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Тодор Г. Влайков: Литературно и обществено дело 1865–1885–1935. Юбилеен 
сборник. Под редакцията на М. Арнаудов, Георги Крънзов. София, 1935, с. 130–133.

ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ В ТВОРЧЕСКИЯ СИ ПЪТ1 

Т. Г. Влайков, който увлича копнеещите по българско художествено 
слово, записва своето име в страниците на нашия духовен живот 

твърде млад – още в 1883 г. „Марица“ печата първите му поетически опи-
ти. Изстъпва значи на книжовното поле с онова поколение, което се из-
разява с делата и творенията на Алека Константинов, П. П. Славейков, 
Цанка Церковски, д-р К. Кръстев. И то тогава, когато Ив. Вазов, със свои-
те съпътници К. Величков и Ст. Михайловски, е творчески плоден и деен, 
когато Илия Р. Блъсков и Цани Гинчев поддържат връзката в литератур-
ния живот преди и след 1879 г. Във време, когато настъпва по-дълбоко 
раздвоение в културното съзнание на българина, когато народностната 
струя бива все повече сподавяна от европейската. В тоя духовен кръс-
топът българският народ похабява немалко сили. Т. Г. Влайков, заедно 
с Цанка Церковски, остава по-близо, по-непосредно близко до народа. 
Алеко Константинов и Пенчо Славейков, макар и да не му са чужди, се 
отделят от него – не толкова в творенията си, колкото в представата си за 
него и за себе си.

Т. Г. Влайков изхожда2  от беден планински кът, от полуградска, дори 
селска среда. Пирдоп, гдето той вижда Божия свят, в своя бит, нравстве-
ната си атмосфера, в обществения си строй до Освобождението, пък и 
сега, напомня Копривщица на Любена Каравелов. И тук израства и се 
създава като юноша Влайков. Тук той добива своя жизнен запас, с кой-

   1 Б. Йоцов проследява в тази кратка статия живота и делото на Т. Г. Влайков, като зая-
вява, че в първите си творби се влияе от Л. Каравелов, Ив. Вазов, но учението в Русия 
променя много неговия стил на писане и на разсъждения върху народната душа. Затова 
и Йоцов подчертава, че Влайков опазва националната самобитност, но я представя 
през руското като манталитет и философия за живота. Според него има също и  „руски 
стил обаче пречупен през делото на писатели като Каравелова, Блъскова и Вазова, 
пресъздаден и от личното поетично съзнание на Влайкова“. Коментирайки реализма 
на Влайков, Йоцов го определя като „поетичен реализъм“, в който надделява „топлата 
душа“, романтичното сърце (бел. ред.). 

  2 изхождам (остар.) – произхождам, произлизам (бел. ред.).
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то разполага по-късно като писател. И едно сравнение между Коприв-
щица и Пирдоп в повестите и разказите на Каравелова и Влайкова би ни 
изтъкнало сродства, които се налагат не само поради общността в бита, 
но и от характера на българина от Средногорския край. Подчертавай-
ки зависимостта на Влайкова от неговата среда, искаме да спрем поглед 
по-скоро върху степента и естеството на тая зависимост. Така можем да 
доловим подробности, които биха установили не само различията между 
Каравелова и Влайкова, но и биха посочили един характерен стил у авто-
ра на „Дядовата Славчова унука3“. В анализата на стила биха се изтъкнали 
по-дълбоките връзки на писателя със средата, с родния му кът, и би могло 
да се схване в по-правилна светлина творчеството му изобщо.

Т. Г. Влайков в своите първи творчески преживявания и опити излиза 
от Ив. Вазов, от Ил. Р. Блъсков, от Л. Каравелов. А това не е случайно. Не 
само защото са четени писатели на неговото време, но и защото те най-
добре изразяват българския бит, най-лесно могат да бъдат разбрани от 
културно жадния юноша в Пирдоп. Те изиграват особена роля в творче-
ския път на Влайкова. Каравелов с битовата си и социална повест насочва 
вниманието към типични битови отношения, към борбата за насъщния 
хляб, към користната мощ на стопанско и обществено възвисения. Но 
завладява и с дълбоката си обич към родината, изразила се в една или 
друга форма. Реализмът на изображенията, съчувствието към онеправ-
дани и унижени в живота, патосът на свободата и човечността не могат 
да не оставят по-трайни следи. И Ил. Р. Блъсков, който пленява Влайкова 
с най-хубавата си повест, „Злочеста Кръстника“, заразява с простодуш-
ния си разказ, с осъдената суровост на човешката природа, със смисъла 
за нравствените ценности в живота. Селото у него е предадено не само 
с патриархалната си доброта, но и с непосилните борби за живот. Осо-
бено страдащата майка и жена загатват за печалната орис на българката 
изобщо. Сравнителна съпоставка на образи у Блъскова и Влайкова би от-
крила общности, които изявяват не само сродни по извор наблюдения, 
но и близост между две писателски природи. Ив. Вазов, с образите си от 
дребната градска среда, насочва към изучаване на малкия човек у нас.

Основата, която слага родната литература у Влайкова, бива затвърде-
на от руската. В Москва младият студент по Славянска филология се връ-
ща към оня духовен фонд, от който са черпили почти всички писатели и 
поети преди него. Пушкин и Лермонтов, Гогол и Тургенев – те изграждат 
общия нравствен и естетичен кръгозор на Влайкова. Но сякаш подтик-
ван от Каравеловата повест, той се нирва4 у Шевченка, у Мария Алек-
сандровна, у Квитко Овсяненко – тия украински творци, които дават на 

  3 унука (диал.) – внучка (бел. ред.).
  4 нирвам се (диал.) – гмурвам се, потапям се (бел. ред.).
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родния си бит творческо утвърждение. Гогол и Марко Вовчок, у които 
той чувствува някои от домашните си учители, изясняват, може би вед-
нъж завинаги, посоката на неговото изображение. Освен това – Толстой 
с нравствения патос на своя роман. Но още у Блъскова Влайков е могъл 
да долови признаците, àко5 и не художествено изразени, на един етичен 
мироглед. Писарев, Чернишевски и Михайловски изработват у него усет 
за нравствено-обществения бит, за ония отношения, които крещят за по-
вече правда и светлина, истина и човечност. В Русия значи Влайков след-
ва оная линия на развитие, която му е показана и завещана от домашна 
среда, от творенията на българската художествена реч. И неслучайно там 
той изработва своя творчески стил, определя писателския си лик с „Дя-
довата Славчова унука“.

Наистина, руски стил обаче пречупен през делото на писатели като 
Каравелова, Блъскова и Вазова, пресъздаден и от личното поетично съз-
нание на Влайкова. Ето защо вътрешният, както и външният характер на 
неговата повест има свой стил, своя линия, своя багра. И тъкмо тук се 
крие цената на делото му, което за жалост пресеква още в своите първи 
извори. Вътрешното единение, което посочваме между Влайкова и него-
вите учители, изяснява по-скоро корените на едно творчество, дава въз-
можност за по-вярно тълкуване и оценение6. Реализмът на Влайкова не 
е нито преднамерен, нито сплетен с фантастика и мистицизъм, нито е 
толкова суров и груб, за да не може да се търпи, нито пък е безпризначен7, 
без своя характерна нота. Бихме казали, това е поетически реализъм с 
дълбоки етични корени, със свежа и здрава сила, в който се открива не 
само верен поглед, но и идеализъм на една непринудена човечност. В него 
долавяме поетическа красота, наивен възторг на влюбено в живота сър-
це, топлота на душа, която избягва страстите, смирява противоречията, 
копнее за мир и светлина. Един реализъм, който извиква, с някои свои 
особености, образа на Божена Немцова. Първобитното съзнание на наш 
средногорец се разкрива с чистата си непосредност8.

Определяйки така творческия път и стил на Т. Г. Влайкова, ние посоч-
ваме всъщност и неговото място в развоя на българската художествена 
мисъл. В 1897 г. излиза първата му книга от разкази. След това настава 
завой в жизнената му участ – общественият и политически живот по-
глъщат всецяло духовните му сили. Едва в 1925 г., след тридесетгодишно 
мълчание, настава възвръщане към първите литературни стъпки, сиреч 
след като творците и дейците от неговото поколение изчерпват мощ и 

  5 àко (диал.) – въпреки че (бел. ред.).
  6 оценение (остар. книж.) – оценяване (бел. ред.).
  7 безпризначен (рядко) – безличен, безцветен (бел. ред.).
  8 непосредност (рядко) – непосредственост (бел. ред.).
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завършват очертанията на писателския си образ. Възвръщането на Влай-
кова към художественото творчество ни най-малко не изменя посоката 
на неговия поглед към българската действителност. То говори за вярност 
към идеалите на младостта, към първите страдания и възторзи. Затова и 
творбите му от 80-те и 90-те години напълно стигат, за да изяснят негово-
то място в нашия литературен живот. Когато П. П. Славейков почва своя-
та възмога9, Влайков оставя писалката, за да служи на обществената сми-
съл10. Така мястото му е сред онова поколение, което се проявява веднага 
след Вазовото, което подхваща традициите на времето след Освобожде-
нието и работи за по-нататъшното художествено развитие на нашия на-
род. А това е поколението на П. П. Славейков, едно от най-даровитите у 
нас, което оставя трайни следи в нашето духовно битие.

  9 възмога (остар.) – възмогване (бел. ред.).
  10 смисъл (остар.) – цел (бел. ред.).
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Завети: Илюстровано списание за наука, изкуство и обществен живот,    
г. II, 1935, № 2, с. 25–26.

