, действително“ (бел. ред.).
 24 велеучен (остар. книж.) – многоучен (бел. ред.).
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сърцето“, „...задимена от страсти, завладени от пристрастието на егои-
змът“ (с. 134). М. Дринов, който със своето „благородно перо“ се отделя от 
събратята си около „Периодическо списание“, представлява оная образо-
вана, безпристрастна критика, която той цени и уважава – „Господ, който 
дава живот на една книжнина“ (с. 134). Излязъл от такива теоретични пред-
поставки, за да предаде външна обективност на своята преценка, Добри 
Войников, който написа в „Читалище“64 неласкава критика за „Иванко“, 
изразява своето недоволство от гордостта на Бончева, от заповедния ха-
рактер на критиката му, от страстния тон на неговата реч. Каква е критика-
та на Бончева върху „Читалище“, за което „Периодическо списание“ подир 
първата похвална бележка за него (1870, кн. 2, с. 122–123) дава само отри-
цателни отзиви, по всека вероятност писани от В. Друмева,65 напълно под-
крепени и от Ботева66. „Там ще видите с какво самооболщение25, с какъв 
чорбаджийски авторитет напада ония боси писачи в „Читалище“. Наместо 
да убеди босите за босотата им, той им скърца зъби и им сочи сопа, като 
секи лишен от добра отхрана чорбаджия. И с това той иде да докаже на 
дело, че науката не изменява нищо от грубото сърце“. Блъсков дори забра-
вя, какво е писал по-рано за Бончевата първа статия, та позволява на Вой-
никова да пише: „После това, земете статията му за българските училища... 
и тая му статия направи такъв паплач, щото никой не я причете за нещо“ (с. 
134). Все така е силен Войников в личния момент на своята критика, но 
така слаб в идейния и вещния, и в полемиката си с Друмева, когото също 
обвинява в „пристрастност и грубост на перото“, защото се е повел по „ди-
ванетата московски критици“ и авторитети, като Белински (с. 136). Докол-
ко е бил обиден Д. П. Войников, личи от това, че веднага след статията си 
срещу Бончева и Друмева, напечатва с началки26 Н. Н. пак срещу тях, макар 
и да е имал на мисъл най-вече лично необичния му Друмев, сатирично сти-
хотворение в стила на нашата народна песен – К р и т и ч а р  (сп. „Учили-
ще“, г. IV. 1875, бр. 19 от 8. 11., с. 147–148), допълняйки в известен смисъл 
„Осел и славей на П. Р. Славейкова.67 От същата критика на В. Друмева взе-
ма повод по това време и Стойков да изрази своето недоволство от „Пе-
риодическо списание“ със статиите си „Периодическото списание на Бъл-
гарското Книжовно Дружество“ и „Пак за Периодическото списание на 
Браилското Книжовно Дружество“68 Критиката в това списание е „попръж-
ня“, пълна с „неуместни сарказми“, „нелепи сатирически изговори“, „лише-
на от благороден тон, който се изисква от всеки безпристрастен книжев-
ник“. Както може да се долови, от такъв характер е критиката не само на 
Друмева, но и на Нешо Бончева. И изглежда, че и той е предполагал за ав-
тор на критичните откъси в кн. 9 и 10 на „Периодическо списание“ позна-

 25 самооболщение (от рус.) – самозаблуда, самозаслепяване (бел. ред.).
 26 началки – инициали (бел. ред.).
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тия вече Бончев. – Защитник на браилския кръг се явява, което е доста 
любопитно, Хр. Ботев. Като не одобрява езика на рецензиите в поменатата 
книга, Ботев мисли, че „критиката на г. Бончева е написана дялно, умно и 
справедливо“ и заявява, че не е съгласен с „ония наши „книжници“, които я 
намират пристрастно – строга и прекалено остра“.69 Той не се отказва от 
своята преценка дори и тогава, когато узнава, че всъщност е характеризу-
вал критиката на Друмева, а не на Бончева.70 Но най-силна защита на Бон-
чева и на критиката в „Периодическо списание“ прави Ботев в отзивите си 
за двете статии на Стойкова. 71 За него е важно да се каже „голата истина“, а 
каква ще бъде формата, това зависи от темперамента на критика. От друга 
страна, той изразява негодуването си срещу Войникова заради статията му 
в „Училище“, която нарича „идиотически бълвоч, излязъл из устата на едно 
докачено авторско преподобие“. Тази статия именно го убеждава, че Н. 
Бончев и събратята му от Браила имат зад себе си истината. Тя говори 
„явно като ден, че никакъв камшик, критически или волски, журнален или 
исторически, е неспособен да вразуми нашите гениални бездарници и да 
ги накара да се оставят от севдата да пълнят българската литература с бо-
клук“ (Съчинения, с. 349–350). И Ботев, като Бончева и Друмева, не може 
да бъде хладнокръвен към нашата книжовна действителност. От друга 
страна, и той се влияе от личността на Белински, от тона на неговата кри-
тика. Затова не е чудно, че откъм външен лик на своята критика, той стои 
близо до критиците на „Периодическо списание“. Нали в духа на тая крити-
ка той написва в 1873 г. и „Защо не съм поет?“72 – Най-дълбоко и болно бива 
огорчен от Бончева г. С. Пърличев. Награден за Ό ’Арματωλός; (Αθηνη. 
i860), с чувство на народен борец, така щедро възхвален от М. Д. Балабано-
ва,73 той бива толкова дръзко устрелен от девет години по-млад критик! Не 
може дори да го успокои и похвалната бележка на Л. Йовчева, новият ре-
дактор на „Читалище“ от книга 15 (кн. 16, с. 481–485), печатайки превода 
му. Той не само изгаря веднага превода си, но и до края на живота си не 
може да се примири74. И в предговора си към втория превод на „Илиада“, 
непечатан, по-лош от първия, пак не забравя Бончева, с когото има да раз-
чиства стар дълг. През 1889 г. той се подписва под свое едно стихотворе-
ние, като добавя „убитий българами“. Дори и в своята автобиография, пи-
сана 14 години след Бончевата смърт, 1885 г.,75 той не се свени да спомене 
за някогашната си мъка: „Критикът писа дълго против мене; не трябваше 
толкова“. Бончев, който искал да препоръча своя превод, трябвало да каже, 
че Пърличев не знае български, и тогава би бил наистина сразен. Сиреч, 
както Л. Каравелов („Знание“,  г. I, 1875, бр. 5, с. 78–79) обвини остро Р. 
Жинзифова, че не владее българската реч. Наистина, Пърличев тук изя-
снява една от причините за своя неуспех. Но той съвсем не е прав, като 
обвинява Бончева в „шарлатанизъм“ (Автобиография, с. 400). Той „тръби 
пред целий свят, че преводът ще бъде свободен и скратен (вж. „Читали-
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ще“, г. I, 1871, кн. 13, с. 385–386, гдето е напечатано част от писмото му до 
българската читалищна дружина в Цариград), но Бончев, който подлага на 
критика само първите излезли единадесет книги на „Читалище“, съвсем не 
знае творческия негов замисъл. Наистина, в това писмо той обяснява, че 
преводът му ще бъде „свободен“, защото е безумно“ да бъде буквален, че ще 
гледа дори да „отбегне недостатъците“ на Омира, сиреч замисля превода 
си в духа на своя „Сердар“. Но и така замислен, той все пак не смогва да даде 
поетическо творение. А тук е тежището на Бончевата критика, и оттук 
трябва да се излиза, когато се определя „вината“ и „правото“ ѝ. Не е толко-
ва голяма вината на М. Д. Балабанов, както мисли К. Величков.76 Съдът 
времето днес, когато имаме превода на „Илиада“ или на части от нея, от Н. 
Бончева, П. Р. Славейкова, Ф. Велева, Ив. Вазова, Р. Горанова, Д. Т. Душа-
нова, г. Попова, Н. Вранчева, кои по-сполучени, кой не, най-справедливо 
произнася своята присъда над Пърличева. Не смогнаха да ни дадат Омира 
на български нито Бончев и Вазов, чиито преводи на първа и част от шеста 
песен, макар и да имат някои неправилни хекзаметри, (вж. бележката на Р. 
Горанов към Хомеровата „Илиада“ в Български преглед, год. III, 1896, кн. 5, 
с. 25), носят следи от значителна поетическа прелест.77 Гр. Пърличев обаче, 
който мисли, че Бончев е несправедлив и непросветен, че има мания да 
бъде критик, по-скоро – да бъде наречен такъв, сам, без да иска, оправдава 
неговото дело. „Добрый, просвященый критик не само указва на недоста-
тъците, но и ги поправя. Само таквый може да бъде достоин за свещеното 
име критик“. (Автобиография, с. 400). А Бончев не само посочи недостатъ-
ците му, но наистина ги поправи – преведе толкова сполучливо на времето 
си първата песен на „Илиада“!

Явно е, че „Периодическо списание“ дразни доста силно някои сре-
ди от тогавашния наш литературен свят. В своята програмна статия „За 
критиката“ (г. I, 1870, кн. 2, с. 94–103), чрез перото навярно на В. Друмев, 
то иска критиката да бъде безпристрастна и прогресивна, да познава ос-
новно предмета и да насочва към „истинното, полезното, хубавото и до-
брото“ (с. 101–102). Ала, давайки живот на тази програма чрез Бончева, 
Друмева и Дринова, то съвсем не подозира, че повежда в същност дей-
на борба в нашия духовен живот. Тя се открива още веднага с Бончевата 
критика за „Читалище“, когато редакцията, съзнала грешката си за въз-
дадената по-рано на същото списание възхвала (кн. 2, с. 104–105), дава 
бележка за нея, не само за да оправдае своята предишна оценка, но и да 
изрази пълното си съгласие. Нещо повече, тя вярва, че критичната статия 
на Бончева „Ще даде добър и полезен урок на много наши писачи“ (кн. 
4, с. 83 ). А когато Бончев се отдръпва, в последните книги на списание-
то добър урок дава на писателите не толкова Дринов, колкото В. Друмев. 
В критическата си дейност Бончев заедно с другарите си има по-висока 
мярка за книжовните творения и преследва по-далечни цели – подем на 
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общата култура в страната, когато мнозина радеят още за просвета. От-
тук произлиза тая становищна27 разлика между двата лагера. Затова ни-
как не е чудно, че „Училище“ иска от Книжовното дружество вместо да 
печата „Разбойници“ и „Тарас Булба“, на които „българинът не им отби-
ра никак“, „да напечата един Буквар, една Читанка, за да спомогне и то 
на дело н а р о д н о т о  п р о с в е щ е н и е  между българите“ (бр. 17–18, с. 
135). Исканията на единия стан, значи, са крайни, максимални, а на дру-
гия – умерени, минимални. Трезви в преценката си, пламенни в своя на-
учен рационализъм, Бончев, а по-малко В. Попович, Дринов и Друмев, те 
имат друго гледище за националния утилитаризъм, и затова, без да искат, 
смъртно раняват романтизма на писателската професия. Те искат да уби-
ят охотата на някои писатели „боси да се явяват на литературното поле“, 
да ги научат „да гледат на това поле с по-голямо уважение“. (Псп., 1871, 
кн. 4, с .  83). Затова са строги и в критиката си. Но тъкмо тая строгост не 
могат да разберат. Писателите живеят със съзнанието, че служат на на-
рода, и в името на тая служба чакат похвала и насърчение. Обаче Бончев, 
както и редакцията на „Периодическо списание“ (год. I, 1874, кн. 9–10, с. 
178), тъкмо това не схваща: той гледа плодовете от творческите усилия, 
действителната стойност на творенията, а не благородния устрем. А тък-
мо Блъсков и Войников насърчават всяко дело, като вярват, че услужват 
на „народната доброчестина“, Балабанов и Йовчев похвалват Пърличева. 
защото мислят, че делото му е „народополезно“. Д. Т. Душанов, недоволен 
от „Периодическо списание“ зарад рецензията му върху неговата „Кратка 
българска история“ (1872, кн. 5–6, с. 324–333), в предговора към своята 
„История на православната християнска черква“, Виена, 1874 г., пита: „Тъй 
ли ся свестява народ? Тъй ли се поправя? Тъй ли му се помага“. На същото 
становище е и Д. П. Войников – без насърчителна критика нашата лите-
ратура не може да се развива, нито един даровит поет не би се проявил, 
дори един Шилер, Шекспир, Байрон у нас биха погинали.78 Отрицателната 
критика на Бончева и другарите му е пакостна, тя не само че не подсилва 
таланта, но го и убива. Жертва на тази критика се представя Пърличев, 
а и други „много таланти още в първия им цвят“.79 Обаче „Периодическо 
списание“80 застъпя гледището, че „ д е й с т в и т е л н и т е  способности не 
се обезкуражават от никакви, макар и най-страшни, нападки и укори.“81

Виждаме днес, че суровата критика на браилското списание не е погу-
била нито един талант, дори и таланта на Гр. Пърличевъ.82 Най-после, за 
да се ожесточи борбата между двата стана, покрай различието в начала-
та и гледищата, не по-малко значение има и надменността и смелостта, 
с която „Периодическо списание“ руши у нас авторитета на писателя, 
на личността му, като го „дискредитира“ пред обществото, та да вземе 

 27 становищен (остар. книж.) – основен (бел. ред.).
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името му за „мезе на устата си“, като забравя, че и „ръшето има сърце“ 
(„Училище“, 1874, бр. 17–18, с. 136). Затова и Стойков негодува срещу „на-
чина на критикуване“, а М. Д. Балабанов (във Век, 1874, бр. 1) в уводна 
статия се застъпя за личността, като въстава срещу всяка лична нападка. 
Виждаме, че Нешо Бончев се явява израз на оная обществена вълна през 
70-те години, която поставя по-високи културни задачи на времето, съ-
бужда критичната мисъл, налага преценки на извършеното дотогава. Тъй 
че ненавистта у известни среди към браилските „зоили“28, както ги нарича 
Войников, подземайки сякаш тая дума от Е. Васкидовича, е съвсем нео-
правдана. А грубият тон в отношенията не е изключителен белег негов – 
той е толкова обикновен за времето си, дори и за П. Р. Славейкова (ср. Т. 
Атанасов, П. Р. Славейков като литературен критик, Сборник в чест на 
проф. Л. Милетич, София, 1912, с .  64–103). Всъщност, тук има взаимно 
неразбиране на два свята, не съвсем чужди един на друг, но не равноцен-
ни в своето културно развитие и в своята книжовно-обществена дейност. 
От това неразбиране се поражда взаимна борба, която би се разразила 
в по-широки размери, ако „Периодическо списание“ излизаше по-често, 
ако идейната обмяна бе по-жива, ако духовният живот бе по-богат.

V.

Как се очертава Нешо Бончев със своя подвиг във веригата на култур-
ния наш развой? Не бива да се забравя, че той не биде орисан да вкуси 
от радостта на по-продължителна дейност. Той работи всъщност около 
три години, от 1870 до 1873 година, когато у Ботев сякаш пресеква по-
етическият пламък, В. Друмев се подстригва, за да стане носле епископ 
Браницки, а М. Дринов, станал вече магистър, клони към професура в 
Харков. Когато на неговите съидейници се открива простор за работа, 
той бива скован: през 1874 г., есента, се поболява от охтика, през 1875 г. 
изоставя учителската си длъжност, след 7-годишна служба, за да се бори 
със смъртта. Само 3-годишна дейност, при това доста скромна, незначи-
телна по количество на печатни творения, с които не може да се завладее 
завидно място в книжнината. Пък и той почва тая дейност малко къс-
но – едвам след 30-годишната си възраст, а може би не без въздействи-
ето на Дринова, който много бърже се изявява като научна сила – още в 
1869 г. той печата във Виена „Поглед върху произхождението на българ-
ский народ и началото на Българската история“ и „Исторически преглед 

 28 „ зоили“ – нарицателно от Зоил, ЛИ – гръцки оратор, критик и философ, който кри-
тикува Омировите произведения (бел. ред.).
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на българската църква от самото ѝ начало до днес“. Все така се проявяват 
по-рано и по-добре от него Д. В. Стоянов, Л. Каравелов, В. Друмев. Но за-
това пък излиза подготвен за книжовната наша нива и твърде определен. 
Затова още в първата си работа той се очертава постоянен, неизменен. 
Най- после той минава зрелите си години в чужбина. Естествено, не може 
да живee по-дълбоко с културните борби на своя народ. Вместо бурния 
живот на П. Р. Славейков, М. Д. Балабанов, Гаврил Кръстевича и др., на 
Каравелова и Ботева, вместо вдъхновявания за академична дейност жи-
вот на М. Дринова, като Райко Жинзифова той престоява в Москва, пре-
дава 26 часа седмично гръцки език, занимава се с педагогична практика, 
грижи се като нежен брат за сестра си Анна, която взема през 1873 г. със 
себе си, пести с кървав труд придобити средства, повечето от които за-
вещава преди смъртта си за благотворски цели! Животът му в Москва 
по-скоро го представя углъбена и усрядена29 натура, склонна към акаде-
мична системна работа, но без достатъчно развити творчески сили. Тази 
негова пространствена откъснатост не му позволява да следи дори по-от-
близо духовния живот на страната. Запленен от някои общи идеи, стра-
ничен наблюдател, той не може да има ясна представа за културния ход на 
българския народ през 70-те години, нито да схване по-добре условията 
на това развитие, да прецени правилно някои негови двигатели. Чудно е, 
наистина, че той, който признава Дарвина и Спенсера, който прогласява, 
че „отведнъж не може да се постигне съвършенство“, че литературното ни 
развитие не може да дойде от „невидима сила“, а трябва всяко поколение 
„честно да свърши това, что му е от ръки“, „внуци и правнуци“ да догон-
ват това, което бащата не е стигнал (пос. ст. „За училищата“, с. 48–49), не 
може да разбере, че отрицателната му преценка на цялата тогавашна наша 
литература, от гледище исторично, е съвсем неоправдана. Щом застава 
на еволюционно становище, неговата преценка губи научна обосновка, 
защото забравя, че културното бреме на един историчски момент отгова-
ря на податната30 мощ на народа. Така той става жертва на своя собствен 
критицизъм, на превзетото отношение, което може да има по-образован 
съвременник към духовния живот на своето общество. Особено, когато 
този съвременен живот се съди при по-висока културна cpеда. Тая не-
гова изходна, становищна грешка се допълня от друга не по-малко ва-
жна, по-скоро бихме казали „методологична“; създава образ на родната 
литература, и го отрича после, по най-слабите или слабите изобщо книги 
и творци, чието име наистина е множество. Но през цялата си дейност, 
изрекъл толкова строги присъди, да отрони някоя обща похвала или да 

 29 усряден (остар.) – умерен (бел. ред.).
 30 податен (остар.-диал.) – творчески, свързан с дарбите и способностите; от подадене – 

дарба, способност (бел. ред.).
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открие няколко благосклонни усмивки, това не може да не се забележи 
от неговите съвременници. За една литература не стига само да се каже, 
че нейните певци „вървят напред, и малко или много пеят понякога доста 
благогласно“, да се похвали К. С. Пишурка за хумористичното му стихо-
творение „Дядо поп Илия“83 или П. Р. Славейкова за неговото творение 
„Тогаз поне“84, че е „много по-тънко и деликатно от „Не пей ми се“85 и че 
е прочетено с „голямо наслаждение“. 86 Тази сдържаност в похвалата, за-
едно със склонността да се вижда общото, типичното, но не и индивиду-
алното, затруднява Бончева да направи сносни сравнителни преценки – 
напр. Кр. С. Пишурка, Харалан Ангелов и П. Р. Славейков той не поставя 
на съответните им по дарби и дела места. На не по-малка грешка се подла-
га и неговата критична проницателност. Той изповядва, че копнее да чуе 
„в отечеството си гласът на музите“ („За училищата“, с. 14), но когато тоя 
глас се понася, той, сякаш, не стига до Москва. Дали у него има преднаме-
рено мълчание или страда от литературен далтонизъм? В негово време се 
проявява така бързо дарът на П. Р. Славейкова, на Л. Каравелова, В. Дру-
мева, Хр. Ботева, чийто стихотворения излизат в книга през 1875, на Ив. 
Вазова, който печати в същото списание, гдето работи и Бончев, не само 
„Борът“, а и издава в 1875–1877 г. в Букурещ „Пряпорец и гусла“ и „Тъгите 
на България“, на К. Величкова, чиято „Невенка и Светослав“, 1874 г., не 
остава незабелязана от книжовния свят. Значи, не само че не преценя-
ва делата на писателите от своето поколение, но не посреща приветно и 
тия, които идат след него. Не казва дума за другаря си Райко Жинзифов, 
чиято „Кървава кошуля“ излиза в Браила през 1870 год., отминава с мъл-
чание Д. Великсин, също и „Хайдут Сидер“, в „Общ Труд“, 1868, на Никола 
Козлева, „Две тополи или неожидана среща“, Цариград, 1872 г. на Цани 
Гинчева. Разбира се, критикът не е длъжен да дава преценки за всяка кни-
га и за всеки писател; но този, който мисли, че само с критиката си може 
да помогне за разцвета на литературата, да ѝ разчисти пътя на развитие, 
който иска да служи на народа си чрез нея, трябва да изрече за всеки факт 
от значение своята присъда. Мълчанието му може да се схване или като 
отрицание, или като недоглеждане значителното в литературния живот, 
или като нежелание или невъзможност за преценка. Така, хвърлите ли 
поглед върху нашата литература през 70-те години, върху нейните пред-
ставители, в съзнанието ви не се вестява неговият образ. Следователно, 
той не е свързан тогава с тая литература, с духовния живот на народа 
си, неговата критика не му е повече от един дълг. Наистина, Бончев не 
смогна да прояви своя дар поради тежка болест. Но все пак е могъл да ос-
тане верен на своята критическа страст. Той не можа навреме да осмисли 
своя дар, да схване за какво е призван. Дългът, който му възлага времето, 
книжнината, той не го осъзнава; не почувствува, че е предуреченият и си 
отива, сам неразбрал призванието си. Съзнанието му на критик не бива 
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достатъчно силно. И това е, може би, най-голямата му грешка; тия, които 
критикува, които надвишава по ум и енергия, оставят по-ярко име от не-
говото. А каква дейност можеше да развие, не само като критик, но и като 
общественик и политик! Навярно му е липсвала по-силна воля за подвиг.

Но все пак Нешо Бончев има свой дял в развоя на българската критич-
на мисъл. Вярно е, че сега той не живее със своите дела, макар че и днес 
те могат да се четат с любопитство. Той допринася с тях, заедно с кри-
тичните трудове на другарите си от „Периодическо списание“, да се ут-
върди у нас нов литературен род, нови форми, макар и не изключителни, 
на творческа мисъл. Но най-ценното тук е, че той излиза от установени и 
утвърдени критични възгледи, от определен мироглед. В неговите добре 
стегнати, системно изложени и композиционно замислени и изпълнени 
работи, макар откъм фактична страна недостатъчно богати, личи не само 
дисциплиниран ум, но и гордо съзнание на ценител. В духовния ни живот 
той внася или затвърдява някои нови идеи, заети повече от чужди източ-
ници, главно от руската критична и обществена мисъл, но винаги с оглед 
на нашата културна действителност, като показва, че критиката може да 
бъде носителка на нови творчески идеали, поставяйки и давайки в нова 
светлина въпроса за националното възпитание и образование; за възви-
сяване на общественото културно равнище, на художествената литерату-
ра, на вкуса; за нравствената отговорност на писателя, на периодичния 
печат; за необходимостта, значението и цената на превода. Така неговата 
критика, макар и отрицателна, не остава без резултати: избистря съзна-
нието за отговорност у нашия деец, буди у него чувство на самокритика, 
заставя редактори на вестници и списания да бъдат по-строги. Разбира 
се, тук има значение изобщо и авторитетът на „Периодическо списание“. 
Най-после, това, което оставя най-силно и най-трайно впечатление от 
неговите работи, то е, че зад тях чувствувате определена, характерна и 
културна личност, страстен темперамент, който се изявява, както в поле-
та на мисълта, така и във формите на своя стил. Тая личност, разкривайки 
страстните тонове на българската критична мисъл, радостта от анализата 
и синтезата над извършено дело, самодоволството и болката от нанесе-
ния удар, гордостта от смелия замах, от пълния с жизнена сила обрат, 
завладява, както с вдъхновената своя дейност, така и с живо изразената 
писателска съвест, изобщо със своята критическа природа. Затова никак 
не е чудно, че тактически грешки на Бончева имат значителни последици. 
Той смущава всички със своята дързост, с прямостта и високомерието 
си, с иронията и сарказма си, с тона на своята реч изобщо, както всеки, 
който се опита да смути идилията на някоя духовна провинция. Дразни 
също така и с характера на критиката си – той повече отрича, заразен от 
духа на отрицание от съвременните нему руски критици, отсъжда, пред-
писва, наставлява, а по-малко обяснява и тълкува, за което би могъл да 
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се поучи навремето си от Ап. Григорева, не обича да се позовава изрично 
на факти, които той все пак познава, а обобщава, чертае широки плано-
ве, иска да стимулира чрез критиката си духовния живот на родината си. 
Увличайки се от своята критическа стихия, той не забелязва, че излага на 
подсмив личността на някои наши дейци, не вижда общото значение на 
писателя за духовното наше развитие. Така можем да си обясним, защо 
забравя благотворната дейност в кръга на нашите национални борби на 
Гр. С. Пърличева,87 на М. Д. Балабанова.88 Докато у Дринова неволно се 
изразява стремеж да съгласува своите напори с усилията на българска-
та интелигенция, да организира духовните ѝ сили, като посочи по-бла-
госклонно нейните недостатъци, той, заедно с Друмева, дори с чуждия 
нему по възгледи Ботев, ѝ нанася удар след удар, макар и в известен сми-
съл справедливо. Но тъкмо тия грешки на темперамента отварят на Бон-
чева път към сърцата на младите, чийто пламък винаги надмогва грани-
ците на техния опит, на възможността им да направят по-зряла преценка. 
Това влияние, разбира се, не може да бъде зловредно, както мисли Р. И. 
Блъсков,89 а по-скоро благодатно. „Жадните за наука младежи, пише М. 
Дринов (пос. ст. в „Светлина“, с. 2), благославяха Бончева, прогласяваха 
го за най-добър, най-талантлив, най-учен български писател“. Но, замъл-
чал дълго, и него, сякаш, забравят, макар че през 1876  г. напуска свое-
то бездействие, за да изпълни по-належащ дълг към родината си, като 
дава сведения по българските ужаси навярно в „День“, „Московскiя Ве-
домости“, „Православное Обозренiе“ и така допринася за подготовка на 
общественото мнение в Русия за освободителната война с Турция.90 За-
това, когато два дена преди Сан Стефанския мир, на 17 февруари 1878 г., 
той плаче от мъка и радост над осъществен идеал, когато заспива своя 
вечен сън при своя другар Р. Жинзифов в Данилевское кладбище в Мос-
ква, в залисите си нова България не си спомня за него. В стигналия до 
нас некролог за него в букурещкия в. „Българин“,91 в който намира из-
раз жалбата на съотечественици за отминал рано „списател“, „драгоценен 
събрат“ и „достоен син на отечеството“, е дадена обща, вярна, но все пак 
недостатъчна за неговото дело преценка. Отминал […]31 той и днес дори 
не получава заслужената дан от внимание. Част от значението на „Перио-
дическо списание“ се пада на Бончева. Но покрай това, той има лично 
значение, като един от тия, които полагат основи на нашата литературна 
критика. Наистина, В. Г. Белински, от когото се влияят било от формата 
на критиката му, било от съдържанието ѝ, и П. Р. Славейков, и Друмев, и 
Ботев, указва такова въздействие на Бончева, че едва ли не се откройва 
негов ученик.92 Дори и исторически, Белински, чието дело лежи в коре-
ните на българската литературно-критична мисъл, се свързва с нашата 

 31 Пропуск в оригинала на Б. Й. (бел. ред.).
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литература, макар и случайно, като направи преценка, по повод на из-
лязлата в 1841 г. в Одеса Априлова „Денница новоболгарскаго образов-
нiя“ на „Рыданiе на смерть Ю. Ив. Венелина“ от Георги Томич Пешакова.93 
Вдъхновен от „неистовия“ Висарион, Бончев пръв се откройва у нас като 
по-едра критична личност. И нещо повече – като типичен изразител на 
духовно движение към по-високи културни идеали в началото на 70-те 
години в родината му. Най-после, в смелия му поход срещу авторитетите 
на неговото време, вземайки пример от Белински,94 в тревожно будене на 
критичната мисъл, в устрема му за по-висши художествени и нравствени 
ценности, съпроводен с искрен неумиращ патос на неговото сърце – се 
крие неговото будителско значение, в най-широкия и най-хубавия сми-
съл на думата. Затова Бончев е един от най-добрите писатели на време-
то си, според тогавашна и по-сетнешна преценка не само на връстници и 
съвременници.95 И в тая светлина Нешо Бончев добива такова значение в 
развоя на нашата критична мисъл, каквото имат Н. Геров и Д. Чинтулов 
за развитието на поезията у нас. Затуй той с достойнство може да заеме 
своето място в историята на българската литература.

Отзиви за литературни произведения  
на Нешо Бончев32

Статията на Бончева „За училищата“ е необикновено хубава. Дотогава 
такава статия не бе се явявала в нашата книжнина. Тя напълно и всес-
транно обсъжда въпроса за училищата. Тя може и сега да се чете с полза и 
с удоволствие не само от учители, но и от управители на народната про-
света. С благодарност изповядвам, че тя немалко послужи в 1878/79 год. 
при изработването първоначалните училищни наредби в политически 
създадените български области. В нея са изказани и няколко, общи ми-
сли, които всякога ще останат толкова верни и непреложими, колкото са 
непреложими и думите на Адама Смита, които Бончев е избрал за девиз 
на тоя свой труд: Икономическа истина за една държава е доброто възпи-
тание на народа и нищо не струва толкова скъпо за едно царство, колкото 
невежеството.

Статията му „Читалище“…смело може да се нарече майка на българ-
ската литературна критика (белетристическа и публицистическа).

 32 Тези отзиви са препечатани от: Нешо Бончев. Съчинения. I. С предговор от проф. д-р 
Борис Йоцов. Под редакцията на Недьо Горинов, София, 1942, с. 174
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Статията „Класическите европейски писатели на български език и 
ползата от изучаването на съчиненията им“ е върхът на творческите му 
възможности ...

Всичките Бончеви книжовни произведения са препълнени с възбуди-
телен дух бележки, пълни със светли мисли, хубави по език.

М. С. Дринов
Критиката на Г. Бончева е написана дялно, умно и справедливо.
Христо Ботев
(„Знаме“, I. 1874. бр. 1 от 8. XII. с. 4)
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„Славопойка“. Нагласил Дим. Я. Бисеров“, там, кн. 10. с. 307–308.

 36 Ср. „Песен на добродетелта“ в „Читалище“ г. I. 1870. кн. 3. с. 83.
 37 Ср. „Братско поздравление към Цариградското Българско читалище от Жерав-

ненското читалище „Единство“ от Хар. Ангелов и „Еклюга Славчо и Цвятко“, 
там, кн. 6. с. 183 и кн 7. е. 216–220.

 38 Ср. „Пейте, Славейков“ и „Към стихотворците“, пак там, кн. 3. с. 74–75 и кн. 8. 
с. 273–275.

 39 И Белински, от когото се вдъхновява Бончев, не по-малко негодува срещу тия 
прояви в руския литературен живот (ср. Сочинения, пое. изд., т. I. с. 313–361 
и пр.).

 40 Ср. „Алфа на Илиада“, г. I. 1870–71, кн. 11. с. 340–344, кн. 12. с. 374–377, кн. 13. 
с. 387–399, кн. 16. с. 485–492.

 41 И Белински се надсмива над неуместни някои похвали на Шевирева (Ср. Со-
чинения, т. II. с. 464, 469).

 42 Белински също така е скромен. Той често признава, че не всичко знае, че не за 
всичко може да съди (ср. Сочинения, пое. изд., т. I. с. 316, заб. 21). Със знания 
той не иска да „шарлаланствува“.

 43 Ср. Сочинения,, т. I. с. 318.
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 44 Белински често повтаря: „У нас нет литературы!,“ като сътрудник на „Телескоп,“ 
и „Молва“. Тази истина той често повтаря с „възторг“, защото в нея вижда залог 
за бъдещите успехи на литературата. Тъкмо тук се изразява неговата вяpa в твор-
ческия гений на нацията. Ще дойде време, когато руското общество ще се изрази 
напълно в литературата. (Ср. Сочинения, т. I. с. 394, 414–416, бел. 9; т. V. с. 502.

 45 Ср. Соч. II с. 218. т. IV. с. 579, 418 и т. V. с. 34–42.
 46 Белински винаги търси в литературата проява на националния живот. На-

родностното начало за него е един от постоянните критерии в преценките, 
както на отделни писатели, така и на цели епохи. Не може една литература да 
бъде оригинална, самостойна, ако не бъде национална. Затова той сe застъпя 
за потреба от по-широка просвета, на руска просвета: с нея ще дойде и нацио-
налната руска литература. (Ср. Сочинения, т. I. с. 336, 337, 383, 394–396, 383–6, 
435–6, бел. 9, 442, бел. 146; т. V. с. 461–50 и пр.).

 47 И Белински, който мисли, че геният открива нови хоризонти (ср. Сочинения, т. 
II. с. 206), цени най-вече големите писатели: Грибоедова, Пушкина, Лермонтова 
и Гоголя. Затова пък към всички мними гении в литературата е безпощаден. 
(Ср. Соч., т. I. с. 308, 390, 392; т. VI. с. 207–236 и пр.).

 48 Вж. „Читалище“, г. I. 1871. кн. 16. от 15. V., с. 483–484.
 49 „Знаме“, I. 1875 г., бр. 12. от 12. III. с. 4; Съчинения, изд. Иванка Хр. Ботьо-

ва-Христова, София, 1907 г., с. 354–355).
 50 Тоя култ към народното ни творчество е могъл да бъде в Русия само засилен. А 

и Белински, макар смятан за отрицател на народната песен, е неин поклонник. 
(Ср. Сочинения, т. I. с. 43 и 333, заб. 51; т. VI, заб. 551 на с. 626–630).

 51 Ср. Дунавски лебед, г. II. 1861 г., бр. 59. с. 204.
 52 Гьоте и Шилер са едни от любимците на Белински. А за Гоголя и за неговия 

образ на живота той говори с най-голям възторг – най-хубави страници от 
критичното му дело са посветени нему. Навярно под влияние на Белински и 
Бончев свързва своята дейност с тия писатели (ср. Сочинения, т. I. с. 386, бел. 
185 на с. 446; т. II. с. 470–2, 545, 186–236, т. 1. V. с. 42–78).

 53 Вж. Д. Енчев. Волтер и Жан Жак Русо. Из Всеобщата история на литературата 
I. Шерра. Читалище, г. I. 1870, кн. 7 и 8. с. 202–210 и 230–236.

 54 „Читалище“, г. III. 1873. кн. 16. с. 981–989.
 55 Вж. Емануил Иванов. Иван Н. Гюзелев. Летопис на Българската академия на 

науките. IV. София, 1919, с. 156–157; вж. рецензията за неговото „Ръководство 
към „физиката“. Прага, 1875. в Псп. 1874, кн. 9–10, с. 175–177 от II издание, 
София, 1882.

 56 Русе, т. И. 1872. слитък 5 от 18. III. с. 33–34.
 57 „Училище“, Букурещ, г. III. 1873. слитък 17–18 от 28. XI. с. 142–143.
 58 Ср. Юр. Трифонов. В. Друмев, Климент Браницки и Търновски. Живот, дейност 

и характер. София, 1926, с. 54–77.
 59 Вж. „Знаме“, Букурещ, г. I, 1874. бр. 1. от 9. XII. с. 4; Съчинения, пос. изд., с. 

341–342.
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 60 Ср. В. Д. Стоянов, пос. ст., е. 354; Патамански (В. Д. Стоянов), Спомени. „Днев-
ник“, 1906, бр. 1604 сл.

 61 „Училище“, Гюргево, г. IV. 1874. бр. 16. от 30. XII. е. 121– 122 в статията „Пак 
за училищата“.

 62 Там, бр. 17–18 от 10. I. 1875. с. 133–138, в рецензията за посочените книжки 
от „Периодическо списание“.

 63 „Знаме“, г. I. 1875, бр. 9 от 19. I. с. 4; Съчинения, пос. изд., с. 348–350.
 64 Год. III. 1873. кн. 7. с. 612–671 и кн. 8. с. 746–756.
 65 Вж. 1872, кн. 5–6. с. 334–336; 1874 кн. 9–10. с. 208–221 от II. издание, 1882.
 66 „Знаме“, I. 1874, бр. 1 от 8. XII. и бр. 10 от 2. III. 1875, с. 4; Съчинения, пос. изд., 

с. 342.
 67 Ето и самото стихотворение, което е любопитен документ за литературните 

борби на времето.

  КРИТИЧAР
  Бог да убие петлето, Коя ли гора да хвана
  Че ми е рано запело От този обут книжовник,
  Над оназ стреха учена, От този страшен крамолник,
  Дето си живей книжовник, От този страшен Зоила!
  Книжовник страшен крамолник, Че са е, Боже, провикнал
  Що го наричат критичар, От високата могила
  Критичар още светичар, На книжовната дружина:
  Що гони клети вапмири Тичайте хора, селене,
  Из равно поле книжовно С дараци и със гребене
  Станал е, Боже, станал е, Босите крака да бодем,
  Пред зори рано в Понеделник, Босите крака вампирски,
  Черно на бело да пише Полето да си отървем.
  Със остро перо бодливо Гледайте мене в краката –
  Босите крака да боде С местове желти обути
  Босите крака вампирски И със шарени чорапи;
  Оти че ми са тръгнале Аз съм си вредник достойник
  Боси босички да ходят „За това поле книжовно!“
  Из наше поле книжовно. Викал е страшно до Бога,
  Писал е, щото написал, Викал е нашият Зоила,
  Излезла книга чудесна, Ала го никой не чува,
  Чудесна йоще страшна Че му са видят на вънка
  Олеле, Боже, горкана! Голите пети спукани
    През съдраните местове.

 68 В. „Напредък“, Цариград, ред Ив. Найденов, г. IX. 1874. бр. 19 от 7. XII. с. 2 и 
бр. 23 от 4. I. 1875, с. 2.
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 69 „Знаме“, 1. 1874, бр. 1 от 8. XII. с 4; Съчинения, посоч. изд., с. 341–342.
 70 За това види се е подсетен от автора на критиката в „Училище, който на с. 135. 

под линия, казва: „Г-не X.Б. в Букурещ! Тука говори други, а не г. Бончев!“
 71 „Знаме“, I. 1874, бр. 2. от 15. XII. с. 4 и бр. 6 от 19. I. 1875 Съчинения пос. изд. 

с. 342–344 и 348–350. В „Знаме“, 1874. бр.2, погрешно се посочва бр. 16 от 
„Напредък“ вместо 19. В брой 6 от 1875. стои пак погрешно бр. 14, вместо 19.

 72 Хр. Ботев се отнася насмешно, остро и грубо дори, не само към А. Франгя, 
Пюскюллиева, С. Доброплодни, Ил. С. Блъсков, Р. И. Блъсков, Д. Войников, 
Ив. Богоров и др., но и към Каравелова (вж. „Знаме“, I. бр. 13 от 4. IV. 1875, с. 
4 ; Съчинения, пос. изд., с. 357–358), към М. Д. Балабанова (там, бр. 3 от 22. 
XII. 1874, с. 4.; Съчинения, 345), към Славейкова (там, бр. 24 от 3. VIII 1875. с. 
4; Съчинения, с. 369).

 73 „Читалище“, I. 1871. кн. 2. с. 337–340.
 74 Ср. Е. Спространов. Бележки за двата превода на Илиада на Григора Пърличев. 

Български преглед, г. I. 1894. кн. 6. с. 167–170.
 75 Сбну. 1894. кн. 11. с. 346–403.
 76 Преводът на „Илиада“ от Григор Пърличев в „Календарче свети Кирил и Ме-

тодий за 1894 г. Солун, 1894.
 77 Преводите на Н. Бончев са подлагани на различна преценка. Стойков се чуди, 

как „умни хора“, „критици на Периодическо списание“ са позволили да се 
печата „безобразният превод в едно списание, което е изражение на техния 
критериум“, сиреч „оклоцания превод“ на „Тарас Булба“, „с който е обезобра-
зен оригиналът на български“ (в. „Напредък“, Цариград, r. IX. 1874, бр. 19 с. 
2). Също така и Хр. Ботев, който не харесва езика на Бончева, казва, че „Тарас 
Булба“ „се чете мъчно“ зарад множеството там русизми, които са причина и 
критиката му да губи „много от своите достойнства“. („Знаме“, I. 1874, 1. с. 
4; Съчинения, пос. изд., с. 341). Най-рязък е Д. П. Войников заедно с Р. И. 
Блъскова: „Ако ли искате да видите неговите ботуши, земете „Разбойниците“ 
на Шилера и повестта „Тарас Булба“ и ще видите до колко е български и гладък 
език на превода му – свойства, които критичарят в IX и X кн. претендирва от 
босите. Един от Шишковите ученици би направил по-добър превод“ („Учи-
лище“, г. IV. 1875, бр. 17 и 18, с. 134). М. Дринов, обаче, намира преводите на 
Шилера и Гоголя за хубави (вж. рецензията му върху „Словарь болгарскаго 
языка“, Москва 1885–1889 на А. Л. Дювернуа в Записки импер. ак. наук, с. LXX. 
1493. Кг 2. с. 69 –125; Съчинения, т. III, с. 335–384). За хубав намира превода 
на първата песен от „Илиада“ д-р К. Кръстев (вж. Етюди и критики). Изд. Т. Ф. 
Чипев, София, 1894, в статията „Случайни литературни бележки“, с. 270). Ст. 
Костурков дава най-ласкава преценка на всички Бончеви преводи (посочената 
студия, стр. 532 сл.). Най-любопитното е, че сам Бончев, който винаги се отнася 
критично към своето дело, като признава „своята неопитност“, отбелязва, че 
и нему преводите не са „по сърце“, но все пак ги поднася на българския четец, 
защото, иска да го приобщи с поезията на класическия писател (За класичните 
европейски писатели, с. 6 и 12).

 78 „Училище“, IV. 1874, бр. 17–18, с. 135.



501

 79 Ср. Е. Спространов, пос. ст. с. 167.
 80 1874 г., кн. 9–10, с. 178, бележка под линия към Друмевата рецензия върху 

Душановата История на православната християнска черква.
 81 И Белински мисли така. „Истинный талант не могут убить ни хорошая плата 

за заслуженные труды, ни резкая критика“ (Сочинения т. II, с. 95). Нам не са 
нужни поети, които може да убие първата строга или несправедлива критика 
(т. П. с. 484).

 82 Ср. А. Теодоров-Балан. Към горните бележки на Е. Спространова Български 
преглед, г. I. 1894. кн. 6. с. 170– 172; Д. Митов. Рецензия върху посоченото 
по-горе „Календарче свети Кирил и Методи“, там, 1894. кн. 5. с. 151–152.

 83 Вж. „Читалище“, 1. 1870, кн. 4, с. 120–121.
 84 Там, 1870 кн. 6, с. 184.
 85 Там, кн. 1, с. 28.
 86 Пос. ст. за „Читалище“, с. 87–88.
 87 Вж. К. М. Скопаков. Григор С. Пърличев. Историко-литературен очерк. Из-

вестия на славянския семинар, г. III, 1911, с. 413–494.
 88 Вж. С. С. Бобчев. Марко Д. Балабанов. Летопис на Българската академия на 

науките. VI. София, 1924, с. 86–119.
 89 Вж. „Училище“, Букурещ, г. III, 1873, слистък 17–18, с. 143.
 90 За тази дейност на Бончева споменава М. Дринов и Ст. Костурков, обаче нищо 

определено не се знае за нея. Такава дейност се приписва и на Р. Жинзифова. 
Д-р П. Орешков в студията си върху Жинзифова като журналист („Македонски 
преглед, г. IV, 1928, кн. 1, с. 31–90) не посочва негови трудове през 1875–76. 
Изглежда, че превежданите вести за българските ужаси са печатани безпод-
писно, защото не са били от особено значение. Ако се приеме, че Жинзифов 
не е печатал през тия години нещо по-значително, толкова по-малко може да 
печата Нешо Бончев, който от 1874 е вече болен, а през 1877, цялата есен и 
зима, е на легло.

 91 Управляван и уреждан от Хр. г. Бъчваров и Д. К. Попов, г. I, 1878, бр. 40 от 4. 
III. с. 4.

 92 Не трябва да се забравя, че много от възгледите на Белински през 60-те и 70-те 
години в Русия стават общо достояние, имайки значение на истини, за които 
не е необходимо да се търсят първоначалните им извори.

 93 Ср. Сочинения, т. VII, с. 319–320. – Тук Белински, макар и да съчувствува на 
българската участ, все пак отрича всякаква цена на Пешаковата творба. Затова 
пък не забравя да посъветва: „Учитесь, учитесь, добрые, почтеные Болгары“. 
Неговият възглас подема и осмисля сякаш и Нешо Бончев.

 94 Ср. Сочинения, т. I, с. 331, заб. 49 на с. 430–433.
 95 Ср. рец. на М. Дринов, Речник на българский език Н. Герова, Известия Отд. 

русскаго языка и словесности Имп. акад. наукъ, т. I. 1896, кн. I, с. 359; Съчине-
ния, т. III, с. 400.
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Български писатели: Живот, творчество, идеи.  
Т. 1–6. Под ред. на М. Арнаудов. София, Т. III, с. 169–210.

ИЛИЯ Р. БЛЪСКОВ1

Книжовна участ. – Живот. Ученик и учител. – Писател. – Първи оп-
ити. Повести. „Изгубена Станка“.  – „Злочеста Кръстника“.  – „Пиян 

Баща“. – „Двама братя“. – Разкази. –Народопросветник. Епигон на пре-
досвобожденска романтика.  – Художник. Разказно изкуство.  – Човек, 
личност и мироглед. –Място и значение в литературния развой

Книжовна участ. – Днес името му е живо в съзнанието на неговите 
сънародници едва ли не само с надслова на първата му повест – „Изгу-
бена Станка“. Илия Рашков Блъсков, който обгръща със своята дейност 
втората половина на XIX век, не изпускайки повече от 50 години писалка-
та, запада като толкова други в сянката на забравата. Скромният в живо-
та трябва сякаш да понесе след себе си високомерната присъда на малки 
и големи. Откак биде разкрит пред българското общество в „Българска 
литература“ от А. Теодоров-Балан, като му се отреди тогава достойно 
място, той не привлича върху своето дело нов поглед. Дори в ръковод-
ства от други историци на нашата литература, отразявайки настроенията 
и съжденията на новите дни, нему или не се отрежда заслуженото, или 
не се споменава името му. И нищо чудно, че при подобна една относба 
към такива наши дейци, ние нямаме жива представа за прагматичния 
развой на българската художествена мисъл. Причините за това са ясни. 
Свикнали на по-големи имена, забравяме по-малките. При П. Р. Славей-
ков и В. Друмев, Каравелов и Ботев, Вазов и П. П. Славейков, с които 
Блъсков едновременно се подвизава на литературна арена, той не може 
да затвърди по-здраво своето име. Научени да ценим подвига на перо-
то с оглед на развърната обществена или публицистична мощ, мнозина 
не могат да схванат стойността и значението на един чисто литературен 
факт. Блъсков не носи чара на безумната романтика, на бунтарския идеал, 

 1 Препечатваме студията на Б. Йоцов по публикацията ѝ в „Библиотека „Български пи-
сатели“. Т. III. Под ред. на Н. Аретов. Варна: LiterNet, 2004 (бел. ред.).
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на безвременната или трагична смърт. Неговото чело няма мъченически 
ореол. Дори той успешно прехвърля съдбовната за мнозина наши дейци 
1878 или 1879 година, като продължава дълго след това, до 74-годишна 
възраст, нишката на своя живот, бидейки – по силата на социалното и 
умствено развитие – изпреварен и развенчан от времето труженик. Учи-
телската му просветна дейност се обезценява, а покрай нея – и писател-
ската му, макар и да е удостоен, през 1908 г., откак се чествува през 1907 г. 
50-годишният му книжовен юбилей, с 300 лева месечна народна пенсия. 
При общата надценка на емигрантската книжнина за сметка на домашна-
та, мирната дейност на Блъсков лесно може да бъде отмината. Не може 
да се отрече, той носи, изглежда, като Добри Войников, съдбата на своето 
съсловие. Син на учител и сам учител, не успява да избегне проклятие-
то на своята професия: да обучава и възпитава, а времето и животът да 
го онеправдават. Явно е, че към него има отношение на предубеждение, 
което минава в заблуда. А един народ, който има чувство за съотношение 
между ценностите, не може да бъде несправедлив в присъдата си над тия, 
на които дължи своя духовен живот. Стига само да се познаят, за да им се 
даде пая, който им се пада.