БЪЛГАРСКАТА КНИГА1

Като всяка книга – и тя има своя съдба. И тя е минала доста път, има 
дълга история, със свой дух и свой смисъл. И тя е дошла, както толко-

ва други, когато народът закопнява да се изяви като духовно битие. И ще 
пребъде, докато е жив творческият му дух.

На Олимп или в Цариград, замислена и родена, тя шествува победно в 
Моравия и Панония, за да намери своята истинска родина в България и 
оттук – да засияе в Русия, Сърбия, Румъния, да стане извор на познание 
и мъдрост, на нравствена мощ. И да поведе борба за своето право на жи-
вот – срещу византийска и латинска култура, бидейки израз на заражда-
ща се нова, славянска, култура в света. Борба упорита, дълга, опасна, при 
която тя излиза невредима, силна, проправяща път за нови завоевания. 
И тя става скъпо достояние – от царски и болярски библиотеки, от мона-
шески килии и учителски хижи2, тя обхожда разни краища на българската 
земя, за да буди, напътствува, наставява, обединява – да създава духовно 
единен, цял народ. А в дни на сълзи и страдания, на падения и робство, 
пробождана от турски меч и подлагана на гръцки огън – тя тихо, безшум-
но възкръсва, сияе в мрака като пътеводна звезда, предана на род и вяра, 
на език и съвест, на устрем и надежда в утрешния ден. И когато оковите 
почват да се чупят, тя буди народностното съзнание, тя е не само слово, 
но и меч – и възгорява сърцата и душите към подвиг – борба за свобо-
да, свобода стопанска, духовна и политическа, най-скъпото достояние на 
един народ. Проповед, поучение, възглас и зов – тя е оръдие за духовна 

  1 Това е вдъхновен очерк на Б. Йоцов за съдбата, значението, духа и смисъла на българска-
та книга. С овладяна патетика Йоцов разкрива нейния дух, който „буди народностното 
съзнание, тя е не само слово, но и меч“, същевременно е и „оръдие за духовна възмога“. 
Най-силно тя е свързана с българската съдба – през тази призма той проследява нейното 
величие и борба срещу византинизма и латинската култура, за отстояване на идентично 
българското слово (бел. ред.).

  2 хижа (остар.) – къщичка, колиба (бел. ред.).
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възмога3, чрез нея се изявяват най-добрите синове на народа, чрез нея го-
вори самият народ. И тя, може би, като никоя друга книга, е така дълбоко 
свързана с българската съдба.

И сега – тя следва заветите на своята история. Под покрива на родното 
си огнище тя спотайва нови съкровища на духовно възвисен народ. Тол-
кова богата и разнообразна, съсъд4 на толкова идеи, непознати до вчера, 
на помисли и копнежи, на образи и символи, на научни търсения и ху-
дожествени блуждения, че разкрива мощна воля за все по-големи по-
беди, волята на народа да се вреди достойно между най-просветените и 
културни народи в Европа, за да заеме онова свое място в тяхната среда, 
което му се пада по силата на историчното му развитие и на вътрешните 
му заложби. Виждаме как тая книга бива гонена – и на север, и на юг, и 
на запад – где повече, где по-малко, както някога, но тя не спира да прави 
своите набеги, да моли за убежище в прокудените сърдца, да тропа на 
съвестта на Европа – за да проговори на българина, загубил своята ро-
дина, утешните думи на майка мъченица. Защото тя носи български дух, 
българска воля за победа – победа на право и справедливост, на мир и 
човечност.

Но ето я тая книга – в сиянието на утрешния ден да следва пак повелята 
на своята съдба. Тя става по-хубава, по-мъдра, по-дълбока, по-възвише-
на. Тя е книга на духом голям народ, възйел5 се на върха на творческите си 
усилия, който си е пробил път през несгоди и страдания, скъсал е вериги-
те на чужди повели, зависти, воли и въстава горд и несломим в устрема си 
за живот. Тя казва вече откровенията на друго съзнание, просветлено от 
страдания и възторзи, открива богат свят – един народ се е устроил, на-
редил в живота, завършил е строителството на своята държава, постигнал 
е историческите си задачи, уголемил се е числено, обединил се е нравст-
вено, проснал се е широко на своята земя, станал е духовно мощен, наме-
рил е своето място под слънцето и се е предал на мирен, тих, благословен 
труд – да твори блага не само за себе си, но и за ближния си, да взема дял 
в творчеството на всички свои събратя – в идеал за правда и братство, 
за свобода и човечност. И ето я – българската книга върши пак своето 
будителско послание: зове човека, големия човек у българина, разискря 
прометеевския огън в неговата гръд, сочи му пътя на все по-стръмния 
възход, показва му бездни и пропасти, предупреждава го пред опасности 
и гибел. Ето я – заставила народа да намери в нея себе си, своята духовна 
същност, земната си орис, обединила го в себе си, изявила богатството 
на голям дух, величието на нравствения подвиг. Пред нея се прекланя 

  3 възмога (книж.) – подем, извисяване (бел. ред.).
  4 съсъд (книж.) – съд, вместилище (бел. ред.).
  5 възйел се (остар., книж.) – въздигнал се (бел. ред.).
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светът – не само за дивните ѝ страници, умни, зрели, божествени, но и 
за оня дух на един велик народ, който с нищо не е останал по-надире6 от 
домогванията на света към повече мъдрост и светлина.

Нека крепне и расне българската книга! Нека тя бъде пълна с Божи-
ята мисъл, както хамбарите със златното зърно на българските полета! 
Нека блести като озарените от слънцето снежни преспи по върховете на 
Балкана! Нека от нея да се отправя молитва, както песента на чучулига 
над люлеещи се класове, молитва на възвишения и светъл дух за земната 
радост и любов!

  6 по-надире (диал.) – по-назад (бел. ред.).
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Литературен час, г. VII, 29 май 1935, № 8 (277), с. 1, 4.

АКО БОТЙОВ БЕШЕ ЖИВ1

Проф. д-р К. Гълъбов, проф. д-р Борис Йоцов, Добри Немиров и Сти-
лиян Чилингиров отговарят на анкетата на „Литературен час“. – Бот-

йов2 не би могъл да измени на своя темперамент, но все пак би бил изтлас-
кан настрана. – Съдбата на неговите другари. – Или смърт за свобода, 
или смърт от самата свобода.

Христо Ботйов се проектира на фона на историческото ни минало като 
най-висшата еманация на българския революционен дух и творческа ми-
съл. Той е най-завършеният и цялостен образ измежду дейците – рево-
люционери и просветители от предосвободителната ни епоха. Неговата 
личност и дело синтезират в хармонично единство разноликите и слож-
ни прояви на отпочнатата борба за национална независимост.

Да се внесе градация в разнообразната и многообхватна дейност на 
Хр. Ботйов, е невъзможно. Той еднакво подчинява както с героичния си 
подвиг и саможертва, така и с широката амплитуда и бунтовния борчески 
патос на поезията си. Наравно с тях се налагат върху съзнанието на поко-
ленията и неговите социалполитически консепции.

Въпросът в каква област щеше да се прояви Христо Ботйов, ако беше 
останал жив, лежи върху друга плоскост. Каквито предположения и до-
гадки да се правят в тая насока, те не могат да надхвърлят рамките на 
чисто теоретическите построения, при които субективният елемент ще 
бъде изходният пункт на всяко заключение. Все пак, нека отговорите на 
някои от първите наши писатели и учени осветлят по-добре читателите 
на „Литературен час“.

Петър Горянски

  1 Литературна анкета с изявени учени и писатели, подготвена от Петър Горянски. Ре-
шение на редакцията на вестника е резултатите от анкетата най-общо да са резюмирани 
в подзаглавието на публикацията (бел. ред.).

  2 Изписването Ботйов се запазва, както е в оригинала (бел. ред.).
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Стилиян Чилингиров

– На един такъв въпрос мъчно би било да се отговори. Лично аз 
го смятам за безпредметен. Но веднъж зададен, нека ви кажа някол-
ко думи във връзка с него. Не само за една голяма личност, каквато е 
Ботйов, но и за един обикновен човек дори може да се отговори опре-
делено, когато е завършено неговото житейско дело. Какво би станало 
с даден човек, как би се оформил той при известни условия, можем 
да кажем, когато знаем и условията, и човека добре, разбира се, ако 
тяхното развитие можеше да се пресметне с математическа точност. А 
животът и човекът в своите взаимоотношения не се поддават тъкмо 
на такава. Ние знаем в дадения случай какъв е Ботйов, но какъв би 
бил, ако беше останал жив, не знаем, па и не бива да знаем. Защото

всяко подобно знание би ни довело до разочарование.
А тъкмо разочарованията не са желателни по отношение на великите 

хора. Израснали в съзнанието на поколенията като нещо изключително, 
като предопределени от съдбата да водят народите към възход, именно 
след своята смърт те изведнъж биха се смалили, за да станат толкова дреб-
ни, колкото и обикновеният човек. А това не носи никаква изгода нито на 
тях, нито на сънародниците им, нито пък за човечеството изобщо. Но все 
пак въпросът е зададен и той чака своя относително верен отговор.

Ако се врем в съдбата на нашите предосвободителни великани, дож-
ивели да видят зарите на освобождението ни, ще открием едно страшно 
печално явление. А то е, че те веднага биват изтласквани на заден план. 
Любен Каравелов, един от големите идеолози на революцията, бива при-
нуден още към края на 1877 г. да прехвърли своята типография от Буку-
рещ в Търново, а оттам, поради липса на работа, да я пренесе през 1879 г. 
в Русе. Вместо него, на сцената изпъква брат му Петко Каравелов,

никому непознат рошав руски студент,
с анархистични схващания, за да поведе народа след себе си и да стане 
един от творците на неговата конституция. Добри Войников пък, който 
движеше умовете и сърцата на своите сънародници – емигранти в Ру-
мъния, както с драмите, така и с театъра си, посетен дори от княз Карол 
на втория ден след приемането на румънската княжеска корона, умря в 
Търново като

директор на сиропиталище
през 1878 г. Умря толкова чужд за освободените българи, че и до днес 
никой не знае гроба му. Такава е участта и на много други, някои от кои-
то са още живи. Ние ги знаем като исторически личности, но като наши 
съвременици – не. Изключение прави почти само Стамболов. Но той, в 
противовес на оценката, която му дава А. Страшимиров, 

никога не е бил такава революционна величина,
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за каквато иска да ни го представи. Стига и фактът, че през време на Ру-
ско-турската война, когато всички емигранти и всички вътрешни дейци 
се впрегнаха в делото на българското освобождение, едничък той стана 
прекупчик3 в търновския санджак, като се постави в услуга на 

спекуланти търговци, предприели продоволството на руската армия.
Ако причислим Ботйов към първата категория деятели, към която ни 

насочват неговият светоглед, поетически нагон и буен революционен 
темперамент, ще трябва да му отредим и тяхната съдба. Поставим ли го 
към втората, ще трябва да му пришием качества, които той няма и които 
го биха изличили от нашето съзнание като изключителна творческа и ра-
тоборна4 личност.

Струва ми се, че за потвърждение на тая мисъл не са потребни много 
доказателства. Аз дори бих допуснал, че ако той беше останал жив като 
свидетел на настъпилите у нас самоизяждания между формиралите се не-
посредствено след освобождението партии и партийки,

щеше да вдигне ръка и от България, и от себе си.
И ние бихме слушали някой ден да викат малките вестникопродавци 

страшната новина:
Самоубийството на някогашния революционер Ботйов

– и да се питаме сред гмежа на нашата политическа кошара с присмех и 
ирония: – Пък и какво толкова не му е харесало на този чудак?

Аз не мога да си представя Ботйов инак, освен със
съдбата на неговите другари, станали стражари и разсилни5.

Егоизмът на освободените винаги е толкова голям, че на своите осво-
бодители той никога не отрежда по-друга участ, освен да бъдат последни 
в свободния живот. Подобна участ Ботйов по никакъв начин не би могъл 
да понесе. А да повдигне отново оръжие срещу освободените си братя, 
не би могъл да намери сили у себе си и оръжието би се насочило срещу 
собствените му гърди. Който познава историята на всички революции в 
света, ще потвърди ведно6 с мене, че винаги

техните създатели са ставали и техни първи жертви,
щом делото им се е увенчало с успех. Съдбата на всеки революционер е 
една: или смърт в борбата за свобода, или смърт от самата свобода.

Нека сега други вместо мене да гадаят каква би била съдбата на Ботйов, 
ако би доживял до наши дни. Каква би била и съдбата на Христа, ако не 
беше предаден от Юда и разпънат от Пилата...

  3 прекупчик (разг.) – прекупвач, който изкупува и продава на свой ред стоки (бел. ред.).
  4 ратоборен (книж., остар.) – войнствен, боен (бел. ред.).
  5 разсилен (рус., остар.) – прислужник в държавно учреждение (бел. ред.).
  6 ведно (остар.) – заедно (бел. ред.).



17

Професор д-р К. Гълъбов

– Ценя високо Ботйова, но считам въпроса за съвършено без-
предметен. Ботйов е бил човек, човекът се мени и не може да се знае 
дали е щял да бъде там, гдето го намираме на младини.

Закономерност в развитието на личността дори на голямата, 
не съществува,

поради което нейното бъдеще не се поддава на гадаене. Или са малко слу-
чаите на отклонения от първоначално поетата посока в идейния живот 
на тази или онази голяма личност? Гьоте като човек и поет на бурните 
устреми е един, Гьоте като човек и поет на класицизма е друг.

Добри Немиров

– Когато сме говорили за Ботйов в тоя смисъл, все сме се опит-
вали да си направим виц и сме намирали, че най-възможно е Ботйов 
да стане голям сатрап7, поради това, че самият живот водеше нататък. 
Мислим обаче, че е необходимо да си отговорим правилно на тоя въп-
рос, а

да си остане Ботйов толкова голям в съзнанието на народа, 
колкото е бил всякога.

Ако изхождаме от Стамболов, на Ботйов щяхме да посочим поли-
тико-обществената кариера, но не в оня дух, който подсказват в поезията 
си и Стамболов, и Ботйов. Времето искаше държавни строители. Като та-
къв се прояви Стамболов, като такъв щеше да се прояви и Ботйов, може 
би в по-сложния смисъл на думата. Нека не се забравя, че 

Ботйов е преди всичко социален поет,
което се дължи на факта, че така е построен неговият дух като личност. 
Следователно, растейки като поет, дваж повече щеше да расте и като об-
щественик.

Проф. д-р Борис Йоцов

Какво би бил Ботйов, ако не бе загинал на Вола? Въпросът би бил изли-
шен, ако не искаме чрез него, давайки своя отговор, да си уясним някои 
страни от едно дело и от един характер, или пък – да изявим определена 
относба8 с такава или онакава преценка, към българската действителност 

  7 сатрап (перс., истор.) – жесток, деспотичен управител или владетел (бел. ред.).
  8 относба (остар.) – отношение (бел. ред.).
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след Освобождението. Иначе – да гадаем за съдбата на Ботйова в осво-
бодена България, това значи да се движим по път на несигурна почва, да 
търсим тайни в тригонометрията без логаритмични таблици, да решава-
ме уравнение с множество неизвестни.

 Като излезем от поезията на Ботйова, сиреч, искаме ли да предви-
дим каква би била съдбата на поета, не на човека, сигурно бихме казали, 
че

лирата му би замлъкнала.
Той е поет на хайдушката романтика. И когато тая романтика би за-

гаснала, поезията му би останала без корени. Тридесетгодишен вече, той 
би трябвало да търси нови извори на вдъхновение. Ако би се увлякъл от 
македонската четнишка романтика или ако бе замечтал за социална рево-
люция, може би, би запазил крилата на своя Пегас. Но

дали би съхранил изключителната красота
на хайдушкия си патос? Да си спомним за П. Р. Славейков, който не създа-
ва нищо от особена цена след 1878 г. С Вазова е друго.

Замислим ли се над характера на Ботйова, бихме се запитали за съдба-
та му като човек. От Шекспира насам над хероя в драматичното творение 
не висне неумолимата съдба. Шилер подчертава, че съдбата на това или 
онова лице зависи от неговия характер. Ботйов, поставен в нови условия,

едва ли би могъл да измени на своя темперамент
а и на своя характер. Страстна и волева натура, той би загинал на Шипка 
или би искал да умре в Македония. Би се мернал в обществения и полити-
ческия живот. И бихме могли да го видим публицист, партийник, поли-
тик. Но като знаем, че след Освобождението се явява ново поколение, по-
добре подготвено за живота, може би и по-образовано, не би било чудно, 
ако

той би бил изтласкан настрана.
Да не се забравя, че той не беше високо културен – Каравелов, който 

после загасва от туберкулоза в Русе, се издига над него с културния си об-
лик! А някакъв здрав смисъл, трезво чувство, усет за действителността, 
толкова необходими за един политик, той нямаше. И носейки се на кри-
лата на своята хайдушка романтика, запленен от предосвобожденската 
мисловност, той би се сблъскал с новия ред на нещата и навярно би за-
вършил трагично. Като Ст. Стамболов, като Св. Миларов. Или пък – като 
толкова други видни синове на българския народ.

Виждате, размисли, които нямат никаква задължителна сила. Литера-
турен хороскоп. Има един факт – че Ботйов загина на Вола. От него като 
се излезе, по-лесно би могъл да се осмисли земният му път, да се схване 
същността на поетическия му подвиг. Щом загина на Балкана, значи, 

трябвало е така да завърши.
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Той беше изключителна личност – и затова пълен със загадки. Ран-
ната му хайдушка смърт освети живота и делото му. Така той изглежда 
по-хубав, по-скъп. Стига му очарованието на Вола. Защото без него, кой 
знае дали не бихме го пронизали, дали не бихме откъснали доста листа от 
лавъра на гордото му чело.
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Час: Народнически седмичен вестник за обществени и културни въпроси, 
г. III, 23 декември 1936, № 16, с. 8.

ЧАСТНИТЕ ТЕАТРИ В СОФИЯ1

Тоя, който следи по-отблизо духовния живот на страната, не може да 
не забележи, и с нескрита радост, че ние твърдо вървим по линията на 

своя културен възход. Вярата в собствените сили се възвръща все повече 
и повече, ние намираме с какво да осмислим живота си.

Културният възход се вижда в областта на театралното дело в Бълга-
рия. Театрите днес не са това, което бяха преди години. Изискванията са 
по-големи, усилията са по-настойчиви, постиженията радостни и задо-
воляват публиката.

Това, което става в различните кътове на нашата земя, не е чуждо и на 
столицата. Броят на театрите в София е голям за нея, като се има предвид 
числеността на нейното население. И при все това – софийското граж-
данство им отделя доста внимание.

Трябва да се признае, че частните театри, следвайки упорито своето 
обществено предназначение, постигат успехи, които не могат да не рад-
ват всекиго, който милее за една по-висока театрална култура на нашето 
общество. Българинът обича театъра – нека направим всичко да усилим 
достъпа му в него.

Тия театри се издържат, може да се каже без преувеличение, само от 
публиката. А това е вече подвиг. В тях работят артистични сили, които не 
заслужават само признание, но и възхвала. Знаем какви спънки срещат те 
в своя път, какви надежди, възторзи и разочарования ги тревожат, каква 
духовна енергия изразходват, за да изпълнят предпоставения художест-
вен план. Учудваме се на тяхната воля за подвиг. Не само дарованието, 
което печели почит, но и неугасимата жажда за творчески труд.