Живот. Ученик и учител.  – През 1839 година, в годината, в която 
умира Юрий Ив. Венелин, на 9 ден от февруари, на неспокойния и буден 
учител от с. Клисура, в Карловско, Рашко Блъсков се ражда в с. Дълбоки, 
Старозагорско, пръв син, наречен Илия. И още от малък тоя син бива 
обречен да страда: от 1841 г. той понася кръста на баща си, на тружени-
ка просветител, който в бордеи и схлупени хижи е трябвало да буди със 
своето слово народностно съзнание. Нея година се преселва от с. Чер-
ковна, Провадийска околия като учител Рашко Блъсков. Тук при край-
но неблагоприятни условия през 1847  г., когато П. Р. Славейков е вече 
привършил своето учение, Илия Блъсков следва своето първоначално 
образование, неведнъж мъмрен и наказван от своя своенравен и строг 
баща. През пролетта на 1849 г. той се учи в с. Девня, но зле наказван там, 
завръща се в Черковна, за да продължи образованието си в Провадия, 
гдето баща му е сега учител. От тия наказания, душевни и телесни, които 
тогава са били едни от най-обикнатите възпитателни средства (вж. Ил. 
Р. Блъсков. Из историята на нашите училища, година 1830 до 1870. На-
казания и награди. Памятник, Шумен, 1895. кн. I с. 34–42, ІІ, с. 115–129), 
той не бива скоро избавен. Баща му, поради клевети на гръцкия владика 
в Месемврия, бяга от Провадия през 1851 г. и намира прибежище в с. Ка-
липетрово, Силистренско, а него праща същата година на чужди врата, в 
Русе, при прочутия тогава елински учител Парашкев Дамянов Бояджиев, 
строг и жесток, крайно ленив и вечно навъсен (вж. Памятник, кн. I. с. 
38). Но там, вместо да добие по-висока наука, той бива изтезаван не само 
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от новия си учител, но и от „коконата“ му, зла и проклета жена, на която 
неуморно слугува. От страх да не бъде бит жестоко заради една неволна 
негова пакост, измъчил се и натеглил се доста, той избягва през 1852 г. в 
Калипетрово, за да търси закрила при баща си. Като вижда измъчения си 
син, разкаяният баща се заема наново да го учи сам и да го приготви за 
изпит, който той полага в края на учебната 1853 г. пред селяни от Кали-
петрово и околните му села. Така се завършва началното образование на 
Илия Р. Блъсков. И в какво собствено се състои то? Той сам признава, че 
едвам е могъл да подписва името си тогава. А учил е Псалтир, славянски 
прочит, гръцки език, после Рибния буквар (1824) на Берон, Свещената 
история (1835) на Н. Бозвели, Христоитията (1837) на Райно Попович, 
Землеописанието (1843) на Фотинов, Аритметиката (1845) на Сичан Ни-
колов. Но и той, като П. Р. Славейков, не е доволен от своето образование. 
През май 1860 г. той е в Шумен, гдето взема частни уроци по български 
език при Добри П. Войников, по френски при А. Гранитски (вж. за него Д. 
Уста Генчов. Анастас П. Гранитски, Училищен преглед, 1927, кн. 8), като 
престоява и около шест месеца слушател в IV клас на полугимназията. 
Такова е цялото учение и цялата образованост на Блъсков.

Затова пък той от ранни дни се втурва в живота, който му разкрива 
своята мъдрост чрез изпитание и страдание. Още в 1850 година в Русе, 
както се загатна, той познава що значи да чакаш от чужди своя хляб. А 
през 1854 г., когато поради войната на Турция с Русия училищата биват 
затворени и баща му остава без плата, той бива даден на занаят при един 
крояч на френски облекла в Силистра. Но тук той познава и ужаса на вой-
ната. Още през 1853 г. турците запалват една улица на Силистра. А през 
1854 г. руска войска минава Дунава близо до село Алмалий, обсажда Си-
листра и го обстрелва. Докато трае обсадата – в началото на юни 1854 тя 
се дига – обсада в която е участвувал и Лев Н. Толстой, Илия Блъсков, 
тогава 15–16-годишен юноша, стои все в града, като се крие, заедно с 
другите граждани, в изби, подземия и хумби (Памятник, 1896, кн. VI. с. 
518). А когато прочита пламенната прокламация на генерал Паскевич към 
силистренци, той се трогва дълбоко. Отива в с. Алмалий, близо до Си-
листра, втурва се между руските войски, продава питки и така осигурява 
прехраната си. Тук съдбата му се усмихва, но той не ѝ отвръща приветно: 
руски генерал, възлюбил го като добро дете, иска да го осинови и да го 
вземе със себе си в Русия, но той не желае да се отдали от баща и майка. 
По-късно се съгласява, тръгва да търси генерала, но всички усилия оста-
ват напразни, Затова пък, като продавач и слуга, той стига с руските вой-
ници до Браила, гдето престоява до края на войната, 1856 година. Покрай 
другото, в тоя град Блъсков става и чирак в манифактурния магазин на 
Димитраки х. Иванов. Обаче скоро, същата година, се връща в с. Калипе-
трово, гдето сварва грозна нищета: Рашко Блъсков е без работа, шестте 
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му деца „просто гладуват“ (Спомени, с. 33). Става тогава слуга при селския 
кръчмар, около два месеца, после за шест месеца в Силистра, в аптеката 
на повлашен италианец, пак измъчван и терзан. През август 1856 г. баща 
му го дава чирак при един абаджия, с 300 гроша годишна плата, но със 
задължение да му води сметките. Тук той учи занаята до 12 март 1857 г., 
когато Слав, добродушен и копнеещ за просвета старик, го взема от аба-
джийската работилница и го завежда в с. Айдемир, близко до Силистра, 
като го главява за учител. И все пак тоя несретен юноша не намира по-
кой от страдания. Тук той бива обиждан от прости селски чорбаджии, 
чувствува се безпомощен, пролива дори и сълзи. А през 1859 г., когато 
баща му, преследван от Ибраим паша, силистренски валия, и от гърка 
Дионисий, тамошен владика, търси спасение във Влашко и Бесарабия, 
гдето стои до 1880 г., бидейки между другото учител в Болград и Плоещ, за 
него настъпват пак нерадостни дни: на неговата грижа остават невръстни 
братя и сестри, сам угрижен, без помощ и закрила. За тия негови вътреш-
ни безпокойства най-хубаво ни говори отправеното му писмо от баща му, 
поместено в обнародваната от него в Цариград през 1860 г. книжка „Дре-
веныи кръст, три повести за децата“. „Много пъти, казва Рашко Блъсков, 
ми си писал жаловни писма, в които се тъжиш, че премина нежната ти 
младост, когато беше време да научиш нещо, в горестни скърби всякога 
потопен у най-жестоки злощастия. Това ме правеше да въздишам често и 
кога ги прочитах сърце ми се раздираше.“

Всички тия страдания и изпитания, заедно със скитанията му, които на-
помнят скитанията на П. Р. Славейков, макар и в една ограничена област, 
в североизточна България, в Добруджа – от Шумен до Дунава, при това в 
размирно време, когато гори Кримската война (1853–1856), са от особено 
значение за него. Наистина, той е доста малък, за да схване смисъла на 
събитията, които се разиграват около Силистра и Севастопол: когато той 
продава питички, г. С. Раковски води хайдушка дружина в Балкана и мечтае 
за освобождението на България. Брулен от живота, той не калява борческа 
воля – невръстен още бива принизен, смазан, кротък и благ. Но духът му е 
винаги бодър. Запасил се с богат опит от изпитания, добил свежи и разно-
образни впечатления, изкористил от своята среда верни наблюдения, той 
не може да не съзрее духовно. Той познава живота в града, долавя отно-
шенията между неговите съсловия, вижда типични негови фигури, схваща 
пороците на неговата култура. Силистра, Русе, Браила, пъстри тогава по 
население, затвърдяват у него определена представа за града, с която живее 
до края на земните си дни. Но още повече той познава селото. Сам казва, 
че до17-годишна възраст е бил селянин, а до 20 – селски учител (Памятник, 
1895, кн. VI, с. 8). Той неволно изучва селския живот, бита на народа, него-
вите нрави и обичаи, неговото творчество. И тук долавя интересни и харак-
терни за средата и времето фигури. Най-после, той се запознава географски 



506

с тая област, с нейните особености, с нейната природа. И така се привързва 
към тоя край на нашата родина, както може да се привърже само тоя, който 
оставя в него сърцето си. Но за да се оформи неговият духовен образ не 
малко значение има и работата, която Илия Р. Блъсков полага над себе си, 
за да се самообразова, за да се подготви като учител на народа. Той живее 
с основната посока на своето време: просвета, духовна възмога, отбрана 
на националната индивидуалност. Още преди Кримската война той бива 
закърмен, като П. Р. Славейков, с черковно-славянска култура, следва пра-
вославната традиция, добива мирогледа на българската килия. Неслучайно 
през времето, когато трае войната, той има за свой утешител и наставник 
евангелието, книгата на Божията изповед. Неговата набожност го заставя 
да бъде добър син на черквата, да търси в черковните служби и слова утеха 
и просвета. Той сам изпитва силата на своята черковна проповед. А и сам 
пее в черква в Шумен. В тая негова духовна предразположба го поддържа 
Софроний Врачански със своя „Неделник“ от 1806, К. Фотинов със своето 
„Любословие“, Рашко Блъсков със „Сборник от разни съчинения“, съста-
вен заедно с Добри Войников и издаден през 1860 в Цариград, с „Духовен 
прочит“ (1862), с „Духовни книжки“ (1864–1866), дори с „Жития святих за 
месец януария“, обнародвани в Букурещ, 1867 г. Политическият кръгозор 
на Блъсков разширява най-напред Ив. А. Богоров със своя „Цариградски 
вестник“, просветният – Д. Мутев и Богоров с „Български книжици“, Хри-
стаки Павлович – с Царственика си от 1844 г., П. Р. Славейков с „Смесна 
китка“, когото почита и цени (Памятник, 1895, кн. IV, с. 327 сл.). Неговият 
живот в село осмисля Г. С. Раковски със своя „Показалец“ от 1859 г., тоя, 
който възторгва младежи като М. Дринов и Нешо Бончев, увлича и Блъсков 
още като учител в с. Айдемир, прочитайки го „няколко път и с изискуемото 
внимание“ (Памятник, 1896, кн. VI, с. 7). Раковски прави от него страстен 
последовател на българската фолклорна романтика до края на живота му. 
Още в Айдемир той почва да записва песни, обаче неграмотно; затова ко-
гато ги праща в „Български книжици“, от тях му напечатват само две-три. 
(Памятник, кн. VI, с. 8). И в Шумен пак не се отказва от тази своя страст: 
ходи из селата, събира материали, някои от тях печата в „Градинка“ (1874), 
за което бива и похвален от Любен Каравелов, най-добрия наш фолклорист 
тогава (вж. Знание, 1875, бр. 1, с. 14)1. Дори и след Освобождението, през 
1888 г., иска да бъде подпомогнат от Министерството на народната про-
света в своите етнографски и фолклорни проучвания в Шуменския край 
(Памятник, VІ, с. 9). Това е едно от най-силните увлечения на Блъсков, кое-
то остава обаче в основата си, поради липса на по-специална подготовка, 
безплодно.

Но след черковнославянската, просветната и фолклорната традиция, 
най-силно се проявява у него литературната. Макар и най-късно, след 
Кримската война. Освен стихотворенията в „Смесна китка“ от 1852 г. на 
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П. Р. Славейков, а може би и някои негови песнопойки, ако и да не говори 
нищо за тях, Илия Блъсков знае „Предвестник Горскаго пътника“ от 1856 
и „Горски пътник“ от 1857 на Г. С. Раковски. Знае също така и трудовете 
на Добри П. Войников, тогава автор на диалози, проповеди и слова, сти-
хотворения, драми, като „Стоян войвода“ от 1866 г. и пр. Най-после тук е 
и Васил Друмев с „Нещастна фамилия“ от 1860 г. За обработка на неговия 
литературен вкус, за възпитанието на неговото чувство и въображение 
не по-малко значение има преводната книжнина, особено оная, която се 
побългарява, като се нагажда към домашните условия и разбирания през 
50-те и 60-те години. Като отминем „Райна Королева Болгарская“ на Вел-
тман, дадена на български през 1852 г. в два превода – на Елена Мутева 
и на Йоаким Груев – трябва да се спрем на „Сирота Цветана“ от 1858 г., 
побългарената „Бедная Лиза“ на Карамзин, както и на „Невенка, боляр-
ска дъщеря“ от 1867 г., преработка пак от същия руски автор, на неговата 
„Наталья, боярская доч“, от Ст. Захариев с помощта на П. Р. Славейков. 
От немските автори е най-обикнат Християн фон Шмид. В „Дръвений 
кръст“ на Рашко Ил. Блъсков от 1860  г. „Черква у една дубрава“ и „Гъ-
лъбчето“, което Илия Блъсков препечатва през 1896 г. в своя „Памятник“, 
са побългарени работи на Шмид. Всички тия разкази и повести, заедно 
с Библията, затвърдяват нравствено-религиозното съзнание у младия 
Блъсков, поддържат у него чувството за справедливост, за неизбежно-
то възмездие над всяко зло. Освен тия творби, Блъсков споменава и за 
други, като „Благоразумний Фронисис“ и „Мъдрости добраго Рихарда“, 
първият разказ с тенденция за ползата от учението, а вторият за облагите 
от спестовността (вж. Двама братя, с. 7). Върху въображението му силно 
ще е въздействувал шесттомният роман „Вечный жид“, който му праща 
от Русия брат му Димитър, възпитаник на Одеската духовна семинария. 
Това е изобщо литература за широките слоеве от народа – забавна, по-
учителна, простолюдна. Литература, която влияе силно върху Блъсков, 
както и върху Друмев, в която могат се намери и първите корени на бъл-
гарската оригинална повест.

В тия линии може да се ограничи съдържанието на онова съзнание, на 
което става орган учителят Блъсков. Не е без значение за неговото дело, 
че от 1857 г. до 1900 той е в служба на народната просвета. Станал учител 
в с. Айдемир през 1857 г., като престоява три години, той се премества 
в Шумен, гдето от 1 септември 1860 г. отваря училище в Долна махала и 
гдето се изнизват в 1913 г. земните му дни. Трите години минати в Ай-
демир, години на ранна младост и любов, остават като светъл спомен в 
душата му. Неведнъж се възвръща той към тях, апострофирайки ги в ли-
ричен патос (вж. Спомени, с. 71; Памятник, 1895, кн. II. с. 124–125). Както 
в Айдемир, така и в Шумен той става учител на малки и на големи: държи 
слова в черква и в училище при годишните изпити, посещава на празници 
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някои първенци, като поучава, гради с помощта на селяните нови учи-
лищни сгради, подготвя по взаимоучителната метода учителски персо-
нал, подсторва да се отварят в селата на тоя край читалища, библиотеки и 
черкви, в Шумен – неделно училище, съдействува изобщо да се пробуди 
българщината, като баща си, и да се води мирна борба срещу гръцкия и 
влашки език. В Шумен е и един от основателите на читалище „Напредък“, 
1867/8. Работейки при най-неблагоприятни условия, при липса на посо-
бия и помагала, както всеки учител тогава (вж. Р. Ил. Бл. Как и с какви 
трудове, и при какви усилности, са се приготвяли нашите едновремешни 
селски учители. Семо Вълчов от село Марковча и Куций Тодор от село 
Тестеджие Провадийско. – Памятник, 1896. кн. VI. с. 501–521), той не 
изменя на просветния идеализъм на времето. Доколко ще е бил добре 
с учителството в Шумен личи от това, че през 1864 г. го напуска и ста-
ва книгопродавец. Но пътува из околните села три месеца, изкарва едва 
350 гроша от книги, и пак се завръща на старата си служба. А през 1869 
и 1870 г. е настоятел на в. „Право“, през 1870 г. – и на „Зорница“ (Памят-
ник, 1895, кн. ІІ. с. 148–149). От преумора и от слаба храна той отслабва, 
страхува се да не е заболял от охтика, отива през 1866 в Букурещ – това 
е едничкото му излизане в чужбина – но се връща успокоен. И по-късно 
Блъсков продължава да работи все в същата посока и със същата преда-
ност, имайки за пример проявената в Шумен дейност от страна на Сава 
В. Филаретов, С. Ил. Доброплодни и Д. П. Войников (Памятник, 1895, 
кн. ІІ-ІІІ, с. 136–148, 213–231). И през време на епархиалния учителски 
събор, състоял се през 1873  г. по почина на Симеон Варненски, когато 
той взема живо участие, и с обиколките му през празнични дни – Коледа, 
Нова година, Великден – из селата, гдето трябва да разяснява на населе-
нието съдържанието и смисъла на изработения устав за длъжностите на 
селските училищни настоятели, учители и родители, и гдето трябва да 
присъствува на годишните изпити като „ревизор“, придружаван често от 
Панайот Волов, проповедникът на бунт и освобождение; и в дейността 
си като училищен инспектор в освободена България от 1880 до 1886 г.; 
и като учител в Дивдядово, Шуменско; и като съдия за кратко време, а 
после от 1887 до 1900  г. пак учител, с прекъсвания, в Педагогическото 
училище и Девическата гимназия в Шумен, Илия Р. Блъсков, колкото и да 
е обогатил своя опит и да е разширил своите познания, си остава неизме-
нен, все с облика на младия будител от село Айдемир, на страстния четец 
на „Сирота Цветана“ и „Дръвений кръст“.

Писател. Първи опити. Повести. „Изгубена Станка“. – При такава 
разнообразна дейност на учителя, който иска да изпълни дълга си към 
своя народ, не може да се забрави и дейността на писаното слово. Учите-
лят и писателят още от най-ранната възраст, още когато Добри П. Войни-
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ков похвалва зададената от него писмена работа на Блъсков – „Описание 
на селски събор“ през 1860 г., са неразлъчно свързани. Дори и първите 
негови издания, така крепко съчетани с черковно-славянската традиция у 
нас, „Тълкуванiе на десетте Божии заповеди“ от 1857 г. и „Живот на света-
го Ивана Предтеча и на светаго Игнатия Богоносца“ от 1863 г. (Превел от 
първообразното Илия Р. Блъсков, учител в Шуменското долно-махленско 
училище, Болград, 1863), са свързани, както у Славейков, с неговата учи-
телска практика. Всички тия опити обаче, които отразяват влиянието и 
на баща му, не откриват определен някакъв дар. Но запасен с жизнен и 
литературен опит, с проявени вече склонности към писателски труд, за 
Блъсков, тогава 21-годишен младеж, е било необходимо някакъв по-си-
лен или пряк повод, за да се заеме с по-смело дело. И наистина, когато 
през 1860 г. започва да прочита печатаната в „Български книжици“ „Не-
щастна фамилия“ на по-младия от него с една година В. Друмев, той за-
живява с желанието да напише повест като нея. Но как да изпълни това 
свое желание? Досегашните му трудове не му дават достатъчно средства, 
за да пристъпи към такова тежко за него дело. Нито литературната, нито 
просветната му култура, нито образците за подражание не могат да дадат 
крила на неговия помисъл. Освен това, няма зад себе си богат художест-
вен капитал на поколенията, нито е в общение с чужди майстори на худо-
жественото слово. Няма нито инвенция, не може да се облегне на своето 
наблюдателно око, нито знае дори от где да черпи суров материал, за да 
изгради своята постройка. Ето мъките на начеващия автор. На помощ му 
дохожда слепият случай – доста характерен за процеса на творчеството 
у първите наши разказвачи. Две-три години той носи мисъл да напише 
повест, а все не пристъпя към работа. Едва през 1863 г., когато изслушва 
разказа на Жеко (Жельо), криещ се в Шумен като хайдутин, заинтригувал 
го преди това с двучасовата си изповед при духовника, който обитавал 
стая под неговата, през една тъмна нощ на великите пости, Илия Блъсков 
получава готова първата концепция на своята повест: има сурово гради-
во, посочена му е определена нишка на развитие, има и един главен херой. 
И при все това младият писател, който знае „Горски пътник“ на Раков-
ски, „Нещастна фамилия“ на Друмев, като се ръководи от развитието на 
действието в нея, от техниката на постройката ѝ, от похватите за обри-
совка на лицата, който има за образец най-после описанията на природа-
та във „Вечный жид“, се бори три години – от 1863 до 1866 – напътствуван 
и поправян от Добри Войников, докато овладее дадения материал в съот-
ветната художествена форма. Написал повестта си, той я обнародва през 
1866 в Болград не под свое име, а под името на баща си, страхувайки се да 
не бъде преследван зарад нея от турската власт – „Изгубена Станка. Ис-
тинско събитие из Руско-турската война“. Какво собствено е заел Блъсков 
от разказа на своя съгражданин Жельо, не може точно да се установи в 
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подробности, но все пак, както се загатна, ядрото на работата се крие в 
приключението на шуменския хайдутин: татари грабват хубавата мома 
Станка, а последният я освобождава. Няма обаче съмнение, че Блъсков е 
подложил на известна творческа преработка суровия материал. Не бива 
да се забравя, че „Горски пътник“ на Раковски спотайва възможности за 
развитие на българската белетристика. Неслучайно и Друмев, и Блъсков, 
и Каравелов изхождат от него. Изповедите на някои от хайдутите в по-
емата са разкази в мерена реч. Образът на хайдутина, не възмогнал се 
още до идеала за освобождението на отечеството, бидейки само ръка на 
мъстта за поругана чест и правда, е даден не само в народната песен, но и 
у Раковски. У него намираме действения и морален мотив за грабната от 
неверници и освободена от близък човек, макар и мъртва, мома – сестра-
та на Драгой. Образът на страдащата мома намираме и в побългарената 
повест у нас, главно в „Сирота Цветана“. Тоя образ срещаме и в народната 
песен за изгубената Станка, песен, която Блъсков поместя в края на своя-
та повест. Вече замисълът, разработката на материала и характерът на 
фабулата ясно показват, че той, като Раковски и Друмев, иска да изобра-
зи българските страдания под една несигурна власт. Но по-определено, 
говори ли за страха от татарите, подгонени от руски войски към селото 
Таш-авлъ, Кюстендженско, гдето е семейството на дядо Иван, гнездото на 
неговата хубавица; рисува ли татарския напад и татарския грабеж, чиято 
плячка е Станка, както и отчаяните опити на Петър да спаси сам своята 
годеница; разкрива ли заговора на Петър, Васил, чиято жена Неда е също 
в татарски плен, на Жельо и Никола за освобождението на Станка и Неда; 
изобразява ли спасяването на Станка и сватбата ѝ с Петър, Блъсков цели 
да даде като Друмев образ на едно нещастно българско семейство, което 
страда, но което се бори за своето право. Тук се крие и у двамата „рево-
люционният“ момент, понеже се изтъква как от жаравата на българските 
страдания се ражда хероичният български дух: както у Друмев Вълко и 
Влади са изразители на отпор, така и у Блъсков Жельо и Никола, Васил и 
Петър възстановяват неписания закон за чест и право.

Както Друмев избира за носители, причинители на страданията, ени-
чари, а не турци, така и Блъсков посочва за такива татари. И двете повести 
се свързват с определено време от живота на турската империя: Друмев 
свежда разказа към времето на еничарите, изкоренени едва през 1826 г., 
а Блъсков – към Кримската война. Най-после, тия нападатели, страдалци 
и избавители, които се движат в една и съща почти област на българската 
родина, се разкриват по еднакъв похват и у двамата. Не трябва обаче да 
се мисли, че Блъсков е напълно зависим от Друмев. Преди всичко той 
има по-здрава композиция, по-ясно развитие на действието, по-голяма 
простота в изложението, по-скромна искреност в израза. Ако в диалога 
Друмев е по силен, то Блъсков го преваря в описанията на природата, в 
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подчертания колорит на обстановката, в по-спокойния епически тон. Ос-
вен това Блъсков влага нови моменти в своята повест. В нейните двадесет 
глави и едно заключение (в първото издание двадесет и две; при второ-
то – две изоставени по нареждане на Митхад паша) се разкрива не само 
образът на непокорния пред насилието и безправието, но и „странствува-
щият рицар“, влюбеният, който търси своята изгубена любима, воителят 
изобщо за страдащата българка. Образ доста обикнат в народната песен. 
Хероизъм в любовта: всички пречки трябва да се преодолеят, правдата 
трябва да победи. Петър е в Таш-авлъ, във Варна и Силистра, в Шумен, в 
Балкана, при Камчия и Чала кавак. Също така Блъсков изнася и образа на 
хайдутина в нашата разказна проза, като подчертава неговата широка чо-
вечност, гордо себеотрицание. Загатнат е в скица типът на гърка-духов-
ник в лицето на Варненския и Шуменския владика. И двамата, въпреки 
молбите на Петър, а и Васил за помощ, остават хитри и съобразителни, 
равнодушни към бедствията на своето паство. Блъсков, след Чинтулов и 
Раковски, посочва за пръв път в белетристиката ни поезията на Балкана, 
на Делиормана, на българската природа, като не скрива своята любов към 
българската земя. Най-после, свързвайки своята повест с едно важно съ-
битие из живота на своята родина, той се опитва да ни даде картини от 
войната – картини не от самия бой, а от живота зад бойната линия: обоза 
на българите към Силистра, болницата в Силистра и пр. Трябва само да 
се съжалява, че тоя момент не е застъпен по-широко в „Изгубена Станка“. 
Щяхме да имаме поне по-пълна представа, ако не картина, на български-
те страдания през това време. Блъсков е разполагал с достатъчно много 
наблюдения и преживявания, но навярно се е страхувал от турската власт 
да ги изнесе на показ.

Като не се забравя, че недостатките на „Изгубена Станка“ са присъщи 
и на „Нещастна фамилия“, лесно ще си обясним защо и тя намира горещ 
прием в българските читателски среди. Блъсков не дава изобщо по-слабо 
творение от „Нещастна фамилия“, макар и да не проявява рано, веднага 
писателска дарба като Друмев. Първото издание от 1866 г. се разпродава 
главно в Румъния и Бесарабия. Подир него има още пет – в 1867 г., 1882, 
1885, 1897 и 1928  г. Освен това, през 1870  г. тя бива драматизувана от 
Богдан Манчев, играна в Болград за пръв път на 20 юли същата година, а 
после в Букурещ и другаде (Изгубена Станка. Драма в 5 действия. Разпо-
редена в сцена от Богдан Манчев, ученик у централното болградско учи-
лище, и представена за пръв път на театро в Болград 1870 година. Издава 
съчинителят на същата повест Р. И. Блъсков. Букурещ, 1870). Повестта 
на Блъсков е само нагодена механически от Манчев за игра – в нея той не 
влага нищо свое. Интересно е, че и сега Рашко Блъсков, след като е изля-
зла за втори път „Изгубена Станка“ в Русе през 1867 г., „заграбва“ автор-
ството на своя син. Навярно е искал да жъне лаври, като е знаел как „Из-
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губена Станка“ е топлила сърцата на българската емиграция в Бесарабия 
и Румъния. За радостта от това творение ни дава нагледни картини Иван 
Вазов в своята повест „Немили-недраги“. Въпреки отрицателното отно-
шение на Нешо Бончев към „Изгубена Станка“ (Класичните европейски 
писатели на български... П. Сп., Браила, г. I. 1873, кн. 7–8, с. 5–6), делото 
на Блъсков се цени от народа, дори в чужбина се посочва, като от А. Ку-
риера в неговата „Histoire des literatures des Slaves du Sud“ (срв. Наука, г. 
VIII. 1881 с. 666) наред с „Нещастна фамилия“. Интересно е, че Хр. Ботев в 
своята сатира „Защо не съм“, гдето иронизира някои наши писатели и по-
ети, отминава Блъсков. (За шума около драмата „Изг. Ст.“ вж. „Свобода“, 
1870, бр. 49 и „Училище“, 1870, кн. I, с. 31).

“Злочеста Кръстника“. – Насърчен от успеха на първата си повест, 
Илия Блъсков веднага замисля в 1866 г., 27-годишен вече, нова, над която 
работи три-четири години. Нея се кани да издаде баща му (вж. предгово-
ра към „Изгубена Станка“ на Б. Манчев), но тя излиза в Русе през 1870 г., 
издание „от Книжарницата на братя Р. Блъскови“, под надслов „Злочеста 
Кръстника. Повест народно-българска“. По-късно в своите „Спомени“ 
Блъсков пояснява, че сюжетът е взет „из живота на един учител, 1847“. 
Наистина, Блъсков сякаш се опитва да надзърне в друга област. Но пси-
хологическите корени на тая повест могат да се доловят и в „Изгубена 
Станка“. Обстоятелство, което показва, че той остава верен на себе си и 
че ако се развива, неговият развой като писател е ограничен. И тук среща-
ме познатите три категории лица – причинители злосторници, страдащи 
и избавители. Само че сега деянията на всички са предимно от нравствен 
характер. Тия три типа носят и трите мотива, както в „Изгубена Станка“ 
и в следващите творби на Блъсков, – на злото, страданието и изкупление-
то, избавлението. В двадесет и пет глави, с интересни названия, свързани 
вътрешно много по-добре, отколкото главите в „Нещастна фамилия“ и 
„Изгубена Станка“, Блъсков развива своята проста, но интересна фабула, 
за да изобрази, загатвайки още в предговора „Пет гроба“, нравствената 
и физическа разруха на едно семейство поради покварата и немарата на 
бащата. Значи, имаме пак „нещастна фамилия“, обаче със съвършено нов 
сюжет, с нова обработка, с нов дух: история на едно семейство, което се 
бори с глада, като кораб без въглища, оставен без кормчия. С особена 
настойчивост Блъсков следва изпълнението на своя план, предварително 
добре обмислен. В основата на тоя план лежи скрита, не груба или нагла, 
тенденция, която се долавя в края на повестта. За да усили вината на Лу-
лчо, добрият учител на с. Кортен, Новозагорско, а после в с. Черковна, 
Провадийско, забягнал после в Румъния, за да насити в града жаждата си 
за нов живот, Блъсков не рисува само борбата на семейството му с мизе-
рията, но разкрива и страшната гибел, в която то затъва. Забравяте Лул-
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чо, а виждате жена му и децата му, избягали в село Добрина, за да скрият 
позора си от Черковна. Блъсков степенува страданието, за да спечели и 
сърцата. Пръснати по чужди врата, за да изкарат хляба си, с изключение 
на Кръстинка, която стои при майка си, децата измират: Стоянка умира 
от удар при надпревара в жътва, тръпнеща в любов към младият нехай-
ник Драганчо; Ганчо, бидейки пазач, убива една нощ по недогледка своето 
братче Иванчо, тръгнало от чужда къща да търси при него закрила; рев-
нив момък от вярата на Мохамед убива Ганчо в дебрите на Делиормана. 
Блъсков не пощадява и майката: и тя умира от скръб. Остава още един 
гроб, за да бъдат пет. За кого е той? Авторът изкусно задържа развръзка-
та, оставил напразни усилията на спасителите – хрисимия брат от Тул-
ча Милчо и добрия инок от Рилския манастир Костадин, брат на Лулча. 
Грейва лъч над тоя дом: Милчо и Кръстника, изглежда, ще го обновят. Но 
и Милчо залинява и умира от охтика. Наистина, Кръстника е злочеста. 
Но нейната доброта трябва да бъде възнаградена: копнеещият от ранна 
младост по нея Георги идва от Бесарабия като избавител и я отвежда там 
като своя съпруга. Сега Блъсков зачленява наново Лулчо в разказа, като 
го осмисля вътрешно.

За да завърши повестта си, той трябва да вложи в нея и мотива за нака-
занието. В „Изгубена Станка“ тоя нравствен проблем е разрешен главно 
чрез сватбата на пострадалата девойка. Тук се постига същото морално 
въздействие върху читателите с епилога на семейната хроника: след пет 
години Кръстника и Георги от Бесарабия, Лулчо от Румъния и Костадин 
от Рилския манастир се сбират в село Добрина, над петте гроба: това е мо-
ралната присъда на страдащите над виновника, който плаче и проклина. 
И някаква неизразима прелест постига Блъсков в края: младите отиват 
оттатък Дунава, в Бесарабия за „нов живот“, а Лулчо и Костадин в Рилския 
манастир за покаяние и „смърт“. Чистото сърце трябва да живее, грешна-
та душа трябва да се очисти, преди да отмине от тоя свят. В края се сплита 
награденото страдание в лицето на Кръстинка с наказаното престъпле-
ние. Така че Блъсков пак се връща към предишния образ на страдаща де-
вица. Само че тук нейното страдание е още по-голямо, защото е причи-
нено от свой човек. При това тя изстрадва изобщо цялата трагедия на 
своето семейство. От друга страна, Блъсков създава и представител на 
учителското съсловие у нас. Наистина такъв образ дава Друмев в повест-
та си „Ученик и благодетели“ от 1854 г, но у Блъсков той е обрисуван в 
друга светлина – учител, който е разколебан в своите морални устои от 
градската култура, който по природа не е порочен, но поради слаба воля и 
мисъл за друг живот става пасивен престъпник. Блъсков създава покрай 
образа на майката-страдалка, загатнат още в „Изгубена Станка“, и редица 
образи из селския живот, които няма нито у Друмев, нито у Каравелов. 
Природата и тук е обект на изображение.
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Явно е, че Блъсков разкрива една действителност, непозната дотогава в 
нашата литература. Сега той има за съперник нов разказвач – Любен Кара-
велов с неговите „Страницы из страданiй болгарскаго племени“ от 1868 г. 
Но той запазва своята независимост като писател. Бидейки вече в по-зря-
ла пора2, запознат по-добре със своята среда, с придобита вече писателска 
практика, той си поставя по-сложни творчески задачи. Каравелов го бие 
както с темперамента си, така и със своята обилна плодовитост, така и със 
своята силна и даровита личност. А свръх това – той по-хубаво реагира на 
основните настроения на своето време, както всеки писател пропагандатор. 
Блъсков обаче с прибраната си композиция, със спокойния си разказ, с живи 
някои фигури достойно би могъл да съперничи с „Българи от старо време“, 
ако имаше малко по-висока вкусова култура. Но все пак „Злочеста Кръстин-
ка“, която стои по-високо в художествено отношение от „Изгубена Станка“ 
и „Нещастна фамилия“, си остава една от най-хубавите наши повести пре-
ди Освобождението. Ако се съди по изданията, „Злочеста Кръстинка“ няма 
такъв успех, както „Изгубена Станка“: едва в 1883 г. и 1928 тя претърпява 
още две издания. Но нейният горещ прием, по-заслужен от приема на пър-
вата повест на Блъсков, не се оспорва (срв. А. Теодоров-Балан, Българска 
литература, 1907 г. с. 221–222, а също така и критиката на П. Кисимов върху 
нея в „Училище“, Букурещ, г. І. 1871, кн. 11, с. 172–173).

„Пиян баща“. – Двете повести на младия автор затвърдяват едно име 
в съзнанието на неговите съвременници – име не на случаен писател. 
Затова и Блъсков, уверен вече в своето призвание, се отдава на усилена 
книжовна дейност. Но доколко той е свързан с една традиция в нашата 
литература, това личи от неговите нови трудове, които нямат оригина-
лен характер. Като П. Р. Славейков и той се увлича от навика тогава да се 
побългаряват чужди творения. Обнародвал още в 1869 г. разказа „Азаил и 
неблагодарнiй селянин“, той отпечатва през 1871 г. „нравоучителната по-
вест“ „Две сестры Добра и Грозданка“, а през 1873 г. (в 1883 г. второ изда-
ние) „Рада клюкарката или хлевоуста жена“. Двете последни работи имат 
на края по една народна песен. И трите са от нравоучителен характер: да 
се изтъкне неблагодарността, да се посочи, че момата не бива да се гордее 
с хубостта си, да се осмее дори клюкарството на българските жени. За 
тях Блъсков се ползува от книгата на M-me Leprince de Beaumont – „Le 
magasin des enfants, ou dialogues entre une sage gouvernante et ses élèves“, 
Londres, 1764, част от която се печата в „Цариградски вестник“ през 1860 
г. и която по-късно през 1870 г. превежда и издава Кръстю С. Пишурка 
под надслов „Момина китка“. Блъсков се ползува навярно от превода в 
„Цариградски вестник“ – „Училище за децата“, или от гръцкия ѝ превод 
„Αποθηκη τών Παιδών“ (Срв. Ст. Минчев, с. 21). Но общуването на Блъсков 
с тия творения не само подчертава една особена склонност у него – да 
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поучава и възпитава, – но и затвърдява тая склонност в неговата ориги-
нална работа. Издал сам през 1878 г. в Букурещ, заедно с Вазовата сбирка 
„Избавление“, „Жален спомен за лютите рани на България през година 
1876“, той обнародва на следната година най-голямата си повест „Пиян 
баща убиец на децата си, повест чисто българска из народния ни живот, 
разделена в три книги“ (в книгопечатницата на Р. И. Блъсков, Русчюк и 
Варна, 1879, Варна 1879, Варна 1880). Тая повест, макар и да излиза след 
1879 г., е започната още преди Освобождението, веднага след „Злочеста 
Кръстника“, и е работена седем години. Още през 1874 г. Блъсков печа-
та част от нея в своята „Градинка“. Обгръщаща време от половин век, от 
1826 г. до 1876, с богат суров материал, тя е замислена и изпълнена като 
първите две повести, но със засилен местен колорит и реализъм, като е 
изтъкната, още в предговора към нея, дори още в самия ѝ надслов, опре-
делена тенденция. Най интересното е, че при обработката ѝ Блъсков не е 
могъл да се освободи от влиянието на Каравелов, и то не толкова в самия 
тон на изложението, гдето се подчертава прокарваната грубо тенденция, 
а по-скоро в начина, по който се характеризират някои лица, в засиле-
ното отрицателно отношение към българските чорбаджии, в някои въз-
гледи върху възпитанието, във възпроизвеждане на българския градски 
и селски бит. Въздействието на „Българи от старо време“, „Мамино де-
тенце“ и „Хаджи Ничо“ върху „Пиян баща“ е доста явно (срв. гл. VI и VII 
от Блъсковата повест: характеристиката на хаджи Вълка, на Руся богата-
шина, сватовщината на Вълка, цитати в текста от народни песни, рисун-
ки на обреди и обичаи и пр.). Спроти „Злочеста Кръстника“ „Пиян баща“ 
по изпълнение не означава успех, но по сложността на задачата, която 
си поставя авторът, по широките реалистични рамки на изображението, 
гдето са поставени повече лица, тя все пак бележи известно развитие у 
Блъсков. Тя клони по вътрешното си съдържание към стила на Каравело-
вата повест. Пряката задача на Блъсков е да даде широка картина на нрав-
ственото и материално разорение на цяло семейство, поради пиянството 
на един баща. Значи, пиянството не е само порок, но и социално зло. Явно 
е, че Блъсков, навлизайки пак в позната област, по необходимост трябва 
да използува композицията на „Злочеста Кръстинка“.

И наистина, тук срещаме същата композиционна схема, само че вло-
женото в нея съдържание е друго. Тъй, може да се каже, че „Пиян баща“ 
корени изцяло в „Злочеста Кръстника“. И тук имаме познатите три гру-
пи лица – причинители на зло, страдащи и избавители. Но злото сега е 
толкова силно, че повлича в своята стихия и самия избавител. Лулчо в 
„Пиян баща“ се вижда в образа на Пенчо. Само че докато Лулчо е пасивен, 
Пенчо е деен херой. При това първият е развратен от идея, от помисъл 
за друг, градски живот, а вторият – от своята кръв и от лошото възпи-
тание. Още малко и бихте казали, че Блъсков илюструва теорията за на-
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следствеността. Този проблем обаче не интересува нашият автор: той е 
за него чужд, щом и за Каравелов е далечен. Срещу Станка и Кръстника 
тук стои Еленка, съпругата на Пенчо, стои още и Пенка, негова дъщеря. 
Както в първите две повести, и в третата се подчертава образът на зло-
честата мъченица – българска майка. И тук, както и преди, като лице в 
разказа, тя изпълнява същата композиционна функция. Развитието на 
фабулата напомня пак „Злочеста Кръстника“: след картината на благо-
денствие и възмога на Вълковия дом, от бордей в с. Драгиево, станал 
чрез кръчмарство чорбаджийска къща в Шумен, в която живее само едно 
чедо – Пенчо, идва, както в „Злочеста Кръстника“, упадък и разруха на 
семейството – в мизерия, пожар и смърт. Блъсков подробно проследява 
тая линия на развитие. Хаджи Вълко забогатял и заголемял, се отдава 
на разгулен живот, докато намира смърт в пиянската си самозабрава от 
подплашен кон. А неговият син Пенчо, от 19-годишна възраст отдал се 
на същия живот, става въплътено зло за своето семейство. Пенчо, който 
не може да бъде спасен в женитбата си с Еленка, дъщерята на богаташа 
Руси, нито от трите си рожби Пенка, Василка (Милка) и Калинка; кой-
то след смъртта на баща си изгонва от къщи майка си, пада от ден на 
ден, и заедно с него и неговият дом. И тук обаче дебне тайният добро-
желател: кръстникът Добри. Сватосал и оженил най-голямата щерка на 
Пенчо, Пенка, за Иванчо от с. Карапетрово, добър син на зъл и наказан 
от Бога чорбаджия Братой, той внася светъл лъч от надежда и любов в 
това семейство. Блъсков пак умело задържа катастрофата. Спасителят 
Иванчо бива разорен от Пенчо, скита се изгонен от него, разделен от 
Пенка и детето си Богданчо, с надежда да се възмогне пак. Но гибелта на 
семейството е неизбежна, за да се посочи по-силно вината на бащата, а с 
нея заедно и поуката. Пияният Пенчо убива жена си, погубва внучето си 
Богдан, причинява и смъртта на дъщерите си: при вида на грозната кар-
тина Пенка пада мъртва, Василка и Калинка се отравят неволно от нераз-
палени въглища. От тия въглища се запаля праз нощта на Богоявление и 
самият дом. Но както в „Изгубена Станка“ и „Злочеста Кръстинка“, така 
и тук Блъсков не забравя да даде възмездие за стореното зло: бягащият 
баща, преследван от своята съвест, бива побит на кол от селски момци, 
макар и случайно, в Тича, на Ивановден. Бихте помислили, че разказът е 
свършен. Но както и в „Злочеста Кръстинка“, Блъсков не обича да оставя 
неизяснена съдбата на своите херои. Още повече, когато в „Пиян баща“ 
краят не носи никаква утеха и надежда: разорението е пълно. Иванчо, 
съпругът на Пенка, надеждата някога на тоя потъващ дом, качвайки се 
на параход при Силистра, пада и загива в Дунава. Само при черквата „Св. 
Възнесение“ в Шумен проси старица, криейки лицето си от срам: това е 
баба Вълковица, майката на Пенчо, останала едничка жива, за да изкупва 
своя грях и греха на своя син.
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Основната теза на Блъсков е доказана математически в 50 онасловени 
глави. Но цената на тая повест се крие не в доказваната теза, а в битови-
те ѝ сцени, в живо подхванати образи, в изображението изобщо на бъл-
гарската действителност. Лесно ще си обясним, защо Любен Каравелов, 
прочитайки част от повестта през 1875 г. в „Градинка“, я харесва, макар 
и да няма представа изцяло за нея (вж. „Знание“, І. 1875, бр. 1. с. 14–15). 
Христо Ботев, по откъс, онасловен „Ивановден“, цени в нея верността на 
описанията („Знаме“, I, 1875, бр. 12).

„Двама братя“. – Ако в „Пиян баща“ Илия Блъсков се подава най-мно-
го на тенденцията, на Каравеловския тип повест, то в „Двама братя“, коя-
то замисля веднага след Освобождението и която издава, работил я 12 
години, в Шумен през 1888/89 г. в три книги поотделно, той е в плен на 
спомена, на миналото, на онова настроение на времето, което търси зад 
синора на 1878 г. образци за подражание и назидание. Самото ѝ подза-
главие („Повест, основана на верни и точни собития в нашенско, особно 
по училищата ни, придружени със схващание и излагание на някои ста-
ри обичаи и обряди, през годините 1850–1870“) ясно подсказва не само 
характера на нейния материал, но и някои нейни мотиви, както и вложе-
ните в нея повествувателни похвати. Тя изцяло изхожда от досегашното 
дело на Блъсков. В подялбата ѝ на три книги, на осем части и на петдесет 
и осем глави, несвързани в прагматиката на действието, нито дори със 
своите надслови, личи добрият читател на романи като „Вечный жид“, 
били те сензационни, авантюрни или назидателни. Но от значение е, че в 
нея реалистичният момент е значително засилен. Материалът е изтъкан 
от спомени, от истински случки и събития и пр. Това се долавя и от над-
слова на някои глави, в които няма никакви повествувателни елементи: 
„Първо българско училище в гр. Силистра“, „Нашите училища до годи-
на 1856-та и техните първи основатели“, „Изпитание в гр. Шумен година 
1846-та“, „Сава В. Филаретов“ и пр. Повестта подкупва с материала си, 
с простата си фабула, с някои образи, нови за Блъсков, пък и за нашата 
литература. Тя е замислена като изповед (от там и извадки от дневника на 
едного от хероите, Милко), като история на един разбит живот, живот на 
брата му Димитър, погинал от холера в 1873 г. (вж. за него некролог в сп. 
„Училище“, 1873 сл. 13–14). Следователно, главното внимание на автора е 
усредено върху неговия образ, в повестта – Величко, после, като свеще-
ник, Василий. За да очертае тоя образ по-добре, Блъсков изважда и други 
лица: себе си, в лицето на учителя Милко, брат на Величко, Тодю – учи-
тел, а после свещеник. Връзка между двамата братя е Пенчо Радев, книго-
продавец, любимец на учителите, като пионер на просветата в страната. 
Понеже тия лица се движат в селска среда, авторът рисува познати вече 
от по-рано образи на добродушни, любородни, жадни за просвета селя-
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ни, старците Слав и Еню. Най-после между тях е, след разрешението на 
българския църковен въпрос, и български владика – може би се загатва 
за Климент Браницки. Тия лица Блъсков поставя в известни отношения, 
в които заплита и своята бедна интрига, Но макар и неумело разкривана, 
задържана в своето развитие при това от странични мотиви и теми, ин-
тригата не е безинтересна. Виждаме ли как Милко очаква в Айдемир гост 
от далече – Пенчо Радев Мухаря, случаен вестоносец от Одеса; пренася-
ме ли се в Одеса при болния Величко, доведен после от Пенчо при Милко 
в Айдемир; запознаваме ли се с будителската дейност на двамата братя 
в Силистренско, апостоли на просвета и нравствено усъвършенствува-
не, затова и ненавиждани и наклеветени от Тодю, безбожник и пияница; 
следим ли Милко и Величко в с. Черковна, обикнати от селяните заради 
техните поучения, проповеди и слова или сватбата на Величко със Златка, 
щерката на дядо Еню; научаваме ли се, че Величко приема твърде млад 
още свещенически сан, с цел да се посвети в служба на духовна възмога на 
своя народ, суеверен още, в което ни убеждава вярата му в Ангелуш, све-
тия човек изцелител и утешител, както и падналият морал в село Аврен, 
развратено от свещеника Тодю; виждаме ли поличбата за смъртта на отец 
Василий – бягащия кон с откъснатата ръка на Тодю; трогваме ли се от 
последните дни на Василий, устрелен от холера, и от смъртта на Милко, 
беден и от никого непочетен – не можем да не потърсим зад това скромно 
действие и зад участта на тия лица една богата, макар и неярко възпро-
изведена действителност. Важното е, че тоя живот, навлязъл така сурово 
в повестта, е подложен на известна етична преценка – чрез съдбата на 
Тодю, Василий и Милко. Тодю загива от кон, като хаджи Вълко в „Пиян 
баща“, за да изплати своя грях към народа. Но защо умират другите двама? 
В лицето на Милко е посочена съдбата на българския учител. Отец Васи-
лий умира – за да се подчертае нравствената тенденция, а не само да се 
спази жизнената правда: благото на народа, духовната възмога, устремът 
към идеала изискват не само себеотрицание, но и жертви. Човекът трябва 
да изпълни докрай своето възвишено предназначение, своето жизнено 
послание като служител на Бога. Василий е жертва на своя характер, но 
и на една своя идея: да бъде пастир на своя народ, като го води в пътя 
на нравственото съвършенство. Блъсков обаче не разработва по-дълбоко 
както характера на Василий, така и тоя нравствен мотив. Твърде много се 
придържа във фактичната страна, в суровия материал. Ако и да е вече в 
зряла 50-годишна възраст, той изобщо тук не проявява подем, а по-скоро 
известен упадък, както в композицията, така и в развитие на фабулата. 
По-силен е в обрисовката на лицата, които, макар и вярно копирани от 
живота, носят белези на жива наблюдателност и на способност за харак-
теристика. Но въпреки всичко – волята на художника е по-слаба, откол-
кото в по-ранните повести.
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Разкази.  – След „Пиян баща“ Блъсков, прехвърлил 40-годишна въз-
раст, навлязъл вече в духовния живот на свободна България, гледа да за-
доволи преди всичко потребите на новите дни, като отделя недостатъчно 
много от своето време за художествено творчество. През 80-те и 90-те 
години, когато се проявява ново писателско поколение, той не пише само 
повести, а и разкази, по-големи и по-малки, без обаче да има, ако и да би 
могъл, по-богата жътва. И сега, както и преди, не проявява активна твор-
ческа воля. Превел „Страшното отмъщение“ (1837) от Н. В. Гогол, „Войник 
Иванов“ и „Четири дни“ (1895–6) от Всеволод Гаршин, наподобявайки и 
или побългарявайки със смешните си разкази „Цони“ (1886) и „Богдан“ 
(1887), по „Шала и сатира“, Отяпавич-Абуказем, или с „Кир Тръпку (1887), 
по „Приповетке“, Милован Глишич3, издавайки тъй своя вкус, той ся-
каш се мъчи да усвои техниката на разказа. И наистина, неговите раз-
кази имат добра вътрешна постройка. Разкрива ли, черпейки материал 
от своите спомени, унасяйки се назад към времето на робството, някои 
интересни и типични фигури, като свещеника Марко в разказа си „Поп 
Марко“ (1883, 1885); рисува ли патриархалните отношения в селото, иде-
ализирайки го, като в „Дядо Дани. Как дядо Дани отучи съседа си Живка 
да не ходи в кръчмите и да не пиянствува“ (1886); изобразява ли някой зъл 
селски чорбаджия като в „Сиромашки клетви“ (1884) или страданията на 
българското семейство от насилието на някой турски разбойник, подпо-
маган от лоши българи, като в големия си разказ, замислян може би като 
повест, „Трите звезди или наказано престъпление. Разказ из селский ни 
живот, след Руско-Турската Кримска война г. 1854“. (Памятник, 1895–96) 
Блъсков показва, че и в разказите си изхожда от установената си вече от 
„Изгубена Станка“ насам, писателска практика. Най-хубаво последна-
та проличава в „Трите звезди“, със скрити възможности да се развие в 
хубава повест. Живо и увлекателно, при това доста просто, с придоби-
тия си похват на разказване, в 26 глави все така особено онасловени, той 
разкрива живота на българските семейства от североизточна България 
през време на Кримската война, като развива действието, коренящо 
се главно в борбата между два свята – на насилие и благочестие – чрез 
характерни епизоди из деянията на Солака, разбойник в Балкана, и на 
Първан, пътуващ търговец, на Ставри и Камен, селски кръчмари, както 
и из живота на техните противници и жертви – дядо Димитър и хаджи 
Липчо. Връзката между тия враждуващи стана4 се заплита в разказа с 
хубавата Цвета, щерка на Димитър, грабната от Камен, намерила смърт 
година след сватбата си. Ако Димитър и Липчо биват убити зверски от 
Солака, то възмездието не закъснява да падне върху него и крепителите 
му: Ставри бива убит от Камен, сина му Солак бива посечен от властта, 
Камен – също, Първан – осъден на доживотен затвор. Виждаме, излишно 
е да се впускаме в подробности, кратка повест в духа на по-раншните по-
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вести на Блъсков. Интересна е с фигурите си, с простотата на изложение-
то, с описанията на природата, с поезията на Балкана. Не изменя на себе 
си Блъсков и тогава, когато взема сюжетите си из живота на освободената 
родина. Отношението му към новите настроения и възгледи на време-
то можем да изразим нагледно с отношението на Вазов: от „Под игото“, 
1889, към „Нова земя“, 1894. Упадъкът на нравите, гонитбата за богатство 
и охолен живот, покварата в семейството, особено селското, разрушавано 
от влиянията на градската култура, развалата в политическите борби се 
изобразява в леко построени и обработени, но увлекателни разкази, като 
„Главчо“ (1885), „Стоянчо“ (1885), „Донка хубавица“ (1886), „Хубава невес-
та Златка“ (1887), „Пенчю“ (1888), „Куцото учителче“ (1883), „Нещастна 
Калинка“ (1892), „Велчю“ (1896) и пр. (вж. избор от Блъсков: Разкази, По-
ходна войнишка библиотека № 21. Издава Щабът на Действащата Армия, 
София, 1917). Отличават се с вярно наблюдение, реалистична рисунка, 
жива интрига. Белетристичен вид имат и някои мемоарни характерис-
тики на лица от доброто старо време, като „Отец Захари Гебедженски“ 
(Памятник, 1895, отделно 1895), „Дядо Слав Юрданов“ (Спомени, 1907), 
„Дядо Добри“ (Криво лале, 1886). Тъй Блъсков, и в друго време макар, със 
своите разкази затваря и завършва кръга на оная своя писателска дей-
ност, която почва още преди Освобождението, след Кримската война. 
Подчертава още веднъж вътрешното единство на своето дело.