Нека се надяваме, че частните театри ще крепнат, ще се развиват и ще 
възхождат за радост на всички. При благородно съревнование, при въз-

  1 Краткото съобщение на Б. Йоцов за състоянието на частните театри в София е пуб-
ликувано в рубриката „От сряда до сряда“ (бел. ред.).
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вишено състезание, при неотслабващи устреми за победи и завоевания 
може да се живее с вяра в по-честито бъдеще2. 

  2 Когато Б. Йоцов публикува този свой текст, той е директор на Народния театър в 
София. Йоцов оглавява театъра от 11 май 1936 г. до 4 септември 1937 г. От директор-
ския пост се оттегля по свое настояване. Кратката статия „Частните театри в София“ 
е публикувана през месец декември 1936 г., в разгара на театралния сезон.

  Интересно е, че Б. Йоцов пише подкрепящо и с похвала не само за културния възход 
на театъра в столицата, но че приветства и насърчава развитието на частните театри, 
които са реалната конкуренция на ръководения от него Народен театър (бел. ред.).
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Йордан Йовков:1884–1937. Литературен сборник. Под редакцията на 
Михаил Арнаудов. София, 1938, с. 49–64.

ПОСЛЕДНИТЕ МИ СРЕЩИ С ЙОВКОВ1

С Йордан Йовкова се познавахме отдавна – още от 1916 г. Тогава той 
беше известно време един от редакторите на сп. „Отечество“. Нямах-

ме възможност да се срещаме по-често. По-късно, когато завърши война-
та, животът ни погълна със своите грижи и повели. Научих, че Йовков бил 
в Букурещ. Българското посланичество там могло да прибере под своята 
стряха и един български писател. Скоро обаче долитнаха от румънската 
столица тревожни вести: Йовков искал да се завърне в родината си, молил 
приятели да се застъпят за него в Министерството на външните работи, 
най-после – и той иска да даде на детето си българско образование, не мо-
гъл да се помири с мисълта, че то трябва да се учи във влашко училище. Не 
изтекоха много дни и Йовков се вести в София. За кратко време. Срещнал 
се с един мой приятел, изплакал сдържано болката си, дори при осветле-
нията на някои въпроси бил в убежденията си краен и рязък.

– Остави се – думаше моят приятел, – и той отишъл наляво!
Понеже бях дълбоко убеден, че Йовков е зле разбран в неговите на-

строения, че не са схванати правилно изворите на страданието му, запи-
тах иронично: 

– И тебе, разбира се, ти се пукна жлъчката. Йовков е изказал пред тебе 
мъката си, че се е почувствувал изоставен, че не му е протегната съчувст-
вено ръка, че нашата действителност иска да го смаже, както е смазала 

  1 Б. Йоцов публикува обширен спомен за последните си срещи с Й. Йовков, като при-
знава, че е имал шанса  „в течение на дълги години, да долавям особеното, призначното 
на неговия характер, да чувствувам по-непосредно човека и писателя“. Именно тази 
близост му дава право да сподели и огорчението на писателя, и тежки признания. Прави 
впечатление съучастническият тон на текста, в който той излага проблемите около 
изолацията на писателя, горчивината в думите на Йовков, че писателите са „излишни 
хора“ и недооценяването на писателския труд. В такъв контекст Йоцов отбелязва: 
„Български писател, който оставя на своя народ духовни богатства, си отива беден“, 
Йовков е „един от редките писатели на българската земя“. Много силно впечатление 
правят предадените с психологическо внимание разговори с Йовков, неговият характер, 
умението му „да слуша“ другия и Йоцов го определя  като един писател „с нравствен 
лик“ (бел. ред.).
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толкова други... Ти си свикнал на неговото мълчание. А когато това мъл-
чание заговори и изрази ропота на една наболяла и огорчена душа, ти се 
стъписваш, чувствуваш всеки проявен нагон за самосъхрана като опасна 
проява, като някакво еретичество, достойно за клада...

– Е, пък ти отиде много далеч – побърза да възрази моят приятел. – Аз 
тъкмо това исках да кажа: че и той, Йовков, кроткият и смиреният, спо-
койният и мъдрият, почна да роптае.

– Да, да. Бранейки своето право, той защитава правото на всички онеп-
равдани и оскърбени в живота. Особено на тия, които носят в гърдите си 
божествена искра – по-буйна, по-мощна. Носят я в България, която се 
нуждае толкова много от пламъка на Прометея – добавих аз.

И се разбрахме. Йовков изпаднал в саркастично настроение. Изказал е 
не само своето огорчение. Но се е надсмял над себе си и над условията на 
нашия духовен живот. Разбира се, всичко е било настроение. Времето ще 
изличи неговите следи.

Йордан Йовков се завърна в Букурещ. Скоро след това той се настани 
в София – в Дирекцията на печата. Нашите срещи зачестяваха. Невед-
нъж бивахме и с покойния Боян Пенев, който ценеше извънредно висо-
ко даровития белетрист. Нали по негов доклад Йовков получи награда 
от фонда „Иван Вазов“ при Софийския университет? Често сварвах при 
Йовкова и проф. М. Арнаудов. Йовков пазеше в душата си хубави чувства 
към него. Изказваше се най-ласкаво за неговите историко-литературни 
студии и монографии. Изпитваше вътрешно доволство, че Арнаудов ува-
жава и цени творческия му дар и нравствения му лик. Оттогава все пове-
че и повече се сближавахме с Йовкова.

Срещите ни в „Галата“ на площад Славейков, в „България“, във „Ви-
енската сладкарница“, разходките ни по „Цар Освободител“ към Бори-
совата градина и по „Евлоги Георгиев“ към Военното училище ни даваха 
възможност да поддържаме добри приятелски отношения. Обикновено 
водехме с него разговори на най-разнообразни теми. Понякога сме седе-
ли замислени и сме мълчали. Той държеше незапалена цигара и от време 
на време я слагаше в устата си. Боеше се да пуши. Пиеше чай или кафе. И 
то бавно, тихо. И аз имах възможност да наблюдавам по-отблизо Йовко-
ва в течение на дълги години, да долавям особеното, призначното2 на не-
говия характер, да чувствувам по-непосредно човека и писателя. Йовков 
се откриваше пред мене неволно. Защото той беше един от тия, които са 
заслушани, които крият себе си от чужд поглед, не обичат да обнажват3  
душата си, смятат за нескромно да занимават други със своята личност. 
Той обичаше самотността, мълчанието и съзерцанието. Криеше себе си 

  2 призначен (книж., прен.) – мечтателен, ефирен, замечтан (бел. ред.).
  3 обнажвам (остар.) – оголвам, разголвам (бел. ред.).
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не от недоверие или омраза към хората. Но когато се доверяваше някому, 
все отваряше някое прозорче на душата си, за да надникне там друже-
ски взор. Напоследък особено той беше замислен и заслушан повече от 
всякога. През септември, преди да замине за Хисаря на лечение, имахме 
срещи с него всеки ден. Дълги, непринудени. Във Виенската сладкарница 
на бул. „Цар Освободител”. За тия именно последни срещи искам да пого-
воря.

Един ден се запитах. Запитах и прислужника:
– Къде е Йовков? Не е ли идвал?
– Не е идвал от вчера.
Да, да. От вчера. И аз разбрах, че той е заминал за Хисаря. Да си цери 

жлъчката. Да облекчи страданията си, които от години му тежаха. Зами-
на, за да угасне. И да се върне в София на път за вечния си дом.

II.

Светла, слънчева утрин. Топъл, свеж въздух. Долавят се първите плахи 
и далечни стъпки на есента. „Цар Освободител“, залян от светлина, е тих, 
спокоен. Йордан Йовков иде откъм „Евлоги Георгиев“, аз – откъм „Сан 
Стефано“. Ето ни на чай и кафе – във Виенската сладкарница.

– Е, Борисе, сне бремето. Как стана тая работа?
И аз му излагам, по негово желание, причините, които ме заставиха 

да си подам оставката като директор на Народния театър. Той винаги се 
интересуваше от живота и работата на нашата сцена. Няколко пъти беше 
идвал при мене в дирекцията на театъра, за да ме види, да размени мисли 
с мене върху българската драма, да се осведоми върху хода на български-
те представления.

Той слуша внимателно, спокойно, понякога се усмихва, кима с глава в 
знак на съгласие и одобрение. Задава ми въпроси, иска осветления. Дава 
преценки, изказва мнения. Не е удобно да ги правя достояние на читател-
ския свят сега.

– Така е, тъй вървят работите у нас!
– Е, ами ти няма ли да ни зарадваш с нещо на сцената? – запитах го аз. 

Знаеш, няколко пъти подканях – и тебе, и Ст. Костов подканих, и К. Хри-
стов, и Антона Страшимиров, и толкова други – да ми дадете, ако имате 
драма.

– Не, не... – каза сухо, сподавено Йовков. – Малка пауза. И веднага, 
като повиши тона, клатейки глава, отсече твърдо, решително:

– Няма вече да пиша драми... Няма!
На моя поглед, който изказваше недоумение, той побърза да отговори:
– Стигат ми толкоз огорчения! Стига вече, не!
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– Какво е станало с тебе? Та ти нали ми казваше, че работиш, че замис-
ляш нови творби за нашата сцена ? И искаше да ме изненадаш?

– Да, но сега не. От „Пред изгрев“ видях – не искам да говоря за дру-
ги, – че нашата публика не бяга от българската драма. Много хубава 
постановка. Вижда се, че...

И Йовков почна да говори – бавно, но с ясна, строго очертана мисъл. 
Разви обстойно своето гледище по въпроса за постановките на българ-
ските драми на наша сцена. Сетне мина на друга тема.

– Дадох една своя статия в „Зора“. Румънският Народен театър в Бу-
курещ обявява конкурс за пиеси в национален стил. Всяка година. Това 
е там традиция. И наградите са значителни. В конкурса вземат участие и 
големи, и малки писатели. Надявам се скоро да излезе. Йовков изложи 
спокойно и трезво своите схващания върху българската драма, средства-
та и начините за насърчаване на българските драматици. Напълно беше 
съгласен с мене.

– Виждаш ли, ти правилно чувствуваш проблемата за българското 
драматическо творчество – забелязах аз. А защо се заричаш да не пишеш? 

Той поклати глава, в погледа му мина тъжна сянка, сви устни и отвърна 
тихо, болезнено:

– Не, не. Няма да пиша.
Аз схванах, че Йовков таи някаква мъка в душата си. Знаех как той 

обича да крие душата си от чужд поглед. Но пак поисках да уловя, съвсем 
предпазливо, какво огорчение е преживял. Зададох му плахо няколко въ-
проса. Тъжно му беше. Мълчанието му беше пълно с буря и тревога. Той 
се опита да скрие мъчителното си настроение. Но не успя. Заговори. И аз 
разбрах кои са го огорчили, кои са убили у него разположението и волята 
за творческа работа. Върху това – друг път.

– Ами какво стана с твоята антология?
Той трепна. Погледна ме. С мъка. И сякаш с хладно равнодушие доба-

ви:
– Хм, какво стана... Нищо. Министерството на народната просвета не 

желае да я издаде.
– Защо ?
– Все за мене така ще се случи. Уж тръгне добре, пък току-виж, че рабо-

тата се развалила... Все за мене. Трябва да съм нещо куцус4...
Аз му казах всичко, което знаех около неговата антология. Той слуша-

ше с нескривана мъка, с чувство на жестока обида. Казах му неща, които 
той не знаеше. Не остана поразен. Мислеше, че тъй трябва да бъде. При 
нашите условия. При нашите нрави. При нашето отношение към труже-
ниците на перото, към творците на българската култура.

  4 кутсуз (диал., от тур.) – на когото не му върви, злощастен, без късмет (бел. ред.).
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Той пийна глътка чай, сложи незапалената цигара в устата си, погледна 
през прозорците на сладкарницата и като през сън, унесен, каза:

– Няма, няма у нас съзнание... Ние сме излишни хора. „Излишни“ – 
изрече думата с по-силен назвук. Искаше да каже: „Ние, писателите..., ние 
сме излишни“.

И аз си спомних как преди няколко години един чиновник от Минис-
терството на народната просвета, който се занимаваше служебно с кул-
турните дела в страната, който при това пишеше тогава критически ста-
тии, изразяваше пред мене своето недоволство от Йовкова:

– Остави го, иска да стане милионер. Трепери за стотинката. Иска ми-
нистерството да му даде милиони.

Разбрах, тоя господин тогава или не е схванал затрудненията на Йов-
кова, или от невежество и злоба – злословеше...

Йовков не стана милионер. А стотинката му беше необходима, защото 
я нямаше, чувствуваше нужда от нея.

Помълчахме с Йовкова. Чувствувах, че е жестоко засегнат, дълбоко 
оскърбен. Не исках да ровя в жаравата на тая мъка. Разбирах го, знаех 
откъде иде тя, знаех, че причините, които са я породили, няма скоро да 
бъдат премахнати.

Станахме. Тръгнахме към „Евлоги Георгиев“. Разделихме се – тихо, то-
пло. Тръгнах сам. Обърнах се. Видях как се изгуби по мостчето над Вла-
дайската река, кривна към ул. „Тракия“, гдето живееше. А в душата ми звъ-
неше последният му стон: „Ние сме излишни хора“...

III.

Привечер. „Цар Освободител“ се оживява. Млади люде, за които вре-
мето няма никаква цена, търсят из булеварда удоволствие за своя поглед. 
Стари пенсионери, движейки се бавно, натрапват на всички спомена си за 
безвъзвратно отлетелите дни. Госпожи, от висшия свят, и стари, и млади, 
и млади, и стари, изнасят на показ своята суета. Кому са нужни тия погле-
ди, тия спомени, тая суета?

Йордан Йовков върви бавно, стъпва отмерено, идвайки откъм „Евлоги 
Георгиев“, съсредоточен в себе себе, чужд на врявата и тревогата на деня. 
Той излиза из своя топъл семеен кът, гдето е превеждал някоя статия из 
румънските вестници за Дирекцията на печата или е довършил някой 
разказ, който ще попълни някой нов том от неговите съчинения и ще за-
радва добрия му издател...

– Хубав салон, хубава сладкарница – казва Йовков. В „България“, макар 
и просторен салон, не ми се ходи. Шумно. Много хора. Пък и... И Йовков 
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не довърши. Тук е светло, просторно – продължава той след кратко мъл-
чание, – човек може да си отдъхне спокойно. Да, да, светло, просторно...

И наистина Йовков се чувствуваше във Виенската сладкарница на „Цар 
Освободител“ добре. Тук той можеше да седи до една маса в дъното на 
салона, в ъгъла откъм вътрешната страна, часове, сам, усреден5 в себе си, 
да размисля и съзерцава, без да бъде обезпокояван от никого. Прислуж-
ниците го познаваха, отнасяха се към него с обич и уважение. А и прия-
телите, които идваха, с удоволствие сядаха при него. И той винаги бива-
ше доволен, видимо спокоен, сърдечно топъл. И приятелите му, които се 
радваха на неговото присъствие, не криеха своята обич към него.

– Е, Борисе, сядай. Къде си се унесъл така? – обажда се Йовков, като ме 
вижда, че приближавам към неговата маса.

Той пак държи незапалена цигара, пред него е съвсем слаб чай, едвам 
долавяте жълтия му цвят. От чашата едва ли са отпити две-три глътки. А 
може би Йовков не я е докосвал до своите устни.

– Какво ново? – пита Йордан с тих, спокоен глас.
След няколко минути ние се заговаряме по-оживено.
– Знаеш, Йордане, твоите „Старопланински легенди“, към които не-

веднъж съм се връщал, ме принуждават да мисля, че ти би трябвало да се 
нирнеш6 отново към нашия приказен, легендарен свят. Особено към тоя, 
който е свързан с религиозното съзнание на българина, с неговото здраво 
народностно чувство.

Йовков ме поглежда, втренчва в мене прониклив7 поглед, жаден да чуе 
какво бих могъл да му кажа по-нататък, за да може и той да разкрие своята 
мисъл. Той винаги изслушваше спокойно, с внимание своя събеседник. 
Той изобщо обичаше да слуша. Неведнъж сме говорили с него за произ-
ведения на наши писатели, за дарованието и личността на този или онзи 
негов събрат по перо. За Ив. Вазов, за Алека Константинов, К. Христов, 
А. Страшимиров, Ст. Чилингиров, Елин Пелин, К. Петканов, Ст. Загорчи-
нов, А. Каралийчев, И. Волен. И толкова още други. Той споделяше моите 
възгледи, аз се съгласявах с него. Той имаше верен усет, тънко чувство за 
художествената стойност на творенията, правилна оценка на творческата 
личност. Аз му вярвах, защото той биваше искрен. Нещо повече: защото 
чувствувах, че не го движеше чувство на завист, на злоба, на отмъщение. 
Не съм го чувал да злослови, да се занимава с клюки и сплетни, да говори 
с озлобение и омраза.

– Истинският критик никога не клюкарствува! Никога не се движи 
от дребнави сметки, тъмни съображения, от задкулисни замисли, коте-

  5 усреден (остар.) – вглъбен в себе си (бел. ред.).
  6 нирна се (диал.) – потопя се, гмурна се, прен. потъна в нещо (бел. ред.).
  7 прониклив (разг., остар.) – проницателен, проникновен (бел. ред.).
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рийни домогвания! – звучаха в мене думите на един голям чуждестранен 
критик, като слушах как Йовков се стремеше да бъде безпристрастен и 
строг към себе си. Защото той вземаше без притезание8 положението на 
критик, когато се съгласяваше с моите преценки или когато сам изказва-
ше своите наблюдения от прочетеното произведение, своите размисли и 
оценки.

– За тебе ще бъде хубаво, за душевното ти разведряване и физическо-
то ти освежаване, ако отидеш някое лято да прекараш в някой наш ма-
настир. Ето Рилския манастир, Бачковския, Преображенския, Етропол-
ския. Освен това би имал възможност да надникнеш в един друг свят, 
да надзърнеш в светлите трепети на българската душа. Религиозното в 
нашата литература е слабо изразено и изобразено. Ето ти, който изнесе 
така просто, но токова художествено, с такава непосредна мощ красота-
та, романтиката на светското предание, на народното поверие, би могъл 
да изобразиш романтиката на българския религиозен мир. Оная скрита 
набожност, свързана с нашия бит, с нашата история и култура – с един 
външен свят, който вече си отива. А българският народ, тоя, който не се 
разхожда из „Цар Освободител“, който оре земята, брани българската ро-
дина, поддържа традицията, пази своя дом – тоя народ дълбоко в душата 
си е религиозен. Трябва само тая религиозност да се събуди, да се възпла-
мени.. Много малко сме работили върху религиозното съзнание на нашия 
народ…

И аз му развих мислите си по-нататък в тая посока, като изтъкнах как-
ва роля е играла през време на робството гръцката църква – за притъпя-
ване на българското религиозно и народностно съзнание, за бягството на 
българина от черковната обредност, за езическите насоления в душата му.