Народопросветник и народовъзпитател. Епигон на предосвобож-
денска романтика. – След войната през 1877–78 г. Блъсков продължава 
неуморно да работи в оная посока, в която е отправен още от времето 
на своята младост. От писателите – след смъртта на Добри Войников и 
Любен Каравелов през 1878 и 1879 г.– остават само В. Друмев и П. Р. Сла-
вейков. Но и двамата, увличани от политико-обществените борби, малко 
се занимават с литературна работа, особено с белетристична. Блъсков 
остава сам, забравим ли Ц. Гинчев. Едничък съперник през 80-те години 
му е Иван Вазов, авторът вече на „Немили-недраги“, „Чичовци“ и „Под 
игото“. Късно, през 90-те години, когато е в упадък на творчески сили, 
идват нови поколения, нови разказвачи. Но Блъсков си остава – дори до 
край на живота си – литературно деен. Сега особено писателят, разказ-
вачът бива още по-тясно свързан с учителя и възпитателя. Едва ли не би-
хме могли да кажем, че писателят не е подчинен на учителя. Дружи ли с 
близки на сърцето си още от по-ранна възраст като Климент Браницки, 
Симеон Варненски, Тодор Икономов, той проверява правилността и пра-
вдивостта на своите убеждения като гражданин, който може в Шумен, 
отдалечен от главните средища сега на българския духовен и политически 
живот, да мисли и да чезне за България. А тази любов към своята родина 
той изявява преди всичко в отношенията си към народа. Макар и свобо-



521

ден, той вижда, че последният още е духовно беден, че има нужда от про-
света, възпитание, нравствено съвършенство. Него го привлича особено 
простата маса, занемарена от духовните аристократи на новото време, от 
мнимите интелигенти – скакалци, от „сладкодумните гости на държавна 
трапеза“, както би казал Вазов. И както Вазов през 1881 г., обнародвайки 
част от своята „Епопея на забравените“, или Захари Стоянов със „Запис-
ки по българските въстания“ от 1884–92 г. иска да възкреси забравеното 
хероично минало, да постави светлите фигури на славни дейци за назида-
ние и пример на поколението, което линее от липса на идеализъм, така и 
Блъсков се стреми да посочи забравените труженици, колкото и скромни, 
на новото време, а от друга страна – да продължи сред масата тяхното 
дело. Така той става поклонник на миналото, като черпи обаче от него не 
само поука за други, но и вдъхновение за себе си, бидейки още сеятел на 
българската нива. „О! Не трябва, казва Блъсков, не трябва да се забравя 
това минало, което ни е възродило, още и прославило чрез подобни бор-
ци! Няма нищо по назидателно и по възпитателно за человеците и наро-
дите от колкото примерите и делата на ония, които са се подвизавали за 
доброто на обществото, в което ние днес живеем и благоденствуваме.“ 
(Памятник, 1895. кн. I. с. 19) И наистина той сега живее със спомените си, 
с навиците си, с културата си, със схващания и разбирания, завещани му 
от дните на робството, но и от дните на хероичните борби. В своите изда-
ния той неведнъж препечатва творения, излезли преди Освобождение-
то, цитира К. Фотинов, г. С. Раковски, П. Р. Славейков, Л. Каравелов, Хр. 
Ботев и др. Необходими са на народа книги. И той се наема да му ги даде, 
вземайки при това пример от „Петербургскiй Комитет Грамотности“, 
от дружество „Посредник для изданiи общедоступных книг“, което об-
народва книжки от Пушкин, Гогол, Толстой и пр., или от Хр. г. Дановия 
„Летоструй“. (Памятник, 1895. кн. II. с. 151–3) Иска дори да се основе на-
рочито дружество за издаване на полезни книги за масата. Мечтае, значи, 
за възпитателна работа сред най-широките слоеве на народа. Още повече, 
обяснимо е увлечението на Блъсков, като се знае, че тая посока на дей-
ност той подхваща преди Освобождението, следвайки примера и на баща 
си, на П. Р. Славейков, на Л. Каравелов и др. Така, след сътрудничество-
то си в сп. „Духовен прочит“, Болград 1862, и в „Училище“, Букурещ-Ру-
се (1871–76) на Рашко Блъсков, той почва да урежда и издава сам през 
1874–1875 г. в Букурещ и Виена сп. „Градинка. Книжки за прочитание на 
секиго“, от което излизат само пет броя, по кола всеки. Ако Л. Каравелов, 
който като съветва Блъсков, му казва и някои горчиви истини, и Хр. Бо-
тев, рязък в отношението си към неговите възгледи, да не дават ласкава 
преценка за „Градинка“ (вж. „Знание“, г. I. 1870. бр. 1 и 6. с. 14–15, 93–94; 
„Знаме“, г. I. 1875. бр. 12), Блъсков не се отчайва, но продължава делото 
си. Собствено, едва след Освобождението, през 1879 г., като урежда „дос-
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тъпно ежемесечно списание“, излязло в шест броя, – „Градинка. Книжки 
за прочитание от сeкиго“. По-нататък, в тая посока на издания за народа, 
урежда от 1880 до 1889 г. „Ред съвременни книжки за прочитане на все-
киго“, около 28 на брой, повечето от които имат особено заглавие, както 
следва: „Минзухар“, „Теменуга“, „Зюмбюл цвете“ (1880–1882); „Момина 
сълза“, „Лале“ (1883), „Лиляка“ (1884); „Перуника“, „Здравец“, „Латинка“ 
(1885); „Ружа“, „Калинка“, „Криво лале“ (1886); „Елха“, „Трендафил“ (1887); 
„Върбина цвете“ (1888); „Димитровска ружа“ (1889). В тия книжки има 
и разкази, някои от които са издадени като отделни номера от серията. 
Освен това, от това издание той прави „Китка“, а всяка китка има стрък: 
от 1880 до 1889 г. „кити“, както сам казва, 10 китки, обикновено по 3 но-
мера от излезлите книжки. От тия книжки прави и отделни отпечатъци 
понякога, дава и някои спомени, в отделна библиотечка, през 1895–96 г. 
„Книжки за народа“ (срв. А. Теодоров-Балан, Български книгопис, Со-
фия 1907, с. 82–91). През 1884 и 1886 г. издава и две книжки от редицата 
„Войнишка китка“, която няма успех. Към тия издания правени в Шумен, 
Русе и Варна, бихме могли да посочим за характеристика на Блъсковата 
дейност събраните от него народни анекдоти „за разтуха и разговорка“, 
обнародвани през 1880 и излезли от печат до 1895 г. пет пъти – „Хитър 
Петър“. Блъсков печата разкази и разправки и във „Войнишка сбирка“. 
Интересът му към народното творчество проличава както в тия книжки, 
така и в „Станеник или коладник“ (Варна, 1886) – малка низа от коледни 
песни, събрани от него. Но най-силно се изразява, заедно с култа му към 
старината, към всичко минало, в „Памятник“ (Шумен, 1895–96 кн. I–VI).

Всички тия издания на Блъсков могат да се характеризуват с под-
слова (мотото) на „Градинка“ от 1874 г.: „Седнала ѝ Калинка в градинка, 
набрала ѝ цвети сякакво“. В тях има разнообразен материал, нагоден да 
задоволи вкуса на широката маса: статии нравствено-поучителни, осве-
домително-просветни; народни творения – стихотворения, приказки, 
пословици, гатанки, речник на български думи от Шуменско, анекдоти 
за Хитър Петър; училищни вести, спомени, споменни характеристики на 
някои личности; материали и бележки; разкази оригинални, подражателни 
и преводни, препечатки и цитати от наши писатели  – от П. Р. Славейков, 
Каравелов, Ботев, Фотинов и др.; описания етнографски, природни и пр. – 
Говорим ли за тая народо-просветна дейност на Блъсков, не можем да не 
споменем и неговите календарчета, които му издават обикновено Хр. г. 
Данов и Д. В. Манчев в продължение на 26 години, от 1871 г. до 1877, и от 
1880 до 1897 г., за година по едно, а често и по две и три (за 1880, 1889, 1890 
и 1892 по две, а за 1881 и 1882 – по три). Виждаме, тук следва пътя на П. Р. 
Славейков с желание да даде по-хубава работа от неговата. Най-сетне не-
говият стремеж да поучава намира израз и в школски дидактизъм. Това са 
неговите учебници по вероучение и църковна история, които имат голям 
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успех. „Закон Божий и славянски прочит за III отделение“ (Търново, 1891) 
с пет издания до 1897 г., „Закон Божий и славянски прочит за IV отделе-
ние“ (Търново, 1891) с шест издания до 1897 г., „Свещена история“ (Пло-
вдив, ч. І, 1890, ч. II. 1892) с шест и четири издания до 1899 г. „Учение на 
православний християнски катихизис“ (Пловдив, 1892), „Кратко учение 
за богослужението на православната църква“ (Пловдив, 1890, 1893, 1896), 
„Кратка история на християнската православна църква“ (Пловдив, 1893) 
и „Кратка история на българската църква“ (Пловдив, 1895). Всички тия 
учебници са съставени по руски извори. За отбелязване е, че първа насока 
в тая си дейност получава от Климент Браницки. Първият му учебник по 
„Закон божий“ от 60 страници ръкопис бива изпратен на Климент, който 
го преглежда внимателно и обстойно и написва рецензия в духа на печа-
таните си някога отсъди през 70-те години в Браилското „Периодическо 
списание“, в 130 страници. (Вж. Спомени, с. 172).

Не само с тия учебници, но с цялата си тая дейност след Освобож-
дението Блъсков следва не само своите склонности, но и потребите на 
своето време. Тук той се изразява така, че дава възможност да бъде по-
добре и по-правилно схванато неговото художествено дело. Основните 
моменти в това дело намират в изданията му за народа и за учащата се 
младеж пълно изяснение. Една дейност, от която би могло да се изисква 
по-голяма критичност, повече системност, целесъобразност, но над коя-
то времето може да бъде снизходително, като се знае, както казва Кара-
велов на Блъсков, че това са работи не на „учени академици, а на прости 
даскалчета, които са се учили на панакида“ („Знание“, г. I. 1875. бр. 6. с. 
94). Блъсков във всеки случай и тук остава интересен деятел в кръга на 
българската книжнина.

Художник. Разказно изкуство.  – Цялото това показва, че Блъсков 
постоянно зрее като писател. Не може също така да се отрече, че той зак-
репва в своето повествователско изкуство. Но все пак, у него има един-
ни линии на развитие, които могат да се обгърнат с общ поглед. Преди 
всичко той си остава последователен, бихме казали неизменен в зами-
съла и постройката на своите работи. Замисля ли свое дело, той винаги 
иска да покаже нещо, да го докаже дори, да поучи, да настави: концепци-
ята е в служба на предварително предпоставена нравоучителна задача. В 
„Изгубена Станка“ това е хероизмът на хайдушката правда, правдата на 
страданието, тържеството на невинността и добродетелта; в „Злочеста 
Кръстника“ – злото от безпътния живот на бащата, наградата на невинна-
та женственост; в „Пиян баща“ и „Три звезди“ – неизбежното възмездие 
за всяко зло, порокът като гибел и за този, който го притежава, и пр. От 
тоя замисъл зависи и характерът на постройката: тя трябва така да бъде 
изработена, че да изяснява нравоучителната цел на автора, да внушава 
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преди всичко идеята. Следователно, принципът на съдържанието власт-
вува над формата. Така ще си обясним защо всяка глава в повестите му е 
онасловена, и то така, че се гони не само да се подхване вниманието на 
четеца, но и да се подчертае чрез странично разработения мотив общата 
цел. Тъй ще си обясним отклоненията и епизодите в разказа: не само за-
щото са плод на неумение или на неустановен художествен такт, но и за-
щото са сетнина на желанието да се изчерпи по-дълбоко някой действен 
или нравствен мотив, който подкрепя основното положение на автора. 
Естествено, по тоя път се стига до определена тенденция. И то тенден-
ция, която подчинява главни и съществени художествени изисквания. 
Интересно е, че във всяка по-сетнешна работа Блъсков по-ясно следва и 
изпълнява тоя свой план на работа. У него се създават сюжетни схеми и 
еднообразни композиционни похвати, които говорят за слаба творческа 
инвенция, за плахо въображение, за скована воля за подвиг. Всички него-
ви повести биха могли да се сведат към една схема, разбира се, начерта-
на в груби линии: обект за изображение – българското семейство; обща 
цел – наказаното зло или тържествуващото добро; фабула – хроника на 
българските страдания; лица – с определена композиционна функция, 
двигатели на действието, и то – отрицателни и положителни, или злос-
торци, страдалци и избавители; композиция – с експозиция, климаксно5 
развитие на епичното действие, катастрофа – за катарзис, но с възмездие –  за 
нравствена утеха на читателя – всичко това, без да има изображението 
трагически характер; най-после, в средището на интригата трябва да има 
жена, носителка на идеята за измъчената невинност и възнаградената до-
бродетел. Във връзка с тая обща схема вървят и похватите: повествува-
телни, характеротворни и описателни. Най-напред: интересно онаслове-
на глава; отклонения от главната нишка на разказа, така че да затъмнят 
общия ход на действието; прекъсване на изложението на места, гдето би 
могло да се събуди по-голямо любопитство; вмъкване на тайнствени или 
страшни сцени; поврат в изложението; поличби, предчувствия и сънища; 
пряка намеса на автора в спокойния ход на изложението; лирически из-
лияния, дидактични размисли, нравоучителни напомняния, обръщения 
към читателя и пр. По отношение на лицата: авторът взема страна в бор-
бата, външна или вътрешна, на хероите – симпатия към едни, ненавист 
към други; права и косвена характеристика – чрез описание на външни 
качества, нравствени особености и душевни състояния, или чрез диалог, 
който изяснява не само момент от развитие на фабулата, но и някоя черта 
от природата на лицата; монолози и диалози – за да се разкрият намере-
ния, решения и действия. Най-после: подробност в описанията на пред-
мети, лица, обстановка, природа, без да се обременява много действеният 
строеж на разказа; лирически пасажи от страна на автора и на хероите, за 
да се освежи описанието и пр. Всички тия особености на Блъсковото раз-
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казно изкуство не са – и не могат да бъдат – негово собствено достояние. 
Това са общи съкровища на занаята, които се пренасят у нас с преводната 
нравоучителна повест, със сензационния и авантюрен роман, после – с 
руския тенденциозен разказ, съкровища, които черпи Блъсков по-къс-
но от В. Друмев и Л. Каравелов. Така че тия похвати свеждат делото на 
Блъсков към установения на Запад и у нас романтичен стил. Но трябва 
да се посочи, че Блъсков, колкото съзрява с течение на времето, толкова 
повече се отклонява от този стил, като изоставя застарели вече похвати. 
От друга страна, в подчинението на формата под идеята, което у него не е 
така грубо, той изпреваря всички тогавашни събратя, като остава най-не-
зависим художник. И в композицията си той проявява най-много такт 
и умение. Такова умение проявява и в избора на материала и в неговата 
обработка.

Тук бихме могли да посочим веднага автобиографския момент. Лич-
ни, интимни преживявания и приключения Блъсков вижда използувани 
от Друмев в „Ученик и благодетели“. За един неукрепнал още разказвач 
автобиографският материал е доста примамлив. И Блъсков, който още 
при първите си стъпки се запитва отгде да черпи материал, се позова-
ва най-напред на своите преживявания. В „Изгубена Станка“ описанията 
на Балкана, на Делиормана, сцените с варненския и шуменски владика са 
градени от нещо преживяно; в „Злочеста Кръстника“ под образа на Лулчо 
се крие до известна степен баща му Рашко – много случки и събития тук са 
взети от жива действителност, засегнала дълбоко живота му; Кръстинка 
е образът, на собствената му сестра; Милчо носи много черти от неговия 
живот и от живота на брат му Димитър; Величко в „Двама братя“ е образ 
пак на брат му; в „Пиян баща“: Пенчо, главният херой, е образ на него-
вия тъст по първа съпруга, хаджи Васил Моренов – с някои черти, може 
би, взети от живота на брата му Георги Блъсков; Еленка, майката мъчени-
ца, крие черти на майка му, която той цени и обича като светица; инокът 
Костадин, братът на Лулчо, е чичо на Блъсков; животът изобщо, който 
изобразява в тая повест, се сплита с неговия. Не бива да се забравя, че ця-
лото дело на Блъсков е сложено на личния му опит, в ограничен смисъл на 
думата. Много от лицата, които изобразява, са копия от негови познати. 
Така напр. дядо Иван в „Изгубена Станка“, дядо Слав, Гани и Бою в „Зло-
честа Кръстинка“, дядо Димитър и хаджи Липчо в „Три звезди“, хаджи 
Вълко, лихварят Дочоглу, свещеникът Добри в „Пиян баща“ и пр. – това са 
живи фигури, взети направо от близка нему действителност, лица, които 
могат да се изяснят с дадените от него в „Памятник“, 1895/6, и „Спомени“, 
1907, живи характеристики за някои от тях. Много от преживяванията на 
тия лица са наблюдавани или изпитвани от самия него. В общия образ на 
селския учител трябва да търсим черти от живота му, както и от живота 
на баща му. Също така в описанията на обстановката, в която се развиват 



526

събитията, на самия край, гдето действуват хероите му, в описанията на 
природата – има освен лични наблюдения и впечатления, но и преживя-
вания. Особено в описанията и изображенията на българската природа 
в „Изгубена Станка“, „Злочеста Кръстинка“, „Пиян баща“ и „Три звезди“. 
Тоя момент в неговите повести е не по-малко ценен от другите.

Друг момент, широко застъпен, особено в по-късните работи на 
Блъсков, това е тоя, който черпи из българския бит, главно селския. В тая 
си склонност той бива подсилен и от Любен Каравелов след „Злочеста 
Кръстинка“. Изображението на бита у него не е само дело на етнографа – 
етнограф Блъсков не е бил – дело само на спокойното наблюдение и изу-
чаване. Напротив, той го рисува с жива любов, съпричестява се с него, 
радва му се, защото в него чувствува непосредно своя народ. Сватбата в 
„Изгубена Станка“, селския сбор в „Злочеста Кръстинка“, сгледване и сва-
тосване, коледните празници, Ивановден, сватбата и пр. в „Пиян баща“, 
селското хоро и поличбите в „Трите звезди“ и пр. издават Блъсков като 
отличен познавач на народния живот. По-късно Блъсков се възвръща 
към тоя материал и черпи неведнъж за своя разказ. Ето защо мемоарният 
момент, свързан с цял един край, със села и градове като Калипетрово, 
Айдемир, Дивдядово, Драгоево, Силистра, Варна, Русе, Тулча, Браила, 
Шумен и пр., е живо застъпен и примамва вниманието на читателя. Цели-
ят този материал Блъсков използува за своето творчество. Метод? Мно-
го прост: без особена преработка, внася се почти суров в повестта или 
разказа. Блъсков съзнателно прави това: той не може и не иска да прави 
разлика между жизнена и художествена правда. Иска да даде „истинско 
събитие“, „истинно-българска“ случка. Неведнъж отбелязва под линия в 
разказа си, че случката е истинска. Особено когато тя изглежда невероят-
на, както напр. в „Трите звезди“ жестоката смърт на Димитър. В „Донка 
хубавица“ дори посочва, че половината от разказа е слушал от „мястото, 
гдето Петър, един от хероите, се е любил, годил и женил“. Тъкмо тоя начин 
на творчество лесно ни обяснява защо разказите и повестите на Блъсков 
са ценни поради вложения в тях материал, защо те примамват, увличат, 
стига да можеш да долавяш поезията на миналите дни. Освен това, ма-
териалът ни показва защо по дух и съдържание в делото на Блъсков има 
свеж реализъм. Съчетан с тенденцията, вложена в повестите, главно в 
„Пиян баща“, последният преминава в тенденциозен реализъм. Но дока-
то у Друмев тоя реализъм е по-скоро романтичен, у Каравелов – револю-
ционен, у Блъсков той е – етичен. С този материал са свързани и лицата 
и характерите на Блъсков. Каза се, че повечето от тях, ако не и всичките, 
имат своите първообрази в живота. Благодарение на това обстоятелство 
Блъсков е могъл да представи цяла „галерия“ от образи, които застъпят 
различни съсловия от нашия живот: учителското, духовнишкото, селско-
то, чорбаджийското, кръчмарско-лихварското, еснафското, търговското. 
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Ако се съди по изобразените лица, Блъсков е враждебно настроен към 
чорбаджийското и кръчмарско-лихварското съсловие. Но по отношение 
на първото не е предубеден. Мисли, че в неговата среда има доста достой-
ни за почит люде. Не е, значи, заразен от емигрантската ненавист към 
него. С особена склонност, със симпатия изобразява учители, свещеници 
и селяни, особено селяни. В хубава светлина са поставени селските стар-
ци, както и хайдутите, макар и редки у него.

Според ролята, която играят в разказа, и според своя нрав, хероите у 
него са разделени главно на две групи – добри и лоши. Първите обикно-
вено са жертва на вторите. Но и лошите не биват оставяни без възмездие: 
загиват под тежестта на своя порок или от ръката на някой съдник-изпъл-
нител на висшата правда. Така, от една страна имаме татарина, който от-
влича Станка, после Лулчо, Пенчо, Солак, Първан, Тодю, от друга – Ганчо, 
Иванчо, Милчо, Иван, Величко, Стоянка, Еленка, Пенка, Станка, Кръс-
тинка, Цвета и пр. За забелязване е, че във втората група спадат повече 
жени. Това не е случайно. Жената, собствено българката, у Блъсков е да-
дена като велика страдалка, мъченица, търпителка. Той сам характери-
зува, отклонявайки се от разказа в „Пиян баща“, жената в неговия край: 
имала великолепното качество да търпи. Тук се посочва и изкупителското 
послание на жената в живота. Чиста и непорочна, със своето страдание 
изплаща грехове на съпруг, на син, на баща. Образът ѝ е обвит с мъчени-
чески ореол. Тя сякаш пречистя и възвисява. „Орисията на българската 
жена и майка“, за която говори д-р К. Кръстев, разглеждайки творенията 
на П. П. Славейков и П. Ю. Тодоров, е дадена преди тях у Блъсков. Всички 
тия лица, доловени от българската действителност вярно и изразени пра-
вдиво, наистина, нямат богат вътрешен живот. За психология във времето 
на Блъсков малко се е мислило: стига да изобразиш вярно случката, пси-
хологичната правда идва сама по себе си. Така че, ако това е недостатък в 
повестите и разказите на Блъсков, то е общ недостатък тогава, пък и сега, 
на българската повест. Важното е, че тия образи са възможни и естестве-
ни. За някаква особена индивидуализация не може да се говори. Среди-
щето у Блъсков не е психологическият анализ или проблем, а действената 
развръзка, правдивата характеристика, нравствената поука. Характери-
зува ли хероите си, той си служи с установени в реалистичния и роман-
тичен разказ похвати. Никога не изпада в положението на Каравелов да 
бъде груб в изрази, обрати, мисли и пр., колчем рече да даде пряка харак-
теристика. И не можете да не признаете, въпреки съществени недостатки 
у Блъсков, неговото характеротворно изкуство: той дава живи, макар и не 
разнообразни, често дори схематични, жанрови фигурки и сцени, които 
за нас са от особено значение, че ни откриват един мир преди и след на-
шето Освобождение, че техните следи се подхващат по-късно, през 80-
те години, от някои наши писатели, главно от Вазов, с типичните негови 
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„Чичовци“. Крайно статичен в разработката на фабулата, той е статичен и 
в обрисовката на характерите. Те се налагат още в началото на разказа в 
съзнанието като готови, завършени. Особено тия, които са пасивни.

Зависим от своята среда и от своя темперамент, дори и от своя миро-
глед, остава Илия Р. Блъсков и в своя език и стил. Словното богатство в 
неговия стил се определя не само от задачите, които преследва писателят, 
но и от суровия материал, легнал в строежа на неговото дело. Така, в ос-
новата на неговия език лежи шуменското наречие, главно със своя сло-
вар. Тук той стои близко до Войников и Друмев. Покрай областните думи 
и обрати, както и покрай някои архаизми, срещат се доста и турски думи, 
дори и изрази. Последните употребява или сам в изложението си, или в 
някоя турска пословица и поговорка, или ги влага в разговора на хероите 
си, за да постигне индивидуализувана реч, или пък най-сетне, когато иска 
да изтъкне някоя реалистична подробност. За посочване е, че няма много 
русизми. Словото у него все пак не играе голяма роля самò за изказ. То 
има сила и изразителност у него, когато е в по-сложна синтактична функ-
ция. Тогава то е сочно, ако и грубо, свежо, ако и неподбрано, изразително, 
ако и не винаги на съответното си място. Спокоен, Блъсков не обича от-
влечената фраза. Късата фраза у него е продължение на сложната. Той се 
стреми да попадне в тона, когато разработва своята тема, на добродушен, 
народен, естествен разказвач. Ето защо простотата на израза у него е една 
от най-характерните му особености. Бихме казали – в основата си реа-
листичен стил. За да засили или да подчертае искрен и непосреден тон, 
той си служи, освен с умалителни имена, често със звукоподражания: с 
тях изразява, както простия, но наблюдателен разказвач, впечатленията 
или емоцията от някои действия. Тая простота и естественост се засиля 
не само от обръщенията към читателя, но и от честата употреба на посло-
вици и поговорки, дори и на обрати от народната песен. Тук напомня Сла-
вейков. В народната реч, както се знае, плеоназмът е една от най-обикна-
тите фигури. И Блъсков я не забравя. Но по-голямо влияние на стилните 
форми от народното творчество върху Блъсков не може да се отбележи. 
Обаче не може да се отмине обстоятелството, че и той има склонност да 
мисли с притчи и алегории. Това се вижда не само от обратите на улицата, 
на всекидневната разговорна реч, но и от евангелските цитати. С тях се 
изразява не една страна от неговото възпитание, а и склонността му да 
поучава, да разкрива смисъла на събитията чрез откровението на Божи-
ята мъдрост. Затова и има такива изрази, цели пасажи дори, които ди-
шат наставнически морал, макар и да не прекалява тук. Понеже не може 
да гледа спокойно на известни деяния, вместо да поучава, прибягва към 
лирични отклонения и излияния. Тук речта става топла, нежна, бърза, 
дори на места патетична. Особено там, гдето хероите му, съкрушени от 
страдания, плачат и разкриват болките си. Тук се доближава до Друмев, 
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обаче не стига до неговата крайност. Спокойната мисъл на Блъсков не 
знае скокове, чувствата не стигат до драматична напрегнатост, затова и 
речта му не знае отсечената, тревожна реплика, силата на удивителния и 
въпросителен знак. Хумористичните обрати, макар и да проявява някъ-
де склонност към изобразяване на смешното в живота, не са съществена 
съставка в неговия стил. И за да изтъкне известни противоречия, често 
си служи с антитезата, която всъщност изразява у него един момент от 
неговото отношение към света.

Човек. Личност и мироглед.  – Тъкмо в тоя стил, както и в самите 
творчески постижения на Блъсков, се долавя определена личност. Чув-
ствувате, че човекът и писателят са неделими. А това показва, че колкото 
и да е скромно делото на Блъсков, то все пак е негово, все пак е отраз на 
една жизнена съдба. Преди всичко, той не може да се освободи от влия-
нието на своя произход, от психологията на своето съсловие. Сам отбе-
лязва, че до двадесетгодишна възраст е бил чужд на града; сам казва, че 
стилът на живота му се определя от общите условия, в които е работил и 
действувал българският учител. Оттук неговият демократизъм в отно-
шенията към хората и в начина на мислене, и неговият идеализъм. Това 
са, наистина, общи особености на наши дейци преди Освобождението, 
но у него те имат своята индивидуална багра. Демократизмът у него не е 
идеология, политическа програма, верую в живота, а естествен, близък 
до природата начин на живеене. Идеализмът му има християнски харак-
тер. Блъсков е аполитичен, чужд е на обществените и политически борби, 
следи ги като гражданин, дава своите преценки, но не взима участие в 
тях. Той не е борческа натура. Оттук у него тази мекост и нежност, която 
проявява по отношение на спомена, на миналото, на хубавото изобщо в 
живота. Макар и да има перото на реалист, той не може да не идеализира 
това, което е скъпо на сърцето му: напр. доброто старо време, селото, бъл-
гарския учител и пр. Вътрешната склонност към идиличното, към незасег-
натото от цивилизацията, бихме казали неговият естествен непреднамерен 
или не внушен отвън русоизъм, лесно ни обяснява неговият страх от су-
ровата действителност, от драматичните конфликти в живота, да се изра-
зим, заставайки по-близко до неговия мир, от преображенията на злото. 
Блъсков би могъл да бъде поет на тихия, нежния пейзаж, на сладката иди-
лия, на чистосърдечието и добротата, на любовта и радостта в живота. 
И тъкмо това, което му липсва, собствено, което не намира, той го изо-
бразява като една възможност, като ограбено от живота, от злите него-
ви сили. Тук се проявява в мирогледа му известен дуализъм, наследен от 
неговата черковнославянска култура. Както се знае, християнската рели-
гия, макар и да се опита да преодолее източния дуализъм, не се освободи 
от неговото влияние. И Блъсков схваща света като творение на Бога. Но 
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в тоя свет има непрестанна борба между злото и доброто, между мрака и 
светлината. Може сатаната чрез деянията на човека да тържествува, но 
в края на борбата ще победи всемогъщият Бог. Основното негово отно-
шение към делата на човека се изразява чрез народната пословица, която 
често употребя: „Бог забавя, ала не забравя“. Ясно е, живее с представата 
на старозаветния Бог, който е жесток и знае да наказва. Неговата доброта 
и сърдечност се изразяват в блага и възвишена човечност. Човек носи 
искра в гръдта си от Божията душа. Следователно, човек в човека трябва 
да вижда брат. На хуманни начала би било необходимо да почиват отно-
шенията между хората. Колко малко е потребно, за да могат всички да 
живеят добре на земята, ако се проникнаха от високото съзнание за пред-
назначението на човека. Класовата борба за него би била отрицание на все 
каква хуманност. Защото социалният въпрос за него не се разрешава с ме-
тодите на икономическия материализъм, а чрез средствата на нравстве-
ния идеализъм, сиреч чрез лично вътрешно самоусъвършенствуване. Не 
бива да се забравя, че Блъсков остава от първите дни на своята младост до 
края на живота си предан син на българската православна църква. Това, 
което добиват някои наши дейци, като Чинтулов, С. Филаретов, В. Дру-
мев и др. от семинарията или духовната академия в Русия, Блъсков доби-
ва от нашата православна традиция: нравствено-религиозното съзнание. 
То не е, разбира се, дълбоко. В основата му лежи християнската догма. Но 
то е искрено и силно.

Христо Ботев, който не е религиозна натура, в посочената рецензия 
върху „Градинка“, обвинява Блъсков, че гледа на народните нрави и оби-
чаи „като калугер или като духовник“, та „затова в краят на [статията си] 
„Ивановден“ е поместил във вид на морал три безмисленни и варварски 
изречения из св. писание“*6. Ясно е, че тук Ботев и Блъсков са две крайни 
противоположности. А от „калугерския морал“ на Блъсков ние си обяс-
няваме неговата склонност към дидактизъм. Сам някога е бил проповед-
ник в черква, сам иска сега да бъде проповедник в живота. Да поучи, да 
възвиси, да каже на своите сънародници „да ходят в светлината, докато 
има светлина“ по Толстоевски, това за него е нравствен дълг. Не е това фа-
рисейство, а вътрешна правда, жизнена необходимост у Блъсков. Вярата 
в правдата, в крайната победа на справедливостта, в Бога лежи в основа-
та на неговия оптимизъм. Въпреки всички нещастия, човек не трябва да 
губи вяра в тържеството на доброто. Именно в наказанието на злото, на-
казание в което вижда Божия промисъл (напр. в изпадналостта на Първан 
в „Три звезди“ селяните виждат Божия пръст), е залогът, че светът се усъ-
вършенствува, стреми се към светлината на доброто. Трябва само да се 
осмислят или да се схване смисълът на страданията. Те отварят зеницата 
на духовно слепия. Не бива да се отчайваме пред тия страдания – спасе-
нието изисква изкупление и жертва Няма нищо по възвисено – от жерт-
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вата на обичта, на човешката чистота, на серафичния дух. Честен в деяния 
и мисъл, познал сам повече бича на злото върху своя гръб, той издига в 
култ духовната чистота, сърдечната добродетел. Тук вижда той великото 
изкупителско послание на жената в живота. По природа сам женствен, 
той остава един от редките поклонници у нас на вечната женственост. 
Затова не обича, макар и да е склонен да прощава, недостойната жена. 
Тя е грозна действителност, която отнема чара, поезията на най-хубавия 
в живота му сън. Ако би имал мощ, какъвто е „галеник“ в живота, той би 
превърнал всичко в съвършена чистота. Защото в етиката си той е утили-
тарист. – Моето добро трябва да бъде възможно благо за всички. Послед-
ните му думи, предизвикани като преценка над едно недостатъчно етично 
деяние, „така не може да се живее на тоя свят“, са последен, но верен израз 
на цялата му природа, на целия му жизнен път, на целия му устрем към 
хубост в живота. Личност рядка за нашите условия, интересна, която за-
ставя да вярвате в правотата и на неговия поглед към света.

Място и значение в литературния развой. – Като малцина българ-
ски писатели, Блъсков се явява с особен, интересен лик, излезем ли от 
гледището на нашето литературно развитие. Като никого, може би, той 
най-силно е зависим от нашата литературна традиция. Изхожда от прос-
толюдната, побългаряваната книжнина, после от Раковски и Друмев, ми-
нава през Каравелов, за да се затвърди след Освобождението като епигон 
на предосвобожденския романтизъм. А като се знае и силата на черковно 
славянската традиция, от която излизат толкова наши писатели, като П. 
Р. Славейков, В. Друмев и др., ще дадем и особено значение на нравстве-
но-религиозния момент в делото на Блъсков. Той именно повече от Дру-
мев подчертава, затвърдява нравствено-назидателната, нека кажем, ако 
и пресилено малко, нравствено-религиозната посока в българската худо-
жествена литература. Тук той посочва колко са силни за него и меката 
простолюдна нравоучителна романтика, черковно славянската култура и 
националният бит. Макар и наивен в много свои замисли и изпълнения, 
той все пак успява да внесе в повествувателния романтизъм повече реа-
листични моменти, да даде на селския реализъм нравствен дух, да вложи 
в нашата разказна тенденциозност по-малка субективност и повече ху-
дожествена мярка. Ако би се запознал с някои от по-късните творения на 
Толстой, като „Възкресение“, той без друго би станал негов ученик, като 
човек на художественото слово, и би могъл да задълбочи както етичния си 
реализъм, така и нравствения си идеализъм. Тъкмо в тая посока Блъсков 
стои усамотен в нашата литература и тъкмо в тая посока той може да бъде 
далечен предтеча. Че нашата литература тъкмо тук е най-бедна и че тук 
биха могли да се очакват нови завоевания, това не подлежи на спор. 
Въпросите, които Блъсков тъй чистосърдечно засяга, и често така наивно 
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и не винаги премислено разрешава, все пак са един ценен влог в нашата 
литература. Въпросът за възпитанието и съдбата на човека, за наказание-
то и престъплението, за възмездието и изкуплението, за обижданата, но 
тържествуваща добродетел, чакат и днес своя майстор, за да ги разреши 
със своето слово в тяхната психологична, нравствено-религиозна и фи-
лософска глъбина. От друга страна, Блъсков, изобразявайки българските 
страдания, следвайки Друмев в неговата повест „Ученик и благодетели“, 
посочва, че тия страдания могат да имат по-дълбок нравствен произход, 
че могат да бъдат последица не само на турската власт, на робските ус-
ловия на живота, но изобщо на човешките страсти, по-ограничено – на 
българската действителност, независимо от политическата участ на на-
рода. И самите българи могат да причиняват, дори и на най-близките си, 
жестоки страдания. Наистина, под бдителното око на властта в Шумен 
той не може да следва революционно-пропагандаторския разказ на Ка-
равелов. Но той все пак обръща поглед на нравствените терзания в бъл-
гарската душа – причинени от свои, както по-късно и Каравелов, като 
запазва по-голяма обективност в изображението. В тая посока неговият 
реализъм има качествата на реализма в „Българи от старо време“ на Ка-
равелова. Васил Друмев не остава чужд на своя край, но Блъсков свързва 
с него не само целият си живот, но и цялата си жизнена и литературна 
съдба. Той е, погледнат от това становище, първият наш областен писа-
тел. Цялата област от Шумен до Браила, Добруджа и Делиормана, Дунав 
и Източния Балкан, със своето население, със своя бит, със своя живот, 
своята природа, намира суров, но правдив, ако и не разнообразен, дълбок 
или богат, израз в повестта и разказа на Блъсков. Добруджа преди Йовков 
намира своя повествувател и изобразител, а селският живот в даден край – 
своя наблюдател преди Елин Пелин, който, както се знае, свързва своето 
дело с определен кът от Софийско, преди Антон Страшимиров, буден, 
прониклив наблюдател на селската действителност във Видинско. Никой 
обаче от тия писатели не извиква неизбежно представа за определена об-
ласт от нашата родина, както Илия Блъсков. Не бива да се забравя, че той 
е и първият, който полага основа на жанровите образи и картини, леки, 
непринудени, естествени, които се подхващат по-късно, през 80-те годи-
ни от Иван Вазов – с „Чичовци“, „Хаджи Ахил“. Освен това, той е първият, 
който полага начална основа на селската повест у нас, който начева оная 
посока на изображение, що по-късно се проявява рязко с добре позна-
тата и втръсналата се вече идеализация на българското село. Той пръв 
противопоставя селската идилия, патриархалност, нравствена чистота 
на градската цивилизация, със своята поквара и развала, със своя инди-
видуализъм и материализъм. Основното негово отношение към нашия 
селянин, което можем да определим с цитирания от него в „Спомени“ 
(с. 109) възклик на Толстой: „Ах, какво златно сърце има простият наш 
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селянин!“, доста ясно изразява писателската му физиономия. Най-после, 
Илия Блъсков, заедно с Друмев и Каравелов, създава не само отделен вид 
българска повест, но съдействува да се затвърди изобщо повестта у нас 
като самостоен литературен род. А когато Каравелов умира, през 1879 г., 
а В. Друмев е мъртъв за художествената литература през 80-те години, ед-
ничък Блъсков поддържа приемствената връзка в своята повествувателна 
област между литературата преди и след Освобождението. И разгърнем 
ли днес страниците на българската белетристика, вникнем ли по-дълбоко 
в нейните похвати за изображение и за разказване, както и във вложените 
в нея проблеми, не можем да не забележим, че те имат своите по-дълбоки 
корени не само у Друмев и Каравелов, но и у Блъсков. Забравеният пи-
сател ще почувствувате, че живее в българската литературна традиция: 
все ще намерите нещо у Вазов, Т. Г. Влайков, Л. Страшимиров, у Пенчо 
Славейков и П. Ю. Тодоров, у Елин Пелин и Йордан Йовков дори, което 
би ви напомнило за него и за неговото дело. Тук той, наистина, е един 
щастливец – в него се крият възможности за развитие, от значение за 
нашата разказна проза.
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Златорог: Месечно списание.  
Год. VII, 1926, № 5/6, с. 248–258.

„ХАДЖИ ДИМИТЪР“  
И НАРОДНАТА ПЕСЕН1

Знае се, че Ботев, както в своя роден град, така и оттатък Дунава, сред 
своите немили-недраги, е имал възможност да се запознае по-отбли-

зо с народната песен. И нещо повече – с тая песен той е бил сроден: дола-
вял е изо бразителните похвати на нейния творец, имал е тънко чув ство 
за нейния ритъм, живеел е най-интимно с нейния дух. Стига само да си 
припомним „На прощаване“ и „Хайдути“, за да се убедим, че той е разпо-
лагал с народната песен като със свое достояние. Затова никак не е чуд-
но, че тя именно дава градивен материал и за „Хаджи Димитър“. Странно 
е, че Пенчо Славейков, отличен познавач на народната ни поезия, не се 
спира на тоя факт, като се старае да изтъкне чуждите еле менти в поме-
натата песен на Ботева2, дори и тогава, когато А. (Карима) в сп. „Нова 

 1 Статията е публикувана в специалния тематичен брой на списанието, посветен на 
50-годишнината от гибелта на Христо Ботев (бел. ред.).

 2 Изследването на Б. Йоцов за влиянията на народната песен върху баладата „Хаджи Ди-
митър“ започва и завършва в диалог с разсъжденията на П. П. Славейков в статията му 
„Жив е той, жив е...“, публикувана в сп. Мисъл, год. XVI, кн. 5, 1906, с. 291–299, където 
авторът прави опит да реконструира „историята“ на създаването на тази Ботева песен. 
Позовава се на биографични разкази за личното познанство между Ботев и Хаджи 
Димитър и на предполагаемото психологическо въздействие върху поета на вестта за 
разгрома на четата и смъртта на войводата. Според Славейков, емоциите от досега с 
личността на героя и близката до срещата им битка, от разгрома на четата и от смъртта 
на войводата, създават поетическата идея у Ботев. Независимо от мнението на П. П. 
Славейков, че Ботев достига самостоятелно до нея, той открива в „Хаджи Димитър“ 
сходства с поетическите образи в „Die Nixen“ на Хайне и „Сон“ на Лермонтов. Според 
Славейков е възможно тези сходства да са случайни съвпадения.

  Анализът на Йоцов е насочен към далеч по-явната и безспорна аналогия на Ботевото 
стихотворение с българската народна песен. Към края на статията си, след привежда-
не на многобройни „примери за сходство в образната система на „Хаджи Димитър“ и 
различни български народни песни, Йоцов отрича основателността на Славейковото 
предположение, че откритите сходства в поетическите образи в „Die Nixen“ и в „Хаджи 
Димитър“ са плод на влиянието на немския романтик върху Ботев (бел. ред.).
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Струя“, г, I., 1906 кн. V.3, несъгласявайки се с някои негови твърдения, го 
запитва, защо той „не си е спомнил народните ни песни, за юнак „джера-
ния“, в ко ито има лежащ юнак, и сокол, и самодива да връзва юнаку рани“ 
(с. 239)4. Изглежда, че тя ще е слушала такива песни, защото не посочва 
печатани.

Пенчо Славейков мисли, че конкретната представа на „смъртно ране-
ния херой“ в своя зародиш не е била съвсем чужда на литературно влия-
ние. И посочва „Сон“.   – Знаем, че Ботев е обичал Лермонтова. Може дори 
да се вярва, че той знаел пророческото стихотворение на руския поет. Ала 
едва ли е изхождал от него. По-скоро мисълта на поета е била засегна-
та, подтикната, отколкото оплодена. Могло би да се говори дори за съв-
падение, наложено по силата на един реален повод. Взрете се в първите 
две строфи на нашата песен и вижте дали там няма да доловите черти 
от действителния образ на хероя хайдутин и дали няма да почувствувате 
присъствието на Ботевата личност. В „Сон“ поетът си представя, че лежи 
в долината на Дагестан, с дълбока димяща рана на гърди, от която се сти-
чат и ронят кървави капки; той лежи неподвижен, спи „мертвим сном“, 
примирен с участта си, намерил сякаш сладост в нея. У Бо тева общият 
характер на картината не е толкова елегичен, колкото хиперболичен, а 
изразът е по-енергичен, Затуй в тези картини има и повече движение. Тук 
„юнак в младост и сила мъжка“, „захвърлил на една страна сабя, на друга – 
пушка“, „потънал в кърви“, „лежи и пъшка“, проклина целия Божия мир5. 
Явно е, че Ботев е имал пред очи физи ческата мощ, гордата осанка на хе-
роя, не е забравил и неговата душевна енергия, хайдушката му природа, 
която не знае покорност пред съдбата. Спомняте ли си Ботевия календар 
за 18756, отдето ви гледа хаджи Димитър, хванал с една ръка пушка, а с 
друга – мушнат в пояса ятаган? Наистина, образа на тоя юнак хайдутин 
поетът е носил в душата си, дори и след 1868, когато вече се създава ле-
гендата за един необикновен живот. – С тоя образът, с реалния повод е 

 3 Сп. „Нова струя“, г. I, кн. V, 1906, с. 238–240.
  Този текст, публикуван в рубриката „Книжнина“ на сп. „Нова струя“, е подписан само 

с „А“. Б. Йоцов уточнява в скоби фамилията на авторката – А. Карима е редактор на 
списанието и името ѝ е изписано на заглавната му страница.

  А. Карима, както и Йоцов, оспорва влиянието на „Die Nixen“ върху“ Хаджи Димитър“. 
Тя изразява несъгласие с анализа, който Славейков прави на Ботевата балада в статията 
„Жив е той, жив е...“(бел. ред.).