Йордан Йовков слушаше. И отсече:
– Така е, всичко това е вярно. Наистина бих отишъл някое лято в някой 

манастир… Там има какво да се види и чуе. Да, би трябвало да се отиде. Аз 
сам съм мислил върху това.

И той не казваше, че трябват средства, че са необходими усилия. Не 
каза дори, че обича природата, но че е свикнал да отива на поклонение 
пред нея.

– Спомни си „Жетварят“ за художника, който изобразява Иисуса – да 
ходи из нивята и да благославя полския труд.

– Да, да.
И Йовков потъва в размисъл и съзерцание.

  8 притезание (книж., остар.) – искане, претенция (бел. ред.).
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IV.

Йордан Йовков обичаше да чете старинни автори. Наши и чужди. Той 
беше прочел наскоро Тацита, четеше напоследък Плиния Млади. А беше 
прочел Херодота, Тукидита, Тит Ливия, Цезара, Салустия, Светония и пр. 
С книги му услужваше проф. Д. Дечев. Даваше му ги в руски или френски 
превод. Неведнъж Йовков ми разказваше за това, което му е направило 
по-силно впечатление. Нравеше му се ясната, стройната мисъл, спокой-
ната, мъдра, безукрасна фраза, плавното изложение. Той гледаше, явно 
бе, на старогръцките и римските автори, като художник. В тях намираше 
душевно успокоение, тачеше мъдрия поглед към света. Освен това, допа-
даше му проявената от някои автори хуманност.

– Слушай, Йордане, като си зачел така дълбоко древните класици, 
прочети по-основно нашата богомилска и апокрифна книжнина. Особе-
но старите наши апокрифи. Боян Пенев обърна внимание върху тяхната 
художествена страна. А Йордан Иванов отдавна живее с тях, обича ги, 
тъкми се да ги издаде. Знаеш вече неговите „Богомилски книги и леген-
ди“. Там той изтъкна и апокрифа като средство за богомилска пропаганда.

– Аз отдавна се каня да ги проуча. Чел съм ги. Ето сега бих искал да про-
чета „Старобългарски разкази“ на Иванова. От него човек може много 
нещо да научи. Винаги, когато го запиташ за нещо из старата наша литера-
тура, из областта на византологията и историята, веднага ще ти отговори, 
ще те упъти.

– Така е. И не би било зле, щом имаш интереси, склонност към стари-
ната, да се позанимаеш по-основно с нашата апокрифна литература – до-
бавих аз.

– Вярно, аз съм се замислял върху това. Ето, Николай Райнов издаде 
преди години „Богомилски легенди“...

– Илия Иванов Черен, който загина без време при Селиолу, изпълня-
вайки своя отечествен дълг, беше тръгнал по дирите на апокрифа. Ако 
беше жив, сигурно би направил много по-ценни постижения. А и това, 
което даде, крие следите на по-дълбоко вникване в духа и стила на апок-
рифа. За времето и условията на неговия живот. Достоевски използуваше 
апокрифа за своите художествени откровения. Сиреч, апокрифните мо-
тиви му допадаха. Множество произведения на световната литература 
крият апокрифни мотиви.

– Вярно, апокрифът има свой особен стил, особено съдържание. Ви-
наги ме е интересувал… Къде може човек да си набави необходимата ли-
тература?

Аз побързах веднага да го осветля. Виждах, интересът му нараства.
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– Като се освободя малко, ще видя... ще се заловя... Интересен свят, 
хубави проблеми, религиозни теми. Има хубав материал. Вярно, в тая по-
сока малко е работено.

Аз изтъкнах малко по-обширно историята на апокрифа, неговата те-
матика и проблематика, мястото и значението му в историята на нашата 
литература, отражението му в нашата църковна живопис. Йовков слуша-
ше с внимание.

– Мене ме е занимавал религиозният мир на българина. В нашата ста-
рина има много поучителни, хубави неща. Само че ние не умеем да ценим 
скритата в нея красота. Това е особен мир... Там трябва да се погледне 
по-дълбоко... не случайно. Всичко това човек да го проживее, да го почув-
ствува. Да е живял преди това в живота с тия въпроси. Книгата само да 
проясни, избистри погледа, да насочи вниманието. Да, в чуждата литера-
тура има апокрифни мотиви, разработени от големи майстори на слово-
то. Тяхната религиозност – на тия майстори – е искрена. А и разработка-
та на мотивите... интересна е, оригинална.

След малка пауза:
– Ще трябва да проуча тия наши апокрифи. Да ги прочета по-внима-

телно...
Мълчание.
Йовков погледна през прозорците, загледа се и притихна. Сякаш до-

вършваше в себе си нашия разговор. След малко се приведе към масата и 
пийна от чашата глътка чай. Чаят отдавна беше сложен пред него. Слаб, 
както заръчваше той, тънък чай.

– Ето, тук – прекъсна той мълчанието, като ми посочи сложения на 
съседната маса в. „Теmps“ – четох интересен преглед на новата руска ли-
тература. Много хубав. Така, хубаво написан. От няколко време насам в 
„Теmps“ се печатат подлистници, личи си – от добри познавачи, в които 
се дават сведения за съвременната литература във всички страни. Имаше 
и за нашата – от Жорж Ато... хубаво написани. Аз ще поискам от Дирек-
цията на печата тия броеве от „Теmps“, за да прочета отново тия литера-
турни прегледи. Много са интересни. Това наш вестник не може да даде.

Йовков говореше бавно, тихо. Но аз не долавях умора у него или сла-
бост, която да тежи върху израза или мисълта му.

– Да, да, интересни са – отвърнах аз. Обърна ли внимание върху пре-
гледа, който се прави на съвременната японска литература? Трябва да си 
заръчам книгата, на която се позовава авторът на прегледа – „Нistoire de la 
littérature japonaise des temps archaiques à 1935“ от Kuni Matsuo etc. Френс-
ката книжарница ще може да я изпише от Париж.

– Бих искал и аз да я прочета...
Йордан Йовков беше начетен. Той се интересуваше от литературни и 

културни въпроси. Някои от тях изживяваше дълбоко. Четеше нашите 
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списания и се отнасяше критично, като художник. Към критичните ста-
тии имаше известна слабост. И неведнъж се е смял над някои отзиви и 
преценки. Особено когато изпаднеше в хумористично настроение. Кога-
то неговият хумор биваше свеж, остроумен, непосредствен, с тънка струя 
от сарказъм.

– Не всички критични статии трябва да се преиздават – каза Йовков 
решително. Само ония – продължи той, – които не са изгубили от своята 
навременност, които са ценни със здравите си, твърди, определени съж-
дения. Много от тия критични статии не заслужават да видят отново свят. 
Нека си останат в страниците на списанията. В списанията се погребват 
толкова неща, могат да останат на забвение и ония критически статии, 
които са имали само временен характер.

Йордан Йовков ми разкри своя поглед за критичните статии съвсем 
спокойно – и то без никакъв определен повод.

– Хайде да ставаме, време е!
И ние тръгваме към „Евлоги Георгиев“.

V.

Свежа, ведра септемврийска вечер.
Йордан Йовков е седнал в дъното на Виенската сладкарница. На масата 

пред него – чаша чай. До него седи г-жа Йовкова. Водят тихо, спокойно 
разговор.

– Заповядай – чувам да казва Йовков, като забеляза, че приближавам 
към неговата маса.

Йовков обичаше хумора. Хубаво се смееше понякога. Сам разказваше 
духовито, увлекателно, с непринуден хумор, анекдоти. Но в последните 
ми срещи с него това ставаше доста рядко. Обикновено биваше тих, за-
мислен, мълчалив. Трябва да отбележа, че той не обичаше цинизмите. Той 
дори се отвращаваше от тях, когато понякога долитаха до неговата маса. 
Той беше чудно чист, непокварен в душата си човек. Към жената хранеше 
почит. Не съм чувал да е унизил или обидил с дума или поглед някоя жена. 
Спомням си, веднъж бяха насядали около една маса, близко до неговата, 
няколко млади девойки, ученички от последните класове на гимназията. 
Може би те бяха седнали нарочно така близо до него. Говорейки високо 
и весело, те често поглеждаха към него. Неочаквано при неговата маса 
седна млад, напет господин. Младите девойки скоро станаха и напуснаха 
сладкарницата.

– Ти дойде и прогони момичетата – шеговито му подхвърли Йовков. 
В закачката му звучеше тон на укор. Навярно си беше помислил, че свен-
ливите девойки не са могли да издържат задирчивия поглед на младия чо-
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век. И сега, в разговор с жена си, той изглеждаше много мил и сърдечен. 
Не беше в радостно настроение. Аз не исках да смущавам с въпроси или с 
излишен разговор неговото спокойствие. Дори и когато г-жа Йовкова си 
отиде и ние останахме двама.

Погледнах го. Той едва си докосна устните до чашата с чай.
– Ти, Йордане, прекаляваш с твоята диета. Много угаждаш на тая 

жлъчка – му казвам аз. Така ще изтощиш организма си и ще го направиш 
плячка на други болести.

– А, не... – отвръща малко смутено Йовков. – Не пазя толкова строга 
диета. Вкъщи ме гледат много добре. Все вземам месо, вземам и други 
неща. Не са само млякото и кашите –  продължаваше той.

Кой знае защо, но аз останах с нерадостно впечатление: беше му не-
ловко, неудобно да се говори, че се е подложил напоследък на суров ре-
жим. А тоя режим той следеше отдавна. Може би от 15–16 години. И друг 
път сме говорили за неговата диета. Оплаквал ми се е от атаки в жлъчката. 
От постоянни болки в дясната страна под ребрата.

– Пък ти не се оставяй така – добавям аз. Има толкова лекари, посъ-
ветвай се с някого... Някои лекуват жлъчката си и на бани. Виж какво ще 
ти кажат лекарите.

– Да. Аз съм решил да отида на Хисарските бани. И сега скоро. Имам 
да уреждам някои работи. И като ги уредя, ще замина веднага. Пък и вре-
мето да се пооправи. Все дъждове това лято...

Йовков наистина изглеждаше уморен, гласът му беше слаб и сух. Но 
не даваше изглед на тежко болен човек. От двете страни на лицето му все 
имаше руменина – тая, която знаехме от години. Той дори не даваше вид 
на болен. Никога дори не съм и подозирал, че някаква тежка болест го 
изяжда. И когато заговориха наскоро след смъртта му, че го е сразил рак, 
останах учуден. Той нямаше оная сламена жълтевина, толкова присъща 
на заболелите от рак. И сега оставах с впечатлението, че го гнети жлъч-
ката и – храната. А и той не се оплакваше. Той изобщо не се оплакваше 
от нищо. Той беше достатъчно горд, за да не занимава другите със своите 
болки. Понякога само ще отрони някоя дума, и то с ироничен тон, за да 
загатне, и нищо повече. Той имаше привички, които подсказваха някаква 
боязън от живота, от изненади и случайности. Не беше фаталист, суеве-
рен – също. Но той не обичаше да се фотографира. С каква мъка трябваше 
веднъж да го накарам да си направи снимки. Колкото охотно ми подаря-
ваше – с автограф – всяка своя новоизлязла книга, толкова неохотно да-
ваше портрета си. Не от скромност, макар че той беше изобщо скромен. 
Защото дълбоко в душата си знаеше какво е той – ценеше себе си и делата 
си. Не обичаше да дава портрета си от страх. Незнаен някакъв страх.

– Приготвил съм ти един портрет за спомен – казваше ми той преди 
три-четири години.
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Разбира се, портрет не получих. И аз не му припомвах за приготвения 
дар, защото знаех, че ще трябва да го принудя да направи усилия над себе 
си.

И сега, когато го гледах малко поотслабнал, аз си мислех: каква воля 
трябва да има той, за да може да се бори така упорито с налегналата го 
болест. И какви благородни грижи полага за него добрата му другарка в 
живота. И тая болест не промени отношенията му към хората, не озлоби 
душата му, не помрачи погледа му за света. Той остана в душата си светъл, 
лъчезарен.

– Тъй, тъй, Йордане, не мисли много за тая жлъчка. Недей да ѝ угаж-
даш толкова. Не тя работи за тебе, а ти за нея...

VI.

Йордан Йовков е „на чай“ – във Виенската сладкарница на „Цар Ос-
вободител“. Пак усамотен, в любимия му кът. Той не обичаше да ходи на 
тържества, гдето има много шум, не ходеше на погребения дори и когато 
трябваше да се изпрати виден някой българин или някой негов познат – 
близък и далечен. Не че беше равнодушен към земния край – на тогова 
или оногова. Скърбеше, съжаляваше.

Запитах го, когато трябваше да се изпрати Асен Златаров:
– Няма ли да отидеш в „Св. София“? 
– Не, няма. Тъжно ми е да гледам – отвърна Йовков. Не обичам да 

ходя...
Дали се страхуваше от смъртта? Тоя, който като строеви офицер е из-

лизал направо срещу лицето ѝ? Не, той по-скоро не искаше да се излага на 
излишни страдания.

– Защо трябва да умре човек? Да умре говедото, което не мисли, не 
копнее, не твори, не живее с висок полет на духа! А то – човек! Бедният 
човек! – казваше ми веднъж Асен Златаров в един случаен разговор на ул. 
„Регентска“, не много отдавна преди да заболее.

Спомням си тия думи на Златарова, като си казвам: навярно и Йовкова 
го е мъчила тая мисъл, както е терзала и терзае толкова свети духове.

Той беше доволен сега, приютил се в ъгъла на сладкарницата, че жена 
му и дъщеря му ще имат възможност да ходят заедно – и по-често на 
театър. А преди това – цяла седмица беше неспокоен, измъчваше се. На-
празно го успокоявах: „Ще се нареди, недей бърза, бъди малко търпелив“. 
Говорил с Николай Лилиева. И той го успокоил. И въпреки всичко – стра-
даше. Страхуваше се да не бъде обиден, оскърбен. И то защото в душата 
си таеше безкрайна нежност и обич към другарката и рожбата си. Той 
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искаше на тях да осигури малко радост. Сам малко ходеше на театър. Не 
обичаше да стои дълго време в партера.

– Е, виждаш ли, нали ти казвах, всичко ще се уреди, бързах да взема 
участие в подхванатия от него разговор.

– Е, стана най-сетне...
– Ами другата работа кога ще стане? – запитах аз.
Той ме изгледа с любопитство.
– Стряхата, домашната стряха.
– Даа...
Йовков се навъси, погледът му се помрачи.
Той мечтаеше за домашно огнище. Скромно. От две стаи и кухня. На 

петия или на шестия етаж, с прозорци, обърнати към юг. Да гледа Вито-
ша. Никой да не му тропа отгоре. Да знае, че има свое гнездо.

– Искам да си взема малко апартаментче нависоко. Да има изглед към 
Витоша. Да я гледам оттам – често ми казваше Йовков.

Веднъж дори води с мене по-дълъг разговор. Посочвах му някои апар-
таменти, за които случайно бях научил. Той дори щеше да ходи да ги гледа.

– Няма да я бъде... – продължи той. – Ще почакам още малко. Сега съм 
на „Тракия“.

Понеже схванах в гласа му болка, не исках да го разпитвам. Знаех как 
болно се отгласяше в душата му всяка проявена несправедливост или нев-
нимание на нашата действителност към него. Други негови събратя си 
свиха гнездо отдавна. А той, най-четеният писател, все още няма възмож-
ност да изпълни едно свое задължение към най-близките и скъпите си. 
Мнозина го мислеха за добре хоноруван автор, който лесно би могъл да си 
нареди по-добри условия на домашен живот. Дори аз мислех, че Йовков 
не бърза, защото навярно иска да си купи някой по-хубав апартамент, или 
пък защото се страхува от задължения.

– Има хора – казваше ми той веднъж, – които от двайсет години нищо 
не са дали. А живеят охолно с капитала, който са дали на нашата лите-
ратура преди две десетилетия. От лихвите на тоя капитал. Изглежда, че 
лихвите са големи, щом капиталът е толкова незначителен. У нас някои 
получават баснословни лихви...

Свечери се. В сладкарницата идеха доста посетители. Ето, задава се 
Цено Тодоров. Скептично настроеният и философски мислещият худож-
ник. След него дойдоха и други познати и приятели.

Цено Тодоров заговори за своето „имение над боровата гора до Цари-
градския път. Разказва за мъките и страданията си на собственик. Говори 
за срещите си със столичния кмет г. Иванов.

Йордан Йовков слуша, усмихва се, прави някои иронични бележки.
– Е, каквото щем да приказваме, тоя кмет направи много за София – 

заключава Тодоров.



35

– Да, ама утре, ако рече да бъде избиран, ще бъде провален – обади се 
един от присъствуващите.

– Е, това ще бъде израз на благодарност. Нали знаеш какви сме ние – 
обади се друг.

– А бе, хубаво, ама какво прави кметът? – подхвана Йовков. – Сее тре-
ва, разхубавява София. Я да вземе той да построи къщи за бедните, да им 
благоустрои кварталите. Да остави нас. Ние можем и без трева, пък и без 
паваж. Да построи приюти, трапезарии, бани – ами и бедните са хора. И 
те са българи. А той – ценя го, уважавам го много, такъв кмет София не 
е имала досега, ама да остави нас, да насочи в друга област усилията си. 
Бедните, бедните... Стига ни е постилал тия зелени губери... – завърши 
Йовков. Тия думи той ги каза тихо, спокойно, с тон на топла искреност, 
на блага човечност. 

– Е, не си прав, Йовков – възрази един от приятелите. – На какво беше 
заприличала София? Я си спомни! 

– Зная, зная. Не отричам. Хубаво е всичко това. Ама има друго по-ва-
жно сега, не сме само ние софиянци. Има ги и в крайните квартали. Со-
циални, социални грижи... Човешки отношения. Бедните не бива да се 
изоставят и забравят – отвърна Йовков все така спокойно, но с малко 
по-висок тон.

VII.

Не след много време Йордан Йовков изчезна. Не го срещнах вече. На-
учих, че е в Хисаря. Отишъл там да се справя с тормоза на своята жлъчка. 
Значи, помислих си аз, решението му да отиде да се лекува, е приложено 
в действие. Дано си закрепи там здравето.

Залисани в грижи, мнозина приятели на Йовкова не долавяха как се 
изнизваха дните. Йовковото отсъствие, макар и да се чувствуваше, още 
не тежеше. Всички знаеха при това, че той скоро, след двадесетина дена, 
ще се завърне. И наистина два-три дена преди неговото заболяване, един 
негов другар ме питаше:

– Кога ще си дойде Йовков?
А Йовков не обичаше да държи в течение другите за това, което става 

около него. И с него.
И ето – изненадваща, мъчителна вест!
Телефонът звъни. Приятел се обажда:
– Какво става с Йовков? Знаеш ли, че е много зле! На смъртно легло! – 

чувам тревожния му глас.
– Какво говориш? Кой ти каза? От какво?
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– Сега току-що се разделих с проф. Станишев, хирурга. Той ми каза. 
От перитонит.