 4 А. ( Карима), Цит. съч., с. 239 (бел. ред.).
 5 Мир– свят (остар.-книж.) (бел. ред.).
 6 Календарь за година 1875. Букурещ, Печатница „Свобода“, 1875. Издаденият от Хр. Ботев 

календар представлява лист за окачване на стена. Съдържа лика на Хаджи Димитър, 
баладата, отпечатана със заглавие „Хаджи Димитър Асеньов“, и списък на българските 
светци и мъченици, в който намират място и Ботеви съвременници, загинали за своята 
вяра и народност (бел. ред.).
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свързана дори и следната картина: слънцето пали, жътварка пее в поле-
то. – Хаджи Димитър загина на Бузлуджа през лятото7.

Речем ли да търсим заемки, по-скоро бихме ги търсили в народната пе-
сен. Идеята на „Хаджи Димитра“, както бележи Славейков, е възникнала 
самостойно у Ботева, но като че ли и народната песен не е съвсем чужда 
за нейния зародиш. Пад налите народът тачи. Ботев е знаел това от личен 
опит. Защото, какво означават тия песни, които се пеят за тях? До това 
съзнание той дохожда още в 1871 год., когато обнародва в „Дума“8 „Хай-
дути“, две години преди да напечата „Хаджи Ди митър“. Спомнете си –

Затуй му пее песента
на Странджа баир гората,
на Ирин-Пирин тревата.

От друга страна, тук намираме и образа на ранен хе рой там на Балкана. 
Ето примитивния израз на това съдър жание – в народните песни за болен 
юнак. – Лежи войво дата девет години болен на Стара планина (Dozon9, 
№ 32*). Дотегва на другари да се грижат за него, а той нарежда да го зане-
сат на бащина нива, при кладенеца –

Сега е време за жетва,
ще дойдат ниви да жънат,
мене щат да си намерят.10

 7 Според Ботевия календар датата, на която се почита Хаджи Димитър, е 5 август (17 
август по нов стил). Датите в календара, изписани пред имената на Никола Войводов, 
Цвятко Павлович, Ангел Кънчев и Стефан Караджа, са датите на гибелта им. Посоч-
вайки 5 август пред името на Хаджи Димитър, Ботев подкрепя версията, че войводата 
не е загинал в битката при Бузлуджа, състояла се на 18 юли 1868 г., а умира от раните 
си повече от две седмици по-късно (бел. ред.).

 8 В-к „Дума на българските емигранти“– първият вестник на Христо Ботев, излиза в 
Браила от 10 юни до 5 август 1871 г.; открити са общо 5 броя, а има несигурни сведения 
за бр. 6 и 7. В бр. 3 на вестника публикува „Хайдути“ (незавършено) (бел. ред.).

 9 Луи Огюст Анри Дозон (1822–1890) – френски филолог, фолклорист, албанолог и ди-
пломат. От 1854 г. е фрески консул в Белград; от 1863 г. – в Мостар; 1865 г. – вицеконсул 
в Пловдив; от 1869 до 1885 – консул в Янина, Мостар, Кипър и Солун. Успоредно с 
дипломатическата си работа Дозон събира фолклорни произведения, които превежда 
на френски и издава в родината си (бел. ред.).

  Български народни песни. Chansons populaires Bulgares inédits. Publiées et traduites par 
Auduste Dozon, traducteur des poesies serbes. Paris, 1875. Dozon, Auguste.  Български 
народни пѣсни. Chansons Populares Bulgares Inedites Publiees Et Traduites par Auguste 
Dozon . Paris, Maisonneuve et cie, 1875.

  *Всички номерации на песните, посочени в статията на Б. Йоцов, отразяват реда им в 
съответните фолклорни сборници (бел. ред.).

 10 Дозон..., Цит. съч., с. 53 (бел. ред.).
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Друг път юнакът лежи в гората (Мсб.,11 кн. 13, с. 40). и дума на сестра 
си, която бди над него, да му даде водица: –

На мене са седемдесет рани,
седемдесет рани куршумлии,
на мене са осемдесет рани,
осемдесет рани съчмалии.

Ала покрай образа на ранения юнак се вижда и симпати ята, състрада-
нието, жалбата на природата. – Питат млада невеста (Мсб., кн 3., с. 68), 
защо е ранила. –

Ранила съм си, ранила,  Моравата му е постеля,
че съм си чула, разбрала,  мермер му е камък възглаве,
либе ми е болно лежало,  тъмен му облак – завивка,
на връх на Стара планина,  а сух му пелин – сенчица
на Картачова могила.

Жалбата на природата е подчертана като израз на почит пред една нео-
бикновена смърт. Хайдутинът (Сб. Нар. Ум. кн. XII.. с. 49; Бр. М.,12 с. 332) 
моли да бъде погребан на хай душкото сборище. Той иска тук да загине – 
да му бъде „нункото13 Стара планина“. Дървото, под което се разделя с 
юнаш ката си душа, изсъхва, листие му окапват; гората жали за него. Не 
са малко песните, в които е изразено това отношение на гората, на пла-
нината, на Балкана към млади юнаци, към загинали хайдути. Може би, 
народният певец смътно е чувствувал, че не умира падналият хайдутин, 
че за него жалба носят „звяр и природа“. Защото, както у Ботева, и тук се 
явяват птици, грижовници и тъжачки над хероя. Поетът, за да хипербо-
лизира, за да изясни, може би повече своята идея, омилостивява до ри и 
звяра – и той се за юнака грижи. По този път сигурно е минал образът на 
вълка в „Хаджи Димитър“, защото той е чужд, както справедливо бележи 

 11 Съкращението „Мсб“ означава „Министерски сборник“ и се отнася за „Сборник за на-
родни умотворения, наука и книжнина“ (СбНУНК), чийто първи брой излиза в София 
през 1889 г. До кн. 18 (1902 г.) се издава от Министерство на народното просвещение, 
откъдето идва и съпътстващото официалното му име назоваване  – Министерски 
сборник. През 1903 г. се слива със „Сборник на Българското книжовно дружество в 
София“ и започва да се издава от Българското книжовно дружество, а от 1913 г., след 
учредяването на БАН, е издание на Българската академия на науките с променено за-
главие: „Сборник за народни умотворения и народопис“ (СбНУН). Популярен е като 
„Сборник за народни умотворения“ (СбНУ). В настоящата статия Б. Йоцов изписва 
съкратеното заглавие и като „Сб. Нар. Ум.“ (бел. ред.)

 12 Български народни песни собрани одъ Братья Миладиновци Димитрiя и Константина 
и издани одъ Константина. В Загреб, в книгопечатницата на А. Якича, 1861.Посочената 
песен е с № 219 (бел. ред.).

 13 нунко (диал.) – кум, кръстник (бел. ред.)



539

П. Славейков, на народната ни поезия в подобни случаи. Както в Ботевата 
песен, и в народната орлицата е представена не само като хищна птица, 
но и като нежна, милостива, грижовна другарка на юнака, като незнайна 
сила за отплата на извършено добро. – Тъй Крали Марко (П. Безсонов, 
Болгарскиiя песни, Одесса, 1785 г, I. с. 83–8514) лежи с кървави рани, а 
над него се вият орли. Той е недоволен, но те му отговарят, че не се вият 
за черните му кърви, а се молят на Бога да му дари здраве. По негова на-
сока, те отлитат да пият турска кръв. – Еднаж той се разболява (Мсб. кн. 
I., с. 53), „ляга под дебела сянка“, а над него се вият рой орли. Съглежда ги 
кръстато орле, разгоня ги –

Па се вие над Марко юнака,
к р и л а п е р и, т а м у с я н к а п р а в и,
у клюница водица доноси,
та си пои Маркоте юнака.

Особена преданост на орела е посочена и при друг слу чай. – Момък 
(Dozon, Chansons populaires Bulgarеs inédites, Paris, 1875, № 10), недово-
лен от майчини укори, измолва от Бога да стане орле. И става.

Стоян пред нея излезе
кат сиво бяло орленце15

и с крилца я гладеше.

И звярът, и хищникът може да бъде милостив, сякаш иска да каже на-
родният певец. Ботев не забравя и сокола – „и той се за брат, за юнак гри-
жи!“. Също такъв е даден образът на сокола и в народната поезия. Разбира 
се, тук той е по-обикнат. С право Раковски казва, че той е птица „симболи-
ческа на юнаци, тоест, с него ся изражавали при носно юнаци. То ся чясто 
пее в нашы песны за юнаци: „Ой вы мои храбри соколове“ (Горский пътник, 
1857, с. 25516). – В една разпространена песен лежи юнакът на планината 
девет години болен. И както винаги, зелената морава му е постеля, листи – 
завивка, камъни – възглаве. Ала тук – на рамото му стои сокол, верен дру-

 14 Правилното библиографско описание е: Болгарскiя песни из сборников Ю. Ив. Ве-
нелина, Н. Д. Катранова и других болгар. Издал Петр Безсонов. Т. I–II, Москва, 1855 
(Временник Имп. Моск. Об-ва истории и древностей российских. Кн. XXII)

  Петр Безсонов (1828–1898) – руски литературовед и славист, завършил историко-фило-
логическия факултет на Московския университет, след което е назначен за библиотекар 
на университета. От 1879 г. е професор в Харковския университет. Изданията на руски, 
български и сръбски фолклорни творби, които подготвя, са снабдени с негови обширни 
коментари за езика и бита на съответните народи (бел. ред.).

 15 Дозон... Цит. съч., с. 15. Правилното изписване в сборника е „орлище“ (бел. ред.).
 16 Вж. Горский пътник. Повествителен спев от Г. С. Раковскаго. Списан в лето 1854. Печатан 

же в лето 1857. У Новий Сад 1857, в книгопечатня д-р. Дан. Медаковича (бел. ред.)
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гар. Той го храни с месата си, пои го със сълзите си, за да го прати до своя 
дом. Но юнашката пти ца е била вчера там, в негови двори, и казва, че е чула 
вече жалбата на три кукувици (Безсонов, 1. с. 122–123). В дру га песен също 
така са изтъкнати интимните отношения меж ду юнака и сокола: над Цари-
град се вие сокол, а Марко го моли да извести милата му майка, че се готви 
за борба с Му са Кеседжия (П. Р. Славейков, Болгарския песни, с. 19–23)17.

Ала не са изключени песни, в които се явява сокол в по-друго отноше-
ние към юнака. Особено ценна за нас е оная песен, в която се набелязват 
едновременно няколко момента на пълно сходни с някои места от „Ха-
джи Димитър“. Чрез нея най-добре се изяснява Ботевата песен във вто-
рата си половина, когато странната ѝ фантастика ни отнася в пределите 
на народната поезия. За пръв път я посочи Раковски в „Горский пътник“, 
с. 252–254, а по-късно я даде в „Дунавски Лебед“ (г. 1., 1860, брой 10 от 
15 ноември)18. Изглежда че тя е била разпространена, защото скоро след 
него Auguste Dozon я обнародва в своя сборник, тъй както му я дал П. Р. 
Славейков, който пък от своя страна я напечата, макар и недовършена, в 
Дановия Летоструй за 1876 г., с. 81–8219. Тази песен – „Ходил юнак, хо-
дил помак“ – която Раковски е слушал от стар помак, а Славейков – от 
вуйка си и от сестра си, навярно ще е била известна на поета, ако не от 
някои певци, то от „Горский пътник“. По свидетелствата на Смилова и 
Ночева, той се възхищавал от Раковски, както всички ония, в ръцете на 
които била по паднала тази книга (Г. С. Раковски, по случай 50-годишни-
ната от смъртта му, от Б. Пенев, М. Арнаудов и А. П. Стоилов. София 1917 
год.)20. А и неговият отзив за Раков ски – в „Знаме“(г. 1. 1870, брой 20 от 
20.VI.)21 дава основание да се вярва, че наистина е бил запознат с делата 
на предходника. В това ни сякаш уверяват някои общи места в поезията 
на двамата. Така, апозицията към сокола – „юнашка птица“ – изглежда 
да е заета, ако не от народната песен, ако не от общия запас от думи на 
онова време, които като монети са в ежедневна употреба, то от „Горский 
пътник“, от там, дето войводата изрича своя копнеж да възлезе на Стара 

 17 Намереното библиографско описание е: Български народни песни: свръзка I. Събрани и 
издадени от П. Р. Славейкова. Цариград: в печатницата на в. „Македония“, 1868 (бел. ред.)

 18 В публикацията на Раковски песента носи заглавие „Народна българска песен“, под 
заглавието в скоби е отбелязано – „от 460 години“, а след текста на песента в лаконична 
бележка е пояснен и източникът: „Подслушана от едного стараго Помака“ (бел. ред.). 

 19 Вж. „Летоструй. Български народен календар за високосна година 1876. Годишна книга 
за научни и световни работи, напредък и развитие в народния живот; Домашни и ста-
тистически бележки; Забавление“. Книгоиздателство Хр. г. Данов и с-ие (бел. ред.)

 20 Г. С. Раковски, по случай петдесетгодишнината от смъртта му, 1867–1917. От Проф. Боян 
Пенев, Проф. М. Арнаудов и А. П. Стоилов. София, Издава акционерното дружество 
„Книга“, 1917. 

 21 Посочената година е сгрешена. В-к. „Знаме“ излиза от м. декември 1874 г. до м. септем-
ври 1875. Бр. 20 от 20.VI. е от 1875 г. (бел. ред.).
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планина, „горский где юнак си воюва“, дето живее заедно с орлите, „сивы 
сокол ю н а ш к а п т и ц а“.

А тази песен, и по своето вътрешно развитие, е така бли зо до „Хаджи 
Димитър“, че би трябвало да се спрем на нея повече. Преди всичко и тук 
се явява раненият юнак, с кървави и гноясали рани, и сокол, който стои 
над падналия, и само дива, която се грижи за него. И той започва с изобра-
жение на една реална случка и свършва с поетическа фантастика.

Ходил юнак, ходил помак във дълбоко доле,
на пуста войска татарска, под дърво зелено,
ранило го, стрелило го, Юнак пищи, юнак пищи
триста дребни пушки, под  дърво зелено,
три стрели татарски. на дърво му, на дърво му
Падна юнак, падна помак пиле  соколово.

Соколът отрежда над юнака –да умре, за да му яде „бяло месо“, за да му 
пие „черно кърве“ (в „На прощаване“: бяло ми месо по скали, черни ми 
кърви в земята). Ала юнак „яралия“22, „джералия“ се разгневява, повлича 
се по своите „люти рани“ (в „Хаджи Димитър“: вълкът му ближе лютата 
рана), улавя „дълга пушка“, ударя сокола а той пищи, та се чува „до синьо 
ми небо“, както юнакът – според Дозона – „пищи от черната земя, че се 
чува до синьото небо“.

Дотегва на юнака да лежи със сокола в дълбокия дол, дотегва му да 
гине бавно, устата му сякаш не могат да „про клинат цяла вселена“, та се 
провиква:

Хой те тебе, сестро самодиво!
Деси, сестро, доди помогни ми!
Зачула го, зачула го
сестра самодива,
че отишла, че отишла
във дълбоко доле.
Извадила, извадила юнак яралия,
изцери му, изцери му
триста дребни рани,
три стрели татарски,
подаде му дълга пушка,
проводи го, проводи го,
на татарска войска,
войска да отърве,
царя да поведе.

 22 яралия (тур.) – ранен (бел. ред.).
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У Дозона, интересно е, вторият момент на тая песен е по-близко до 
„Хаджи Димитър“ –

Де си, сестро, ела изцери ме!
Зачула го ѝ сестра самодива,
че подхвръкнала, при юнак отиде,
омила му триста дребни рани,
дребни рани, три стрели татарски,
избрала е треви самодивски,
вързала е до триста му рани,
оздрави го за ден до пладне,
подаде му пушка гегайлийска,
на войски да иде, войска да изкара.
войска да изкара, царя да избави.

При тия данни, дали трябва да се приеме твърдението на П. Славей-
кова, че оня момент, когато самодивите се скланят над ранения юнак, е 
зает, ако не се говори за случайно съвпа дение, от „Die Nixen на Хайне“23? 
Наистина, тук има един мо мент, който напомня за „Хаджи Димитър“: ри-
царят лежи, но не ранен, на пясъчния насип, а трите нимфи, изплавали из 
морските вълни, го безпокоят: една лови перата на шапката му, друга – 
снаряженията му, а трета – го гледа и се смee. Има само – общо положе-
ние. Защото – и в нашите песни се вестяват при левента, юнака и пр. една, 
две, три или повече са модиви. Известно е, че Ботев е познавал Хайне. Но 
доколко го е познавал и дали се е възползувал, дори и несъзнателно, не 
може да се отговори в утвърдителен смисъл. Народната песен стои много 
по-близко, както по съдържание, така и по дух, до „Жив е той, жив е“, че ни 
заставя да приемем нейното влияние в случая. Дори и външно съпоставя-
не би ни убедило в това. Хайне означава безименните нимфи както Ботев 
своите самодиви – die eine, die andere, die dritte24. Ала това означение е ха-

 23 В превод на български език заглавието е „Русалките“. Йоцов оспорва аналогията, която 
П. П. Славейков прави, между стихотворенията на Хайне и на Ботев. Той не смята, че 
приликата в поетическите картини с русалките, окръжаващи лежащия рицар, и със 
самодивите – окръжаващи ранения юнак, е резултат от влиянието на немския поет 
върху българския. Б. Йоцов подкрепя изказаното от Славейков съображение в края 
на неговата статия, че посочената прилика е случайност (бел. ред.).

 24 Буквалният превод е: „едната, другата, третата“. Б. Йоцов не дава точен цитат от сти-
хотворението на Х. Хайне, а перифразира с максимално лаконичен изказ появата на 
митологичните женски същества около рицаря. Цитатът от статията на Славейков 
„Жив е той жив е…“ също е прекъснат до появата на третата русалка. В творбата на 
Хайне появяващите се около лежащия рицар русалки са шест.

  Художественият превод на „Русалките публикуван в Хайнрих Хайне. Избрани творби. 
Съст. З. Петров, Ст. Бакърджиев. София, 1981, с. 188–189, е на Д. Дублев:

  “Над пустия бряг, от вълни зашумял,// високо луната изплува,// а момък лежи върху пя-



543

рактерно и за нашия език. Дори и народният певец си служи със същите 
форми. Така, жетварка спасява детето си, защото при облога със самови-
ли ѝ помагали самодиви (Сб. Нар. Ум., кн. XXVII, с. 120) –

Първа ми чикъм режеше,
втора ми снопи вържеше,
третя ми дете бавеше.

В песента за ранения помак образът изобщо на само дивата е такъв, ка-
къвто е даден от народното въображение. Тя е млада девойка, облечена 
нежно, в бяло, и обикновено нощя излиза по самодивски поляни. Тук не е 
посочено, кога тя идва при хероя, както в „Хаджи Димитър“, но от харак-
тера на об щата представа за митичните същества, трябва да се приеме, 
че това става в нощна доба. Но това, което свързва вътрешно тая песен с 
Ботевата, е – проявата на онова съзнание, което допуска, което вярва, че 
юнаците се обръщат в тежки мо менти към самодивите, че последните им 
се отзовават, идват им на помощ, грижат се за тях, лекуват раните им. Ра-
ковски казва, че нашият народ отдава на самодивите и зме йовете „съвър-
шено знание и искуство в лекарството“: змейо вете при това „знаели и по-
знавали силата на всичките билки (треви) и можели да се излекуват с тях“. 
Той знае, че още се споменуват сред народа „самодивишки игрища“, кла-
денци, поляни, където народът ходи „за изцеление от някакви си недъги и 
болести“ (Ключ бьлгарскаго язика, Одеса, 1880, с. 73–74)25. А това навярно 
е знаел и Ботев от народните песни. – Ето други примери. Марко, като се 
бие с Муса Кеседжия, уморен и застрашен, се обръща към своята посес-
трима само дива, която долита и му помага в борбата, като му напомня за 
потайно ножче (П. Р. Славейков, Болгарскiя песни, 185526, с. 19–24) – Гюрга 
Самовила пък избавя Секула детенце от троеглава змия (Бр. Миладинови, 
№ 142, с. 168). Взрете се по-нататък в някои подробности. Както в чудната 
Ботева строфа, толкова пластична и така пълна с движение, и в посочената 
народна песен самодива долита при юнака, умива му раните, връзва ги с 

съка бял// и сънища чудни сънува.// Русалки във дрехи прозрачни вървят,// възлезли от 
бездната черна,// и тихо отиват до рицаря млад,// и мислят – заспал е наверно.// Едната 
русалка погалва с дланта// баретата синя с перата,// коланът е паднал на друга страна// 
и милва го втора с ръката.// А трета се смее със светли очи// и меча от ножница вади,// 
а после, опряна на него, мълчи// и рицаря гледа с наслада.// Четвърта танцува, размахва 
ръце,// говори му неутешима:// „Аз бих те обичала с цяло сърце,// защо не съм твоя лю-
бима?“// А пета ръката целуне със страст,// над нея главата отпусне,// но шестата чака и 
в късния час// целува тя мокрите устни.// А рицарят умен не вдига очи// и даже не се и 
вълнува.// Лежи си той мирно в нощта и мълчи// от чудни русалки целуван.“(бел. ред.).

 25 Ключ болгарскаго язика от Г. С. Раковскаго. Написан в Букурещ 1865. Започнат же в Одеса 
1858. Издава го Киро Стоянов, племянникът на Раковски с портрета на съчинителят. 
Одесса, Печатано в типографии г. Ульриха, Красный переулок, Дом № 3, 1880 (бел. ред.).

 26 Годината на издаване е 1868 г. (бел. ред.).
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билки, „с треви самодивски“, и го изцерява. Но това, което ѝ липсва, то е, 
че Ботев е засилил интимния тон в отноше нията на самодивите и юнака: 
„трета го в уста целуне бърже“. Ала еднаквото обръщение към самодива-
та – „сестро“ – и в двата случая, говори за една обща основа: хероят, който 
загива, който е сам, гледа на самодивата с преданата нежност на брат. Тая 
обща основа се съзира и в еднаквите епитети: са модиви нагазят т р е в а 
з е л е н а, пръскат юнака с вода сту дена, а юнакът пита за своята в я р н 
а д р у ж и н а. Виждаме – постоянни епитети на народната песен, които 
не са само външни заемки, а имат по-дълбока психологическа обосновка. 
Излишно е да посочваме примери из делата на народния певец. В същото 
ни убеждава и стихът: „Кажи ми, сестро, пък ми вземи душата“. Не една 
народна песен таи в себе си и другия образ – неприветен, нерадостен – на 
самодивата. Често тя, по каприз, поради злоба, гняв и пр. погубва юнаци, 
овчари, „взема им душата“. Нека си спомним за младия овчар, засвирил на 
кавал в дъбрава, когото самодивата дига високо и разкъсва безмилостно 
(Раковски, Бьлгарска старина, с. 164)27. Или за левента, който се люби със 
самодива, която после го раз късва (Бр. Милад., № 7). Ботевият херой, раз-
бира се, иска да предаде душата си на своята дивна сестра, ала думите му 
издават представата за зла самодивска сила.

Доколко е проникнала тук народната песен, вижда се и от предпослед-
ната строфа на „Хаджи Димитър“. Тук Ботев не изхожда от една определе-
на песен, а от общи нацио нални представи, които се долавят в различни 
песни. Дей ствията на самодивите, така ярко изразени у поета, могат да 
се проследят в различни песни: там тия митични същества играят, пеят, 
летят на високо, до небесата, до вишнаго Бога, плескат с ръце и се пре-
гръщат, докато не са пропели първи петли.  – Така, млад овчар свири в 
дъбрава (Dozon, № 2) и моли самодива да емнат борба –

Самодива се вестила
кат малко момче рохаво,
плеснали и се словили 28

При друг овчар ((Dozon,, № 3429), когато свири на кавал –
Самодиви се събрали, по зелените елхици,
събрали и са играли, гдето бистрите кладенци
играли и се уморили, и по цветни ми полянки,30

че са високо хвъркна ли

 27 Раковски,  г. С. Българска старина. Повремено списание, издаваемо в неопределно 
време. Книга Първа – Издание Първо. Месяц Червен (Юли) 1-вы. Букурещ, В Книго-
печатницата Стефана Расидеска. 1865.(бел. ред.).

 28 Дозон... Цит. съч., с. 4–5. Правилното изписване в сборника е „се вловили“ (бел.ред.).
 29 Посочената песен е с № 4, с. 6–9 (бел. ред.).
 30 Дозон... Цит. съч., с. 6. Правилното изписване в сборника е „и по цветните моравки“ 

(бел. ред.). 
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Когато трите самодиви се къпят, младият овчар ги из дебва и им взема 
ризите, „самодивска дреха“, „бяла премяна“, както казва поета. Нали, една 
след друга по ред, те се молят да им върне облеклото. Той избира третата 
за съпруга. Ала – дори и след рожба – тя го измамва.

П л е с н а л а р ъ ц е, п л е с н а л а
и е в и с о к о х в ъ р к н а л а,
и е далеко отишла,
у пусти гори зелени,
до самодивски селища

Ботев знаел от народните песни, че самодивите не само „плескат с 
ръце“ и „хвъркат високо“, но че летят и – „в небесата“. Това е обща на-
родна представа и за други митични същества, лекокрили и подвижни. 
Така – овчарят подпладнява стадото си, но не му стига сянка. Тогава са-
модива (Раковски, Ключ бьлгарскаго языка, с. 83) –

Подметна си десно крило,
стигна сянка и замина!

Само затова те могат да издигнат надигралия ги овчар или обичания 
юнак (Раковски, Ключ... с. 84; Милад. № 7.) вишнего Бога и да го разкъсат 
там ... Дори и змеят, който не е ефирно-нежен като самодивата, се издига 
(Dozon, № 8) „в небесата“ –

И си Рада задигна,
издигна горе в н е б е с а. 31

И в стиха, в който се сливат легенда и действителност  – „и търсят 
духът на Караджата“– Ботев, макар че не е зависел пряко от народната 
песен, все пак е отразил една нейна обща религиозна представа със ста-
ра митична основа. Затова тоя стих се осмисля и от характера на цялата 
фантастична картина. С него поетът е подчертал както неземното битие 
на самодивите, така и тяхната обич и преданост към падналия херой. А е 
и мотивирал раздялата им с юнака пред зори.

Отбелязвайки зависимостта на Ботева от народната по езия, пред нас 
неволно се слага въпросът, как поетът е използувал чуждия материал като 
градиво за своята песен.– Ясно е, че той се домогва до народната пое-
зия, до нейните съществени особености, до нейните характерни нацио-
нални мо менти, не умозрително, чрез дълги и систематични проучвания, 
а пряко – чрез силата на своята непосредна поетическа при рода – и то 

 31 Дозон..., Цит. съч., с. 14 (бел. ред.).
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по-скоро както я долавял от певеца, бил той неволник роб, или нехайник 
хъш. Творческият му труд в случая не може да се сравни с труда на П. 
Ю. Тодорова или Пенчо Славейкова, които дестилират национални еле-
менти на народното творчеството през един по-сложен апарат на съзна-
телна методична работа. От друга страна, тоя труд не може да се сравни с 
механичната репродуктивна дейност на Ив. Вазова или Кирил Христова, 
които дадоха леки пери фрази на народни песни. Най-после той не може 
да се сравни с бездарната работа на рабско подражание, което направиха 
някои, незнайни вече, стихотворци. Ботев е носил в душата си народна-
та песен. Той е разполагал в пределите на своето подсъзнание с нейното 
разнообразно съдържание, с нейния образов свят, с нейните поетически 
форми, ала тоя богат резервоар никога не възлиза над брега на неговия 
собствен мир, над личното му духовно богатство, над неговата силна ин-
дивидуалност. С други думи – поетът у него винаги е държал в подчине-
ние народния певец. И зачене ли се кон цепция, почва се преди всичко 
оная прегрупировка на идеи и представи зад прага на ясното съзнание, 
която съставя първичната основа на произведение, което се откройва с 
очарованието на жив организъм. Тази органическа прегрупировка е осъз-
ната вече, когато в момента на силна възбуденост – емоционална и фан-
тазна – Ботев, незабравяйки реалния повод и живата идея, се понася в 
ритъма на своята поетическа и хайдушка стихия и влага в нови форми 
напълно своя свят. Спомнете си какви нови съставки той внася в своето 
дело. Например, чудната строфа, в която въстава Балканът. Така поетът 
се излива в песента си цял и неделим – в своето вдъх новение, което е било 
така силно, че е било невъзможно да се подложи на по-строга логическа 
корекция. (За творческия процес у Ботева вж. студията на Б. Пенев, „Зла-
торог“, год. 1, 1920, кн. 5)32 Сложим ли така „Хаджи Димитър“ в светлина-
та на народната поезия, ще можем да си обясним, защо тя е, както вярно 
отбелязва Пенчо Славейков, „дълбоко национална“, и при това – толкова 
лична. Ще можем освен това и по-правилно да определим значението на 
„Сон“ и „Die Nixen“ за ху дожествения замисъл на песента, за нейното пое-
тическо из пълнение, за нейния цялостен организъм. А самото дело на по-
ета ни подсказва, каква преценка би трябвало да се даде тук. Дори и да се 
е възползувал от тоя чужд материал, последният е толкова без значение, 

 32 Пенев, Б. Христо Ботев. – В: Златорог. Год. I, 1920, кн. 5, с. 373–410 (бел. ред.).
  В тази студия Б. Пенев прави общ преглед на поетическото творчество на Хр. Ботев, кое-

то коментира чрез конструиране на „вътрешния свят“ на поета и на „патоса на неговата 
душа“. Отбелязва сходство в темперамента на Ботев, Байрон, Лермонтов и Петьофи. За 
всички тях, според Пенев, е характерна „пълната, абсолютна хармония между личност 
и творчество“. Това той вижда като причина за патоса на Ботевата поезия.: пълното 
сливане на характер и възприета идеология оформя неговия идеал за индивидуална, 
обществена и национална свобода (бел. ред.).
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че не може да подцени не говата ода, нито може да изложи стойността на 
поетическата му дарба. Тази мисъл и Пенчо Славейков е загатнал в сво ята 
статия „Жив е той, жив е…“ Пък и колкото недоста тъци да намира в пе-
сента, все пак принуден е да признае, че тя е дивна. Ето защо, не трябва да 
се мисли, че е искал да уязви „достойнството на едно от най-хубавите Бо-
теви сти хотворения“. Можем да добавим – дори и посочените общи мес-
та между творението на Ботева и народната поезия не намаляват цената 
на „Хаджи Димитър“. Напротив, те по-скоро могат не само да обяснят до 
известна степен отде иде силата на нейното обаяние, но и да я открият 
пред нашия взор още по-ценна.
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„ЖИВ Е ТОЙ...“ Сборник статии за Христо Ботйов,  
София, 1940, с. 3–7.

БОТЙОВ, ХАЛЕК И ГОРАНОВА1

Вместо предговор

Неведнъж е изтъквано, като се почне от Захари Стоянова (Христо Бот-
йов: Опит за биография, Русе, 1888 г., с. 40–43) и Стоян Заимова (Би-

ографията на Хр. Ботева от 3. Стоянова, СБНУ, г. I., 1889 г., с. 205, и  Ми-
налото: Етюди върху записките на З. Стоянов, София, 1895 г.) и се стигне 
до Ив. г. Клинчарова (Христо Ботйов: Биография, София, 1910 г., с. 236–
245), че първото либе на Ботйова е Парашкева Ив. Шушулова. Никола На-
чев обаче (вж. сп. „Борба“, г. IІ, 1920 г., книга 17, с. 523–527, и Прослава 
[на Христо Ботйов], изд. ученолюбивото дружество „Христо Ботев“ в Ка-
лофер, 1926 г., с. 34–38) е наклонен да вярва, че не Парашкева Шушулова, 
а Мария Ив. Горанова, от Карлово, е оная девойка, която е очаровала и 
завладяла сърцето на младия поет. Ней, както се знае, е посветено стихо-
творението „Пристанала“, а „Борба“, както мисли Начев, на брата ѝ. Дори 
Начев предполага, че „До моето първо либе“ е поетична изповед не към 
П. Шушулова, с която бил от четири години разделен, когато напечатва 
в 1871 г. своята работа, а към тази Горанова, „чешка възпитаница“, която 
живеела със семейството си в Румъния. Но кога е живяла в Чехия и Румъ-
ния, в кой град, и как е могла да се срещне с Ботйова, Н. Начев не посочва. 
А тъкмо тия обстоятелства биха били от значение, за да се изясни въпро-
сът за отношението на Ботйова към Шушулова и Горанова.

За една „чешка възпитаница“ българка, намираме сведения в мемоа-
рния роман „Перо“ на неотдавна починалия чешки писател Йозеф Холе-

 1 Б. Йоцов публикува тази статия два пъти в напълно идентичен вид. За първи път тя 
излиза във в. „Литературни новини“, г. ІІ, бр. 39–40 от 23 юни 1929 г. Настоящия текст 
препечатваме от второто ѝ издание в сборника „Жив е той…“, където изпълнява функ-
цията на предговор (бел. ред.).
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чек2. Тук Холечек (1854–1928), който майсторски използва своите споме-
ни като материал за роман, ни разкрива една интимна страница от живота 
на обичания някога и високо ценен, не толкова днес, един от значител-
ните представители на чешката поезия – Витезслав Халек (1835–1874). 
През 1874 г., наскоро преди смъртта си, на една вечер в „Художествена 
беседа“, пред близък приятелски кръг, в който е бил и Холечек, Халек, 
когато го запитали, дали не е имал някоя история с девойки, преди да се 
ожени за толкова обичаната от него Доротка Хорачкова, разказва следно-
то „с обикновената своя искреност“: „Струва ми се, че съм бивал обичан 
и съблазняван, но Бог ме съхрани и ми запази сърцето чисто чак до за-
познаването ми с Доротка. В Прага следваше в университета българинът 
Горанов, а заедно с него беше, за да не му бъде мъчно в чужбина, неговата 
сестра Ека. Ека Горанова беше хубава като богиня. Който би казал, че не 
му се харесва, би бил непрокопсаник. Тя не можеше да не се нрави, нещо 
повече: тя не можеше да не завладява със своята хубост. Това беше хубост 
на императрица, която покоряваше. Не е чудно, че около нея всякога има-
ше общество от млади мъже, а и аз бях в това общество. Забелязваше се, 
че Ека ми дава предимство пред останалите, а това ме ласкаеше. Горанови 
бяха богати, живееха болярски, имаха голяма и разкошна квартира. У тях 
се събираха гости редовно на чай вечер, веднъж в седмицата. Гостите би-
ваха от двата пола. Веднъж забавата засегна и литературата, особено пое-
тическата, а тъй като в обществото имаше поет, разговорът се прехвърли 
върху него. Ласкаеха го, като крал на чешките поети, а той – всички поети 
са суетни – с радост слушаше това. Докато в душата си тръпнеше в насла-
да, някой от събраните предлагаше той да бъде венчан за крал на поетите, 
и то веднага, а госпожица Ека да го короняса като муза. Поетът не про-
тестира. Схваща, разбира се, че това е игра, и че участниците в забавата 
търсят предлог стопаните да сложат в леда няколко стъкла шампанско, – 
ала да бъдеш коронясан от хубавата Ека Горанова, какво блаженство! Ека 
отиде в съседната стая и след малко се върна преоблечена като муза, като 
носеше в ръце лавровия венец. Очевидно беше, че тая забава беше пред-
видена в програмата за вечерта. Сложиха ме на табурета и коронацията 
почна. Пръстите на Ека се свираха в косата ми, аз почувствувах неизлечи-
ма наслада, сласт, обаче веднага ми хрумна: „Адска измама! Ека не е тая, 
която търсиш, за да върви вярно с тебе в пътя на живота. Ека е призрак!“ 
Съвзех се, и без да давам някому обяснение, отидох си, избягах. А когато 

 2 Цитираният откъс от романа „Перо“ на Й. Холечек (непревеждан на български) е ценен 
и приносен момент в статията на Б. Йоцов, тъй като разкрива впечатляваща страна 
от живота на богати българи, поддържали литературен салон в Прага, посещаван от 
чешкия литературен елит в средата на ХІХ в. (бел. ред.)
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след това срещнах в пътя на живота Доротка, сърцето ми казваше: „Това е 
тя, тя, която чакаш“ – и беше наистина това тя!“

Повече сведения за Ека Горанова Йозеф Холечек не ни дава. Дали тази 
хубава Ека Горанова, която наистина би могла да завладее и друг поет, ос-
вен В. Халек, е същата Мария Ив. Горанова3, на която Ботйов посвещава 
„Пристанала“? Не можем да се съмняваме в достоверността на разказа. 
Но към кое време требва да отнесем събитието, за което се говори в него? 
Знае се, че Халек следва във Философския факултет през 1855–1858  г. 
Навярно това време и Горанов е следвал в Прага4 и ще е бил, по всяка ве-
роятност, на Халекова възраст – 20–23-годишен. А Халек, който за пръв 
път печата през 1854 г., едва след поемата си „Алфред“ (1856 и 1857) и след 
„Вечерни лесни“ (1858) става наистина крал на чешките поети, и остава 
такъв до смъртта си в 1874 г., като засенява дори бащата на чешката лири-
ка, но малко ценен тогава, Ян Неруда. А от 1858 г. Халек възпитава чети-
рите деца на богатия земски адвокат Микулаш Хорачек, между които е и 
Доротка, в която се увлича и която става вдъхновителка на неговите „Ве-
черни песни“, песни на наивна младост и любов. Значи, Халек бива венчан 
за крал на поетите от нашата българка не по-късно от 1858 г.5 Би могло да 
се предположи, че тогава Ека Горанова е била на 18–20 години. Ако тази 
Ека е същата Мария Горанова, на която Ботйов посвещава своята стихо-
ва творба, тогава тя излиза най-малко десетина години по-стара от него. 
Стихотворението „Пристанала“ бива обнародвано в 1871 г. Ека ще е била 
на 30–33 години, а Ботйов на 23. Да е виждал Ботйов Ека по-рано – в 
1867 г. в Карлово или Калофер, или в 1868 г. – някъде в Румъния, не може 
да се предполага с основание. Трябва да се приеме тогаз, че Ека и Мария 
са две лица, може би сестри, може би сродници. Навярно и Мария ще е 
била така хубава като Ека.

Във всеки случай би било уместно, да се издири карловският род Го-
ранови6, да се изучи по възможност неговото развитие, да се хвърли 

 3 В тази хипотеза Йоцов допуска неоснователно смесване на имената на отделните лица. 
Всъщност става дума за двете сестри – Елисавета (наричана Ека) и Мария Горанови  – 
както вече правилно отбелязва Йоцов на следващата страница: „ Трябва да се приеме 
тогаз, че Ека и Мария са две лица, може би сестри…“ (бел. ред.).

 4 Предположението е неточно и води след себе си всички останали неправилни изводи. 
Богдан Горанов (1847–1907) не е връстник на В. Халек, а е с 12 години по-млад от него 
и следователно не е възможно двамата да са били състуденти в периода 1855–1858 г. 
Грешките, които допуска Йоцов, се дължат на липсата на достатъчно известни данни 
за живота на Горанови. (бел. ред.).

 5 Този извод е логичен, но напълно погрешен, както и следващите, които произтичат от 
него: за възрастта на Ека, за времето, когато се среща с Ботев, и т.н. (бел. ред.).

 6 Б. Йоцов правилно се насочва към необходимостта да се проучи историята на рода 
Горанови, за да се осветли интересуващият го въпрос. Но и тук недостигът на све-
дения го подвежда – в Карлово няма род Горанови. Това фамилно име е своеобразен 
псевдоним. Всъщност Богдан, Елисавета и Мария Горанови са от видното карловско 
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повече светлина върху Мария Ив. Горанова, за да може да се пристъпи 
към правилно разрешение на въпроса, коя е била чаровницата на Ботйо-
ва. Още повече, когато се изтъкна, че Парашкева Шушулова не е имала 
никаква особена хубост. Освен това, не разполагаме с достатъчно силни 
податки, за да бъдем напълно убедени, че Шушулова действително е тази 
девойка, с която се свързва творение като „До моето първо либе“. Тая 
песен, както „Борба“ и „Пристанала“ са печатани все през 1871 г. А тъкмо 
тогава Ботйов мисли не за Парашкева Шушулова, а за Мария Ив. Горано-
ва. Четири години са се изминали, откак той се е разделил с калоферската 
учителка. Затова и образът на Ека Горанова, царицата на хубостта в Пра-
га7, която залита да плени Витезслав Халек, ни дава основание най-малко 
да мислим, че в творчеството на Ботйова има май и друга жена, освен Па-
рашкева Ив. Шушулова, омъжила се по-късно в Карлово за Лазар хаджи 
Ив. Тюлев и не оставила след себе си по-жив спомен.

семейство Пулиеви. Фамилното име Горанови се появява, когато техният баща – Иван 
Т. Пулиев – се скарва с племенниците си Евлогий и Христо Георгиеви и други свои 
роднини поради търговски и финансови неразбирателства (ок. 1859 г.), отказва се от 
родовото си име и заявява, че той „семейство няма, а е от гората“, като променя името 
си на Горан / Горанов – така се казват и децата му. Вж. Капралова, Н. „И ще господару-
ва мъжът ти над теб…“(Още за жените в културата). Архив на семейство Елисавета и 
Христо Караминкови. София: Акад. изд.„Проф. М. Дринов“, 2013, с. 67. (бел. ред.)

 7 Откъсът от романа „Перо“, публикуван от Йоцов, не внася яснота в спора за първото 
либе на Ботев, но допълва с много ценна информация сведенията за Елисавета (Ека) 
Горанова (по мъж Караминкова) – първата българка с висше образование, преводачка 
и общественичка. (бел. ред.)
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Боян Пенев. История на новата българска литература.  
Под редакцията на Борис Йоцов  

Т. I „Начало на Българското възраждане“.  
София, 1930 г.

ПРЕДГОВОР

Ученик в критическите си статии и студии на д-р К. Кръстева, в исто-
рико-литературните си изследвания на Ал. Теодоров-Балан и Ив. Д. 

Шишманов, във филологичните си анализи на Л. Милетич и Б. Цонев, 
Боян Пенев успява скоро да очертае своя лик като учен. От 1908 г., когато 
като частен доцент започва преподаванията си в Софийския универси-
тет по българска и славянски литератури, до 1927 г., когато като редовен 
професор завършва без време земния си път, той живее не само с голя-
ма любов към своята специалност, но и със смел устрем към висините 
на българската научна мисъл. Двадесет години почти разработва и чете 
курс по новата българска литература. Като знае характера и значението 
на своя труд, той не само не забравя успехите, които е направила преди 
него българската литературна история, но и полага усилия да се домогне 
към нови завоевания, да внесе в нея своя ценна дан. Той пристъпя към 
търпелива работа над документи, към издирване и събиране на материа-
ли, към самостойни проучвания, към анализ и проверка на чужди студии 
и монографии, за да се подготви за голямата задача, която си поставя – да 
напише в по-широк размах, на по-здрави научни основи, в духа и стила 
на времето си, пълна, системна история на новата българска литература. 
Задачата, колкото и смела, толкова и трудна, изискваше не само подго-
товка и дар, но и време. Защото множество въпроси чакаха както отделни 
изследвания, така и архивни осветления. Немалко приноси бяха необхо-
дими, доста научни сили трябваше да се напрегнат, преди да се пристъпи 
към творчески синтез. Боян Пенев знаеше, че не е леко за една личност да 
се справи с литературната действителност, в миналото и сегашното. Сло-
мените крила на неговия устрем говорят за трагиката на незавършеното 
дело.

И все пак, ако и незавършил напълно, неподложил на последна обра-
ботка пространния си курс върху новата българска литература, Пенев 
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завещава на поколенията ценно духовно наследство. Замислил го като 
исторически образ на литературата от Паисия до наши дни, той спира до 
Освобождението, като стига едвам до Вазова. Обгръща значи, както сам 
отбелязва, Българското възраждане. Като историк той търси и намира 
във Възраждането еволюционен процес, прилага в изследването си смис-
лено историко-генетичен метод, като се стреми да определи главните му 
фази. Затова се връща назад пред Паисия, за да проследи как се подготвя 
възраждането на българския народ. В цялата новобългарска литература 
той вижда три главни периода. Ако за последния период отделя литерату-
рата след Освобождението, то за първия изтъква времето от 1762 до 1872, 
време, според него, на национално обособяване – от Паисия до учредя-
ване на екзархията, а за втория – времето на национални борби, от 1872 
до 1878  г.1 Съобразно с тая периодизация Пенев подрежда, изяснява, 
тълкува и преценява както движенията, така и личностите. За да издири 
по-основно искрата на националното съзнание, той анализира условията 

 1 Един от въпросите, който активно занимава изследователите на Българското въз-
раждане като литературноисторически процес, е въпросът за неговата периодизация. 
Оформят се различни мнения, както за началото и за края, така и за неговата вътрешна 
периодизация. Самите възрожденци считат за начало на Възраждането 20-те години на 
XIX в. (В. Априлов, г. С. Раковски и др. ) и го свързват с редица политически, истори-
чески и културни събития: реформите на султан Махмуд II, с които се поставя начало 
на модернизационни процеси в Османската империя; гръцкото въстание и неговият 
отзвук в българските земи; активната дейност на Брашовския културен кръг, който 
променя вижданията на самите възрожденци за новобългарската просвета, ознаме-
нувана с една от най-важните възрожденски книги “Рибния буквар“ на д-р П. Берон, 
делото на Ан. Кипиловски и др.; започналата активна борба за самостоятелна българска 
църква начело с Неофит Бозвели. Сред най-ясно изразените становища за начало на 
Българското възраждане е мнението на М. Дринов, който го поставя близо век по-рано 
и го свързва с появата на “История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски. Ив. 
Шишманов и Хр. Гандев настояват за възприемане на Възраждането като колективно 
дело и търсят първите му прояви сред най-ранните сигнали за духовното пробуждане 
на българите още преди Паисий, като ги откриват в дамаскински те сборници. Исто-
рическата и литературната наука търсят общо решение на този въпрос. Мненията за 
края на Възраждането също варират между 60-те години на XIX в., когато може да се 
говори за духовно обособяване на българската нация, после до 80-те години на XIX в., 
когато реално завършват възрожденските литературни процеси, а също и до първите 
десетилетия на XX в., когато възрожденският период в Македония, Източна Тракия и 
Добруджа продължава (вж. изразените мнения на М. Арнаудов, П. Динеков, т. Жечев, Д. 
Леков; на различен периодизационен принцип е изградена четиритомната академична 
„История на българската литература“, 1962–1976).

  Уточняването на периодизацията е основополагащо за изясняването на изследователски-
те концепции на всеки от учените, проучващи българската история и култура. Б. Пенев 
разделя новобългарската литература на три главни периода: първи  – от 1762–1872; 
трети, в който поставя литературата след Освобождението; скъсява твърде много оп-
ределения като “време на национални борби“ втори период (1872–1878 г.). Възприетата 
днес периодизация на българската литература не следва предложената от Б. Пенев 
периодизационна концепция (бел. ред.).
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на духовния живот, проследява всички ония външни обстоятелства, кои-
то са съдействували за пробудата и възмогата на българския народ – от 
Търновската катастрофа през 1393 г. до края на XVIII век, а също така и 
през първата половина на XIX век. Така, той разглежда народния епос 
като израз на национално съзнание, католишката пропаганда през XVII и 
XVIII век, политическите събития, ролята на фанариотите и елинизация-
та, на Атон и мона- стирите, изобщо писмеността преди Паисия, самия 
Паисий и неговите последователи, за да стигне до началото на XIX век. 
Оттук хвърля поглед отново върху различните влияния върху българския 
духовен живот, спира се на училищата и печатниците, на първите преводи 
на евангелието и на периодичния печат, обгръща черковната борба, вник-
ва в развитието на литературните родове, очертава дейността, целите и 
идеите на ранни и късни будители. Ако представя XVII век в нашата ли-
тература чрез Петър Богдана, Петър Парчевича, Филип Станиславова и 
др., ратници на католизацията в България, то XVIII век разкрива главно 
чрез Паисия, отминем ли Йосифа Брадати и йеросхимонаха Спиридон. 
Отидем ли по-нататък, виждаме, че поставя близко до друг Софрония 
Врачански, Хаджи Йоакима Кърчовски и Кирила Пейчинович, дори и ар-
химандрит Теодосия, след това ратниците за просвета и поклонниците 
на елинската култура – П. Берон, Неофит Рилски, Райна Попович, Ема-
нуила Васкидович, Хр. Павлович, Константина Огнянович, К. Фотинов, 
Неофит Бозвели, после – Ю. Ив. Венелин и В. Априлов, проводници на 
руска култура, спира се на първите стихотворни и поети с Н. Герова и 
Д. Чинтулова, на борците за черковна и културна независимост – Нео-
фит Бозвели, г. С. Раковски, П. Р. Славейков, а през 70-те години на XIX 
век – на Каравелова, Ботева и др. Пенев не признава безлична еволюция. 
Личностите за него са предмет на основно проучване. За него те са си-
гурни показалци за развитието на литературата, най-верни изразители 
на времето, най-добри тълкуватели на националния характер. Затова е 
прониклив литературен психолог2.

 2 В основата на анализа и коментара, който Боян Пенев се старае да изгради за всеки 
автор, той поставя личността на твореца. Психологическият портрет става част от 
представянето на твореца. С него Б.Пенев допълва биографията на книжовника; до-
изяснява и концептуализира научния и художествения анализ в замислената История 
на новата българска литература. Той привежда множество факти от духовния и поли-
тическия живот на българите през различните възрожденски периоди, връща се и към 
XVII в., за да изясни максимално контекста отново с цел да уплътни психологическата 
характеристика на личностите; не само да посочи техните творчески предпочитания 
и посоки на развитие, но и да предположи причините за тях.

  Психологическият подход става интересен за младото българско литературознание – 
през 1931 г. М. Арнаудов издава „Психология на литературното творчество“. Но пър-
вият литературен историк, който последователно използва този метод на изследване 
в работата си е Б. Пенев. Още през 1906 г. пише в дневника си: „Ти искаш да проучиш 
един писател. Първото условие е да проникнеш в неговата индивидуаност... И само 
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Пристъпвайки към изпълнение на отдавна лелеяна негова мечта, на 
нескривано негово предсмъртно желание, не можем да не излезем от об-
щата му концепция за българската литература, от метода на изследването 
му, от строго определения му план. Целият му курс се разпределя от нас 
на около десет тома. За да се подготвеше за печат, трябваше да се пре-
одолее затруднението, което се криеше в обстоятелството, че лекциите 
бяха в стенограми. Благодарение на г-жа Антонина Хлебарова и на г-н Вл. 
Антонов, стенограмите бидоха разчетени, при това с похвална усърдност 
и добросъ- вестност.3 Нашата грижа бе да представим делото на Пенева 
в непорушената му цялост. Напътствуваше ни както отдавна приготве-
ното от него ръководство за студентите му Новобългарска литература, 
Конспект и библиография, така и стенографските бележки от лекциите 
му, издадени през 1922 г. от Студентското филоложко дружество в София 
мимо неговата воля. Главната ни опора обаче оставаше неговият ръкопис. 
Курса разпределихме на части, а всека част на глави, съобразно с под-
сказания в него план. За да се схванат по-добре основите, върху които 
Пенев слага своето дело, вложихме като увод в курса встъпната му лек-
ция Посоки и цели при проучване на новата ни литература.4 А за да 

ако се сродиш с неговия вътрешен мир, ако намериш основната същност на неговата 
индивидуалност, ти ще можеш да обясниш неговото творчество...“ (вж. Ив. Сарандев. 
Боян Пенев. Дневник. Спомени. София, 1973, с. 256) (бел. ред.). 

 3 Назованите по име стенографи и оценката на работата им в Предговора е професио-
нална проява на вниманието на редактора към техния труд, а също и възможност да се 
огласи този безпрецедентен случай на публикуване на томове по разчетено стенограф-
ско писмо. Освен това първо споменаване, в Послеслова на т. 1 на второто издание на 
„История на новата българска литература“ (София, 1976), И. Сарандев дава уместната 
бележка: „…стенографското писмо на Боян Пенев съществено се различава от днешния 
официален стенографски правопис, което затруднява извънредно дешифрирането му 
и в много отношения го прави недостъпно за нас“ (с. 687). По този начин той подчер-
тава огромното значение на труда на стенографите, а също и навременното решение 
на Б. Йоцов да се издадат още тогава лекциите на Б. Пенев, така ценни за българската 
литературноисторическа наука (бел. ред.).

 4  Встъпителната лекция на своя курс по българска литература Боян Пенев публикува 
първо като студия, озаглавена „Посоки и цели при проучване на новата ни литература“ 
в „Мисъл: Литературен сборник: Книга 1–2. София [б.и.], 1910, N2, с.1–32. Написан в 
ранните години на неговите професионални научни занимания, този текст респектира 
с предложената широта на изследователските подходи, с концептуалното им обвърз-
ване в единна система, която да разкрие и обясни в пълнота явленията и процесите в 
българската литература.

  В самото начало на лекцията Б. Пенев заявява намерението си да предложи по-за-
дълбочено тълкувание на факторите на литературното развитие и на художествената 
стойност на българската литература спрямо литературноисторическите и литератур-
нокритически опити, съществуващи до момента. Назряло е времето, според автора, на 
злободневните литературни спорове да се отговори с цялостно систематично изслед-
ване на предмета, което да съдържа „широк и проникновен анализ“ на литературния 
материал.

  В основата на литературния развой са „посоките и целите“, през които преминават 
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спазим връзката между отделните части при подреждането на материала, 
поставихме на всяка глава брой и наслов, изхождайки от ръкописа, гдето 
има за това точни указания. По-малките, завършени, цялостни лекции 
спазихме като единици и ги означихме като глави, а по-големите, които 
обгръщат повече теми, разчленихме на глави с наслови, както е случаят 
например с писмеността преди Паисия. Освен това, позволихме си, съ-
гласно с волята на покойния, да направим съкращения на места, гдето има 
повторения или пояснения от най-обикновен характер, гдето се дава увод 
или извод, които са се налагали на преподавателя от чисто педагогични 
съображения. Позволихме си да внесем и поправки от езиков или сти-
лов характер. За да спазим обикнатия начин при изложението у Пенева, 
проявен както в Паисий Хилендарски, София, 1918, така и в Първа бъл-
гарска повест Нещастна фамилия, София, 1929, поставихме пред всяка 
глава съществените моменти от съдържанието ѝ, а след нея – необходи-
мата библиография. За книгописните податки – не винаги подредени, не 
навсякъде в пълна подробност, не всякога подир завършена глава  – се 
водехме както от указанията в курса, така и от споменатия конспект и 
книгопис на новата българска литература, така и от Начало на Българ-
ското възраждане, София, 1919. Неведнъж прибягвахме при определяне 
на неясни и неточни места към сравнителни съпоставки, към сверки в 
каталозите на библиотеките, към справки със самите набелязани книги. 
Много от бележките, вложките и добавките, които Боян Пенев е правил 

културните движения. В лекцията изяснява също задачите и методите, които има наме-
рение да осъществи и да приложи в своята история на българската литература. Изяснява 
значението съчетаването на изследователските подходи на историята, психологията, 
социологията и филологията, за да се постигне пълнота на литературната картина. 
Разграничава литературните факти на главни и на факти с второстепенно художест-
вено значение. Но и двете групи са еднакво важни за формирането и разбирането на 
литературните процеси, които Пенев обобщава в понятието „литературна еволюция“.

  Друг подход, изложен като намерение във встъпителната лекция и последователно 
приложен в труда му, е свързан с изучаването на контекста, предпоставил създаването 
на конкретното литературно произведение, след което литературният историк обръща 
гледната точка и поставя литературното произведение в новосъздадения констекст, 
за да оцени многопосочно неговото място в художествената култура на епохата. Така 
изследователят установява връзката между културната и литературната еволюция. За 
неговите научни цели чисто естетическият анализ на произведението е непродукти-
вен. Затова обект на вниманието му стават писмени материали и извънлитературните 
жанрове – писма, спомени и друг вид ръкописи, които съдържат информация и за 
интимния свят на писателя, и за епохата. Обръща внимание на връзката между жур-
налистиката и литературната критика и художествените творби.

  Спазвайки на практика описаната в „Посоки и цели при проучване на новата ни лите-
ратура“ методика в работата си върху конкретните автори и произведения, Б. Пенев 
проследява традицията и я успоредява с новите моменти, които променят идеите, 
жанровата система, посланията и изобщо облика на новата българска литература.

  Предговорът на Б. Йоцов е израз на професионалния респект на вече изградения учен 
славист към неговия учител (бел. ред.). 
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към лекциите си с намерение да ги използува, когато пристъпи към ре-
визия на труда си, бидоха вместени, гдето е удобно, в текста, но повечето 
от тях поставихме в края на всеки том, като изтъкнахме към коя глава се 
отнасят. От тях могат да се почерпят множество допълнения, от тях може 
да се съди, как е работил Пенев и как е замислял да разработи своя курс. 
Те са от значение и за ония, които биха се заели с по-нататъшни основни 
изучвания на българската литература.

Мнозина, като хвърлят по-внимателен поглед върху делото на Боян 
Пенева, ще схванат, че в него има известна неравност, празноти, че не е 
постигната пълна съразмерност на частите, че не навсякъде то е еднакво 
по цена. Те не бива да забравят обаче, че то не биде подложено, както се 
спомена, на окончателна обработка. Някои части са по-съвършени, за-
щото Пенев е работил повече върху тях. Това особено личи там, гдето се 
говори за Паисия, Раковски, Каравелова и др.; върху някои от тях той об-
народва отделни монографии, които изцяло влизат като съставни части 
на курса. Но тоя, който знае да цени, сигурно ще види, че след Българска 
литература, Пловдив, 1896, на Ал. Теодоров-Балан, Пенев за пръв път 
прави научно обоснован опит да обгърне широко и смело новата българ-
ска литература. Предлаганата История на новата българска литерату-
ра, отразяваща единен поглед на един изследвач, на един историк с под-
готовка и дарби, има значение не само за българската научна мисъл, но и 
за българското обществено съзнание, което чрез нея би се задълбочило 
в отношението си към родното минало, би намерило за себе си не само 
познания и мъдрост, но и подбуди за устреми и надежди в утрешния ден. 
Затова и тия, които тачат всеки културен подвиг, не могат да не бъдат 
благодарни на Министерството на народното просвещение, което в ли-
цето на своя ръководител,  г. Н. Найденов5, схвана навреме значението 
на дело като История на новата българска литература и не остави да 
загине труда на един български учен, като реши да предприеме неговото 
издание.

 5 Никола Найденов (1880–1939)  – юрист, Министър на народното просвещение за два 
мандата в годините от 4.02.1926 до 15.05.1930. Освободен е от министерския пост, 
заради назначаването му като председател на НС (бел. ред.).
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Литературен глас:  
Седмичник за литература, изкуство, наука и обществени въпроси.  

Год. II, 15 март 1930, № 66, с. 5.

ВАСИЛ  ПУНДЕВ

Той бeше един от малцината, който не се осланяше само на своя дар, 
а работеше  – преднамерено, системно, смислено  – над него и над 

своята личност. Въплътена воля за труд, която не смущаваха нито тежки 
условия на живот, нито скептицизъм и отрицание, нито умора. Винаги 
към близката задача, всякога към далечния идеал. Със съзнание за дълг 
към себе си, за своето вътрешно усъвършенствувание, с чувство за свое-
то превъзходство и достойнство, със завидна енергия на духа, – той се 
наложи с име на упорит културен ратник.1 Ратник на българския дух. И 
тоя дух търсеше в творенията на българското слово. Творенията не само 
на съвременници, но и на бащи и деди. Той можеше да живее с днешната 
действителност, и същевременно и с тая, която принадлежи на историята. 
Към едната отправяше поглед на критик, а към другата – на литературен 
историк. Художникът и ученият търсеха у него своя синтез. И към сегаш-
ното, и към миналото винаги имаше будно чувство, винаги слагаше къс 
от своето сърце, страст от своя живот. При все че изглеждаше хладен, 
студен. Той обичаше творенията на своето време. И колкото повече ги 
обичаше, толкова по-строго ги ценеше. Неведнъж любовта му към бъл-
гарската художествена мисъл излагаше на изпитание критика. Не един 
път е бивал снизходителен, защото знаеше, че нашият духовен живот не 
може да ражда всякога съвършени плодове на изкуството. Към големите 
творци имаше обич, скрит възторг. В преценките си той се стараеше да 
бъде обективен, да се опира на подготовка и школуван вкус да бъде ясен, 
определен, обосновен2. Бягаше от крайното отрицание и от крайната 
възхвала. Не искаше да служи на школа, нито да създава движение и по-
сока. Излизаше от анализ, не се уповаваше на впечатленията си, когато 
пристъпваше към преценка. Ако в синтеза си беше внимателен, някъде 

 1 ратник (остар.) – деятел (бел. ред).
 2 обосновен (остар.) – обоснован  (бел. ред.). 
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дори плах, в анализа си оставаше смел. Критичната му мисъл се домог-
ваше към независимост, към особитност3. Не скриваше стремежа си да 
ревизира чужди мнения и преценки. В опитите си за характеристика на 
български писатели се стремеше да остане предимно психолог и естет. 
Един от учителите му беше Ю. Айхенвалд.4 Множеството му бележки, 
рецензии, статии и студии говорят за неговото дейно участие в потока на 
литературния ни живот. Най-ярка проява на българския дух той виждаше 
в националното ни възраждане. Подхващаше пътя на учителите си Ив. 
Д. Шишманов и Боян Пенев. Тук сякаш беше в своята стихия. Събираше 
грижливо материали – архивни, биографски, библиографски и пр. – тру-
паше с внимание и любов, системно, целесъобразно, като се стремеше да 
обедини точността на научния метод с историческата интуиция. „Добри 
Чинтулов“, „Абагар“ и „Гръцко-български паралели“ остават значителни 
ценни приноси за историята на нашата литература. Към тях бихме могли 
да посочим и неиздадените му още монографии върху Константин Огня-
нов и Григор Пърличев. Той схващаше правилно задачите на литератур-
ната история. Затова отдаваше справедливо внимание на по-малките пи-
сатели, чрез които се домогваше не само до изучването на по-големите, но 
и до възсъздаване на цялостния образ на българската литература. Навред 
изпълваше жаждата за изчерпателност, точност и критичност. Във всич-
ки негови работи се долавяше безпокойна мисъл, която търси истината, 
която се стреми към открития и завоевания. Българската литература на-
мираше в негово лице предан тълкувател, верен водач, искрен вдъхнови-
тел. Българският писател чувствуваше в делото му един от най-добрите 
си приятели. Защото поставяше пo-висши задачи, по-високи идеали. Той 
не изчерпи своята енергия, не раздаде навсякъде своята обич, не довър-
ши кръга на своето развитие. Но поискате ли да го вчлените5 в веригата 
на българската критична и научна мисъл, не можете да не му отредите 
почетно място.

 3 особитост (остар. диал.) – оригиналност (бел. ред.). 
 4 Юлий Исаевич Айхенвалд (1872–1928) – руски литературен критик, автор на фейлето-

ни в периодичния печат, преводач на Шопенхауер. Изгонен от Русия по политически 
причини, от 1922 г. живее в Берлин. Пише книги с очерци за руски и западни писатели. 
(бел. ред).

 5 вчленя (остар.) – вместя, включа (бел. ред.).
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Литературен глас:  
Седмичник за литература, изкуство, наука и обществени въпроси.  

Год. XII, 6 март 1940, № 465/466, с. 1.

ЗА ПОКОСЕНИЯ БЕЗ ВРЕМЕ ПРИЯТЕЛ1

Васил Пундев притежаваше всички качества на учен. С добра подго-
товка, широко образован, с трезва и ясна мисъл, с критичен поглед, с 

творчески дух, той твърдо и упорито навлизаше по-дълбоко в кръга на ис-
торико-литературните изследвания и даваше ценни научни завоевания. 
Трудовете, които остави, свидетелствуват не само за неговата любов към 
предмета, не само за критично овладяване на материала, но и за несъмне-
но даровита личност, с неограничени творчески възможности. С тях той 
хвърли нова светлина върху някои въпроси от старата и нова българска 
литература, изясни една или друга писателска личност, разтълкува не-
малко произведения. Той имаше чувство за отговорност, боравеше мъд-
ро с методите на историческите и литературни изследвания, проявяваше 
съзнание за мисията на призвания да бъде духовен вожд. С изненадва-
ща енергия на духа, с безгранична склонност към труд, с корава воля за 
постижения, за него нямаше непобедима спънка в живота, несъкрушима 
съпротива. Той не обичаше да почива на лаврите си. Постоянно работе-
ше над себе си и изграждаше себе си като човек, като личност. И толкова 
повече трябва да се скърби, че той си отиде рано, в разцвета на своите 
духовни сили.

Пундев беше човек с живо обществено чувство. Той не се задоволя-
ваше само с кабинета на учения. Неслучайно той беше известно време 
журналист. Неслучайно той влезе във вихъра на обществените борби. 
Предан на идеала, на който служеше безкористно и беззаветно, той не-

 1 С общо заглавие „Десетгодишнината на Васил Пундев“, в броя си от 6 март 1940 г., 
на цялата първа страница, в. „Литературен глас“ отбелязва с две статии – на Борис 
Йоцов и на Стилиян Чилингиров – десетгодишнината от убийството на Васил Пундев 
(1892–1930). И двата текста коментират огромната загуба за българската литература 
с този трагичен акт. В публикувания тук опус Борис Йоцов изгражда величествения и 
същевременно трагически образ на един от най-талантливите български литературо-
веди от първите десетилетия на ХХ век (бел. ред.).
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мареше2 за клюки и клевети, за злобните съскания на някои дребни души. 
Убеден веднъж в правотата на своето поведение, той оставаше до край 
верен на себе си. Той не беше от ония жалки и безплодни индивидуали-
сти, за които общество и народ са някакви несъществуващи, въобража-
еми величини. Предан син на своята родина, той схващаше, че трябва да 
посвети всичките си сили за нейното благополучие и величие. Участието 
му в македонската организация се налагаше от потребността му да бъде 
полезен, според силите си в едно народностно дело. И беше готов да жер-
твува научните си интереси пред повелята да изпълни своя народен дълг. 
Суетността не замъгляваше неговия поглед, манията за величие бягаше 
далече от него, скромността и честността следваха делата му. Той беше 
дълбоко убеден, че българският народ, въпреки тежките разгроми, още 
не е завършил своята мисия. Борбата за идеята трябваше да продължи – и 
той се втурна в нея с цялата страст на вдъхновения родолюбец. И жално-
то е, че той падна в тая борба не тъй, както си мечтаеше.

В упоритостта на Пундева имаше нещо трагическо. Когато някои него-
ви другари намериха за разумно да се оттеглят от борбата между ратници 
на една идея, той напротив, се увлече повече от нея, за да намери в нея 
своя гибелен край. Неведнъж той идеше при мене в славянския семинар, 
за да разменим мисли, за да му дам статия или някоя книга. И винаги все 
тръпен, все напрегнат, тревожен. И всякога му казвах да не се увлича, да се 
прибере в работната си стая, да се предаде изцяло на научните си занима-
ния. Да остави борбата на други, никога не е късно да влезе отново в нея, 
когато тя се развие в друга посока. Пундев чувствуваше правдивостта на 
моите увещания, основателността на моите молби. Но той чувствуваше и 
нещо друго – невъзможността да се върне назад, неизбежността на един 
край. Той толкова беше обладан от една стихия, че се сещаше безпомощен 
да излезе настрана от нейния устрем. И опитите за помирение оставаха 
напразни. Защото той не можеше да отстъпи от вече заета идейна пози-
ция. Не че му липсваше възможност да схване действителността на неща-
та и събитията. Природата му не му позволяваше да прави компромиси. 
Общественото чувство у него беше толкова живо, че го възпираше да пра-
ви отклонения от една или друга посока. Може би, след време, страсти-
те биха се притъпили, помирението би било възможно. И сега виждаме, 
колко излишна е била неговата жертва. Защото сигурно животът щеше да 
го извика на друг пост, отгдето3 достойно би могъл да изпълни своя дълг 
към своя народ.

 2 немаря (книж.) – нехая, пренебрегвам (бел. ред.).



565

Македонски преглед: Списание за наука, литература и културен живот.  
Год. III, 1927, № 4, с. 126–135.

М. Г. Попруженко. Синодик царя Борила  
(Български старини, кн. VIII.  

Издава Българската академия на науките).  
София, 1928, с. СLХХIХ + 96 + IV таблици, цена 159 лева1

От всички славянски страни Русия е проявила най-жив интерес към 
паметниците на старата българска писменост. В края на миналото 

столетие руски учени покрай друго обърнаха особено внимание и на си-
нодиците, най-вече откак Ф. И. Успенски изтъкна, че те са от голямо зна-
чение за историка изворовед. Мнозина ги използуваха за свои културни 
и исторически изследвания, някои пък ги подложиха на по-обстойно ли-
тературно изучване. Един от тия учени, които хвърлиха буден поглед към 
далечното минало на България, е и г. М. г. Попруженко. Покрай трудовете 
си из областта на Българското възраждане той издаде, още в началото ва 
своята учена дейност, в Одеса 1899 г., „Синодик царя Борила“ по Софий-
ски (сега наречен от него Палаузовски) препис заедно със съответния му 
гръцки текст, а по-късно, през 1907 г в Петербург „Козмы Пресвитера 
слово на еретики и поучение от божественных книг“ и то с оглед на кул-
турните сношения между България и Русия. Така той си спечели име не 
само на грижлив и внимателен издавач на стари паметници, но и на вещ 
техен тълкувател. Сега, заседнал между нас по каприз на съдбата, той се 
справя в библиотеката на М. С. Дринов с неизползувания до днес напъл-
но втори препис на цар-Бориловия синодик2, като го обнародва изцяло, 
заедно с издавания вече Палаузовски, основан се на своя стар опит и на 
хубавата възможност за ново и по-основно изследване.

 1 Рецензията е публикувана в рубрика „Рецензии и книжовни вести“ (бел. ред.).
 2 Това е известният в науката Дриновски дамаскин и синодик от края на XVI в., ръкопис 

от колекцията славянски ръкописи на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“, със сигнатура НБКМ 432, постъпил заедно с други славянски ръкописи, част 
от библиотеката на проф. Марин Дринов (бел. ред.)



566

Първият въпрос, който си поставя  г. Попруженко за разрешение, и 
то твърде основателно, това е въпросът за възникването и развитието 
на творението, защото само така може да се схване неговият смисъл (с. 
I–XI). Няма никакво съмнение, след изследванията на Петухова3 и Ус-
пенски4 и след посочванията на проф. Попруженко, че неговата родина 
е Византия, а непосредният повод – необходимостта да се защити пра-
вославната вяра срещу превратни религиозно-философски учения. Знае 
се, че църковните събори във Византия са съставяли актове за своята 
дейност, постановления за своите решения, като са били тия, които са 
проповядвали лъжливи учения, анатемосвани, а тия, които са се отличи-
ли като борци за правата вяра, – възхвалявани или възславяни с вечна 
памет. Трябва да се съгласим с Успенски, който, като ни говори за такъв 
един паметник в своите „Очерки по истории византийской образова-
ности“, Спб. 1892 г. –Ἕτερος ὅρος τῆς ἁγίας οἰκουμενικῆς ἑβδόμηςσυνόδου5 
изтъква,че тук се крие и зародишната форма на синодика (ὅρος, ἔκθεσις)6. 
До 343 г. от тия актове, „синодици“, се ползували всички, които поради 
характера на своята служба са били заставени да излязат с изобличения 
против еретиците. Те са влезли и в основата на тоя паметник, не стигнал 
до нас, който с постановление на Цариградския събор в 843 г., според А. 
А. Василев, получил особено назначение да бъде акт в спомен на възста-
новяването на православието –συνοδικόν7. Че наистина той е бил кодекс 
на православното съзнание, показва обстоятелството, че в него има сло-
ва и поучения и други от подобен род, които са подготвяли вярващия за 
борба срещу всички еретически учения. Тоя паметник с течение на годи-
ни постоянно раснал, докато чак във втората половина на XI век. получил 
завършена литературна обработка, легнала в основата, според Успенски, 
на оня гръцки текст, който става известен по преписи не късно след нея.

Естествено, справил се така с поставения въпрос, г. Попруженко прис-
тъпя към друг – как възниква българският, изобщо славянският Сино-
дик? (с. XI–XVI). Лесно е обяснимо, че синодиците („Ήставъ“,„заповý-
дь“,„изложен·е“8) са се явили в България, когато поради възникналите в нея 
религиозни и философски блуждения както във Византия е трябвало да 
се защити православието. Духовните йерарси са си служили с тях както 

 3 Петухов, Евгений В. Русская литература: Исторический обзор главнейших литературных 
явлений древнего и нового периода. Юрьев: Типография К. Маттисена, 1912. (бел. ред.)

 4 Успенский, Федор И. Очерки по истории византийской образованости. С-Пб: Типография 
В.С.Балашева, 1891 (бел. ред.)

 5 Друго постановление на Светия седми вселенски събор (грц.) – (бел.ред.)
 6 постановление, изложение (грц.) – (бел. ред.).
 7 синодик(грц.) – (бел. ред.).
 8 Трите думи, устав, заповед, изложение, в старобългарски са синоними и превод на гръц-

кото „синодик“ (бел. ред.)
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и с различни слова и поучения, каквито намираме напр. в събран·е въ не-
дэл  пръв©  поста9, за да въздават при църковни служби проклятия върху 
еретиците и възхвала до века на блaгoвеpните. В това проф. Попружен-
ко ни убеждава като посочва места от ръкопис № 289 (55) на Народна-
та библиотека10, които имат свои съответствия в посочения от Успенски 
най-стар синодик. Те са преведени от гръцки текст, което личи и в ръко-
писа. В полза на това твърдение говорят и словата на презвитер Козма 
против богомилите. В увода на неговите беседи и там, гдето се говори за 
вярата на Козма или просто за вярата, има анатеми за отклонилите се от 
истинската вяра и православната църква. Значи, и Козма е бил запознат 
с „изложенията на вярата“ от вселенските събори. Освен това в току-що 
поменатия по-горе ръкопис се намира и „уставът“ на Втория събор в Ни-
кея. Там има такива проклятия срещу иконоборците, които наподобяват 
проклятията на Козма срещу богомилите. Трудно е обаче да се определи 
точно, по какъв начин българските духовни деятели са се запознавали с 
гръцките текстове-постановления, кога последните са се появили в пре-
вод и с какви още гръцки творения са си служили за борба с еретическите 
учения. Ала като се имат предвид беседите на Козма, може да се каже със 
сигурност, че постановленията на вселенските събори са били известни 
в България не по-късно от началото на XI век, отгдето са били пренесени 
в Русия като „устави“, „синодики“ и употребявани от Църквата до XVII 
век, а по-сетне и в Сърбия. – Изводите на г. Попруженко са основателни, 
при все че по липса на документи въпросът за генезиса на синодика във 
Византия, в България и другите православни славянски земи не може да 
се изясни с пълна изчерпателност.

Как възниква Синодикът на цар Борила? Когато в 1211 г. (г. Попружен-
ко справедливо посочва тая дата, а не 1210, позовавайки се и на Василев-
ски и др.) свикал събор против еретиците в България, цар Борил заповядал 
да се преведе Синодикът („съборникъ“), който трябвало да се прочита през 
Първата неделя на светите пости. За основа на превода е послужила гръц-
ката редакция на Синодика от XII век, сиреч когато неговото развитие 
било вече завършено във Византия. Твърде оправдано е да се мисли, че 
Синодикът при още незавършена редакция се е разпространявал в Бълга-
рия и преди 1211 г. поради необходимостта да се защити православието. 
В това ни уверяват и съпоставките, които прави проф. Попруженко (с. 
XIII, между части от Синодика и Устава на вселенските събори според 
ръкописа № 289 (25) на Народната библиотека. Съвпаденията, които се 

 9 Слово за първата неделя на поста (бел. ред.)
 10 Вж. съвременното научно издание на Бориловия синодик от XIV в.: Борилов синодик: 

издание и превод /Ив. Божилов, А.Тотоманова, Ив. Билярски. [ред.кол. Татяна Сла-
вова... и др.]. София: ПАМ пъблишинг къмпани, 2010, София: Хермеспрес, Поредица 
„История и книжнина“ (бел. ред.).
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откриват в случая, между части от Синодика и части от съчинения, които 
са били в обращение до 1211 г. в България, не могат да бъдат случайни, за-
щото е безосновно да се допусне, че преводачите на Синодика са предали 
на български някои места от текста точно така, както са били те преведе-
ни по-рано. Това особено личи при анатемите и възхвалите.

Разрешил правилно въпроса в кръга на възможното фактическо изя-
снение за възникването на Бориловия синодик с оглед на литературната 
традиция у нас, авторът се спира подробно върху преводната част на два-
та негови преписа, Палаузовски и Дриновски, намиращи се в Народната 
библиотека под № 289(55), 432(634), единият от XIV, а другият от XVI век, 
като ни запознава, както е редно, с тяхната палеография и история (с. 
XV–XXIX). От сравнителното разглеждане на тия два преписа (с. XXIX–
ХLV) по съдържание, напълно се убеждаваме, че съществува зависимост 
както от гръцкия оригинал, така и помежду им. Защото и в гръцкия, и в 
славянския текст има еднакви статии както по тема така и по разработ-
ка. От така изложеното съдържание и от общата негова схема (XLV–LII), 
която дава  г. Попруженко за прегледност, ясно личи, какви въпроси са 
вълнували духовете в България през XIII и XIV век., настроенията и въз-
гледите на някои лица и съсловия, борбите, които са се водили за търсене 
на истината и правдата. Още повече, че в разглежданата преводна част 
са се вмъкнали и оригинални положения против богомилите, възслава и 
анатема на някои български дейци, йерарси и царе. Разбира се, авторът не 
подлага на обстоен разбор – философски, богословски или културноис-
торичен съдържанието на преведения дял от Синодика, защото не влиза 
в кръга на неговата непосредна задача. Ала и така, както то е изложено, 
стига за да се получи ясна представа за основния дух на Синодика, за въ-
трешния му строеж и за неговото назначение в живота.

Ала  г. Попруженко, който търси по-дълбоките връзки между двата 
преписа, не спира тук. От формалната, езикова съпоставка между двата 
текста (ХLVII–XLIX) той извежда правдиво заключение, че те са всъщност 
две копия на един и същ оригинал, и то – че Дриновският е изработен въз 
основа на Палаузовския текст. Освен това става явно, че в Дриновския 
препис при сравнение с Палаузовия има положения, 39 от 51, които са 
подложени на преработка. Как да си обясним тоя факт? На тоя въпрос 
се дава хубав отговор, като се проследява отношението на Палаузовския 
текст към съответния гръцки. Българският превод в Палаузовския пре-
пис не е напълно сполучлив, макар и почти буквален. Неговите недоста-
тъци не са могли да останат незабелязани от йерарсите на Българската 
църква, които са се ползували от него при богослужението и по чието 
разрешение той е бил в употреба. А като се знае, каква опасност се крие в 
неясния текст за правилното разбиране на вярата, трябва да се съгласим 
с г. Попруженко, че сверката и оправката на превода е била необходима.
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С право можем да се запитаме за резултатите на тази поправка 
(с. LII–LXXXVI). За да се домогне до правилно заключение, авторът 
прави отново съпоставки (LIII–LXII), но вече формални, между двата 
преписа и гръцкия оригинал. От тях се вижда, че в Дриновския текст, 
по-точен и по-хубав, има част от Палаузовския, но поправена, при веща 
сверка с гръцкия. При такова положение неясно е, как е възникнал Дри-
новският препис. Преписвачът, който  г. Попруженко очертава с доста 
примери (LXXXVIII–XCI) като нехаен, некритичен, неграмотен дори, е 
имал за предложна два преписа. Единият от тях е бил тъждествен с тоя, 
който имаме в Палаузовския препис или пък доста малко се е отличавал 
от него. Вторият е съдържал целия текст на паметника или част от него 
в преработка след сторената изправка. Това показва, заключава  г. По-
пруженко (с. ХСII), че във времето, когато е бил приготвен Дриновският 
препис, сред българското духовенство е бил в употреба такъв Синодик, 
чиято преводна част е била по-друга, по-вярна и по-хубава, отколкото в 
Синодика, дошел до нас в Палаузовския препис.

Навлизайки в най-интересната част на своето изследване,  г. По-
пруженко иска да изясни, кой и кога е извършил поменатата поправка 
(с. XCIII–XCVIII). И с право, при липса на преки податки, той се домог-
ва до странични. Трябва обаче веднага да се отбележи, че избраният от 
него път е доста сигурен и затова – така благодатен. Критичният поглед 
върху сторените поправки води към следните положения: 1. говорят за 
отлично знание на гръцкия език; 2. не са от случаен характер, а имат оп-
ределена система; 3. те се отнасят както до логическата страна на текста 
(неговата правилност, точност, ясност – словоредна и словарна), така и 
до художествената. Значи, те са били лексикални, граматически и сти-
листически (с. LIII–LXXXVI). Тъкмо тия обилни примери, които са така 
целесъобразно подбрани, подсказват, кое е лицето което е подложило на 
поправка Палаузовския текст. Още Б. М. Ляпунов недавна бе изказал мне-
ние, че в правописа на тоя текст се съзира влияние на Евтимиевата шко-
ла. Сега, благодарение на това, че г. Попруженко взема от съчиненията 
на Евтимия, положително установени за негови (Emil Kałužniacki, Werke 
des Patriarchen von Bulgarien Euthymius, Wien, 1931), множество извадки, 
които съпоставя с посочените по-горе примери, става очевидно, че на-
чалата, на които почиват извършените поправки, са прокарани систем-
но и в трудовете на търновския патриарх, великҐи хyдожникъ словýнскҐхъ 
писменъ11, както го нарича Константин Костенечки. Евтимий винаги се от-
крива със съзнателно отношение към речника на своя език. Той добре 
разграничава понятията, долавя отсенките на мисълта, при подбора на 
думи бива всякога целесъобразен, има усет за разликите в значението на 

 11 „Велик майстор на славянския език“ (стб.) (бел. ред.).
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някои гръцки глаголни форми, грижи се за „ляпотата“ на своята реч. Така 
той прави разлика в значението на думи като льсть и прэльсть, №мъ и раз-
№мъ, скотъ и животьно, пльтское и пльтное, познавает с  и раз№мэет с , архиереи 
божии и св титель божии, икона и образъи пр. Освен това, има и такива думи, 
които са заменени в Дриновския препис с други, защото не са били в духа 
на Евтимиевото стилотворно изкуство. В това ни убеждава г. Попружен-
ко, като посочва че поправката в Дриновския препис изьяснýющу жрьтвҐ 
непрýмýнное вм. изьявляваýщу в Палаузовския е станала съгласно изрази 
като изявити ересь, изявляти без№м·е. При тази тънка и трудна работа, коя-
то прави, той дохажда до заключение, че трябва да се положат на ревизия, 
макар и без посочени доказателства, някои мнения за творческата метода 
на Евтимия. Струва ни се, има основания да не се съгласява с възгледа на 
К. Радченко, изказан в „Религиозное илитературное движение в Болгарии 
в эпоху перед турецким завоеванием“ (Киев, 199312), че езикът на Евтимия 
е изкуствен, тежък, трудно разбираем. Затуй е необходимо да се изучат 
по-съществено реформите на търновския патриарх, като се подложат на 
по-дълбок анализ похватите, с които си е служил той при изправка на бо-
гослужебните книги. Ала тук неизбежно се повдига въпрос за произхода 
на тия похвати. Дали те не са заети или наподобени от гръцки писатели? 
Затова необходимо е да се изучат сравнително ония преводи на визан-
тийски творения, които били подложени от Евтимия на текстова прера-
ботка. Също така, би трябвало да се проследят по-основно изворите за 
оригиналните му трудове, най-вече гръцката житийна литература изоб-
що, която той сигурно е познавал. Разрешението на поставения по-горе 
въпрос има, разбира се, значение, когато трябва да се види, доколко той е 
самостоен в своите похвати и доколко в неговата реч се отразява самата 
му личност. При каквото и да е разрешение обаче, не може да не се приеме 
заключението на г. Попруженко, че в Дриновския текст имаме образец на 
оная редакторска дейност на Евтимия, за която говорят Сирку, Калуж-
няцки, Попов и др. и която му разнесла името и вън от неговата родина.

Към същия извод стига авторът и когато подлага на изследване ориги-
налната част на Бориловия синодик (с. СХХVIII–СХХХШ). Литературна-
та история на тоя дял, от немалко значение за културната и политическа 
история на България, не може напълно да се изясни. Кога са възникнали 
различните наслойки в него, от 1211 г. до края на XV век., е трудно да се 
определи. По тоя въпрос са се изказали още в 1899 г., когато г. Попружен-
ко издаде Бориловия синодик само по Палаузовския препис, Радченко, 
Сирку, Лавров, Златарски и др., ала все пак, за да се получи изчерпателен 
отговор, трябва основно да се осветлят редица значителни събития из 
българската история, като напр. учреждаването на Търновската патри-

 12 Правилното библиографско посочване е Киев: Корчак-Новицкий, 1898, 344+VII с.
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аршия (1232–1235), съборите при Ивана Александра, дейността на Тео-
досия Търновски и пр. Затова г. Попруженко, съгласно със своята поста-
вена задача, се стреми да намери, от какъв характер е връзката между 
двата дяла на Синодика. И тук, както и по-преди, той си служи с данни 
от историческо и филологическо естество. Като се знае назначението на 
Синодика изобщо, може да се приеме, че втората негова част е свързана 
с дейността на видните български йерарси от началото на XIII до края на 
XIV столетие, между които е и Евтимий. Оригиналният дял на Бориловия 
синодик, такъв, какъвто го имаме в Палаузовския текст, е получил одо-
брението на славния патриарх. Затова е влязъл без промени и в Дринов-
ския текст. Възгласът към Евтимия, отбелязва Г. Попруженко, напълно 
ни убеждава в правотата на тази мисъл, която той подкрепя и чрез раз-
бор на езика и стила в поменатия дял. И тук, наистина, съзираме същите 
литературни похвати, които срещаме в преводния дял на Синодика. За 
да характеризува редакторската работа над оригиналния Синодик, г.По-
пруженко, както преди, следвайки строгостта на своята филологическа 
критика, дава доста думи, взети от българския дял, които съвсем не се 
срещат в речника на Миклошича, на Востокова и на Срезневски или пък 
там имат друго гръцко значение и които не обяснени от тях с примери из 
паметниците. От списъка на български думи, дадени напоредно от Па-
лаузовския и Дриновския препис със съответствия от трудовете на Ев-
тимия и от гръцки съчинения (с. CXXXIV–CLIV) и от списъка на гръцки 
думи със съответствия от двата преписа на Синодика, а някъде и от Евти-
мия (CLIV–CLXXII), виждаме, че и тук трябва да се съзира редакторската 
работа на търновския патриарх.

При наличността на тия данни и в кръга на паметниците, с които раз-
полагаме днес, не можем да не предположим, че изправката на целия Си-
нодик е дело на Евтимия. И най-широко и разнообразно изследване сти-
ла на последния би могло само да затвърди този извод. Освен това едва 
ли някой у нас след трагичния край на България в края на XIV век би се 
заел да поправя текста на Бориловия синодик. Не може да има и сянка от 
съмнение, че цялата работа е извършена в духа и стила на Евтимиевите 
съчинения. С нея още веднъж се подчертават значителната дейност и ог-
ромното влияние на последния български патриарх.

В това се убеждаваме, ако проследим съдбата на Синодика в други сла-
вянски страни. Така не само ще се запознаем със същността на Евтими-
евото влияние, но и по-добре ще схванем литературната история на този 
паметник.

В Русия (с. XCVI1I–СХVIII) Синодикът се е разпространявал, както 
личи от трудовете на К. Т. Николски, М. Н. Горчаков и Е. В. Петухов върху 
множество преписи от руския Синодик, в две редакции. Явява се труден 
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въпрос, пред който г. Попруженко не се спира в какво отношение се нами-
рат тия две редакции към българската в преводната си част?

От съпоставките, които прави авторът между първата, по-стара ре-
дакция (Моск. синод, библ., № 667), по изданието на Петухова от 1895 г., 
не по-ранна от XV столетие, и българската по Палаузовския и Дринов-
ски препис, личи, че между тях има по форма и съдържание, с изключе-
ния от словарен характер, пълен съвпадеж. Затова трябва да отхвърлим 
мнението на К. Д. Лавров13, че първата част на Московския синодик и на 
Палаузовския са два различни превода, а да приемем заключението на г. 
Попруженко, че тя се опира на българската, че е изработена под нейно 
влияние или при нейно посредство, за което загатна и Успенски още в 
1891 г. в „Очерки по истории византийской образованости“. – По същия 
начин, чрез съпоставки (СХ–CXI) между втората редакция, отпечатана за 
пръв път в 1627 г. (Моск. синод. библ. №93) и издадена в 1893 от Успенски, 
и Палаузовския и Дриновски препис, става нагледно, че и тя, с незначи-
телни изключения, съвпада с Дриновската, която, както се посочи, била 
изработена от Евтимия.

Как е бил изготвен текстът на тия два руски Синодика и как да се обясни 
тяхната зависимост от българския? От издирванията се вижда, че когато 
възниква втората руска редакция, в Русия вече била в обръщение първа-
та. Затова справедливо е да се предполага, че върху втората е упражнено 
влияние от страна из тия славянски преводи, които са били в употреба 
преди първата, защото съставителят ѝ не е могъл да не се интересува от 
направеното по-рано в същата област. По какъв начин идва това влияние, 
чрез по-стария ли текст, или направо е минало върху по-новия  – това 
би могло да се установи чрез сравнително разглеждане на Киевския и 
Московския текст, което авторът няма възможност, за съжаление, да на-
прави. Такова разглеждане би дало възможност да се разберат по-добре 
похватите, с които са се създали през XVII век. текстовете на богослужеб-
ните книги в Руската църква чрез посредството на българските, а и връз-
ката на тия текстове с литературната дейност на Евтимия. За да хвърли 
повече светлина върху тия отношения, г. Попруженко уместно прибягва 
към исторически справки. Знае се, че Киприан митрополит „всея рyси14“, 
за когото е установено от изследвачи като Сирку, Попов, Цамблак и др., 
че е българин, е хранил особена почит към Евтимия, свýтило болгарскихъ 
странъ15. Знае се също така, че той познава Евтимия още в 1379 г., когато 
бил в Атон, че като киевски архипастир, на път за Цариград, прави посе-

 13 Пьотр Алексеевич Лавров (1856–1929) – руски филолог славист. Той е автор на книгата 
„Обзор звуковых и формальных особенностей болгарского ясыка“ (Москва, 1893) и 
вероятно в своя коментар Б. Йоцов има предвид изразеното в нея мнение (бел. ред.).

 14 на цяла Русия (бел. ред.).
 15 светило на Българската земя (бел. ред.).
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щение на учителя в Търново, та трябва да се предполага с право, че той се 
е съобразявал в грижите си за устройството на Руската църква с дейност-
та на последния. След 1395 г. в грамотата си до пъсковското16 духовенство 
той съобщава, „истински синодик“, „правҐи царегородскҐи17“ който се чете 
и в „Св. София“. Разбира се, той е пратил за употреба не гръцки, а славян-
ски преведен текст с вложки, които били необходими за Руската църква. 
Значи, по указанието на Киприан бил приготвен текст на руски Синодик. 
Обстоятелството, че тоя паметник се явява при Киприана, потвърждава, 
че най-старият текст на руския Синодик е дошелдо насвръкописъ от XV 
век. Киевският митрополит е имал сигурно гръцки оригинал, но той без 
съмнение, мисли г. Поруженко, е знаял и славянския текст на Евтимия. 
Времето, когато той е пратил посланието си, 1395. г., съвпада с времето, 
когато творенията на Евтимия е трябвало да се разпространяват и в дру-
ги православни страни. И Соболевски предполага (Журнал Мин. Народ. 
Просвещение, 1895, №7), че текстът на първата редакция по език е сред-
нобългарски, пообрусел18, и че Синодикът от България е бил занесен в 
Русия, сиреч на Киприана, във втората половина на XIV век. Може да се 
предположи, че на руските йерарси е бил известен българският Синодик 
от рода на Палаузовския препис в началото на XIV век, и именно него 
Киприан заменил с нов, по който трябвало да се знае „какъ православныхъ 
царе поминати и живҐхъ, также и кн зеи великихъ“19. А тоя „истински“ Сино-
дик е получен от България, Дриновския тип, поправен и одобрен от Ев-
тимия. Както се вижда, г. Попруженко се стреми по косвен път да докаже 
влиянието на Евтимия върху изработката на руския Синодик. Важното за 
нас обаче е, че в Русия се явява по разпореждане на Киприана изправен 
и наново прередактиран превод на преводния дял от Синодика в края на 
XIV век., защото това показва, че наистина изправителната работа над 
Палаузовския текст, чиито резултати намираме в Дриновския, не е на-
правена след Евтимия. Тоя факт засиля в значителна степен заключение-
то, че тя е сторена от търновския патриарх.

Проследил така успешно съдбата на българския Синодик в Русия, г. По-
пруженко я проследява по същия начин и в Сърбия (с. СХVIII–СХХХIII). 
Понеже в сръбската писменост има два рcкописа на Синодика (едини-
ят по препис от XIV век., издаден от Н. Ружичич през 1898 в Споменик, 
XXXI. др. разред 29, а другият в сборник от XV в., обнародван от Люба 
Стоянович по копие от Пърлинчевича, пак там, LVI, др. разред 48), това 
дало основание на автора да проследи техните взаимни отношения с ог-

 16 псковското духовенство, духовенството на град Псков в Северозападна Русия (бел. ред.).
 17 истински цариградски (бел. ред.).
 18 пообрусеть (рус.) – русифицирам се [малко, в някаква степен]  (бел. ред.).
 19 Как да се поменават православните царе, и мъртвите, и живите, а също и великите князе 

(бел. ред.).
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лед на българския паметник. И наистина, неговата работа и тук дава нови 
разкрития. Явно е от направените сравнения между Ружичевишкия и Па-
лаузовския текст, че първият е съставен въз основа на гръцкия при по-
срeдството на последния. Я при текстово сравнение на тия два преписа с 
Дриновския виждаме, че първоначалният сръбски текст е бил подложен 
на поправка, и то в същия дух, в който е била изработена и българската 
редакция. С примери като плътное съмотрен·е – пльтско¬ смотрен¶е; на твои 
wбразь – на тво© икона; арЃхи¶ерэwмъ бож¶имь – стиЃтелемь бож·имъ наистина се 
изтъква Евтимиево влияние. А то се подкрепя от историко-литературни 
свидетелства. Като се знае, че влиянието на Евтимия и школата му върху 
сръбската писменост е почнало още преди неговата смърт, както показва 
Сирку20 в „Очерки из истории литературных сношений болгар и сербов“, 
Спб. 1991, а също така, че неговите литературни похвати, напътствия 
и указания могат да се доловят в редица паметници от времето, когато 
Константин Костенечки се установил в Сърбия, г. Попруженко мисли, и 
не без основание, че е възможно да е бил пренесен и в тая славянска стра-
на и изправеният от търновския патриарх текст на българския Синодик. 
В такъв случай думите на К. Костенечки добиват особено значение:

въ тръновскҐa странаa писмена погҐбла бҐла с№ть, ньцЃрь и патр·архь 
просвэтише, и зри, колико блЃосим сътворише, яко не тъкмо тэга или 
сию wбласть, нь, сажден·е иa и wснован·е въсегда и даже и до ниЃя и 
wкрTђтнаа црTђтв·а просвэщаеть...21.

Присъединявайки към своето изследване самия Бориловсинодик 
(с. 1–96+4 таблици) напоредно по двата, известни до сега, преписа, трябва 
да се отбележи, че г. М. Г. Попруженко е проявил изобщо не само усърдна 
вещина, но и грижлива текстоведна критичност и в старанието си да по-
стигне най-възможната точност, и в сравнителните указания и съпостав-
ки, български и гръцки, и в посочванията на цитати из Св. Писание, и в 
необходимите палеографски бележки. Така той принася немалка полза на 
българската култура, не само защото издава ценен и значителен паметник 

 20 Полихроний Агапиевич Сырку (1835–1905) – руски учен езиковед, славист, палеограф. 
През 1877 г. публикува на руски език „Житие и страдания..“ на Софроний Врачански. В 
периода 09.1878–09. 1879 г. пътува в Княжество България и Източна Румелия, открива 
много старобългарски ръкописи, запознава се с отец Неофит Рилски в Рилския манастир. 
Колекцията му от славянски ръкописи се пази в Ръкописния отдел на РАН (бел. ред.).

 21 „Защото и в търновските краища писмената бяха така погубени, но царят и патриархът 
ги просветиха. И виж какво голямо добро сториха с това, защото не само тогава и само 
своята област просветиха, тъй като насаденото и основаното от тях е вечно и дори и 
днес просвещава околните царства.“ (превод Анна-Мария Тотоманова, Константин 
Костенечки. Съчинения. Сказание за буквите. Житие на Стефан Лазаревич. София, 
1993) (бел. ред.).



575

из нашата стара книжнина, като го прави достъпен за по-специални ис-
торически, филологически и богословско-философски проучвания, кои-
то биха разкрили някои страници от тъмното минало на България, но и 
затова, защото сам със своето добросъвестно, с упорит труд постигнато 
изследване хвърля светлина върху него като ни запознава съссъдържа-
нието му, духа му, с неговия смисъл, с неговата история и съдба. Освен 
това, засягайки и поставяйки различни въпроси, той изяснява, което е от 
особено значение, както заделото на Евтимия, свързано с литературните 
похвати и вкусове на времето и школата му, така и с неговата личност. Ето 
защо той дава плодоносни указания за пътя, по който трябва да се изучат 
и други паметници на старата ни литература изобщо и по-ограничено, 
как да се домогнем до мирогледа и личността на големите наши писатели 
чрез по-обстойно изучване, филологическо, естетическо и психологиче-
ско, на езика и стила им. Тъй г. Попруженко постъпя, макар и в ограниче-
ни размери съобразно с дадения му материал, с похватите и средствата на 
модерен литературен историк, който иска да разкрие, излизайки от раз-
лични предпоставки, едно творение както от историко-генетично, така и 
от психо-социологично и сравнително-формалистично гледище.
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Мир: Орган на народната партия,  
Год. XXXV, 23 декември 1929, № 8842, с. 3.

ЕДНА ЦЕННА КНИГА  
ВЪРХУ БЪЛГАРСКОТО МИНАЛО

Д-р Петър Ников – професор в университета.  
Възраждане на българския народ.  

Църковно-национални борби и постижения.  
Изд. Страшимир Славчев,  

София, 1929 год. с. XI +351, цена 100 лева

Усилията на наши и чужди учени въ областта на историческата наука 
от петдесет години насам дадоха богата жътва. На тия усилия дължим 

днес, покрай другото, архивни издирвания, критично издадени преписки 
и мемоари, множество ценни статии, студии и монографии върху Бъл-
гарското национално възраждане. На тях дължим и оная обилна светли-
на, която се хвърля върху движението за българска духовна независимост 
така, че нам то е познато в неговите главни моменти, в неговите главни 
личности, в съществените му посоки и резултати. И при все това, отдав-
на се налагаше нов поглед върху борбата за национална църква, като се 
използуват нови документи, нови издирвания, нови архивни материали, 
като се подложат на преценка и ревизия застарели мнения и схващания, 
като се обгърне целият въпрос във всичката му цялост и сложности, за да 
се даде синтетична, широка и вярна картина на движението, което изво-
юва правото на нашия народ за самостойно съществуване. С тая трудна, 
но смела задача се е заел г-н Петър Ников, намерил за горния свой труд в 
лицето на г. Страшимир Славчева ценен помощник, едничкият наш изда-
тел, който прави опит, доста сериозен и похвален, да хвърли мост от ра-
ботната стая на учения до простата хижа на скромния труженик в живота.

Господин Ников, добре познат със своите ценни изследвания върху 
тъмните страници от нашето минало, сега се спира зорко върху един мо-
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мент от нашата нова история, ръководен от дълга на учения към истината 
и от любовта на нравствено възвисения българин към своя род. Оттук 
се определя и външният вид на неговото дело. Сложено върху сигурни, 
грижливо проверени податки, за което говори обширният, разноезични-
ят книгопис в края, освободено в текста от критичния апарат и облекчено 
и изяснено в изложението, то леко може да си проправи път до просвете-
ната народна маса. Така, покрай своето научно предназначение, то има и 
определена социална мисия: да отвори погледа на българското образова-
но общество, като му посочи една светла страница от миналото на народа, 
особено сега – след кървав национален громол и горчива покруса1, като 
му даде възможност да осъзнае част от своя исторически път, за да закре-
пи вярата му в утрешния ден. Пред благородните устреми на г. Никова не 
можем да не се замислим. В дните на национални изпитания българският 
учен не забравя, че е син на своя народ, че трябва да хвърли слово на вяра 
и надежда в неговата душа.

Трудът на г. Никова, схване ли се в кръга на неговата обща концепция, 
която мъчно може да бъде засегната от стрелата на критиката, определя 
сам своята цена. За г. Никова, и с пълно право, няма „църковен въпрос“, 
„църковна разпра“, а има национално-църковно движение, комплекс от 
въпроси, които са вълнували живо повече от половин век българския дух. 
Това движение той не схваща ограничено изолирано, а като момент от 
нашето национално Възраждане. Само така за него то добива определен 
и дълбок смисъл. Излязъл от такова становище, той си поставя задача да 
проследи началото, развоя и венеца на борбата за самостойна българска 
църква, като разкрие исторически обяснена нейната прагматика  – по-
литическа, стопанска и културна. Пръв той преднамерено се стреми да 
изложи тази борба в балканско и европейско осветление като я свърже с 
общи идейни движения в чужбина и със задкулисните игри на политиче-
ската мисъл в Европа и на Балкана. В духа на своя общ замисъл, г. Ников е 
поставил ясен и смислен наслов на своята книга.

Проследим ли изпълнението на работата, лесно ще можем да доловим 
нейния вътрешен ритъм. „Етапната“ метода на г. Никова при разкрива-
не на историческия процес е напълно оправдана. Може само да се спори 

 1 Вероятно в коментара си Б. Йоцов има предвид обидния и с тежки клаузи за България 
Ньойски договор. Той е подписан през 1919 г., но в годината на излизането на книгата на 
П. Ников (1929) българското общество – чрез множество протестни демонстрации по 
повод 10-годишнината от договора – изразява своето недоволство. Високата оценка, която 
дава Б. Йоцов на изследването на П. Ников, се основава както на значението на книгата за 
българската култура, така и на преценката му за политическата ѝ актуалност. Според него, 
посочвайки вътрешните двигатели и мотиви на борбата за духовна свобода с постигната 
независима Българска екзархия, П. Ников разкрива устойчивата сила на народния дух, в 
която българското общество може да съзре надежда за бъдещето (бел. ред.).



578

върху някои подробности в проследяването на развойната линия. Требва 
да поздравим автора за щастливата мисъл да намери скъсаната от дните 
на тежкото робство нишка между църквата на стара и нова България, да 
потърси предпоставките на българския църковно-национален въпрос 
от времето на търновската катастрофа до Паисия и Софрония, да свър-
же първите зари на Възраждането с идеята за национална църква. От 
1820 г., когато се дава във Враца първият сигнал за борба срещу гръц-
кото духовенство, до 1872  г., когато се учредява Българска независи-
ма екзархия, г. Ников включва искане за българска църква (1820–1850), 
начало (1850–1860), подем (1860–1866), решителни усилия (1866–1870) и 
край (1870– 1872) на борбата за нея. Обикновено се приема, че борбата за 
духовна независимост начева още през 30-те години на миналия век. На-
чалото на борбата у г. Никова се слага след смъртта на Неофита Бозвели, 
сиреч от оня момент, когато движението обхваща всички части на бъл-
гарската родина – Мизия, Тракия и Македония. Наистина, тогава започва 
националната борба. Затуй и г. Ников грижливо проследява развитието 
на борбата в по-големите селища на страната, както и развоя на идеята за 
независима църква. Подробностите тук имат цена и значение, защото са 
обединени от една ръководна мисъл. Но тъкмо тук, освобождавайки се 
от изкушението да хвърля по-чести погледи върху началото и развитието 
на идеята за политическа независимост, той се увлича от крилатия полет 
на движението, като винаги се стреми, да преодолее трудности, произ-
тичащи от самия характер на работата – да синтезира идеите и волята 
на личността с нагона и настроенията на масата. Подхванал делото си в 
широки рамки, целейки общ образ с проследени в генетична връзка от-
делни моменти от неравния поток на идеите и събитията, той поставя 
личностите чрез движението, а не движението чрез тия личности. Исто-
рическият индивидуализъм на г. Никова е умерен. Тук именно се крие и 
правилната преценка върху значението както на самата борба, така и на 
последиците от нея: за пръв път, след петвековно робство, българският 
народ се изявява пред света като самостойна национална единица, духов-
но обединен – във всички краища на своята земя, с една воля и с един иде-
ал, като организирана сила в своята църква. Така в 1872 г., мисли г. Ников, 
завършва периодът на нашето Възраждане. Бихме добавили ние – сваля 
се от плещите на народа духовното иго, постига се духовно освобождение. 
Защото само възроден народ, какъвто е българският народ след Кримска-
та война, може да води борба за своята духовна и политическа свобода.

Замислил труда си правдиво и изпълнил го в кръга и стила на наши-
те дни, когато архивите, домашни и чужди, още не са разкрили напълно 
своите тайни, в свежи линии и краски, с упорита воля за добросъвест-
ност, системност и прегледност, с критично използуван научен метод, в 
духа на предпоставено идеалистично разбиране на историята,  г. Петър 
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Ников затвърждава у нас убеждението, че борбата за независима черква е 
преди всичко културна революция, че в корените на тая революция гори 
войната между гърци и българи, между славизъм и елинизъм, обновена 
е сякаш оная война, която се води в средните векове у нас срещу визан-
тинизма – борба за самосъхранение и индивидуализация на българското 
национално самосъзнание. Като апология на това самосъзнание трудът 
на г. Никова може само да бъде поздравен. И то с пожелание – да намери 
сърдечен прием във всяка българска къща, за да напомня със своите свет-
ли страници за хероизма на нашите деди и за позора – на нашето време.
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Отец Паисий: Обществено-културно-политическо списание,  
Год. III, 1930, № 11, с. 163–169.

КОПИЕНОСЕЦ  
НА БОЖЕСТВЕНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ?

Макдъф1. Чий е Ботев?  
Нравственият лик на тая зловеща личност.  

Ботев или Левски е хероят на България? София, 1929

Хероят на „Радецки“ и на „Вола“ неведнъж е бивал знаме. И на лич-
ности, и на групи, и на партии. И немалко страници са написани за 

него – у нас и в чужбина, с чувство на почуда и възторг. И днес Бълга-
рия чрез своята младеж му прави всяка година поклон във Вратца2, как-
то на никой свой син. При все че Захарий Стоянов, един от неговите 
сподвижници, го представи в биографията си за него в твърде странна 
светлина като личност. От тоя възторг се опитва да отклони българ-
ското общество Иван Вазов още в 1891  г. в студията си за Ботевите 
поетически творби („Денница“, II, кн. 6–10), като подчертава в „Молит-
ва“ недостойно отношение към православната религия. Тук подкрепят 
Вазова Ст. Заимов (Мсб. I. 1888, с. 251) и Д. Т. Страшимиров (Христо Бо-
тев, критически опит, Пловдив, 1897, с. 278), макар и да се отнася кри-
тично към неговата преценка. Опит, вече решителен, за устреляване на 
Ботева не толкова като личност, а като поет, прави по-късно Пенчо Сла-
вейков („Знаме“, III, 1897, бр. 33, 37). В рецензията си за книгата на Д. Т. 
Страшимирова върху Ботева, той изказва мнения и преценки, които на 
времето си будят остри възражения (срв. напр. у Йордан Маринополски. 
Критици, Търново, 1910). Славейков не е съгласен със Страшимирова, 
че Ботев е народен поет, че изяснява душата на своя народ. Ботев, който 

 1 Авторът на текста, който поражда полемичната реакция на Борис Йоцов, е Петър 
Наумов (бел. ред.)

 2 Вратца – старото име на град Враца (бел ред.).
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със стихотворения като „Борба“ и „Молитва“ се „гаври“ с най-интимни-
те чувства на народа, черпи от извора на „хайдушко-бунтовническата“ и 
„абстрактната анархическа мисъл“. Той не е схванал съществените особе-
ности на народностния характер – любов към труда, култ на семейното 
огнище, наивен пантеизъм. Колкото и да е строг Славейков – нарича Бо-
тева отстъпник от народа, – той все пак е въздържан и смислен. Бидейки 
сам културен тип той не е във възторг изобщо от онова движение преди 
Освобождението, което иска с меч и бунт да сломи гнета на Турция. Ос-
вен това, изхождайки от възгледите си за националното в поезията, той 
посочва за образец на народен поет своя баща П. Р. Славейков.

Ето сега, в наши дни, излиза неизвестен син на българската земя, кой-
то, верен на една нравствено-религиозна или черковно-верска отправна 
точка, предприема, за пръв път у нас, хероичен щурм колкото срещу ве-
личието на Ботева, толкова и срещу очарованието му върху българската 
младеж, с умисъл да развенчае Ботева – не само като национален херой, а 
и като личност, революционен деец и поет, като издигне в съзнанието на 
своите сънародници светлия образ на Левски. Незнайният автор неслу-
чайно се крие зад името на един от Шекспировите херои – Макдъф! Той се 
чувствува призван да издигне меча на правдата, за да съкруши кървавия 
образ на нашата действителност – Макбет! Оттук се изяснява преценка-
та му върху живота, делото и личността на Ботева, а също и основният 
тон на неговата книга. Той не е историк – и няма чувство за прагматич-
ния развой на събитията; той не е литературен и културен историк, за да 
може вярно да тълкува и правилно да преценява дела и личности; той не 
е и философ на историята, за да схване скрития смисъл в ритъма на един 
минал живот; той е български гражданин, замислен над съдбата на своя-
та родина, огорчен от българската действителност, от нашия културен 
порядък – и иска да изрази своята горест и да издигне глас на истина и 
правда. Той обаче се открива жертва на своята предвзета мисъл, на своя 
недостатъчно дисциплиниран темперамент. Без да издава определена ли-
тературна култура, без да познава методите на едно изследване, което би 
искало да бъде от сериозен характер, без да е събрал необходими матери-
али и податки за осветление на тезата си, той се заема със задача колко-
то трудна, толкова и отговорна. Стига само да посочим, че черпи извори 
само от Захария Стоянов, към който се отнася с насмешка дори и Пенчо 
Славейков, за да се види, колко едностранчиво е погледнал той на своя 
труд. Който иска да се домогне до истината, трябва да търси извори вред, 
да се отнася критично към тях, да подлага материала под строг научен 
апарат, като заглуши в себе си наивната самоувереност в своята справед-
ливост и безпогрешна мисъл. Литературата върху Ботева е толкова обил-
на, а авторът не се е погрижил да я проучи, за да може да сложи делото си 
на непорушими основи. А българската критична мисъл е установила, че 
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най-ненадежден биограф на Ботева е Захарий Стоянов. Друг извор, от 
който черпи – това е Никола Кючуков от Сливен! А не знае, че мнозина от 
Ботевите другари или съчиняват, или съзнателно заблуждават. Ето, сами-
ят метод на работата подсказва, че пътят, по който Макдъф е тръгнал да 
търси истината, е погрешен и злочест. От друга страна, Макдъф дори не 
използува критично ония податки, които му предлага Захарий Стоянов, а 
ги подчинява насилно на своята предвзета концепция. Той не умее да из-
ползува и творенията на поета, за да постигне правилен тълмеж3 – идеен, 
нравствен, психологичен. Дори и когато цитува, той е или преднамерен 
или небрежен. Затова и заключенията му обикновено са или прибързани, 
необосновани, или са погрешни и безсмислени. А много често и смешни.

Проследявайки живота на Ботева по Захария Стоянов, Макдъф изяснява 
личността му, относбата4 му към българското освободително дело и неговите 
главни представители, към религията и по-определено – към православието, 
но същевременно и поставя въпроси, на места уместни и оправдани, без да 
може да им даде по-широка и дълбока трактовка.

Преди всичко той много своеобразно и погрешно тълкува Ботева като 
личност. Той го взема първоначално като биологичен факт, метафизира 
обаче – и вижда в него някакво тъмно начало, отрицание на всяка по-ви-
сша добродетел. През целия си живот Ботев не може да се освободи от 
„тъмни необуздани животински нагони“ (с.12), от „зловещ хормон, от 
който е била преситена неговата кръв“ (с.11), от „тъмно, худо5 начало, бу-
шувало в неговата кръв“, от „някакъв бяс“ (с. 27), от проклятието на своя 
род изобщо: Готов е да го мисли за патологичен феномен. Нечист е бил 
зародишът му, нечиста е била кръвта му, нечист е бил и животът му – иска 
да каже чистият и нравствено-възвишеният Макдъф! От тая нечиста 
кръв той обяснява и постъпките му – убивал турци, трепел българи, под-
сторвал някого да убива Каравелова, дори имал пръст – чрез Д. Попова и 
Д. Общи – в трагичния край на Левски. Макдъф не иска да знае че бащата 
и майката на Ботева са били съвършено здрави (даскал Ботьо е боледувал, 
но болестта му не е била от такова естество, че да оправдае гледище за 
патологичен корен!), братята – също, единствената му дъщеря, Иванка, 
е имала прекрасен духовен строй. А и сам Ботев има бодра кръв, здрав 
дух, свежа мисъл. Где са тогава доказателствата за тъмното наследствено 
проклятие? Не бива само да гадаем и предполагаме и да внушаваме, че за-
блужденията на безкритичната ни мисъл със светата истина! Няма нищо 
по-лесно да обвиняваш. А да обвиниш, без основание, и най-обикновения 
човек, е грях. А какво да кажем за оня, който изживява дълбоко трагизма 

 3 тълмеж (остар.) – тълкувание, обяснение  (бел. ред.).
 4 относба (остар.) – отношение  (бел. ред.).
 5 худо (остар. диал) – зло  (бел. ред.).
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на своето племе? – Разбира се, постъпки и дела на една личност могат 
да се видят в истинската им светлина, излезе ли се от темперамента ѝ. А 
тръгнеше ли се по посока на тази мисъл, би се стигнало не само до мъдро 
изяснение, но и до още по- мъдро извинение. Ако знаеше Макдъф, че Бо-
тев зависи в мисъл и дело от своята емоционална природа, от своето сър-
це, би могъл да си обясни погледа му към българската робска действител-
ност и да схване защо става „демон“ на отрицанието и разрушението. А 
ако можеше да съди исторически, би се позамислил върху връзката меж-
ду всеки индивид и неговата среда. Като казва, че синът на калоферския 
учител е създание на „страшната и черна руска душа“, която така жестоко 
ненавижда, не чувствува ли, че трябва да произнесе прошката на истори-
ческата мъдрост? По-нататък, ако излезеше от трагизма в противоречие-
то между идеал и действителност, който тресе Ботевата душа, сигурно би 
намерил най-благородни корени на оная ненавист и злоба, която толкова 
много тревожи неговото християнско просветено смирение. Кроткият 
Исус не дигна ли бич на свещен гняв срещу търгашите пред храма Божий ? 
Фридрих Ницше в любовта си към един велик идеал не презря ли човека, 
своя брат по съдба. И все пак никой не почерпи право от своята дързост 
да петни личността на гордия философ, който в борбата си за свръхчовека 
отрече християнския мироглед на смирението и отрицанието на живота. 
Пенчо Славейков, който съвсем не носи сатанинска душа на разрушител, 
сам говори за свещената злоба като белег на силните духом. Можеш да не 
търпиш известен темперамент, бидейки чужд на твоя, оправдано е да не 
одобряваш мисли и идеи, които не са в съгласие с твоите; имаш основа-
ние да не понасяш един идеал, защото е чужд на духовната ти природа – 
но нямаш право да бъдеш в преценката си пристрастен, а още повече – да 
отричаш нравствените достойнства на човека!

Доколко Макдъф е станал жертва на своята идеология на девственост-
та и смирението личи от дадения в книгата му образ на Ботева като деец 
на българската освободителна революция. Според него Ботев е словобо-
рец, книжен бунтар, бягащ от подвиг и смърт. Походът му през 1876. г. е 
наложен, предизвикан от други, той е требвало да се подчини на неумо-
лимата си съдба, която е искала да го накаже, заради неговата игра с едно 
скъпо дело. Тук този, който се чувствува призван свише да изрече спра-
ведлива присъда на нашето време, е крайно недобросъвестен и безсмис-
лен. Неговият необуздан език издава ненавист и презрение, състояния, 
които безмилостно поругава у Ботева. Ботев е „панаирджийски глинен 
великан“ и „тилов герой“ (с. 4), който в живота си е искал „да изглежда 
голям и надут човек, каквито са въобще генералите“ (с. 14). „герой-де-
кламатор“ (с. 22) „с бомбастичен и кух героизъм, по арменски маниер“ (с. 
15), „хлипащ поплювко“ (с. 73) „лицемерен хайдутин“ (с. 27) „вероломен 
грандоман“ (с. 77) с „диктаторски планове“ (с. 30), „гениален престъпник“ 
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(с. 26), „дезертьор“ (с. 57) и егоист-страхливец“ (с.76), който „мотивира 
своя страх за борба с турчина с диверсии за борба с нещастните селски 
попове и чорбаджии“ (с. 20), артист, „гьозбояджия“6 (с. 42) който с коме-
дията на „Вола“ заграбва славата на национален херой! Главната задача на 
Макдъфа е да анализира така обстоятелствата и събитията, че да опра-
вдае своите обвинения. Ботев приказва за революция от 1868. г., а решава 
да пристъпи към революционен акт – едва през 1876. г., и то защото му 
налагат ония, които са били решени да се самопожертвува. Когато други 
минават Дунава, той се крие в „скутите на милата си булчица“ (с. 58). Така 
ако се съди, ще трябва да наречем „тилов герой“ и Раковски, идеолога на 
българското революционно движение, и Каравелова, чиято „Свобода“ и 
„Независимост“ са били знаме на кървав хайдушки идеал. Не бива да се 
забравя, че обществените или национални деятели могат да се сведат към 
три основни типа – идеолог, популяризатор, практически изпълнител. Да 
имаш идея и да поискаш да я осъществиш на всека цена – това зависи от 
природата ти. Ако си въплътена воля, никога няма да останеш доволен 
от своите идеи, колкото и хубави да са те. Има люде които могат само да 
теоретизуват, да бъдат неизчерпаем извор на идеи, да чертаят планове и 
програми, да създават движения без да бъдат активни в живота. Други ще 
приемат от тях духовното им богатство, ще го разнесат като благодатно 
семе сред масите, а трети, които са склонни да осъществят своето битие 
в дело, ще се предадат на жива практическа дейност. Не бива да отричаме 
едни, за да възвеличим други. За общото духовно развитие всички имат 
своя дял на заслуга. В зависимост от индивидуалната мощ на всеки един 
историята произнася сравнителна или абсолютна преценка. Нима ако Бо-
тев не бе минал Дунава, както не го минаваха Раковски и Каравелов, той 
би бил отминат от времето като незначителна личност? Той е революцио-
низирал българското съзнание във важен момент от неговото развитие, 
в една или друга посока, и оттук трябва да се изхожда, когато се чертае 
неговият историчен образ. Можете да не бъдете съгласен с крайните 
убеждения, с евангелието на революцията изобщо, бидейки поклонник 
на идеята, че културният път е най-близкият, който води към изпълнение 
на висш национален идеал, и все пак, имате ли чувство за отговорност 
в присъдите си, не бихте смогнали да намерите в себе си основания да 
отречете неговото историческо значение. Ботев отразява нов момент в 
развоя на българската революционна мисъл. И ако има свада между него 
и Каравелова, тя не се дължи само на темперамент, на тактика и концеп-
ции, но и на идеи. Развоят на революционното движение, което изнася 
националния въпрос пред съвестта на Европа, неминуемо трябаше да 
доведе до стълкновение между две концепции. Руският анархокомуни-

 6 гьозбояджия (остар. диал.) – фокусник, шарлатанин  (бел. ред.).
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зъм остава съвършено чужд на Каравелова. И ако Ботев се бори до вземе 
първенство в ръководството на революционното дело, това не се дължи 
на мания за всевластие, но от присъщата на всеки деец да наложи свое-
то разбиране. Тук може да има грешки. Няма личност, жива, творческа 
личност, която да не е грешила. От качеството на грешките, от техните 
основания, и от последиците, които пораждат, историята оправдава или 
осъжда, възвеличава или унищожава. Грешки в мисли и деяния, сурови 
жестове и жестоки думи в раздразнение и разгар на борба не са показал-
ци за издирване на цялостен нравствен лик. Изправен пред историята, 
Ботев няма грешки, каквито иска да му припише Макдъф, грешки, които 
биха го обезценили като личност. Както когато се преценява творческата 
мощ на един поет се съди от най-хубавите негови създания, тъй и при 
преценка на нравствената мощ не бива да се дава тежест на незначителни 
недостатки, а на най-възвишените дела. Пък най-после, знае се, малцина 
ли са, които правят една единствена трагична грешка в живота, и въпреки 
всичко, остават велики нравствени личности? Нима хероите с трагична 
смърт не се обезсмъртяват с трагична грешка? Макдъф безосновно вини 
Ботева, че пожертвувал своята чета, за да насити своята грандомания, за 
да не даде първенство на Никола Войновски! Какво да кажем тогава за 
дейците на Априлското въстание? И не е ли жертва сам Ботев на своя 
темперамент, на своята идеология, на българската действителност? Със 
своето безволие и със своята непроницателност погубил Вратца, проспал 
възможността да изнесе българския въпрос пред света чрез един бунт в 
Западна България, проиграл съдбата на българското племе! Така може да 
говори оня, който не знае фактите и тяхната цена, който няма критично 
възвисена историческа мисъл, който иска да голослови само на приуми-
ца! Бихме отишли твърде далеч, ако се заемем да опровергаваме всека 
безсмислица, дори и тогава, когато тя се задушава в мрежа от противоре-
чия. Ще кажем само, че и критиката, която прави на Ботевия боен план е 
твърде произволна и необоснована.

За да бъде така несправедлив към Ботева, Макдъф изхожда главно от 
неговия поглед към религията, по-определено – към християнството. Бо-
тев и Исус! Ето една тема за разискване. Според него, още от рождение Бо-
тев бива предопределен да бъде враг на Бога (с. 7). Целият му живот е бил 
борба срещу най-висшите човешки добродетели. Егоист, той не познава 
щастието в чувството, че може да бъде изкупна жертва. Оттук и обяс-
нението, че той ненавижда християнството, че е негов „кървав гонител“ 
(с.83), че „се гаври най-мошенически с най-големия идеал на това хрис-
тиянство – самопожертвуването“. Атентатът в „Св. Неделя“ е нищо пред 
адската машина на „Моята молитва“. Преди всичко, ако у Ботева не нами-
раме изявено будно религиозно съзнание, причините трябва да се търсят 
не толкова у него, колкото в условията на неговия живот. Покварата на 
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гръцкото духовенство охлажда изобщо българския народ от черквата. И 
ако тоя народ води борба за своя черква, ръководеше го главно определе-
на национална идея и стремеж за освобождение от стопански гнет. Ос-
вен това, турското робство, което погубва изворите на по-висока духовна 
култура, допринася твърде много за загасване на религиозното чувство 
не само у българи, но и у всички балкански народи. Християнството става 
за тях практическа религия, Бог става образ на вечна или висока правда, 
Исус – образ на нравствен мир, противоположен на света, представян от 
Мохамеда. Овъншняване на религиозните образи е характерно явление 
на нашия духовен живот преди Освобождението. От Паисия насам ние 
нямаме, неслучайно, нито един религиозен мистик. Религиозното съзна-
ние е слабо развито изобщо у българина, та камо ли у Ботева, който се 
закърмява с идеи на руския материализъм през 60-те и 70-те години. Така 
че вината тук е, ако може да се търси вина, колкото на Ботева, толкова и 
на българина, който в своите форми на одухотворяване подлежи още на 
развитие. Колцина са тия българи от епохата на робството, които имат 
дълбока религиозна съвест? Ами и днес, не са ли най-слабо застъпени и 
разработени в нашата литература религиозните мотиви? И все пак, Ботев 
не е враг на Бога. От „Радецки“ изповядва, че ако Бог му даде да остане 
жив и да види родината си освободена, той ще бъде най-честитият човек. 
Може да се вярва, че тук нямаме обикнат, изтрит израз, и съзнание, че 
неговият живот е вън от границите на човешката мощ. А преди това, през 
1873 г., той пише своята молитва. Наистина, той развенчава Бога на небе-
то, тъй както го разкрива християнската религия, а го търси в себе си „в 
сърцето и в душата“. Въстава срещу оня образ на Бога, който се разкрива 
от черквата, от обреда, от тия, каквито да са, които в негово име вър-
шат или търпят неправди. Чужд на религиозни състояния, на една вяра 
на сърцето или на въображението, той рационализира своето чувство 
за безконечност и вечност, осланя се предимно на своя разум, в духа на 
своите руски учители, и се моли на Бога на новите дни. В своите религи-
озни преживявания, колкото и повърхностни, зависи не от духовната си 
природа, колкото от настроенията и внушенията на времето. Но сравнете 
„Моята молитва“ с „Бог“ на Стояна Михайловски – ще почувствувате, че 
и по-късно българското религиозно съзнание не се освобождава от своя 
рационализъм. Ботев, казахме, не признава обреда, и затова се надсмива 
на тия, които палят свещи на своя Бог. Но отрицанието на ритуала още не 
е признак за липса на религиозно чувство. Да вземем пример – Толстой. 
А и Толстой в религиозните си блуждения не потърси ли Бога в себе си, в 
своеобразен, християнски обагрен пантеизъм? Масарик днес е без изпо-
ведание (затова е и необичан от ревнителите на католицизма), макар да е 
убеден, че модерният човек трябва да бъде религиозен. Не, Ботев, ако и 
да не е религиозна натура в строг смисъл, не е враг на Бога. Проблемът 
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за Бога, за абсолютното, изобщо не е тревожил неговото съзнание. Той 
е враг на Исуса. Но в известен смисъл. Той е бунтар, нему не може да не 
бъде чужда, дори ненавистна, една религия на търпението, страданието и 
смирението. Християнството за него не може да бъде революционен фак-
тор. А относбата му към него се определя от историческия момент: бъл-
гарският народ има потреба преди всичко от свобода – всичко, което не 
съдействува за осъществяването на един свят, за него идеал, е излишно, 
ненужно, пакостно. Така че отрицанието на смирението не става от фи-
лософски или религиозни подбуждения, а от чисто практически цели. В 
борбата за развихряне на българското бунтарско съзнание той чувствува 
черквата с нейния християнски идеал за смирението за вредна. Полските 
революционери тръгнаха в друга посока – дигнаха в култ слабостта, зажи-
вяха с религиозните представи на своето съзнание, и в своя месианизъм, 
сравниха съдбата на Полша с участта на Исуса. Но в Полша католицизмът 
никога не е пресъхвал в своите корени, както у нас православието. А Б[о-
тев] никога не развенчава Исуса! Ако бе се развило тогава толстоевското 
учение за несъпротива на злото, той би изсипал срещу него, със свойстве-
ната си емоционална необузданост, жупел и пепел. А острите му думи сре-
щу черквата не се определят само от една анархистична идеология, но и от 
условията на българския робски живот. Тук докосваме въпроса за отно-
шенията изобщо между двете посоки в българския културно-обществен 
живот от Кримската война насам – на разбойници и бунтари. Ботев не 
одобрява изобщо политиката на първите, тактиката на консерватизма или 
на демократическия либерализъм. Той знае, какво е влиянието на черква-
та в едно общество, чийто първоначални основи са теократични, и затова 
се страхува, че чрез нея и нейните представители се забавя процесът на 
политическото освобождение. Но тук колкото е виновен Ботев, толкова 
е виновен и Каравелов. Ако Ботев е „зловеща личност“, какво да кажем 
за Каравелова? Не изрече ли славният син на Копривщица хвъркатите 
думи – „Свободата не ще Екзарха, иска Караджата!“ Не само Ботев е из-
ричал остри слова срещу духовнишкото или чорбаджийско съсловие – а 
всички емигранти, като почнете от Раковски. Той е бил син на своето вре-
ме, на своята среда. За греховете на неговото време не бива да виним само 
него. Ботев може да се укори, че в своята непримиримост изгубва чувство 
за реалността, че не може да се домогне до по-широки културно-истори-
чески концепции и да оцени правилно движението за независима черква 
като културна революция. Каравелов има по-верен усет, затова и може да 
мине от „Независимост“, към „Знание“, от меч към перо. Но нима в за-
блужденията се крие нравствената несъстоятелност на личността? Нима 
за една концепция, за една идея, с която живееш и която те вдъхновява, – 
и не за твое, а за народно благо, трябва да бъдеш отречен като човек? Дори 
и тогава, когато ставаш нейна жертва?
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Мислейки, че е прострелял Ботева, Макдъф се заема да изтъкне нрав-
ственото превъзходство на Левски и да посочи, че той трябва да бъде хе-
роя на България. Нищо чудно, че от лошата постановка на въпроса, могат 
да се извадят и неправилни разрешения. Левски е, според апологета на 
истината, образ на девственост и смирение, на християнска самопожер-
твувателност, на тиха изкупителна жертва. Затова и Ботев е дълбоко нена-
виждал, без сам да съзнава това, Левски, монахът, поклонникът на Исуса, 
затова има вина в неговата гибел, затова и не е могъл да възпее достойно 
смъртта му. Обвиненията и тълкуванията, които не издържат критика, да 
оставим с отвращение. За нравствения лик на Левски никой българин не 
може да не изкаже слова на възторг и преклонение. Левски, поради своя 
характер, своето възпитание, своя духовен строй, се различава от Ботева, 
както се различава от Раковски и Каравелова. За неговите възгледи не 
смеем да имаме ясна представа. За духовната му мощ можем да съдим 
по някои спомени и свидетелства, а и от неговата преписка, която изле-
зе миналата година под грижа и редакция на Д. Т. Страшимиров. Какво 
е мислил той за Бога, за Исуса, за черквата, не знаем положително. Но 
обстоятелството, че той хвърля расото, показва, че той не е мислил, или 
че не желае да мисли за тях, че скъсва с един черковен мироглед. Настро-
енията на деня са били толкова силни, че са заставяли мнозина килийни 
да се върнат в практическия живот. Не се мами поетическата интуиция 
на Ив. Вазов, когато остава Левски да каже: „Манастирът тесен за моята 
душа е“ („Левски“ в „Епопея на забравените“). И Левски става човек на 
жизнената практика. Служи на същия идеал, на който служи и Ботев. Като 
революционер, не може да не бъде отрицател и рушител. По настроение 
и идеали не може да не бъде сроден с българската младеж през 70-те го-
дини. Като личност, проявява се повече с глава и с воля. Не е необуздана, 
стихийна натура като Ботева, макар и да знаем, както свидетелствата жи-
вотописците на Левски“, че и той избухва, когато удря плесница на едното 
и казва: „Аз съм Левски, иди ме предай!“ Ако се предава на апостолска 
дейност, то е, защото е убеден в нейната полза, в необходимостта ѝ. И не 
да проповядва, а да организира. Знае, че трябва да се изпълни един план 
на революционния комитет в Букурещ. Тая дейност подхващат по-късно 
и други – Волов, Каблешков, Ст. Заимов. Левски тук не е изключително 
явление. Изключителното у него е не характерът на работата му, а про-
явената в нея духовна мощ. В организацията на революцията той е бил 
много по-полезен, отколкото всички други. Така че Левски съвсем не е 
религиозен мистик, както иска да подскаже Макдъф. Вместо пасивно съ-
зерцание той предпочита активна борба. Ето защо, съвсем погрешно е 
да се взема той за олицетворение на християнско смирение. Никога той 
не говори за революция в името Божие, в името на Исуса или Богоро-
дица. Наистина, той не шуми, но не от християнско смирение, а поради 
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характера на работата си и поради това, че не притежава словесен дар. 
Писмата му не говорят за обработено перо и за суверенно господство 
на словото. Нравствената негова мощ обаче, е чудна – пред нея можеш 
да снемеш шапка в молитвено принизение. Но сам Макдъф дава пример 
с бедния Стоян из Северин от Ботевата чета който изпълнява клетвата 
на войводата да не се предава жив в ръцетете на врага. Хероичното и в 
обикновеното – него намираме в хилядите – хиляди крилати воини на 
българската мисъл чиито имена са в бурените на забравата. А какво да ка-
жем за Волова, Бенковски и др.? Имаме ли основание да предположим, че 
Ботев, попадайки в положенията на Левски, не би проявил висока духовна 
мощ? Бихте ли допуснали, че той би издал имената на своите другари, 
ако би изпаднал във веригите на турската власт? Единствено трагична-
та гибел на Левски е, която му придава мъченически ореол, която буди 
образа на изкупителната жертва. Но и Ботев, и толкова други – загинаха 
трагично. И ако Ботев и Левски бяха останали живи, дали биха живели в 
съзнанието на поколенията като мъченици – херои? Погледне ли се исто-
рически, и Левски, и Ботев, и толкова други, носят еднаква отговорност, 
колчем поискаме да преценим делото и подвига им с оглед на общата съд-
ба на племето. Дали пътят на революцията, подхванат от Раковски, е бил 
най-верният път на българския народ в устрема му да се освободи и да се 
изяви като народност със своя културноисторична индивидуалност? Ако 
има тук виновни, вината на Ботева не е по-голяма от вината на другите. 
Ако има тук величие, величието на Ботева не е по-малко от величието 
на други. Следователно, за да се възвеличи Левски, няма защо да се раз-
венчава Ботев. Напротив, би трябвало да се тръгне по друга посока: като 
се изтъкне необикновеното у други бунтари, да се посочи онова, с което 
Левски ги превъзхожда. Тогава въпросът на Макдъфа – кой е хероят на 
България – би могъл да се постави по-определено и по-смислено: кой е 
хероят на революционна България? Иначе би се помислило, че България 
има херои само в границите на революцията. Един Паисий, един Н. Боз-
вели, П. Р. Славейков и пр. и пр. – нима те не са херои на България, на сло-
вото, на културните завоевания, на мирния труд? Хероичното не е само в 
бунтарската стихия – това трябва еднаж за винаги да се разбере у нас. То 
е навсякъде, гдето нравствената мощ, минала през кървави изпитания, 
възсиява в подвига и мисълта, отразила величието на Бога. Сам Макдъф, 
който иска да почерпи нравствения лик на Ботева, като изхожда от висши 
християнски идеали, не би трябвало да издига в култ само революцион-
ната стихия. Т. Карлайл бляскаво изтъква преображенията на хероя, раз-
личните форми на хероичното у човека. Но той не прави предпочитания 
на тоя или оня хероичен тип. Той е достатъчно мъдър, за да се прекланя 
пред хероизма, гдето го намери, независимо от неговата форма. Ето защо 
и Макдъф трябваше да търси хероичкото у българина в различните му 
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прояви. Но и тук не решава правилно въпроса. Хероят на революционна 
България е незнаен. Името му е легион. Името му може да бъде Раковски, 
Каравелов, Левски, Ботев, Бенковски, Волов и пр. пр. Тия имена бележат 
в историята най-важни моменти от манифестацията на българския херо-
ичен дух. Нямаме синтетичен образ, който би обгърнал в себе си всички 
хероични прояви. Не напразно Иван Вазов се опитва да даде такъв синтез 
в лицето на Бойчо Огнянов в „Под игото“, а П. П. Славейков – в лицето на 
Младена в „Кървава песен“. Ето защо, ако всякой има право да дава пред-
почитание на тоя или оня хероичен характер, никой не бива до произ-
волничи, като възвежда своя ограничен субективизъм в закон и да става 
крайно несправедлив в присъдата си. Културно-исторически проблеми 
не се решават по симпатия и вкус.

Тая несправедливост има своя корен в нашето време. Тя иде от не-
справедливостта, която вършим към нашите народни дейци. И не Бо-
тев е „оплячкосал славата на най-големия революционер и най-силния 
мъж, какъвто е раждала някога българската земя“ (с. 81), а ние, със свое-
то културно късогледство заграбихме славата му, превърнахме живота 
и деянията му в легенда, за да възвеличим себе си. Преди всичко, как-
во е това преклонение само пред дейците на бунта. Един културен народ 
никога не бива да бъде несправедлив към тия, на които дължи своето 
осъзнаване като народност и своя духовен капитал за бъдещето. Ние не 
знаем да тачим подвига на тихата жертва, която лежи в основата на бъл-
гарската национална сграда. От друга страна, и към крилатите апостоли 
на свободата не проявяваме равноценна относба. Прав е Макдъф като 
негодува срещу незаслуженото невнимание към Левски. Прав е, докол-
ко такова невнимание се проявява външно: в тържества, поразненства, 
слова и думи. Но нека не се мисли, че един културно и нравствено осъз-
нат българин не пази в душата си почит към хероите на миналото. Ако 
не се дава пищен израз на тая почит, затова не е виновен Ботев, а ние, 
които нямаме достатъчно развито чувство за съотносба7 на ценностите, 
за историческа справедливост. Като устройваме тържества за едного, не 
бива да забравяме други, да ги подценяваме, най-малко от небрежност. И 
друг път сме отбелязвали, ако има поклоннически ден за Ботева, трябва 
да има такъв и за Левски, и за Раковски, и за Каравелова, и за Н. Бозвели, 
и за П. Р. Славейков и пр. Българинът има малко светини – необходимо е 
да се създадат от някои градове из вътрешността на страната светилища 
на българския дух. Ботев не е по-велик от другите синове на българския 
народ, за да кичим само неговото чело с лавър. Но той има предимство 
с личността си, с магията на своето слово. И с легендата, с поезията на 
своята смърт. Оставил е двадесетина стихотворения и от тях само 3-4 са 

 7 съотносба (остар.) – съотношение  (бел. ред.).
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изключителни и ще останат едни от най-ценните създания на българския 
поетически гений. Така трябва да си обясним тайната на неговото очаро-
вание. И тогава не бива да го виним, че е заграбил славата на българските 
революционери, а да отправим укори към себе си, че не сме достатъчно 
духовно възмогнати, за да заживеем с по-широки и разнообразни култур-
ни идеали. А тук вече трябва да се замислим за българското национално 
възпитание и за нашата културна ориентация. Тия въпроси Макдъф бегло 
засяга, когато те би трябвало да привлекат неговата неспокойна мисъл. 
Той отрича руската култура, за да посочи за идеал  – англосаксонската. 
Оттам дивата му омраза към руския език и възторжената му любов към 
английския. Колкото и да ругае „черната руска душа“, той все пак е безси-
лен да се справи с два огромни, със световно значение, факта из руския 
културно-обществен живот – Достоевски и Толстой. Руският болшеви-
зъм, който за него е логически завършек на западния Ренесанс, е признак 
за духовното разстройство на съвременния човек. Тая заета отнякъде 
културно-историческа концепция не се оправдава обаче от някаква фи-
лософска анализа на европейската култура. Ренесансът оставя дълбоки 
следи в Западна Европа, и ако е вярна мисълта на Макдъфа, болшевизмът 
трябваше да се яви там, а не в Русия, чиято култура е сложена върху ду-
ховното наследил от Византия. А не бива да се забравя, че византинизмът 
ляга в културата и на древна България. Така че България и Русия с живели 
дълго време в един общ културен пояс, който не е без значение за тяхната 
съдба. Следователно, повикът на Макдъфа за нова културна ориентация 
на днешна България може да бъде уместен, но с него още не се решава по-
ставеният проблем. Освен това, излишно е да се отрича руската и въобще 
славянската култура, – едностранчивостта е опасна не само за отделната 
личност, но и за цял народ. Смешно е да се дава предимство, във връзка с 
въпроса за духовните влияния, на католицизма и протестантството, като 
се считат за виновници на западната култура, и да се обявява правосла-
вието за мъртво, защото не могло да бъде фактор в духовния живот на 
народа. Дали М[акдъф] не е чужд агент?

Отрекъл Ботева, а заедно с него руската култура, Макдъф, след пе-
чалните размисли над българската действителност, стига до пророчески 
заплахи. Религиозната му мисъл го заставя да прави логически скокове, 
когато трябва да осмисля исторически явленията, и да взема поза на ве-
щател. Българският народ се намира под страшна нравствена диктатура, 
упражнявана от „съюза на враговете на религия, дом, истина, отечество, 
които под формата на учителски съюз, професорско тяло, художествен 
елит, управа на Просветно министерство, монополи на издателски къщи, 
налагани от партийни щабове, преобладание в периодически издания и 
ежедневен печат – са достигнали до положението да убедят окончател-
но народа, че вън от техните наивни идеологични построения за устрой-



592

ството на обществата и материалистични празни теории за устройството 
на света и човека – никаква друго истина не съществува на света“ (с. 89). 
Ето де се крие тайнственият извор на почит към Ботева. Тачейки Ботева, 
народът „е извършил съзнателно една безподобна гавра спрямо най-вели-
ките нравствени идеали на човещината – истината и самопожертвуване-
то. Зарад тая му гавра с истинската доблест, Бог не благоволява да му из-
прати силния мъж, по когото той днес толкова много копнее, а го сподоби 
с рояка от театрални клечовци, които първи да дават пример, с неуваже-
нието към себе си, на презрението, което заслужават“ (с. 67). Българският 
народ е наказан. Макдъф дори вижда божи знамения. Бог праща всяка го-
дина на Ботевия празник във Вратца дъжд. И винаги там стават крамоли 
и вражди. Той е движил ръката на ваятеля, който изработи бюста на Боте-
ва, поставен в Борисовата градина: „тоя бюст, гледан малко отдалече и от-
страна, представлява от себе си нещо зловещо“ (с. 83). Също така и ръката 
на Ал. Балабанова, който поставил надпис на табела до кръста: „Камък 
по камък, нека изградим Ботевия замък“. И сега на Ботевия гроб се изди-
га грамада. Грамада, „каквато народите от край време са издигали само 
върху гробовете на изменниците и предателите от рода на българоубиеца 
Цеко и богоубиеца Юда“ (с. 83). „Следователно, няма фактор на земната 
повърхност, който би бил в състояние да възпре погромите и конечната 
гибел на българщината“ (с. 115). В такъв песимизъм изпада тоя, който ми-
сли че е призван да каже словото на истината. Той обаче сам не вижда, че 
става отрицател и разрушител, като иска да низвергне една ярка личност 
на своя народ, като убива вярата в утрешния ден, като внушава, че Бог е 
отвърнал от нас лице. Той, който се явява апологет на Средновековието, 
на „здравата сграда на средновековните политически и обществени ин-
ститути“, на тогавашната „европейска федерация, установена в католици-
зма“ (с. 12), е страстен отрицател на съвременното общество. Трагедията, 
която преживява човечеството с разрушението на средновековната хар-
мония, е режисирана от художника, който се преобразява – в областта на 
философията – в софист в полето на науката – в хипотектик8 на правосъ-
дието – в адвокат, „за който правото е там, където е парàта или друг вид 
личен интерес“ (с. 12), на политиката – в партизанин, в границите на сто-
панския живот – в търговец, който е регламентиран лъжец (с. 12). Това са 
тия термити, които са разрушили средновековната сграда и ще разрушат 
и днешната. Но на Макдъфа не е чужда и оная злоба и ненавист, от която 
се ужасява, намирайки я у Ботева. Тонът на изложението е така дързък, 
изразните форми на мисълта му на места са толкова груби, самонадеяни-
ят му поглед към нравствените ценности в тая страна така предизвикате-
лен, смелостта му при разрешение на културноисторически, философски, 

 8 хипотектик (грц) – деец, трибун  (бел. ред.).
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художествени и пр. проблеми толкова безгранична, че неволно се питате, 
това ли е човекът на Евангелието, поклонникът на идеала за християнско 
смирение, копиеносецът на божествената справедливост? Какво мислят 
други за Ботева, не иска да знае. Иронизира на два пъти Боян Пенева, без 
да посочи името му. И толкова други. Такова ли диво отношение трябва 
да се заема към Ботева, сина на българската земя? Не че е забранено да се 
докосват светините, не че Ботев не може да бъде критикуван, изясняван, 
преценяван исторически. Всеки факт от историята подлежи на осветле-
ние и оценка, но винаги в границите на правдата, без светотатство. И тоя, 
който е така храбър, който иска да каже ново слово, няма смелост да сва-
ли маската си, да открие името си, а се крие зад един Шекспиров херой. 
Ботев е бил „хлипащ поплювко“, а той, Макдъф, – рицар, херолд9, пророк, 
който с „християнско смирение“ не иска да открие лицето си! Защо тряб-
ва да се криеш, когато казваш истината? Макдъфе, тане10 на Файф, дали 
защото не искаме да носим славата на Херострата?

 9 херолд (остар. книж. ) – вестител, глашатай  (бел. ред.).
 10 тан – средновековна дворянска титла в Шотландия; рицар, лорд (бел. ред.).
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Отец Паисий: Обществено-културно-политическо списание,  
Год. ІІІ, 1930, № 17 и 18, с. 246 – 267.

МЪЧЕНИК НА НАРОДНОСТНО СЪЗНАНИЕ

М. Арнаудов, професор в Софийския университет.  
Неофит Хилендарски Бозвели. 1785–1848. Живот – Дело – Епоха.  

Издава Св. Синод на българската църква.  
София, 1930, гол. 8°, с. XI + 848

Да вникнеш в миналото на един народ, не стига да се запознаеш само 
със събития, деяния и приключения, да запомниш имена на малки и 

големи вождове, да знаеш само главни моменти от историята на един жи-
вот, това значи да доловиш ритъма на един исторически процес, да схванеш 
смисъла в зигзагите на една съдба, да се вживееш в устреми и идеали, да по-
тънеш в една душа и да се почувствуваш неизменна същност от едно битие.

Най-силно можеш да изживееш миналото на своя народ, когато четеш 
от историята му страниците на страдание и на върховен хероизъм. Не 
искаш ли да отиваш твърде далеч – в мрака на вековете, достатъчно е да 
погледнеш сто и петдесет години назад, когато угнетен народ има сме-
лост чрез по-будни синове да издигне глас за свое слово в богослужба, 
когато има воля да иска свои, от своята кръв и своя дух, стражници на 
неговата религиозна съвест, най-после, води борба с опасен и силен враг 
за своя духовна свобода, чий го образ вижда в национална независима 
църква – когато от Тулча до Охрид и от Видин до Цариград се събужда, 
вълнува и бори един народ и заявява на света своето право на живот. Как-
во напрежение, какви усилия и борби, страсти и страдания, до като тоя 
народ стигне до победата през 1870 и 1872 г. – да се обедини духовно око-
ло своята църква, която става прекрасен символ на национално съзнание! 
И в сградата на тая църква, за да бъде тя крепка и здрава, спомниш ли си 
народното поверие, има не един син вграден. Но първият – и най-големи-
ят мъченик неин, на българската народностна свяст – е Неофит Хилен-
дарски Бозвели.
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Нашето знание за него изхожда от Г. С. Раковски, минава през Ив. Д. 
Шишманова, който разкри един от неговите трудове – „Просвещений ев-
ропеиц“, и стига до А. Тодорова-Балан, който намери у 3. Орфелина1 обра-
зец на „Мати Болгарiя“. Но то оставаше все непълно, въпреки други изслед-
вания, като напр. на Йордан поп Георгиев2, все още недостатъчно критично 
непроверено, всестранно научно неосветлено. Отдавна тоя образ на Бъл-
гарското народностностно възраждане чакаше майсторска ръка, за да бъде 
разкрит в цялата му светлина и в истинското му величие. И ето – проф. М. 
Арнаудов се заема с тая колкото тежка, толкова и отговорна задача. Погле-
днал на нея с всичката строгост на учения и с всичката любов не само към 
предмета на изследването, но и към проявите на българския дух изобщо, 
той полага всички усилия да съвладее творчески тоя образ, пребродява ус-
пешно досегашния материал, суров и обработен, необходим му за градиво, 
издига се високо над него, като има радостта да бъде, благодарение на пра-
вилна ориентировка и научна съобразителност, откривател на нови трудове 
в архивата на Хилендарския мъченик. Той пристъпя към Неофита Бозве-
ли с нова жажда, с друга относба, заел по-високо критично-сравнително 
становище, с желание за нова историческа преценка, съобразно с духа на 
своето време, с поглед не само на литературен, но и на културен историк. 
Опитът, който има на научен изследвач с монографиите си „Г. С. Раковски“ 
(София, 1922) и „Иларион Макариополски“ (София, 1925) тук е ползуван в 
най-широка мярка. Така, движейки се в кръг на идеи от тия два труда, нир-
вайки се3 в настроенията и идеалите на нашето Възраждане през първата 
половина на миналия век, той иска да представи – в широки рамки и светли 
багри, един момент от историческия живот на българския народ – и то чрез 
една крупна негова личност. От това високо съзнание е проникната цялата 
книга, нещо повече – бихме казали, долавяте в нея чувство на преклонение 
пред хероизъма на българския дух чрез един от неговите ярки представите-
ли, без да се губи строгия научен тон на изложението.

М. Арнаудов проявява дълбок исторически усет, откройва се като про-
никлив идеограф и правдив психолог. Оттук се определя и вътрешният 
строеж на монографията му. Той борави изкусно с историческия ме-
тод, когато трябва да очертае и изясни Неофита Бозвели като създание 
на своята среда и на своето време, използува уместно психологическия, 
когато е необходимо да разкрие неговата личност, и социологическия, 
когато му предстои да го представи като фактор в движението. С уме-
ла творческа манипулация чрез средствата на научното изследване той 

 1 Захарий Орфелин (1726–1785)– сръбски писател, гравьор и просветен деец (бел.ред.)
 2 Б. Йоцов има предвид труда на Йордан Попгеоргиев „Неофит Бозвели като борец за 

църковната ни свобода“ . Ст. Загора: Старозагорска мъжка гимназия Ив. Вазов, 1911 
(Ст. Загора: книж. и друж. акц. печ. Светлина). – 69, II с., 1 л.: портр. (бел.ред.) 

 3 нирвам се (остар.) – гмуркам се, потапям се (бел. ред.).
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постига сигурна синтеза, която обуславя цялостното и ярко осветление 
на историческия образ. От една страна се разкрива времето, външните 
условия и нравствените обстоятелства, в които се формира един харак-
тер; от друга – дава се точна картина на един живот – личен, обществен и 
национален; от трета – очертават се отраженията на време, живот и лич-
ност в литературните творения. В съчетанието на исторически, биограф-
ски и литературни елементи се изявява жизнено единство, което е резултат 
от творческите усилия на автора. С каква настойчивост се събират исто-
рически податки, подемат се проучвания на специални въпроси, изясня-
ват се тъмни страници от миналото, с каква неуморимост се разчепкват 
архивни материали, проследяват се литературни влияния и заемки, пра-
вят се анализи на книжовни трудове, за да се постигне все това единство, 
което би било и открито манифестирано, ако общият поглед в края, в за-
ключението, не беше тъй кратък. Жизнената струя в монографията под-
чертава най-добре личния момент в нея, особено, когато тя се подкрепя 
и със способност за ясност, прегледност и системност в изложението, за 
точност на рисунъка, за пластичност в изображението.

Една външна скица на движенията, които прави в издирванията си на-
учната мисъл, не може да не потвърди впечатлението на широката и сме-
лата концепция на делото. С особена грижа М. Арнаудов проследява об-
раза на Н. Бозвели тъй както е разкрит от изследваните преди него пред 
потомството, като подбира най-същественото и най-характерното за въ-
проса, който стои пред него на разрешение. Оттук нататък, с основание, 
той започва да гради своята постройка. Ето, той открива исторически лика 
на времето, той се спира обширно върху ролята и дейността на гръцкото 
духовенство в България, съпоставя и характеризира гръцката и българска 
просвета в края на ХVІІІ и началото на ХІХ век – в три глави осветлява три 
основни проблеми от историята на българското национално, културно и 
политическо Възраждане, а същевременно и посочва корените на една ис-
торическа личност. Тепърва сега (от гл. IV-та) той започва да чертае образа 
на Бозвели, като сплита неговата жизнена нишка с културно-обществения 
и политическия живот на българския народ, спирайки се на Котел и Света 
гора като две най-непосредни огнища на неговия дух. С напрегнатост сле-
дите живот и дело, настроения и устреми, страдания и надежди, докато го 
виждате израснал, готов за жертвен подвиг. Тук се крие и дълбокото обяс-
нение – психологично, идеологично и исторично – на тоя подвиг. Монахът 
става педагог, книжовник, после духовен бунтар, който дига глас срещу сто-
панско и нравствено робство – първоначално в Търново после в Цариград, 
за да се открои заточеник в Атон – в Хилендар, Зограф и Дионисиат, – стра-
далец на страст и идея. Съдбата на Неофита още не е изрекла последната 
си дума – и в Атон остава бунтовник, копнее за Цариград, отдето успява да 
дойде, повежда пак борба за българска църква, за да бъде отново заточен, 
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във Великата Лавра, гдето минава в безпокойствие и страдания последни-
те си години и гдето смъртта укротява немирния му дух. Четете истори-
ята на един странен живот, разказан подробно и увлекателно, но винаги 
документиран. Тая история става по-пълна, когато Арнаудов ви увежда в 
литературните опити и в „Мати Болгарiя“ (гл. XIV-та и XV-та) на Неофита, 
и добива особен смисъл, когато веднага след това дава обща преценка – за 
величието и целостта на духа. Н. Бозвели не стои самотен в книгата, а е 
сложен и в светлината на личните му отношения към съвременници, близ-
ки и далечни. Покрай неговата централна фигура изпъкват още ликовете 
на Емануила Васкидович, чийто гръцки произход Арнаудов решително от-
хвърля, на Христакия Павлович, чийто езикови идеи са сбито изложени, на 
Н. Рилски, на Димитракия Хаджитошев, на Илариона Критски, на Ст. Бо-
гориди, Стояна Чалъков, Онуфрия Попович, Андрея Робовски, Ал. Екзарх, 
дякона Григорий, после митрополит Доростоло-Червенски, на Чайковски, 
Д. Обрадович и пр. и пр. – Цяла галерия от исторически образи, които из-
пълнят прелестната картина на Българското национално възраждане с ог-
лед на най-съществените негови идеи на мощните духовни течения. Така в 
работата на Арнаудова е подчертан характерен за нас иконописен стил.

Не бивате завладян само от вещината и сигурността, с която се дава 
обрисовка – на Неофита Бозвели и на толкова други покрай него, – от 
проникновеността, с която е изнесено на показ богатото духовно съдър-
жание на цяла епоха, но и от ония изхождащи от изследването идеи, кои-
то с от особено значение за изясняване на някои общи посоки на Българ-
ското национално възраждане, за осветление на проблеми на българска 
литературна история. Затова и широкият историчен, психологичен и 
идеологичен обзор дава възможност на оногова, който не е ориентиран 
в хода на Българското възраждане, да има М. Арнаудова за сигурен во-
дач. Така ясно виждате – чрез една личност е осветлена цяла епоха, цял 
процес, цял един дух, всичко е сведено към нея, в нея е отразена стихията 
на едно време. Нашето Възраждане е схванато под знака на революцион-
ните настроения. От една страна то се изявява чрез бунтарска стихия – 
нравствена и политическа, от друга  – чрез просветна, мирна дейност. 
Политическата революция има корени и по-рано, в ХVІ и ХVІІ век, а през 
ХІХ век. тя се открива от времето на войните на Русия с Наполеона, а 
по-определено, след Руско-турската война през 1828  г., когато първият 
неин предвестник и неин мъченик е вуйката на Г. С. Раковски – капитан 
Г. Мамарчев4. Нравствената или културната революция се долавя, плаха 

 4 Георги Стойков Мамарчов (Георги Мамарчев Буюклиу, известен като капитан Георги 
Мамарчев, 1786–1846) – една от легендарните личности на Българското възраждане. г.
Мамарчев е сред най-отдадените борци против османското владичество, „волентирски 
капитан“ от руската армия, вдъхновител и организатор на „Велчовата завера“ през 1835, 
създател и ръководител на доброволчески отряди през Руско-турската война 1828–1829 г. 
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още, от времето на Паисия, за да се изяви по-добре чрез Димитракия Ха-
джитошев5 от Вратца6 през 1820 г., а най-силно – чрез Неофита Бозвели 
в Търново от 1829 г. насам, който става и символ на борбата за духовна 
свобода и независимост. Просветната стихия, която бележи първите си 
заченки пак от Паисия, има свои знамена  – Софроний, П. Берон, В. Е. 
Априлов, но няма нито една крупна фигура, която да обгръща всестранно 
мирните просветни устреми на българския народ през първата половина 
на ХІХ век. Така, в тая светлина, след Паисия и Софрония, се вестява Не-
офит Бозвели – тримата бележити етапи в развоя на българската култур-
ноисторическа мисъл. Излезли от килията, вдъхновени сякаш от Бога, за 
да забравят да мислят за небето, те стават стожери на живота, работят 
сред народа, стават апостоли на жива, практическа религия – да възвисят 
нравствено своя народ и да го подготвят да бъде достоен негов служител. 
Софроний подхваща и се бори за реализация на Паисиевите просветни 
идеи – до него все долитат духовни вълни на просвещенския ХVІІІ век. 
Неофит Бозвели дава сигнал за борба срещу гърци, гръцка култура, гръц-
ко надвластие – и така дава плът и кръв на Паисиевските идеи за черковна 
независимост. Но той е син на романтичния ХІХ век и борбата за църк-
ва се чувствува и осмисля като борба за народ, за национална културна 
независимост. В такъв смисъл Неофит е начало, той е – културноисто-
рически символ. И нека да не бъде странно, символът на политическата 
революция и символът на културната революция – г. Мамарчев и Неофит 
Хилендарски добиват особен смисъл, като си спомним съдбата на единия 
и на другия вожд: Мамарчев умира в 1846 г., като заточеник на о. Самос, 
заради дързостта си да се бори за една идея, както и Бозвели – в 1848 в 
Атон. Не е това само лична трагедия на изпреварили времето си синове, 
а трагедия на българския народ, който обаче има духовна мощда продъл-
жава нейните действия, за да възсияе като херой със светлия нимбус7 на 
мъченик. Явно е, че така и нараства значението на Неофита в историята 
на българския дух. Той именно изживява най-дълбоко трагизма на свое-
то време, от българската културна мъка прави своя лична, жизнената му 
съдба сякаш е немислима без историческия момент. Тъкмо затова той е 
интересен и ценен като културен тип. Той става образ на оная трагедия, 
чийто херои са всички български дейци, разбили живот или погинали в 
борба за свърхличен, национален идеал. И тук е тайнственото обаяние на 

В стремежа си да се постигне освобождение на българските земи, той вдига бунт и 
предизвиква ген. Дибич Забалкански да изпрати военна сила, за да потуши този бунт; 
влиза в историята на град Силистра като първия свободно избран кмет и др. (бел.ред.)

 5 Димитраки Ценов Хаджитошев (1780–1820) – търговец, обществен и политически деец 
на Възраждането (бел. ред.).

 6 Вратца – старо име на Враца (бел. ред.).
 7 нимбус (лат.) – ореол, нимб  (бел. ред.).
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исторически личности, които никога не умират. Народът ги излъчва из 
себе си прави ги оръдия на своето съзнание, херои на своя дух, за да се са-
мопожертвува чрез тях. В тоя поток на мисли и дейците през втората по-
ловина на ХІХ век, г. С. Раковски, П. Р. Славейков, Л. Каравелов и Христо 
Ботев, се явяват не само борци на своето време, но и носители на един 
Неофитовски принцип – на неподчинение и всеотдайност. Не познаваме 
друга подобна фигура в историята на Възраждането на други славянски 
народи. Бихме могли да го сравним до известна степен с чешкия вожд, 
макар и политически, и с друга мисловност, – Карел Хавличек Боровски,8 
който стана мъченик на чешката освободителна идея, не само със зато-
чението му в Бриксен и със смъртта му в Прага през 1856 г., и когото Т. Г. 
Масарик9 прави свой образец и идеал. Със смъртта си Неофит осветява 
една идея, един блян, осветява хоругвата на Българската църква, осмис-
ля програма, която намира своите воители10и своето изпълнение четвърт 
век след него. И определя историческото послание, на Българската църк-
ва, да бъде символ на българското съзнание, весталка на българското сло-
во, страж на народната съдба.

Тук се крие, покрай чисто научната стойкост11, и цената на „Неофит 
Хилендарски Бозвели“. Особената почит, която храни М. Арнаудов към 
страдалеца на българската съвест, се предава и на читателя, завладява 
го, особено когато тя е критично обоснована, изпълня го с гордост, че е 
син намалък, но духом силен народ, създал толкова светли фигури в своя 
исторически ход. Не можете да бъдете безучастен към една лична и на-
родностна съдба. Убеждавате се, че са прави ония, които питат за вождо-
вете на народа, за да кажат какъв е той. Чрез затворения в нея образ тая 
книга може да стане напътствие за църковния политическия и културен 
деец, така и за всички ония, които обичат да правят не само излети из 
българското близко и далечно минало, но и да търсят себе си в проявите 
на българския народ, в неговите светли личности, но и да обмислят бъл-
гарската историческа съдба. Затова тя може да бъде жива гордост за на-
шата наука, а на автора ѝ заслужено отрежда видно място между най-сме-
лите и неуморими ратници на българската научна мисъл, между творците 
на българската духовна култура12.

 8 Karel Havlíček Borovský (1821–1856) – чешки политически деец, журналист, писател-са-
тирик, литературен критик (бел. ред.)

 9 Томаш Гарик Масарик (Tomáš Garrigue Masaryk, 1918–1935) – чешки учен историк и 
философ; модерен политик, създател на доктрината за чешкия политически реализъм 
като решение за съдбата на малките народи (бел. ред.). 

 10 воител (рус., остар. книж) – воин  (бел. ред.).
 11 стойкост (рус.) – мъжество, героизъм  (бел. ред.).
 12 На Българската църква предстои за изпълнение неотменим дълг: на един от най-хуба-

вите площади в София да дигне паметник на Неофита Хилендарски Бозвели, нейния 
мъченик и зидар.(бел. авт. – Б. Й.)
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Отец Паисий: Обществено-културно-политическо списание,  
Год. IV, 1931, № 21–24, с. 267–273.

МАКЕДОНИЯ В СВОИТЕ СТАРИНИ

Проф. Йордан Иванов. Български старини из Македония.  
Събрани и обяснени от. Второ, допълнено издание.  

Издава Българската академия на науките.  
София, 1931, 8о, стр. IV+671, цена 250 лв

Един от тия, които обичат и познават старината, това е проф. Йордан 
Иванов. Спомним ли си някои от неговите по-крупни работи – да ос-

тавим настрана по-малките му монографии, студии и статии, пръснати 
из наши и чужди списания, – работи, издадени в София, като „История 
славеноболгарская“, 1914, като „Св. Иван Рилски и неговият монастир“, 
1917, или като „Богомилски книги и легенди“, 1925, веднага долавяме фи-
зиономията на учения – ясна и определена. Виждаме археолога и истори-
ка, изкуствоведа, етнографа и географа, филолога и литературния исто-
рик, които не се отделят един от друг, а взаимно се допълнят, подпомагат, 
които се обединяват в страстната преданост към миналото, към неговите 
останки. Следите на това минало, особено българското, които той търси 
не само в пределите на българската земя, но и в чужбина – по прашните 
лавици на библиотеки и музеи, за него са предмет не само на наблюдение 
и съзерцание, но и за изучване – и то добросъвестно, всестранно, критич-
но, с едничката жажда да се хвърли лъч върху тъмните страници от исто-
рията на един народ. Той не чака да му посочат старината други, а обича 
сам да отиде при нея, сам дори да я открие, за да я подложи на анализ, 
да я фотографира, ако това е необходимо, да събере материал, ако има 
такъв, да прибере, каквото подхожда, на ревнива съхрана в папките си, 
да може, когато условията позволят, да изненада с някое откритие или с 
някое интересно и ценно изследване. Затова той е толкова много свързан 
с материала, затуй толкова много го търси – знае, че без нови факти не 



601

може да се стигне до нови научни осветления и завоевания. Винаги скеп-
тичен, от стръвен, бихме казали, критицизъм, внимателен и предпазлив, 
той търпеливо и грижливо събира податки, за да ги подложи на правилно 
осветление и строга методична разработка. Така той винаги следва изис-
кана линия на научна мисъл, ако и често да задълбава в опасни за издир-
ване проблеми, и умее да намери подходящо разрешение или изяснение.

Все така строг в научните издирвания се явява той и тогава, когато 
отправя поглед към миналото на Македония. За всекиго е известно, че 
той е един от най-добрите познавачи на Македония, един от тия, които 
са я обходили нарочно, с определени научни интереси, и са я опознали 
и изучили в нейния всестранен живот, които най-дълбоко са се вживели 
в културноисторическата ѝ съдба, които познават най-добре мястото и 
значението ѝ в историята на българския национален въпрос.

Още в 1906–1908 год. той обхожда Македония, през 1912–1913 г. не 
забравя да я преброди отново, а през 1913–1918 год. да пропътува нови 
нейни кътове, от които би могло да се изкористи1 нещо за науката – и с 
достойна за възхвала любов, с припряна грижливост и упоритост, с на-
ходчивост и съобразителност той успява да събере – по черкви и мана-
стири, по училища и библиотеки, по частни домове, по пътища, гробища 
и руини обилен материал – археологичен, историчен, книжовен, – кой-
то му дава прекрасната възможност да се домогне по ценни открития, 
нови заключения, интересни указания, осветляващи по такъв начин не 
един момент от българската история. Най-важното е, че тия пътувания 
са свързани с няколко негови доста значителни трудове върху страната 
на Вардара. Стига да споменем „Северна Македония, исторически издир-
вания“, 1908, „Български старини из Македония“, 1908, или „Българите в 
Македония. Издирвания и документи за тяхното потекло, език и народ-
ност, с етнографска карта и статистика“, 1907 – трудове, издадени все в 
София, за да се види колко той е черпил от Македония и колко Македония 
дължи нему.

Към тия трудове достойно се вреждат и „Български старини из Маке-
дония“, София, 1931. Това е всъщност ново издание на работата му под 
същия наслов от 1908, само че значително попълнено с нови паметни-
ци, археологични, исторични и книжовни, които отделя от множеството 
други, що има в папките си, събрани в Македония, или пък вън от нея – 
България, Русия. Хърватско, Румъния, Франция. Макар и единна, книгата 
има две части: 1. Надписи и бележки (c. 1–279); 2. Книжовни и истори-
чески паметници (с. 281–659), към които има показалци на всички по-ва-
жни лични, местни и вещни имена. 

 1 изкористявам (остар.) – използвам обстоятелствата с цел извличане на някаква полза 
(бел. ред.).
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Книгата има няколко съществени момента – първи творци на славян-
ска култура, кирилица и глаголица в България, български светци, исто-
рични паметници, българско робство и Българско възраждане.

Македония, още преди Бориса приобщена към българския политиче-
ски живот, за което можем да съдим и от обнародваните от проф. Ива-
нов два надписа при Филипи, недалече от днешна Кавала, от времето на 
хана Пресиян (836–852), още твърде рано взема участие в изграждането 
на българската култура, която става основа на славянската. Българските 
славяни в тая част на първата славянска държава са познали волята на Бо-
риса, който от Преслав обърна лицето на своя народ към Христа. За това 
свидетелсвува оня гръцки надпис, който оставя Борис или св. Климент 
в с. Балши, 25 км на югозапад от Берат, Албания – на мраморен стълб, в 
който се казва, че българският княз се е покръстил в 866 година. От тая 
година, когато в държавата на Бориса започва да прониква християнска 
култура, на която главна опора става надмощнrят славянски елемент в 
нея, Македония все повече и повече става огнище на християнска просве-
та, българска писменост, славянска култура. От своя Солун, който през 
1795 г. гръцкият писател Атанасий Пароски2 в своето творение „Οῦρανοῦ 
κρίσις“ („Небесен съд“) възславя като пресветъл и най-честит, защото е 
родил „богоносните и равноапостолни проповедници на България“, тя 
излъчва светлината на славянския свят. От него, от нея зачева делото на 
св. Кирила и Методия, от нея се почва славянското писмо, славянската 
писменост, славянския културен възход. Затова Македония пази споме-
ни за двамата братя, също така и за делото на техните ученици, които, 
след като изпитаха гнева на Вихинга в Моравия, намериха убежище в Бъл-
гария, под мощната десница на Бориса, а после на Симеона. Както се знае 
Климент, след като престоява в Преслав и полага основите на една хрис-
тиянско-просветно-книжовна традиция, бива изпратен в Македония, в 
областта Кутмичевица, гдето развива, първоначално сам, а сетне със св. 
Наума, учителска, проповедническа, възпитателска и писателска пей-
ност, той вдъхновеният епископ на Велика, първият епископ славянски, 
е най-ревностният изпълнител на кирилометодиевските завети в Бълга-
рия. Ето защо и намираме паметници из Македония, които са свързани 
с дейността на тия наши първи учители и които вековете и събитията не 
са могли да погубят. Това е преди всичко Солунската легенда, извест-
на по три преписа, всички от земята на св. Климента  – един разказ от 

 2 Атанасий Пароски (1721/1722, остров Парос  –1813, остров Хиос)   – виден гръцки 
просветител и богослов, ръководи Атонската академия и философското училище на о. 
Хиос. Издава през 1774 „Пространното житие на Св. Климент Охридски“ (вж. Снега-
ров, И. Солун в българската духовна култура: исторически очерк и документи. София, 
Университетска библиотека № 180. Придворна печатница, 1937, с. 25. ). Признат е за 
светец от Православната църква, като паметта му се отбелязва на 24 юни (бел. ред.).
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св. Кирила за покръстването от нето на българите на р. Брегалница и за 
българските, изнамерени от него, писмена. По-нататък – Краткото жи-
тие на св. Кирила, сиреч живот и дейност на славянския апостол, инте-
ресно, макар и извод от пространното му житие, с някои добавки, които 
не са, може би, без значение за науката. Ако и известно по пет преписа, 
проф. Иванов печата оня, който се пази в Лъвовската библиотека и който 
е по-ценен с някои свои особености – ръкопис сравнително стар, от сред-
нобългарска редакция.  – Пазейки така скъпо спомени за живота на св. 
Кирила, българският род в Македония не може да не въздаде, чрез перото 
на някой свой религиозно вдъхновен певец, и възхвала нему, пътеводната 
звезда, и да не му посвети, чрез своята Черква ден на неговата светла па-
мет – 14 февруарий. Службата на св. Кирила, разпространила се между 
целия православен славянски мир, известна по дванадесет преписа, от 
които руските са от XI–ХII в., е обнародвана в българска редакция от XIII. 
в., от Скопския миней3, гдето езикът на равноапостола, схванат като бъл-
гарски, християнската вяра се проповядва от него сред другите славяни 
с българска книга. Друг вариант на тая служба, пак от XIII век, се нами-
ра в Драгановия миней, българска редакция, в Зографския манастир на 
Атон. – Не по-малко се пази свят спомен в Македония и за св. Методия. 
Г-н Иванов обнародва Проложното житие на св. Методия по най-стар 
препис от 1330 год. от Станиславовия пролог4, в българска редакция, в 
Лесновския манастир, което има особено значение, тъй като в него се по-
сочва, где се намира гробът на Кириловия брат – в съборната църква на 
земята на Ростислава и Светополка във Велеград. Службата на св. Ме-
тодия, която се намира в по-малко преписи от службата на Кирила, но 
която се среща в два български, и то в XIII век, единият пак в Драгановия 
миней в Зограф, а вторият – изглежда препис от първия, в друг български 
миней, намерен там. Така че, отдавайки хвала към Методия и молба към 
него в деня на неговата памет – 6 април, нашата Църква подчертава, че 
цени високо подвига му за славянската и българската просвета.

Методиевитe ученици, които продължиха делото на славянската бого-
служба и на славянската писменост в България, са достатъчно ославени 
в Македония. Наум и Климент са оставили трайни следи в съзнанието на 
потомството. Стига да споменем за най-старото житие на Наума, от 
първата половина на X век, намерено от проф. Иванова в Зограф в един 
пролог от XV столетие, преписан от българин из Дебърско – извънредно 
ценен за съдбата на Кирило-Методиевите ученици в България. Можем 

 3 Паметникът е от ръкописната колекция на Националната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“, сигн. НБКМ № 522 (бел. ред.).

 4 Станиславовият (Лесновският) пролог е от колекцията на библиотеката на Сръбската 
академия на науките и изкуствата, сигн. САНУ № 53 (бел. ред.).
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да посочим и второ житие на св. Наума, познато по препис из сборник 
от XVI век, и интересно за това, че е може би превод от гръцки или пък 
е съставено по гръцки извори, че се посреща в някои свои вести с гръц-
кото пространно житие на св. Климента, що се приписва на Теофилакта 
Охридски (1094–1107). В книгата на проф. Иванова измираме по-ната-
тък Кратко (проложно) житие на св. Климента Охридски и Служба на 
св. Климента Охридски. Житието е от Димитрия Хоматиана, охридски 
архиепископ (1216–1234), което е обнародвано тук на гръцки и славян-
ски, по препис от ХIII–XIV век. Българският превод на това житие, което 
Иванов е намерил в един пролог в Зограф, е от особено значение, защото 
решава въпроса, че наистина негов автор, в гръцкия му оригинал, е Д. Хо-
матиан. Службата на св. Климент, и то славянската – защото има и друга, 
гръцка, дело на Теофилакта, Хоматиана, Кавасила и Григория, все гръцки 
охридски архиепископи от XI–XIV век. – е позната по един ръкопис от 
1435 г. – миней5, в Софийската народна библиотека, среднобългарска ре-
дакция, и е съчинена вероятно от ученик на Климента, скоро след смър-
тта му в 916 год., тъй като е била наредена да се пее в неговия манастир 
„Св. Пантелеймон“ в Охрид, в деня на неговата памет, 27 юлий. А доколко 
Климент се явява продължител на Кириловската традиция в България, 
сиреч доколко той е бил проникнат от подвига и личността на славянския 
първоучител, това личи от неговото Похвално слово на Кирила Филосо-
фа, дошло до нас в две версии, едната изглежда негов първообраз, от XIII 
век, българска редакция, намерена някога на Света гора, а втората от XIV 
столетие, сръбска редакция. Като панегирист Климент се изявявя още с 
Похвално слово на Михаила и Гавраила, познато по дванадсет преписа, 
български, руски и сръбски, от XIV до XVI век. Най-старият препис, кой-
то обнародва Иванов, изглежда да е от времето на Евтимия, намиращ се в 
един сборник от Зографския манастир.

Проф. Иванов обръща особено внимание след като се спира на първите 
творци на славянската култура в България, и върху ония въпроси, които 
се отнасят до някои определени моменти от историята на тая култура, 
които още чакат своето изяснение и последно разрешение. Прогласът 
към евангелието, приписвано на св. Кирила и на епископ Константин, из-
вестен по четири преписа от XIII до XVI век – сръбски и руски, който във 
възлетни стихове разкрива на славянския мир цената и значението на бо-
жествената книга, преведена от Кирила и Методия, е интересен като па-
метник на определено славянско съзнание – и то от време, твърде близко 
на времето, когато се полагат основи на славянска писменост в България. 
Най-старият препис от това възвещение6, Хилендарският, от XIII в., кой-

 5 Празничен миней, изписан от книжовника Димитър, сигн. НБКМ № 122 (бел. ред.).
 6 възвещение (остар.) – известяване, съобщаване  (бел. ред.).
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то се обнародва в книгата, макар и в сръбска редакция, сочи на повишен 
и разностранен интерес към делото на светите братя. Сказанието на 
Храбра за писмената, будило толкова разяснения, тълкувания и споро-
ве, известно по преписи, които стоят близо до първоначалния текст, и 
по такива, в които са вмъкнати добавки, е най-ценно по преписа от Бер-
линския сборник, българска редакция, от XIII–XIV век, а също и по тоя, 
що дава Иванов от сборника на библиотеката в Хилендарския манастир7, 
български извод, от XVI век, в който има покрай пълното изреждане на 
славянските букви и числителното четыри междꙋ десѧтма (=24), и посоч-
ването, че още са живи ония, които са били виждали Кирила и Методия, 
посочване, в което мнозина се съмняваха, че е първоначално, от ръката на 
Храбра. А както се знае, един от въпросите, които се поставят в свръзка 
с Храбровото сказание, това е въпросът – за коя азбука се говори в него, 
коя азбука е изнамерил Кирил – кирилицата или глаголица. Относбата8 
между тия две азбуки е разглеждана толкова много – и все пак въпросът 
стои още открит. Най-старият, кирилски паметник, цар-Caмуиловият 
надпис в Преспа от 893 г., на който по начертанието на славянските си 
букви прилича надписът в с. Варош, до Прилеп, от 996 г., говори за ранна 
употреба на кирилицата в България. Глаголският подпис пък от 982 г. в 
Иверския манастир на Атон, значи стотина години след смъртта на Ме-
тодия, показва, че глаголицата не се е употребявала само в Моравия, но 
и в България: в града Йерисо9 и околността му е имало славяни, които са 
си служили с глаголско писмо. При последните разкопки в Преслав се от-
криха също глаголски надписи, навярно от времето на Бориса и Симеона. 
Че наистина глаголицата се е употребявала у нас покрай кирилицата, и то 
доста късно, сочи и Битолският триод10, намерен от Иванова кирилски 
паметник от XII век, преписан от по-стара славянска, не гръцка, подлож-
ка, от Георги Граматик в Западна Македония – ценен не само за българ-
ската историческа диалектология, но и за историята на глаголското пис-
мо в българските земи – в него се срещат и някои редове с глаголица.

Ясно е, че поместените от проф. Йордан Иванова паметници са под-
брани с оглед не само на тяхната важност, но и с оглед към значението на 
проблемите, за чието изяснение и разрешение те съдействуват.

Разгърнете ли по-нататък книгата на Йордан Иванова, ще видите лика 
на наши светии, а също и на чужди, които обаче са били тачени от бъл-
гарския народ. Тия светии са разкрити било чрез житията им, било чрез 
техните служби. По-важните творения – хагиографски и химноложки – 

 7 Сборник от средата на XVI в., Хилендар № 481 (бел. ред.).
 8 относба (остар.) – отношение  (бел. ред.).
 9 Йерисос – град на Халкидическия полуостров в Гърция (бел. ред.).
 10 Постен триод от втората половина на XII в. от ръкописната колекция на БАН, София, 

сигн. БАН № 38 (бел. ред.).
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са представени в техните по-интересни варианти – и по такъв начин се 
обсяга11 българското литературно творчество за време от X до XIV век, 
като се изтъкват особно фигурите на ярките писатели през времето на 
Ивана Александра и Ивана Шишмана – Теодосий Търновски, Патриарх 
Евтимий, а от времето на ранното турско робство – Григорий Цамблак. 
Светците, за които става дума, са Иван Рилски, положил начало на бъл-
гарското монашество, и неговите духовни ученици, подвизавали се в 
планинските кътове на Северна Македония  – Гаврил Лесновски, Яким 
Осоговски12 или Сарандапорски и Прохор Пшински – всички оставили 
манастири на свое име. Между тях се причислява, като светец, и българ-
ският цар Петър. Иван Рилски е представен с две служби в български из-
вод – едната из Скопския миней от 1451 год.13, нагодена за 18 август, деня, 
в който през 946 год. се е поминал, а другата из Драгановия миней14, от 
XIII век, за 19 октомврий, деня, когато били пренесени мощите му. Служ-
бата на св. Ивана била съчинена още в Рила, после, когато били пренесени 
костите му в Средец от цар Петра, тя била преправена и допълнена, а 
когато били пренесени в Търново през 1195 г. от Асеня I, се преработ-
ва – тъй както я намираме в Драгановия миней. Там, гдето е могло да се 
изпълнят големите служби на св. Ивана, се извършвали кратки помени за 
неговото успение на 18 август. Такъв един помен за успението на св. Ив. 
Рилски се намира в един миней общак от времето на Ив. Шишмана, сега 
в Зографския манастир. Истинският образ на рилския угодник виждаме 
в неговото житие, написано – според труда на Георги Скилица и според 
разни предания – от търновския патриарх Евтимий, което проф. Иванов, 
знаейки, че то е едно от най-хубавите творения на старобългарската ли-
тература, предава изцяло, по препис от Зограф, правен от съвременник 
на автора, а може би и от самия него. За Гаврила Лесновски, възобнови-
теля на Лесковския манастир, родом от с. Осиче, Паланешко, има две жи-
тия – едното от 1330 г., из Станиславовия пролог, българска редакция, 
а другото – руски извод, от 1868 г., намерено в Кратово. Първото житие, 
проложно, е нагодено към деня на неговата памет – 15 януарий. Интерес-
но е, че прологът е писан в Лесновския манастир, на български, когато е 
бил под сръбска власт. Житията на св. Ивана Прохора, живял през XI 
век, и основател на манастир на р. Пшиня, приток на Вардара, идат от 
края на XVIII в. насам. Житието на св. Якима Осоговски (= Сарадапор-

 11 обсягам (остар.) – обхващам  (бел. ред.).
 12 Йоаким Осоговски (бел. ред.).
 13 Празничен миней (Скопски). Паметникът е от сбирката на Църковноисторическия и 

архивен институт към Св. Синод на Българската патриаршия – сигн. ЦИАИ № 489 (бел. 
ред.).

 14 Празничен миней (Драганов миней, Зографски трефологий) от края на XIII в., сигн. 
Зограф № 54 (бел. ред.).
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ски), познато по преписи от XV век насам, е добре разпространено. Св. 
Яким, живял в края на XI и началото на XII век, е основал Осоговския ма-
настир, в западните склонове на Осогово, близо по Паланка. Службата 
му за 16 август е известна по миней от XIII в.

Българският цар Петър, злочестият син на Симеона, починал от апо-
плексия на 30 януарий 969 г., след когото България, арена на руски и ви-
зантийски нашествия и борби, биде поробена в източната ѝ половина от 
Ивана Цимисхия15, отдавна е бил причислен към лика на светиите. От 
химноложките паметници се узнава, че Петър е станал на старини мо-
нах, като се отдал на книжовна дейност. Проф. Иванов казва, че „има цяла 
група нравствено-религиозни поучения, чийто автор ще да е бил сам Пе-
тър16“. Замонашването на царя и смъртта му, в Преслав или Рим, му се 
виждат загадъчни, и с право се пита, дали тук „не се крие някоя трагедия“? 
И в двете служби на цар Петра, едната в Драгановия миней в Зограф, а 
другата, пак български извод, в ръкопис от Македония от ХIII–XIV век – 
все под 30 януарий, сходни по основен дух, но различни по стихири, се 
отдава хвала на закрилника на Преслав, на доброчестивия му и пълен с 
монашески подвизи живот. Писал след канонизацията на цар Петра, през 
втората половина на X в., певецът не забравя да го помоли да се застъпи 
пред Бога за своя народ.

Към ония чужди светци, които са били запленили въображението и 
сърцето на българския народ през ХIII и XIV век, можем да причислим св. 
Илариона Мъгленски, св. Михаил Воин, св. Петка Търновска, разкрити 
в техния лик пак чрез служби и жития. Прологът на Илариона Мъглен-
ски (живял в XII век) е от значение, защото е кратък помен за преноса 
на мощите на светеца от Мъглен в Търново по заповед на цар Калояна. 
В най-стария му препис, навярно от ХШ век, се казва, че Калоян, като 
превзел Мъглен, се бавил в него сто деня и че Иларион водил борба срещу 
богомилите. Пространното житие на Илариона, написано от Евтимия, 
сега се обнародва в една част по най-стар препис, от един сборник в Зо-
графския манастир, от XIV столетие, може би правен по първообраза на 
славния патриарх. Проложното житие на Михаила воин, за когото Ев-
тимий написал похвално слово, е познато според един среднобългарски 
пролог от XIV век Иванов го обнародва по охридски ръкопис, български 
извод от XIV–XV век на света Петка, живяла през XII в., родена в Епива-
тос (= Баядос) до Цариград и умряла в град Каликратия, недалеч от род-
ното ѝ място, е отдадена в нашата литература особена почит. Иван Асен II 

 15 Йоан I Цимиски / Йоан I Цимисхи (ок. 925–976) – византийски император; през 971 г. 
навлиза в българските земи, завладява велики Преслав, Дръстър (Силистра) и други 
градове (бел. ред.).

 16 Вж. Иванов, Йордан. Български старини из Македония. Събрани и описани от... София, 
Държавна печатница, 1931 (второ изд.), с. 385 (бел. ред.).
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пренесъл мощите ѝ в Търново и ги положил в черквата „Св. Четиридесет 
мъченици“. Поради чудесата и изцеленията ѝ тя се прославила – и вън от 
Търново, който бил закрилян от нея – по целия Балкан. По-късно, след 
1393 г., мощите ѝ били пренесени във Видин, а оттам – в Сърбия, после в 
Цариград, за да намерят покой в Румъния, в гр. Яш. Нищо чудно, че още 
във времето на Асеня II за закрилницата на престолния град била съчине-
на служба, от кого, не се знае, която сега се намира в Драгановия миней, 
от XIII век, а по-късно патриарх Евтимий, по волята на цар Шишмана, 
като използувал житието на светицата от Василика, патриаршески дякон 
в Цариград през ХII столетие, а също и друго едно проложно житие, на-
писал в риторска художествена форма житието ѝ, известно вече в доста 
преписи, най-старият от които се среща в един сборник в Зограф, от вре-
мето, когато авторът е бил още жив. Разказът на Григория Цамблака, тол-
кова интересен и хубав, за пренасяне мощите на св. Петка от Търново 
във Видин и оттам в Сърбия, се обнародва от проф. Иванов по Рилския 
сборник от 1483 г.17 на Мардария, сътрудник на Владислава Граматика.

Отминем ли летописните и правни паметници, каквито са бележки-
те в българския превод на Манасиевата хроника от XIV век и грамотите 
на българските царе, издавани през XIII и XIV век на наши манастири, 
дубровнишки търговци, брашовски и пр. или влашките грамоти за мана-
стира св. Наум, а също и някои документи от исторически характер, от-
насящи се до Охридската архиепископия, до българските архиепископи 
и пр., не можем да не спрем върху ония творения, надписи и бележки, 
които изясняват хода на българската литература през епохата иа турското 
робство – от громола18 на Търново, 1393 година, до историята на Паисия, 
1762 г.

Българската книжнина през времето на робството, главно през време-
то от началото на XVI до средата на XVIII век, е слабо проучена – и затова 
всеки лъч върху нея е от особено значение. Сборниците със смесено съ-
държание, дамаскините, книжнината, свързана с католишката пропаган-
да през XVII век, влахобългарската писменост и пр. чакат все нови и нови 
проучвания. Проф. Йорд. Иванов спира своето внимание върху стари и 
по-нови надписи, приписки и бележки, пръснати из разни места на ма-
кедонската земя, върху книжовни дейци, а също и на някои от цена ли-
тературни паметници. От надписите, приписките и бележките, които не 
можем тук да изброим – дори и по-важните, долавяме духовното състоя-
ние на българския народ през три-четири века, условията за литературна 
работа, относбата на народа към неговите културни огнища, постоянното 
книжовно общение междy отделни лица, манастири и църкви, виждаме, 

 17 Панегирик от 1483 г., от библиотеката на Рилската света обител, сигн. НМРМ 4/5 (бел. ред.).
 18 громол  (остар.)– разгромяване  (бел. ред.).
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как проникват сред масата първи печатни издания, где е имало килийни 
училища, кога са се градили и изписвали черкви и манастири, какви да-
рители е имало, а също и какви владици, свещеници и игумени и как се 
е изразявало българското национално съзнание. Като отминем дейците 
на литературния ни живот през XV век – Григорий Цамблак, Владислав 
Граматик, Димитър Кантакузин, Мардарий, за които става дума в книга-
та, трябва да посочим имената на толкова много книжовници, които ни се 
разкриват, ако и да нямаме между тях определени, ярки индивидуално-
сти – Данаил монах, дяк Симеон, поп Лука, поп Йоан от Кратово, монах 
Виктор, йеромонах Мелахие, поп Стамат, инок Сисой, Теодор Граматик, 
също и Яков, български печатар във Венеция, Яков Крайков от София, 
книжарят Кара-Трифун от Скопие – все от XVI век; Драган от Ново село, 
Beнедикт, Кирил Хлубогат в Зограф, Цветан монах, поп Мелантие – от 
XVII столетие, а от XVIII – Велко Попович от Кратово, който спада и към 
предходния век, Данил Хилендарец, даскал поп Макарий и др. – от кни-
жовните паметници обръща особено внимание на Крупнишкото еванге-
лие19, ценен и за историята на българското изкуство, подарен на Рилския 
манастир в 1577 г. от митрополита в Крупник – Йоасаф. От значение са 
и вестите, които се дават в приписката към Житието на св. Николая Со-
фийски от XVI век, за житията, писани на гръцки, за св. Злата Мъгленска, 
българска девица от с. Слатина, Мъгленско, пострадала за вяpa на 13 ок-
томврий 1795 г., за св. Атанас, българин от Радовчиш, пострадал пак за 
вяра в Солун на 29 август 1794 г. Също така – и написания по това време, в 
1795 г., труд на гръцкия писател Атанасий Пароски –„Οῦρανοῦ κρίσις“, из-
лезъл от печат в Лайпциг, 1805 г. – гдето във второто му издание в Атина 
от 1850 г. има стихотворна похвала към града Солун като родно место на 
Кирила и Методия. От цена са и двете свидетелства за езика и народ-
ността на скопяни през XVIII век – колко ясно и определено е подчертана 
националната принадлежност на тия македонски българи – поп Петър от 
с. Баняни и Иван Д. Сталевски от Скопие, преселил се в Русия и записан 
през 1745 г. в Нежин20 като българин от Македония.

Минем ли към времето на нашето Възраждане и на борбите за нацио-
нално самоопределение, не можем да не забележим, че в книгата на проф. 
Иванов то е застъпено със значителни документи и паметници.

Тук са преди всичко печатите на български църковни общини и ес-
нафи. Когато се засилва националното съзнание на македонския бълга-
рин, взел такова живо участие в държавната борба, българските църкви, 
манастири, църковни общини и еснафски сдружения се определят като 

 19 Крупнишко евангелие – паметник от началото на XVI в. Съхранява се в библиотеката 
на Рилската света обител, сигн. НМРМ 1/5. (бел. ред.).

 20 Град в Черниговска област, Р Украйна (бел. ред.).
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български и в своите печати. Така че един преглед на тия печати дава 
ясна представа за нарасналото национално чувство в Македония – като 
почнем от 1817 г., когато в Солун българите шивачи образуват свой ес-
наф, и свършим с 1870 г., когато имаме българско читалище във Воден. 
От собено значение е позивът на македонските българи до Великите 
сили през 1878, изработен от тях, когато след Санстефанския договор (19 
февруарий / 3 март 1878) узнават, че гърци и турци желаят да се намалят 
границите на родината им. Тоя позив бил съставен от тайни представите-
ли на Македония, на българските общини там, които се събрали в Солун 
на 20 май 1878 г., подписали го и го предали снабден със съответни печати 
на консулите в града с молба да го препратят на своите правителства – 
„в името на правдата и човещината“. В позива, след като се споменава за 
страданията на българския народ под турско робство, се заявява, че насе-
лението в Македония е българско, че да се установи това, необходимо е да 
се направи анкета из тоя край, най-после, че то иска да сподели участта на 
народа в Мизия и Тракия. Доколко Македония се чувствувала свързана с 
България през един трагичен момент от своя живот, това личи и от въс-
танието, което населението в покрайната21 Малашево, южно от Пиянец и 
около най-горното течение на Брегалница, дига против турцитe едновре-
менно с въстанието на братята си в Тракия през пролетта на 1876 г. Това 
събитие в Малешево се свързва с името на една българка – Станислава22, 
дъщеря на учителка. Тая Станислава ушива в Солун знамето на войводата 
Димитър поп Георгиев23 от с. Берово, на което е изобразен лъв с надпис 
„Македония. На осми мая 1876 г. Станете. Да ви освобода“. Тя написва в 
Солун, същата година, когато войводата е тръгвал за македонските пла-
нини да дигне въстанието, едно стихотворение – Песен за Димитра вой-
вода – в което се изразява прощаването му с девойката българка, и въз-
зовава всички малешевци за борба с народния враг – тиранина турчин. 
Българският характер на населението в Македония се документира и със 
снимките от корици на книги като Буквара, издаден в 1792 г. във Виена 
от разложкия българин Марко Тодорович24 за сръбските деца, или Огле-

 21 покрайна (остар.) – област, край, землище  (бел. ред.).
 22 Станислава (Славка) Петкова Караиванова-Балканска (1853–1926) – дъщеря на първата 

българска учителка Неделя Петкова (баба Неделя). Била е учителка в Битоля, Охрид, 
Велес, Кюстендил; ушива заедно с майка си знамето на четата на войводата Димитър 
Попгеоргиев Беровски (бел. ред.).

 23 Димитър Попгеоргиев /Димитър Беровски/Димитър Македонски (1840–1907) – рево-
люционер, войвода и просветен деец в Македония. Вж. Йванов, Й. Северна Маякедония, 
София, 1906, с. 352–354 (бел. ред.).

 24 Марко Теодорович Везьов (Хаджитодоров) (1760–1840) – търговец от Банско. През 
1792 г. във Виена издава буквар – „Первое оучение хотящими оучится книг писмени 
Славянскими, називаемое Буквар“, отпечатан в типографията на сърбина Стефан Нова-
кович; известно е отбелязаното на корицата на книгата „Г. Марка Тедоровича, булгара, 
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дало, от 1816 г., на Кирила Пейчинович, или Повест ради страшнаго и 
втораго пришествия Христова на Йоакима Кърчовски от 1814 г., или 
Кониковското евангелие, преведено от Павел Божигробски, печатани в 
1852 г. в Солун, в печатницата на българина Киряк Дингов от Воденско, 
или Български народни песни, от 186125 г., на братя Миладиновци и пр.

Особена цена имат сведенията, които се дават за видните български 
дейци и книжовници като Паисия, хаджи Йоакима Кърчовски, за Якова, 
преписвача на Зографската българска история, Кирила Пейчинович, за 
Теодосия Синаитски от Дойран и др. Проф. Йордан Иванов биде щастлив 
да открие в 1906 г. на Атон в Зограф Първописа на Паисиевата исто-
рия, която обнародва през 1914 г. Тук се дава заглавието и предисловието 
на първописа с три фотографски снимки, които изясняват някои важни 
места от труда и живота на българския будител. Зографската българска 
история от XVIII век – История вкратце о болгарословенском народе, – 
преписана в 1785 год. от краснописеца монах Яков в параклиса „Св. Апос-
толи“, съвсем близко до Зограф. Това е отделен, независим от Паисия, 
труд, от който йеросхимонах Спиридон черпи материали за своята, трета 
по ред, история от 1792 г. Което е интересно за литературния историк, 
това е, че авторът на Зографската история и Паисий са черпили от еднак-
ви, общи извори, независимо един от друг. Доста светлина се хвърля вър-
ху живота на хаджи Йоакима Кърчовски – с откритите от проф. Иванова 
вести за него. От тия вести се вижда, че Кърчовски е бил по-млад съвре-
менник на отца Паисия, че е имал синове, че е развивал особена пропо-
веднишка и книжовна дейност в Северна Македония. Интересно е също 
да се отбележи, че трудовете на Кърчовски излизат от печат благодарение 
подкрепата, която му дават някои негови сънародници търговци. С пра-
во Иванов казва: „Всички тия данни будят умилителни спомени за сър-
дечно сътрудничество между търговци и книжовници, които съвместно 
подготвят свестяването и възраждането на един поробен народ. Нека им 
е хвала и светла памет“ (с. 633). С това се подчертава, че Българското въз-
раждане е във връзка със стопанския подем на народа. С Тетово и него-
вия край се свързва името на Кирила Пейчинович, един от будителите на 
българския народ. Проф. Иванов обнародва доста материал, с който се 
хвърля светлина върху живота и лика на тоя наш книжовник, роден в Те-
арце, близко до Лешок, гдето обновил манастира св. Атанас и гдето се по-
минал в 1845 г. Един от тия, които съдействуват на книжовно-просветна-
та дейност на Кирила Пейчинович е книжовникът архимандрит Теодосий 

родом из Разлога“; сред най-ранните информации за него се приема написаното от Л. 
Каравелов в статията „Българската журналистика“, публикувана през 1862 г. в „Мос-
ковские ведомости“ (бел. ред.).

 25 Български народни песни, собрани од братя Миладиновци Димитрия и Константина 
и издани од Константина. В Загреб, в книгопечатницата на А. Якича, 1861 (бел. ред.).
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Синаитски, родом от Дойран. Той урежда първата българска печатница 
в Солун, която работила от 1838 до 1843  г., когато го настига смъртта. 
В нея се печатали няколко (пет) засега известни книги, между които е и 
Утешение грешним на Пейчиновича. Не по-малко от книгата е важен 
предговорът на Теодосия към нея, гдето се говори за автора ласкаво, и 
гдето се хвърлят някои ценни за времето си идеи. Заслужва да споменем 
още, в реда на българските книжници и будители от македонския край, 
Натанаил Богдан Стоянович26 от с. Кучевища, Скопско, който през 1849 г. 
като студент в Киевската духовна семинария, се изявява като „македон-
ски българин“, а по-късно издава книжки, между които в 1852 г. в Прага 
Прїѧтелское писмо отъ болгарина къ грекꙋ, с които брани духовната свобода 
на своите сънародници, особенно на тия от Скопско, срещу домогвания-
та на гърците. Тук са още Павел х. Василков от гр. Галичник, в монашество 
Партений, епископ в Кукуш, а после в 1809 г. митрополит Нишавски, със 
седалище в Пирот, радетел за българския език и за българската национал-
на култура. Константин Д. Петкович, от Башино село, първият български 
филолог, който работил през 1852 г. с ръкописите на Света гора и своя 
обзор върху тях обнародва в изданията на Руската академия на науките, 
известен с високо образование. Тук е още и – Иван Охридянин27, книжо-
вник и пр.

Ето, такава се разкрива, чрез своето разнобразно съдържание, тая 
книга. Не бива да се мисли, че сме изчерпали нейното богатство. А все 
пак, проглъбени от критичния апарат на автора, от множеството ценни 
и интересни библиографски и биографски вести, палеографски и ези-
кословни бележки, исторически и литературни осветления и обяснения, 
с които е съпроводен всеки по-значителен паметник, ще можем да схва-
нем добре нейната цена, нейното значение, можем да проумеем как проф. 
Йорд. Иванов е чувствувал вътрешния ѝ смисъл – и по такъв начин да се 
домогнем до някои подробности във физиономията на учения.

Проф. Иванов подчертава – това се долавя от основния дух на неговия 
труд, – че чрез обнародваните паметници могат да се решат или прояснят 
проблеми научни, културни, дори и народностно-политически, ако и в 
тях да няма нито капка политически елемент.

Вгледате ли се в събитията, разиграли се на македонска земя, не може 
да не забележите, че чрез тях Македония се свързва с българската исто-
рическа съдба. Натъквате се на въпроси, и то твърде важни; из областта 

 26 Натанаил Зографски, митрополит Охридски и Пловдивски (1820–1906) – възрожденски 
книжовник, духовен водач, политик, един от най-изявените дейци на Българското 
духовно възраждане (бел. ред.).

 27 Вероятно Й. Иванов има предвид Иван Генадиев–Хармосин (1830–1890), в някои извори 
наричан Охриджанин – български учител, просветен деец, автор на църковнопевчески 
произведения (бел. ред.)
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на славянската и ограничено – на българската филология, на историята 
на българския език. Виждате хода на българското слово, отражението му 
в проповед, хагиография, химнология, летописи, правни паметници и 
пр., отношенията между народна и литературна реч, где, в кои области, 
и в кои векове, тя се проширява и властува. Познавате българските кул-
турни огнища и средища, относбата на народа към тях, почитта, която се 
отдава на българските светци, ясни и определени образи на православ-
но-религиозно и национално съзнание. Добивате ясна представа за ет-
нографския облик на страната на Вардара  – и то в течение на няколко 
века, дори и тогава български, когато за кратко време е била под скиптъ-
ра на Душана. Ето и историческият ход на българската литература. Тво-
ренията на българските писатели от Македония се преписват и четат по 
всички краища на българските земи, а творенията на тия от България – по 
всички кътове на македонските селища. От Преслав и до Охрид, като се 
мине през Рила и се стигне до Зограф – едно слово, една мисъл, едни тра-
диции  – св. Кириловски, св. Климентовски, Черноризец-Храбъровски, 
Евтимиевски, Паисиевски. Литературата на македонската земя минава в 
Русия, нахълтва в Сърбия, влияе със своите идеи, със своите образи, със 
своя език дори, и изявява своя български характер. Долавяте докъде са се 
простирали границите на българската реч, сиреч етнографските граници 
на българската земя, схващате каква е била посоката и размерът на бъл-
гарската културна експанзивност, най-после – манифестира се пред вас 
духът и мощта на българската култура в Македония, налага се идеята, че 
родината на Климента Охридски е била винаги, още от времето, когато 
нашият народ встъпва на историческа арена, и културно, и политически 
свързана с останалите части на българската земя, че винаги тя е била в 
духовно единение с родината на Симеона.

Така, проф. Йордан Иванов дава книга на българите в Македония, и на 
тия, които са в България, и на ония, които са по чужди земи, за да надзър-
нат в миналото си и да осмислят своя национален идеал. А и за тия, които 
имат или искат да имат ръководството на българските съдбини, за да по-
черпят не само знание и мъдрост, но и подтик за по-разумна и по-смела 
отбрана на българското слово в страната, гдето за пръв път това слово 
се роди. Защото, макар и да се прави манифестация, тиха и безшумна, на 
българското национално съзнание в Македония, крепнало и затвърдява-
но там от векове, хвърля се остро обвинение срещу тия, които искат с 
насилие да задушат, да загасят това съзнание, произнася се присъда, кол-
кото жестока, толкова и справедлива, срещу съвестта на Европа.
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Отец Паисий: Обществено-културно-политическо списание,  
Год. V, 1932, № 9/10, с. 139–140.

ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЯ

Иван Снегаров. История на Охридската архиепископия–патриаршия  
от падането ѝ под турците до нейното унищожение (1394–1767 г.).  

Изд. Македонски научен институт.  
София 1932, 8°, с. VII + 615, цена 250 лева

Да се проследи историята на българската църква, това значи да се раз-
крие българският духовен живот в историческия му ход, да се раз-

крие историческият развой на българската култура, ако и не всестранно, 
да се очертае нравственият лик на българския народ в светлината на него-
вата историческа съдба. Ето защо всеки труд, който отдалече или отблизо 
засяга миналото на нашата църква, е от особена цена за нас. Не един наш 
учен, не един труженик на културни ценности, е отправял поглед, кога 
по-критичен, кога по-бегъл, към това минало. И неведнъж са ни били 
поднасяни страници из историята на нашата църква, пълни с нови откри-
тия, с нови осветления, с нови заключения Така се събират изследвания 
за историята на българския духовен живот от най-старо време до наши 
дни. Един от тия, които ревностно и упорито работят из областта на бъл-
гарското църковно и културно минало, това е проф. Иван Снегаров. И не 
само защото заема катедрата по църковна история в нашия Богословски 
факултет1. Към такъв упорит труд го нуди и съзнанието, че трябва дълго 
още да се работи из архиви и библиотеки, за да се разкрие нашето минало 
и да се осъзнаем по-дълбоко и по-смислено в своята история като народ.

 1 Богословският факултет, създаден през 1923 г., е основно структурно звено в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ и самостоятелно висше училище.(бел. ред.).
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За да бъде израз на това съзнание, отдавна още той отправи своя по-
глед на църковен и културен историк към Охрид, свещения град на св. 
Климента, и по-нарочито2 – към Охридската архиепископия. Той много 
добре знае нейното значение. И други чужди и наши учени като Голубин-
ски3, Гелцер4, Л. Стоянович5, В. В. Манушев, Д. Цухлев, г. Д. Баласчев, Ни-
кола Милев, Юрдан Трифонов и пр. са разгръщали неведнъж страници из 
нейното минало. Но г. Иван Снегаров, син на Охрид, се заема, като има 
за отправна точка усилията на толкова други преди него, да проследи от 
начало до край съдбините на тая наша архиепископия, да вникне в нейния 
вътрешен живот, да очертае фигурите на нейните сподвижници, да обри-
сува нейната културна и национална политика, да посочи значението ѝ в 
историческия живот на българския народ. В 1924 г. той обнародва първия 
том от своя труд „История на Охридската архиепископия“, гдето обгръща 
живота ѝ от нейното учредяване до заника на Търново. Сега той ни под-
нася втория том от него, като излага живота ѝ от 1394 г. до 1767 г., когато 
тя биде унищожена.

С пълно основание Ив. Снегаров пише, че в живота на Охридската 
архиепископия лежи делото на св. Климента Охридски. Св. Климент е 
първият славянски епископ, който като такъв още от около 893 г., още 
през времето на първото българско царство, полага основа не само на 
славянска книжнина в България, подготвя не само клир, сиреч пионери 
на християнска цивилизация у нас, но и създава пръв църковна организа-
ция. Когато Иван Цимисхия към 971–972 г. пробожда с меча си в Преслав 
независимостта на царството на Петра, българската църква намира свой 
закрилник в лицето на Самуила в продължение още на повече от четири 
десетилетия – до 1018 г., до деня, когато Василий Българоубиец не сло-
ми отпора на българския народ срещу византийския напад. Цар Самуил 
основа самостойна българска църква. Седалището на патриарха е бил 
първоначално гр. Воден, после малка Преспа, на остров Ахил, а по-къс-
но – Охрид. Василий, след като завладял западното българско царство, 
не унищожил патриаршията, намерил за уместно да признае правото ѝ на 
съществуване, но под името Охридска архиепископия. Тая именно Ох-
ридска архиепископия продължава да съществува, въпреки превратно-

 2 нарочит  (остар. диал.) – специален, особен, нарочен  (бел. ред.).
 3 Евгений Евсигниевич Голубински (1834–1912) – руски учен историк, академик . През 

1871 издава „Краткий очерк истории православных церквей Болгарской, Сербской и 
Румынской или Молдо-Валашской“; член на Българското книжовно дружество (1884), 
на Московската духовна академия (1898) (бел. ред.).

 4 Хайнрих Гелцер (1847–1906) – немски учен историк, професор по класическа филология, 
изследовател на антична и византийска история (бел. ред.).

 5 Любомир Стоянович (1860–1930) – сръбски учен, професор по славянска филология 
във Великата школа в Белград, създадена през 1808 г., която от 1905 става Белградски 
университет (бел. ред.).
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стите на политическата съдба, до 1767 г., когато била закрита – по заповед 
от Цариград. Виждаме един институт, който осем века почти играе важна 
роля в духовния живот на българския народ – и не само на българския, но 
и на сръбския, влашкия и албанския. Наистина, да проследиш един живот 
от осемстотин години, не е лек труд, още повече, когато не разполагаш с 
обилни податки.

Изложил ни историята на архиепископията до 1394 r., сега Снегаров 
пристъпва по-нататък. В осем глави той обхваща един живот около три и 
половина века.

Най-напред него го занимава положението на Охридската архиеписко-
пия от падането на Охрид, 1408 г., под турска власт до 1557 г., когато тя, 
поради общото тогава политическо и стопанско положение на държавата, 
почнала да упада, още повече, когато имала съперници като Цариградска-
та гръцка патриаршия и Римската католическа църква. По-нататък той 
излага положението ѝ до 1767 г., когато тя бива унищожена. Територи-
алното разширение на епархията, нейните материални и морални загу-
би, гнетът на турската власт през втората половина на XVI и през XVII 
век, връзките на нейни йерарси с някои християнски държави, най-ве-
че с Русия, отношенията между турците и нейните пасоми, между нея, 
като държавна организация и върховна църковна власт, с цариградската 
патриаршия  – всички тия въпроси в първите две глави от изследване-
то на Снегарова са намерили своето безпристрастно и вещо осветление. 
Снегаров не забравя да посочи внимателно и грижливо, в глава трета и 
четвърта, границите и епархиите на Охридския диоцез, както и йерар-
сите –архиепископ и епархийски архиерей, като за всекиго е съумял, где 
повече, где по-малко, да даде някои вести, да изтъкне някоя характерна 
черта. Особен интерес буди с изложението си г. Снегаров и по-нататък, в 
глава пета и шеста, гдето разглежда вътрешното състояние на Охридска-
та църква и духовната просвета на нейното паство. И тук той отделя два 
момента – от 1394 г., по-право от 1408 г., падането на Охрид, до средата на 
XVI век, 1557 г., и от 1557 г. до 1767 г. В тия два момента са осветлени, все 
така добросъвестно и внимателно, отношенията между клира и народа, 
религиозно-нравственото и просветното състояние на паството. Преди 
да завърши, Снегаров разглежда, в глава седма, устройството и управле-
нието на Охридската архиепископия, като се спира на управните органи, 
титлите на архиепископите, диоцеза, епархийските архиереи и чиновния 
клир, почтените епитети, изразите на скромност и сговорност, изборите 
и издръжка на клира, дисциплина и съд. Изобщо една хубава картина на 
управния механизъм на Охридската църква. В последната, осма, глава, 
авторът изброява и описва по области, външно и вътрешно, всички мана-
стири, осемнадесет, които са се намирали в територията на Охридската 
архиепископия. Дава при това доста занимливи подробности, които имат 
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значение и за духовния живот на паството. Преди да завърши книгата си, 
Снегаров, за да поясни някои страници от някоя глава, за да разреши ня-
кой недоуяснен въпрос, прибягва към притурки, разработени грижливо, 
дадени критично. В някои от тях най-силно изпъква творчески дар за 
критично изследване. Не е забравил да приложи и добре изработен пока-
залец, който правилно изобщо напътствува читателя в книгата му.

Трудът на г-на Снегарова е ценен принос към историята на българска-
та църква, към историята на българската култура изобщо. Той му е стру-
вал немалко грижи, немалко напрежение, големи усилия. Той е граден с 
добросъвестно, упорито събиране материал от известни и неизвестни до 
сега източници, ориентиран е правилно в надлежната литература, зами-
слен е критично, изпълнен е в духа на методите за историческо изслед-
ване. Може би някои ще посочат някъде библиографски недогледки и 
пропуски, някои несъразмерности в частите на цялото, някои несъответ-
ствия в плана на изложението. Важното е да се долови основната тенден-
ция на работата, реализацията на плана ѝ в главни линии, устоите на една 
научна мисъл, и оня възвишен дух, който е присъщ на всяко творческо 
дело. Оттук можем да доловим и главната цел и съществения смисъл на 
всеки труд. Една архиепископия в превратностите на един живот от око-
ло осем века остава вярна на завети, оставени от първия славянски епис-
коп, учителя на българския народ – св. Климент Охридски. Тая църква се 
издига над другите източни църкви със своето космополитично верую. 
Колкото и да е национална, тя е могла да напътствува духовно и да тачи 
съзнанието и на други балкански народи. Тя е могла със своята политика 
на народностна търпимост да обгърне и сърби, и власи, и албанци, като 
внушава чувство за християнска и балканска братственост. Така тя е мо-
гла да спечели обичта на разнообразно паство, да преживее редица поли-
тически бури – докато не ѝ се нанася удар в 1767 г. от Цариград, от гръц-
ката патриаршия, която се явява върл защитник на идеята за възстановка 
на Византия. Следвайки своя път, подсказан от Климента, тя е била страж 
на народностния дух на Македония. Затова тя е един от факторите на бъл-
гарското възраждане изобщо, затова и първите вълни на това възраждане 
идат от родината на Климента. Духовната независимост на Македония се 
е изразявала в Охридската църква. И днес, когато се говори за духовна не-
зависимост на тая страна, не бива да се забравя, че се изтъква едно право, 
осветено от дълголетен живот, осветено от заветите на св. Климента и от 
традициите на Охридската архиепископия.
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Училищен преглед:  
Год. XXXVII, 1938, № 3, с. 313–317.

НОВ ТРУД НА ПРОФ. Д-Р М. АРНАУДОВ

Сели мински. Живот – дело– идеи. 1799–1867.  
С портрет на Селимински и 20 образа в текста. – 

 София: БАН, 1938 г., с. VI + 5991

Михаил Арнаудов, видният наш учен, който повече от три десетилетия 
твори неуморно, с толкова знания и мъдрост, българската духовна 

култура, възкресява още една фигура на българското национално Възраж-
дане – д-р Ив. Селимински, когото врежда между Раковски и Макариопол-
ски, Бозвели и Априлов, намерили вече в негово лице своя вещ познавач, 
отличен тълкувател и верен изо бразител. Още веднъж, подкрепян от позна-
нията и качествата си на литературовед и критик, той се изявява в пълния 
си образ на литературен и културен историк. С основно познаване на епо-
хата, с широко вникване във всички събития, личности и идеи на нашето 
Възраждане, с тънко чувство за динамиката на историческото развитие, с 
правилно отношение към проблемите и идеалите на вре мето, той умее да 
отдели значително ценното, да посочи народностно значимото, да изпол-
зува един или друг метод, за да се добере към точна преценка и обусловен 
извод, да намери пътищата и средствата към културно-исторична синтеза. 
Бидейки познавач, при това на западноевропейския литературен свят, той 
лесно се справя с личността, времето и средата, с идейните течения и лите-
ратурните насоки, с културните взаимодействия и духовните връзки. Така 
Българското национално възраждане, почнато с процес на европеизация на 
българския народ, се схваща правилно като момент от духовния живот на 
Европа и добива проникновено осветление и исторически правдива оценка.

Арнаудов, който има усет за композиция, за орга ничност в изложе-
нието, за вътрешен ритъм и външен стил, разпределя огромния истори-

 1 Рецензията е публикувана в рубрика „Критика и отзиви“ (бел. ред.).
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чески и литературен материал на сполучливо закръглени и завършени 
шестнадесет глави. При това – изхожда от добре уяснен план, от смислено 
поставена задача като биограф и културен историк. При Селимински той 
си поставя и друга цел – не само да изтъкне още един деец на Възражда-
нето в неговата решителна фаза, но и да наложи на историята един неза-
служено отминат ратник на българската народностна идея. Още повече, 
когато този ратник пише своите съчинения на гръцки език, не участвува 
пряко в българ ските национални борби, не е зачленен дейно към никакъв 
книжовен кръг. Наистина, една трудна цел, щом ще трябва да се оценява 
и възвеличава един забравен и неоценен от съвременници и по-късни по-
коления труженик и да се определя мястото и значението му в историята 
на българското културно развитие. Но Арнаудов, който има будно съзна-
ние за подхванатата работа, успява да мине през много затруднения, да се 
осведоми основно върху материала за личността и времето и да изгради 
ценно по замисъл и изпълнение дело. Още в първата глава на своя труд, 
гдето разглежда личността и духа на възрожденския деец, той има ясна 
представа за задължения и отговорности при ограничеността на вести, 
документи и материали, за трудността да се даде пълна и изчерпателна 
биография, за средствата, към които требва да прибегне, за да изпълни 
предначертания си план. А тъкмо това високо съзнание на културен исто-
рик определя основната линия на изложе нието, разбора на събитията и 
идеите, духа и смисъла на цялото негово научно построение.

Като се спира на родното място на Селимински, Сливен, за да просле-
ди първите въздействия на средата, Арна удов разглежда революционно-
то настроение в България през второто десетилетие на миналия век, с 
основание проследява гръцките борби за освобождение и участието на 
българи в тях. Така ясно се изтъква отправната точка в жизнения път на 
Селимински. Връзките на тоя виден сливенец биват следени по-нататък 
грижливо от страна на биографа, за да се установи както оформяването 
на неговата личност, така и изграждането на неговия мироглед. Пътят му 
от Кидония до Сливен, сетне пребиваването му в Атина, участието му 
там в трако-славянския комитет  – са обри сувани живо, с историческа 
правда и културно-философска задълбоченост. За да допълни картината 
на неговите жиз нени съдбини с оглед на духовното му зреене и възвися-
ване, Арнаудов излага живота му във Флоренция, Париж и Букурещ. Така 
пред нас израства образът на човек, който се движи в различни страни не 
по силата на случайно стечение на обстоятелствата, а по напора на една 
вътрешна мощ – жаждата за по-високо образование, за по-безпечно съ-
ществуване и за по-завършено създаване на едно духовно битие. Тук вли-
янието на средата е изтъкнато грижливо, без прекаленост и увлечение, 
толкова опасни за един неопитен или предвзет историк. Но Арнаудов 
разгръща друга страница от живота на любимия си деец. Той го разкрива 



620

в неговата жизнена практика. Как е действувал, как е размислял и пре-
ценявал Селимински? Ето го в Сливен, във важен исторически момент, 
гдето основава дружество „Народно братство“, гдето взема дейно участие 
в живота на родния си град и в съдбата на своите съграждани – през вре-
ме на Руско-турската война от 1828/29 година. Ето го в Румъния, гдето 
проживява десет години, преди да замине да следва медицина, като се 
старае да облекчи съдбата на българските пресел ници там след оттегля-
нето на Дибича Забалкански2 от Турция. Виждаме го сетне отново в тая 
страна в средата на 40-те години, вече лекар – и отново в служба на своите 
сънародници. С особено състрадание Арнаудов говори за последните му 
години в Румъния и за неговия трагичен край. За да изясни правилно и 
по-пълно личността на Сели мински, биографът отстъпя място на култур-
ния историк. Затова в отделни глави върху българския черковен въпрос 
до 1849 г., върху Кримската война, върху български въпроси от 1856 до 
1862 г., Арнаудов осветлява участието на Селимински в българския об-
ществен, културен и поли тически живот и чертае фигурата на родолю-
беца, като под сказва за политическите му заслуги. Все с такава вещина 
и все с такова умение да се рисува епохата и да се раз яснява чрез нея 
личността, без да я подценява или над ценява. Най-после Арнаудов, по-
сочил подробно практи ческия деятел, отваря нова страница от историята 
на един човешки живот – изнася образа на философа, на тогова, който се 
е размислял над българската действителност, който е страдал и мислил 
върху българските исторически съдбини. Научно-философските и рели-
гиозно-етическите, исто рическите и политическите идеи на Селимински 
са изложени трезво, убедително, с оглед на чужди и домашни внушения 
и влияния. Виждаме как е мислил един високо образован навремето си 
българин – и неволно си спомняме за Берона, за Славейкова и Раковски, 
за Каравелова и Ботева, за тия, които са се отдавали на отвлечени разми-
сли или пък са изгаряли в мисълта си за своя народ и за неговата участ. Не 
забравя Арнаудов и писателя, разкриващ се със своя характер и със своя 
жизнен патос в толкова личния си стил.

Постига ли Арнаудов своята цел? Забравеният писа тел израства ли в 
нашето съзнание като крупна фигура? Дали в увлечение и съчувствие към 
човека не се пре вишава в оценката на историческата личност? Особено 
като се знае общото у нас преклонение пред подвига на нашия възродител, 
пред делото на нашето Възраждане? Арнаудов не е от тия, които се увли-
чат безкритично, нито пък дава без ограничения, когато се отнася до на-
учни изследвания, своето преклонение. Той, като литера турен и културен 

 2 Дибич Забалкански – Иван Иванович Дибич-Забалкански (Ханс Карл Фридрих Антон 
фон Дибич, 1785–1831) – руски пълководец от немски произход, командвал военните 
операции по българските земи в Руско-турската война от 1828–29 г. (бел. ред.).



621

историк, е внимателен и предпазлив. И неговата оценка на Селимински, в 
подробностите и в общите линии, е напълно правдива. Той сам чувству-
ва, че сливенският народен труженик не може да се мери нито с Априлова 
и Бозвели, нито с Раковски и Макариополски, макар че с достойнство би 
могъл да се вреди между тях. В културната съдба на Селимински има нещо 
трагично – както в културната съдба на Берона или на Гр. С. Пърличева. 
Като увенчания с награда в Атина поет3, и Селимински не владее добре 
майчиния си език. И той не може да твори на език, който би му отворил 
път до сърцето на сънародниците му. Като Берона, въпреки да рованията 
и волята си, и той не взима живо и дейно уча стие в книжовния живот на 
българския народ, не може да упражни онова влияние върху българското 
културно раз витие, което толкова много се нуждае от дейци, подгот вени 
и възвисени европейски като него. И трябва да се скърби, че той, при ви-
дността на толкова възможности, остава настрана от духовния устрем на 
своя народ.

Арнаудов е пребродил щастливо цялата литература по предмета. Кри-
тично е използувал съчиненията на Сели мински в превода на П. Чилев и 
Е. Пажева4. Основно е проучил и вярно е вникнал в делото и личността 
на човека и писателя. И сътворява със съвършено изкуство образа на на-
шия възрожденец. Личността на Селимински е исторически осветлена, 
изчерпана в дълбочина и широ чина и то така, че, и при наличността на 
нови свидетел ства, не би изгубила в точността на снимката и прецен-
ката. Изяснено е с тънка последователност отношението на един умен 
българин към българското народностно Възраждане. Хвърлен е прони-
клив поглед върху гръцко-българските културни отношения, като са по-
сочени грани ците и размерите на гръцкото влияние у нас. Изтъкнати са 
с не по-малка нагледност силата и значението на рус кото духовно про-
никване в нашата родина. Така имаме възможност да преценим правил-
но характера на гръцкото въздействие, да схванем смисъла на борбата 
между славизъм и елинизъм в пределите на българската земя, да видим 
колко по-благотворно за българското културно раз витие и за българско-
то народностно съзнание е влиянието на славянската мисъл. Резултатите 
от българската културна борба говорят за победа на славянския, сиреч 
на руския дух. Селимински, макар и гръцки възпитаник, както тол кова 
други негови събратя по образование и участ, работи и действува в бъл-
гарския духовен живот в посока славян ска. Гръцкото влияние, с оглед на 
българското народностно съзнание, е реакция на обратната възпротива. 

 3 Григор Пърличев, спечелил през 1860 г. ежегодния конкурс на Атинския университет 
за гръцка поезия с поемата си „Сердарят“ (бел. ред.).

 4 Вж. Библиотека д-р Иван Селимински: Кн.1 – 14. Иван Георгиев Селимински. София: 
Мин. на нар. просвещение, 1904 – 1931. В отделните книги са включени преводите от 
гръцки език на Перикъл Чилев и Елисавета Пажева (бел. ред.).
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Затова Селимински, като Априлова, отправя своите сънародници към 
славянския, а не към гръцкия мир. Тъй Арнаудов, сложил човека в ши-
роки исторически рамки, подигнал множество проблеми из Българското 
народностно възраж дане, изявил необикновена обич към лица и дела от 
предосвобожденската епоха, постига не само научни завое вания. И тоя 
негов труд допринася толкова много за на шето културноисторично по-
знание, за нашето национално възпитание – той крепи вярата в нацията и 
подхранва на деждите в утрешния ден.
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Родина: Списание за българска историческа култура,  
Год. I, 1939, № 3, с. 175–176.

Стоян Романски. Нов Софрониев препис на Паисиевата история  
от 1781 год., съпоставен с преписа от 1765 год.  

(Издава Българската академия на науките).  
Български старини, книга IX, София, 1938, с. ХХ+188+8 табл.1

Историята на Паисия Хилендарски е предмет на постоянен интерес, 
научен и културен. Тоя интерес се свързва и с личността на самия 

Паисий. И то твърде основателно. За пръв път из средата на българския 
народ, откак той се обособява в държава на Бал кана, се явява такова дело 
и такава личност. Девет или десет столетия е трябвало да работи той над 
себе си, докато стигне до Паисия, до онова съз нание, което говори, че той 
вече има представа за себе си като народ. Виж даме днес, че се създава 
цяла Паисиевска литература  – научна, публицистична и художествена. 
След Кирила и Методия, за него и за Ботева се е писало и пише толко-
ва, както за никой друг българин. Няма никакво съмнение, че неслу чайно 
скромният светогорски монах е станал един от най-ярките представи-
тели на българския народ, един от тия, които бележат с деянията и с духа 
си неговия исторически път.

С тоя интерес към Паисия може да се свърже и последният труд на 
проф. Ст. Романски. Требва да се благодари на случая, че на Ст. Романски 
се е удало да открие в славянската сбирка на Румън ската академия в Бу-
курещ нов пре пис, досега неизвестен, от „Исторïя славýноболгарская“ 
на Паисия Хилендар ски. След издадената в 1914 г. Зограф ска черновка на 
тая история от проф. Йорд. Иванов2, обнародваният сега от Ст. Романски 
Софрониев препис от нея е извънредно ценен внос в литерату рата върху 
Паисия. А уводът, с който Ст. Романски е снабдил изданието на преписа 
и в който са изказани проник новени схващания и преценки, хвърля нова 

 1 Рецензията е публикувана в рубрика „Книжовни оценки“ (бел. ред.).
 2 Иванов, Йордан. История славеноболгарская собрана и нареждена Паисием иеромо-

нахом в лето 1762. Стъкми за печат по първообраза....София: Държавна печ., 1914 (бел. 
ред.).
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светлина както върху делата и личността на Софрония Врачански, така 
и върху отношенията и връзките между раз лични преписи от Паисиева-
та история. Осемте таблици в края на книгата, пред ставящи фототипно 
възпроизведени стра ници от Софрониевите ръкописи, дават представа 
както за преписваческото умение на Софрония, така и за неговия худо-
жествен вкус.

До 1914 г. Паисиевата история се знаеше по оня препис, който направя 
в 1765 г. Стойко Владиславов в Котел от донесената там от самия Паисий 
„История славеноболгарская“3. Тоя препис, най-старият от преписите на 
Паисиевата история, добиваше особена важност. Издадената от Йорд. 
Иванов Зографска черновка на историята намали значително значение-
то на Владиславовия препис от 1765 г. Сега, след откри ването на новия 
препис от Паисиевата история в Букурещ, който се оказва втори препис 
от нея, направен пак от Стойка Владиславов в 1781 г.4, значи преди още да 
стане врачански епископ, котленският препис от 1765 г. придо бива нано-
во значение. Новият препис на Стойка Владиславов, постъпил в 1897 г. в 
Румънската академия като дар от Министерството на вероизповедания та 
и народната просвета, се е намирал в библиотеката на епископа Дионисий 
в Бузъу. Сигурно той е останал в Ру мъния, когато Стойко Владиславов, 
вече врачански епископ, е прибивавал там от 1803 до 1813 или 1815 г. Знае 
се, че първият препис от Паисиевата ис тория, направен в 1765 г., три го-
дини след като Паисий я довършил, Стойко Владиславов го поставя на 
вечно хранение в църквата „Св. Петър и Павел“ в Котел. И понеже тоя 
препис не е могъл да се изнася, Стойко Владиславов си направя, за своя 
лична упо треба, в 1781  г., друг препис от него. Тоя препис е направен 
също в Котел. Имаме тук също едно указание как Паисий Хилендарски е 
бил посрещнат от времето и средата.

Изследванието на проф. Ст. Романски изяснява доста добре връзката 
между двата преписа на Стойка Владиславов, както и отклонението им 
от текста на Зографската черновка. Докато в първия препис Владисла-
вов следва точно, рабски, текста на „Исторïя славýноболгарская“, то във 
втория, спазвайки изобщо текста на Паисия, той си позволява да бъде 
по-свободен и независим. Тая свобода, проявена при снемане на пре пис 
от първия препис не е обаче своеволна; тя се е нагаждала от жела нията 
на Владиславова да приближи езика на Паисия до живия народен говор, 
като обезсили черковославянската му ос нова и внесе нови думи и форми. 
Освен това, на места, и то доста незначителни, той дава известни оправки 

 3 Днес този важен книжовен паметник принадлежи на славянската ръкописна колекция 
на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и е със сигнатура НБКМ 368. 
(бел. ред.).

 4 Съхранява се е в Библиотеката на Румънската академия на науките в Букурещ, със 
сигнатура № 438 (бел. ред.).
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и добавки в текста на Паисия, прави и съкращения. Така, той съкратява 
някои думи и фрази в послеслова на историята, посочва, че село Басарбо-
во, родното място на св. Димитрия Нови, не се намира близо до Свищов, 
както пише Паисий, а близо до Русе. Освен това, вместо 29 българ ски 
светии в първия препис от 1765 г., той дава тук 31, като посочва двама 
нови – св. Георги Софийски и св. Иван Нови. От известните преписи на 
Паисиевата история (около 40 на брой) се виждаше, че някои от тях стоят 
по-близко до Паисиевия първообраз, а други се отдалечават. Сега именно 
с новия препис на Владиславова се вижда, че тия отклонения от първо-
образа на „Исторïя славýноболгарская“, ясно доловими в Кованлъшкия 
препис от 1783 г5. и Елен ския препис от 1784 г6., се дължат тъкмо на него. 
Новият Владиславов препис оставя своите следи в други преписи, напра-
вени по-късно от Елен ския, а именно – на три търновски пре писа – два 
направени от П. Р. Славей кова и Христо Драганова в 1842 г.,7 а един от 
Т. Шишков в 18458 г. Преписът пък на Шишкова е във връзка и с Тошко-
вичевия (Лонгиновия)9 препис от 1830–1840 г10. Явно е, новият пре пис 
на Стойка Владиславов проправя път на Паисия Хилендарски в търнов-
ския край. Това е несъмнена заслуга на Софрония Врачански. Подчертана 
е още веднъж Паисиевата традиция в българ ската литература.

От тия нови преписи на Паисиевата история можем да съдим за 
художе ствената дарба на Софрония (известно е, че той ни е завещал и два 
свои авто портрета), за художествения му вкус. И тук срещаме познатото 
хубаво писмо, заедно с орнаменти в български дух и стил. Странно е, на-
истина, че бедният котленски свещеник е хранил такава любов към кни-
гата, към ней ната красота. Знае се, че той е бил и преписвач на дамаскини, 
умеел е и да подвързва книги. Изобщо, един книголюбец, който е пазил 
стари завети и е търсил нови форми за естетически израз. Освен това, 
преписът дава богат материал за изследване езика и стила на Софрония 
Врачански. Също  – за изяснение развитието на българския книжовен 
език през последните десети летия на XVIII век. Богатият словар на думи 

 5 Днес се съхранява в Националната библиотека със сигнатура НБКМ 369 (бел. ред.).
 6 Днес се съхранява в Националната библиотека със сигнатура НБКМ 370 (бел. ред.).
 7 Днес се съхранява в Националната библиотека: първи Славейков (Славейков А ) препис – 

сигн. НБКМ 371; втори Славейков (Славейков Б) препис – сигн. НБКМ 372 (бел. ред.). 
 8 Трети търновски (Шишковски) препис в колекцията на Националната библиотека – сигн. 

НБКМ 376 (бел. ред.)
 9 В научната литература Тошковичевият препис е въведен от М. Дринов в основопо-

лагащата за Паисиезнанието статия „Отец Паисий, неговото време, неговата история 
и учениците му“– Периодическо списание на БКД, г. I, 11871, № 4, с. 3–26. Аркадий 
Василиевич Лонгинов прави обаче първото печатно издание на този препис (1885 г.) 
(бел. ред.).

 10 Тошковичев (Калоферски) препис – намира се вероятно в ОУ „Хр. Ботев“, гр. Калофер . 
Вж. повече в Неделчева, Цв. Тошковичевият препис на Паисиевата исатория. – Известия 
на музеите от Южна България, Т. VII, 1981, с. 111–123. (бел. ред.).
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и изрази, даден в края на книгата от Ст. Романски, дава ясна пред става за 
това. Требва да се съжалява, че изследването върху езика на Софро ния, за 
което Ст. Романски загатва в увода си, не е поместено тук.

С преписа от 1781 г., с преписа на един дамаскин, както и със служеб-
ника си, за който изнесе вести за пръв път проф. Йорд. Иванов (вж. сп. 
„Родина“,  г. I, кн. I, с. 159–163) Софроний Врачански изяснява повече 
своята дейност. Сигурно от него ще се намерят и други трудове. Тогава 
ще можем да добием пълна пред става за книжовното дело на този изклю-
чителен човек от втората половина на XVIII век. Трудът на Ст. Романски, 
обога тявайки литературата върху Софрония, изяснява и органическото 
развитие на книжовната ни мисъл през това време.
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Родина: Списание за българска историческа култура.  
Год. III, 1940, №1, с. 163–165.

М. Арнаудов, Екзарх Иосиф и българската културна борба след 
създаване на екзархията (1870–1915)  Том първи. Издава Св. Синод 

на българската църква. София, 1940, с. 6661

Още един труд от проф. М. Арнаудов, който изненадва със своята не-
уморимост, с голямата си творческа воля, с широката си ерудиция, 

с очудващата си работоспособност. Арнаудов е от ония български уче-
ни, които са посветили своя живот на българското културно минало – да 
бъде то проучено, разкрито в неговата същност, да бъде представено в 
исторично осветление. Отлично запознат със западноевропейските ли-
тератури, с особените културно-исторични прояви на Западния свят, 
той отправи своя поглед на голям учен към Българското национално въз-
раждане, към проявите изобщо на българския духовен живот, за да бъде 
по-полезен както на младата българска наука, така и на своя народ, чиято 
политическа, културна и литературна история се нуждае от множество 
работници. И това, което М. Арнаудов извърши от две десетилетия на-
сам, е достойно не само за възхвала.

Особено внимание обръща Арнаудов върху ония фигури от българско-
то национално възраждане, които изнасят българските църковни борби, 
сиреч оня дял от българското възраждане, онова културно-народностно 
движение, което е познато под означението български църковен въпрос. 
След като дава своите културно-исторични монографии, сложени на 
биографска основа, върху Неофит Бозвели и Илариона Макариопол-
ски,2 той пристъпя сега със същия метод и същата историческа концеп-
ция и към личността и делото на екзарх Йосифа. И то неслучайно. Екзарх 

 1 Рецензията на Б. Йоцов е публикувана в рубрика „Книжовни оценки“ на сп. „Родина“(бел. 
ред.).

 2 Това са трудовете на Михаил Арнаудов „Неофит Хилендарски Бозвели. 1785–1848. Жи-
вот–дело– епоха“. София: Художник, 1930 г. и „Иларион Макариополски, митрополит 
Търновски 1812–1875. Биографични спомени и статии: За 50-годишнината от смъртта 
му. Под редакцията на Михаил Арнаудов“, София: Художник, 1925 г. (бел. ред.).
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Йосиф за Арнаудова се явява продължител на една традиция, на едно дви-
жение, на една борба. С пълно право нашият културен историк пише в 
увода на монографията за екзарха: „Ако идеите и начините на Неофита 
Хилендарски характеризират първия стадий на протеста срещу гръцкото 
духовно иго и на борбата за признаване на българското етническо начало 
в държавата, черквата и училището (1837–1848), Иларион Макариопол-
ски участвува като най-авторитетен водач в организирания всенароден 
поход за извоюване на самостойна Българска екзархия, с всички нейни 
верски и национални привилегии (1844–1875), а екзарх Йосиф доизграж-
да, при сътрудничеството на отбор духовни и светски лица, на българ-
ските общини в неосвободените земи и на българската държавна власт, 
върховната ни черковна институция, дошла да крепи в най-трудни вре-
мена българското духовно единство и българското просветно възмогва-
не (1870–1915)“. Свръзвайки тия трима български водачи в техния общ 
идеал – българска духовна и политическа независимост, Арнаудов в същ-
ност свръзва българското Ранно възраждане и българските народностни 
борби за освобождение с борбите и войните, които българският народ 
води за своето освобождение. Така се подчертава, че църковният въпрос 
е само момент от общия български национален въпрос, сиреч въпросът 
за самоопределението, обособението, обединението и освобождението 
на българския народ3. Екзарх Йосиф, който поема духовното водачество 
на целокупния български народ, когато руският меч изгражда Сансте-
фанска България, продължава българската национална борба на културна 
почва в ония части на българското отечество, които по силата на Берлин-
ския договор имаха тежката участ да бъдат възвърнати под робска власт. 
Следвайки заветите на Паисия, на върховните борби на своя народ, ек-
зарх Йосиф започва да работи в Македония и Тракия със завидна ревност 
и политически такт, за да поддържа там българското национално един-
ство и да крепи духа на свобода и независимост.

Проф. М. Арнаудов, схващайки голямото значение на екзарх Иосифа 
в развитието на българските политически съдбини, е замислил широко 
своята работа. Той иска да осветли личността на българския духовен во-
дач върху фона на борбите, които води екзархията в Цариград за своето 
съществуване и за своето жизнено отправление,4 а също и съобразно на 
общия политико-обществен и духовен живот в пределите на българската 
държава, с оглед на българската национална политика. С особена любов 

 3 Коментарът на Б. Йоцов – след написаното от М. Арнаудов за периодизацията на цър-
ковното движение, за мястото на личностите в него и техните роли в този исторически 
процес, както и за значението на движението за духовна свобода като част от „общия 
български национален въпрос“ – е изцяло съзвучен със съвременните виждания на 
историческата наука (бел. ред.).

 4 отправление (рус.) – функциониране, дейност  (бел. ред.).
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Арнаудов чертае жизнения път на екзарха, неговия човешки и истори-
чески лик, деянията и заслугите му в отбраната на българските нацио-
нални интереси. Навсякъде, основавайки се на основни проучвания, на 
неоспорими свидетелства, на писмени документи, Арнаудов се старае да 
осветли всяка страна от живота, делото и характера на големия пастир.

И, наистина, в цели дванадесет глави, вътрешно единни, Арнаудов раз-
крива с присъщата нему вещина жизнената съдба на тая изключителна за 
българските условия личност. Видял Йосифа в подножието на Стара пла-
нина, в Калофер, Арнаудов проследява неговото образование в Цариград 
и в Париж, първите му прояви в публицистика и популярна наука, за да 
свърже духовното му призвание с църковния въпрос след учредяването 
на екзархията. По-нататък Арнаудов следи Лазар Йовчева5 като ловчен-
ски митрополит и като екзарх Йосиф в Цариград, разглежда затрудне-
нията на Екзархията през време на Руско-турската война и Берлинския 
договор, проследява усилията на Йосифа да се възстанови и запази вър-
ховната ни църковна институция в османската столица, като се спира на 
защитата, която ѝ прави той в Пловдив и София, като не забравя да даде 
и картина на политическите мъчнотии в София. Най-после с будно око на 
историк и политик проф. Арнаудов изтъква усилията на Йосифа да запа-
зи Екзархията, да добие нови берати в Тракия и Македония и да органи-
зира просветното дело в тия земи, като съхрани от нравствено разтление 
българския национален дух.

И тук, както в монографиите си върху Бозвели, Макариополски, Ра-
ковски, и Селимински, Арнаудов остава верен на ония схващания и въз-
гледи при осветлението на личността, които са достояние на един опи-
тен литературен социолог и психолог. Като иска да си изясни въпроса, 
кои са ония условия коя е оная среда, която подготвя и създава човека и 
личността у екзарх Йосифа, той се спира върху Калофер, родния град 
на последния, разглежда местните условия, нрава на населението, въз-
действието на географската обстановка, ролята на Стара планина за под-
държане всред народа духа на свободата. Не забравя Арнаудов да посочи 
и стопанския живот в тоя подбалкански град, културните негови завое-
вания, видните му граждани, хайдушките традиции, за да премине към 
рода на екзарха, съдбата на семейството му, обстоятелствата, при които 
се слагат първите му жизнени стъпки. Арнаудов търси по-нататък духа 
на времето, както и на ония културни средища, които дават насоки на 
мисълта и подготвят една жизнена съдба. Цариград и Париж, след Ка-
лофер, имат решително значение за създаване и изграждане на човека, 
който по-сетне ще ръководи културно-просветния живот в някои земи 

 5 Лазар Йовчев Радев е светското име на Екзарх Йосиф до замонашването му на 23 сеп-
тември 1872 г. под името Йосиф от екзарх Антим I (бел. ред.).
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на българското отечество. Арнаудов знае, че влиянията и въздействия-
та на средата, времето и личностите са доста сложни и разнообразни и 
затова се стреми да бъде винаги пълен и изчерпателен, когато трябва да 
убеди в техните резултати. Най-разнообразни въпроси, някои често пъти 
странични, се подигат. Но изкусното им съчетание и осветление винаги 
цели да даде чрез тяхната съвокупност обща представа, цялостна картина 
за ония жизнени условия, които се слагат в съзнанието като неумолима 
съдба на човека. Арнаудов знае по-нататък и значението на книжовните 
традиции, силата на книгата. Затова проследява с особено умение, какви 
са първите духовни интереси на Лазар Йовчева, бедния студент в Париж, 
кои са писателите, които служат като отправна точка на всички негови 
деяния в живота. Така, изтъквайки въздействието на Франклина, той на-
влиза в същността на духовното оформяване, толкова занимливо за една 
творческа личност. Цял живот максимите на Франклина служат на екзарх 
Йосифа като мъдро напътствие, вътрешна радост и нравствена подкрепа.

Проследил създаването на Йосифа като личност, М. Арнаудов пристъ-
пя по-нататък към обрисовка и изяснение на ония прояви на човека, които 
го отделят от средата и го насочват към възход в жизненото му поприще. 
Възприемайки ценностите на средата и времето, на расата и културата, 
одарената личност преминава към самопроява – тя сама става творче-
ска, производителна, създателка на блага и ценности. Случаят с Йосифа е 
доста характерен. И вдъхновеният му биограф отделя значително място 
за изяснението на тоя момент от вътрешния негов живот. Статиите, кои-
то печата в цариградските български вестници и списания завърналият 
се от Франция Лазар Йовчев, млад и честен в мисълта си правник, сказ-
ките, които той произнася по един или друг случай в Цариград пред свои-
те сънародници, преводите, които прави от френски автори, участието 
му в тамошното читалище, в културни дружества, в уреждането на някои 
печатни издания – всичко това подсказва както вътрешния напор у него 
да даде простор на своята духовна енергия, така и съзнанието му да бъде 
полезен на своя народ със знанията и характера си. Но тоя момент от жи-
вота на Йовчева е само подготовка за оная насока на дейността му, която 
вече излиза из рамките на личния интерес и има цената и достойнството 
на обществено и народно благо. М. Арнаудов с проникновеност изтъква 
ония подбуди, които са накарали Лазар Йовчева да стане Христов слу-
жител, като черпи за това необходимите сведения от неговия дневник. 
Безспорно е, че тая стъпка, да се посвети на духовно звание, е извикала 
тревога в душата на светски образования родолюбец. И когато Арнаудов 
следи възлизането на Йосифа по йерархическата стълба на църквата  – 
дякон йеромонах, архимандрит, протосингел на Екзархията, ловченски 
митрополит, екзарх – той винаги изтъква чистотата на подбудите, които 
са го движели, високото му съзнание за дълг и отговорност, нравствения 
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му патос6. И ако само един едничък глас при избора за екзарх решава съд-
бата му, не бива да се мисли, че тук има игра на случая. За личности като 
екзарх Йосифа случаят е израз на една дълга, предварителна подготовка, 
която определя и благоволението на съдбата.

Прониквайки в корените на личността и на обществения живот, М. 
Арнаудов изписва с тънко умение, с психологическо задълбочаване и с 
рядко културно-историческо прозрение портрета на екзарх Йосифа и 
същевременно разкрива и страници от най-новата културна история на 
България, в които се долавя силата на един народ, който, изоставен сам на 
себе си, си проправя път към възход, през всички спънки, направени му 
от живота. Отличен стилист, Арнаудов има духовна мощ да грабва чита-
теля, да му внушава своите идеи и схващания, да го убеждава в оценките 
си, да вдъхва вяра и бодрост в утрешния ден на българския народ. На-
учното достойнство, строгите линии на изследването, широката култу-
ра и критичната мисъл, заедно с чувството на вживяването7 и смелостта 
на въображението, което чертае ясно образа на един мъж върху фона на 
обстоятелствата и събитията, се налагат властно и се приемат с довол-
ство и радост.

 6 Йоцов вижда и подчертава „чистотата на подбудите…“ при разкриване на духовния образ 
на Екзарх Йосиф в изследването на М. Арнаудов, което означава, че самият той я има в 
себе си като вътрешен критерий, като собствен ориентир за нравствената стойност на 
личностното поведение. Това обяснява стремежа му да създаде психологически порт-
рет на личността, наличието на патетични изрази или  тържествено-възвеличаващите 
оценки, които Б. Йоцов дава при изграждане на образа на дейци от Възраждането (бел. 
ред.).

 7 Изразът „чувството на вживяването“ разкрива изключително значим акцент в разби-
рането на Б. Йоцов за писането на история.. Тук е ясно видима традицията на Б. Пенев, 
че „историята трябва да се чувствува тъй, както се чувствува едно художествено про-
изведение..“ (вж. Пенев, Б. История на новата българска литература. Т. II, София, 1977, 
547) (бел. ред.).
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