– Ами той отгде знае? – питам аз тревожно...
– По телефона му съобщили от Пловдив!
Бедният! Жестока орис! Кому беше нужно това?
Наистина, никого да не оскърбиш, да не обидиш, никому да не сториш 

зло, да бъдеш душевно чист и светъл, непрестанно да работиш на Божия-
та нива, да твориш духовни блага, да бъдеш верен служител на красотата, 
да желаеш да направиш живота по-хубав и по-честит, да имаш дълбока, 
безгранична вяра в човека, да си с устремено сърце към слънцето на жи-
вота – и да паднеш така ненадейно, коварно сразен, из засада убит от ръ-
ката на Великото нищо.

Защо трябва да умре човек, защо трябваше така рано да отмине Йов-
ков?

Има нещо трагично в участта на Йовкова. Не е то само трагичното из-
общо в съдбата на човека.

Йовков не беше завършил още своя жизнен път. Човекът беше още по-
требен – за себе си, за семейството си, за родината си. А когато тоя човек 
носи в душата си Божи дар, защо трябва така рано да си отиде? Писате-
лят постоянно растеше, зрееше. Виждали сте нива непожъната, убита от 
градушка, изоставена, чийто плод не е обран или не може да бъде събран! 
Йовков още имаше да прибира жътвата на своя творчески дар. И пло-
довете на тоя дар са загубени завинаги – те няма да бъдат включени в 
съкровищницата на българската художествена мисъл. А той имаше още 
воля за творчески подвиг. Планове и замисли пълнеха съзнанието му. Ду-
ховното му наследство би нараснало количествено и качествено, радост-
та на поколенията би била по-дълбока, неизчерпаема. Да можеш в своя 
творчески дар да разгърнеш борческа мощ и да бъдеш смазан ненадейно 
от безмилостния удар на съдбата...

Той си отиде с велико огорчение.
Огорчение от нашата действителност, огорчение от това, което му 

се поднесе в последните дни на живота му. Не говоря за страданията и 
скръбта му. Той беше извънредно горд. Затворен в себе си. Криеше мъка-
та си. Не се оплакваше от условията на живота си. А мнозина му завиж-
даха. Считаха го богат. Дори и негови събратя. Правеха му сметка колко 
пъти е награждаван, какви суми е взимал. От издателя си едва ли не е 
станал милионер. А всичко това се оказа – празна мълва. Джобовете му 
останаха празни, домът му е още неуреден, най-близките му същества, 
над които той трепереше, са изоставени сами на себе си. А той живееше 
така скромно, с ограничени средства и с още по-ограничени възможнос-
ти. И най-близките му приятели останаха изненадани от това, което уз-
наха. Български писател, който оставя на своя народ духовни богатства, 
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си отива беден. Но той никога не се озлоби. Не изрече хулна дума срещу 
нашето общество. Още повече срещу своя народ, когото той толкова оби-
чаше и така високо ценеше. Народ достоен, пълен с духовна енергия, с 
героични устреми и надежди. Мъдро и спокойно гледаше на нещата. На 
нашия живот, богат с толкова духовна нищета. И с отрицателните проя-
ви на нашата интелигенция. Неговото съзнание не беше преизпълнено с 
представата за величието на собственото му аз. Той признаваше чужди 
дарования, дела и заслуги. Но в душата си таеше мъката по нещо несбъд-
нато. Той не стигна до ведро примирение. Борческото в неговото същес-
тво не беше напълно угаснало. Нашата действителност му тежеше. И той 
си отиде светъл и чист, за да обайва не само със своето слово, но и със 
своя нравствен лик.

Той, един от редките писатели на българската земя.
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Академически глас: Дружество на завършилите Свободния                   
университет, г. VI, 1 март 1937, № 59, с. 1–2.

ЕДНА ПРОБЛЕМА1

На българската действителност тежат много проблеми за разрешение. 
Една от тях е проблемата за народностното възпитание. Тя трябва да 

легне в основата на българската просветна и културна политика. И е не-
обходимо да се потърсят, колкото може по-скоро, пътищата и средствата 
за нейното всестранно и пълно осветление и овладяване. Защото от нея 
зависи доста, нашата утрешна съдба. Над нея трябва да промисляват2 тия, 
които водят българския народ. И всички след тях, големи и малки, които 
имат чувство за народ и държава, които имат съзнание за граждански и 
национален дълг. Тя не може да не тревожи и общественика, и възпита-
теля, и родителя. И всеки, който лично проявява отношение към своя 
род, към своята родина. Затова, с общи усилия, с устремена воля, чрез 
единение между личност и колектив, би могло да се даде такава насока на 
българското образователно дело, която би ни довела до едно народнос-
тно възпитание – в най-хубавия, най-съдържателния смисъл на думата. 
Не бива да се мисли, че досега в тая посока не е мислено и не е творено. 
Обаче всичко е било случайно, без план, без система, без дълбочина, без 
организация, без твърда творческа воля.

У нас обикновено всяка една просветна политика се изчерпва с грижи 
за образованието на младежта. Дори недавна се мислеше, че работата на 
учителя е да обучава, да образова. Малцина схващат, че има и въпроси за 
национално възпитание и за национална култура. Неясно, неопределе-
но поставени задачи, водят към недоразумения, до смешни положения. 
Дори в организацията на нашето училищно образование, във върховната 

  1 Б. Йоцов поставя един проблем, който не е бил осмислен и коментиран – „за нацио-
нално възпитание и национална култура“, като националното възпитание е свързано 
преди всичко с народностния дух и с народностното съзнание. А то зависи още от  на-
родностното съзнание на българката, която дава „живот и душа“, като Йоцов споделя, 
че то не е достатъчно „проглъбено, дълбоко“. Патосът на този кратък текст насочва към 
необходимостта от изграждането на народностно съзнание, което да ни оформя като 
народ с единен характер и поведение в моменти на изпитания (бел. ред.).

  2 промислявам (остар.) – разсъждавам, обмислям задълбочено и обстойно (бел. ред.).
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управа, няма отделение за национално възпитание. Отделението за на-
ционална култура няма пък възможност, поради една или друга причина, 
да развие плодотворческа дейност. Книжното съществуване на един или 
друг клон, в това или онова министерство, който би имал някаква връз-
ка с възпитанието на народа, показва само колко далеч сме ние от про-
блемите на нашето време. А проблемата, за която става дума, е толкова 
важна, че тя налага спокойно и мъдро обмисляне, обстойно проучване, 
трезво осветление, правилно разрешение. Две десетилетия изтекоха от 
ония мрачни дни на Добро поле, а все още не сме положили основата на 
една здрава просветна политика, не сме изработили и приложили една 
програма за възход на българския национален дух.

И наистина, с проблемата за националното възпитание са свързани 
множество въпроси – и то от най-разнообразно естество. Преди всичко, 
необходимо е да се заздрави народностният дух. Особено – у жените. На-
родностното съзнание на българката, тая, която дава живот и душа, не е 
достатъчно проглъбено и твърдо. А от него се твори и създава утрешният 
българин. Характерът на българина не е достатъчно проучен и осветлен. 
А това трябва да стане. И съобразно с това да се насочат усилията към 
неговото пълно оформяване и установяване. В смисъл: недостатъците в 
тоя характер, проявени в дни на мир и на война, да се схванат в тяхната 
същност и да се отстранят. Българинът трябва да има все по-определена 
физиономия. Неговият духовен лик не е напълно проявен. И тук има об-
ширно поле за работа. Един англичанин, гдето и да се намира на земно-
то кълбо, винаги мисли и действува, живее и работи по английски. Това 
единство на мисълта, на духа, що се отнася до върховните интереси на 
нацията, не е случайно. А где е духовното единение между един българин 
от юг и запад? Няма, значи, една народностна идеология, няма установен 
идеен живот, нито пък идеали, съобразно с времето и действителността. 
Ние, при това, пък малко мислим за народ и държава. Изобщо малцина са 
тия, които промислят народните съдбини, живеят с тях, страдат от мисъл 
за общо благо. Ако разтворите страниците на нашата най-нова полити-
ческа история, ще видите с ужас, че мнозина от тия, които са били поста-
вяни от народа или от обстоятелствата на високи места, за да бдят над 
българските съдбини, не са имали достатъчно съзнание за отговорност, 
защото между всичките свои управни дела, въпросът за съществуването 
на народа и на държавата ги е най-малко тревожил. Повече са ги вълну-
вали лични или партийни страсти. А за духовната снага на българина, за 
неговия дух, за неговата гордост – не външна, а излъчваща се дълбоко от 
народностното му съзнание – това са въпроси, над които е необходимо 
да се заработи планово, твърдо, решително. Особено сега, когато светът 
е на кръстопът, когато над него виснат и бури. Да се приготви един народ 
за изпитанията, които идат, това значи да се осигури неговата победа, да 
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се затвърди неговото съществуване. Защото мъртъв е оня народ, който 
няма дух за твърдост в изпитанията, за победа в борбите, за живот в стра-
данията.

За националното възпитание трябва да се работи упорито, неспирно. 
Чрез училище, държава и казарма, чрез печат и литература, чрез семей-
ство и общество – изобщо, чрез всички средства и пътища, които водят 
към предпоставената задача. Една обстойно проучена и разработена про-
грама би била повече от необходима. Както се говори за планово стопан-
ство, така би могло да се мисли и за планове, възпитание, направлявано с 
оглед на върховните права и задължения на българския народ, развитие 
на народностния дух. Не бива да се мисли, че изоставеното на произвола 
национално духовно творчество, е достатъчна гаранция за нравствената 
независимост на един народ. Времето, което живеем, е такова, че нала-
га повече дисциплина, повече воля, повече труд. Напрежението, което 
бихме проявили в тая посока, може би ще ни поизмори, но то ще бъде 
благодатно за нравственото величие на нашия народ. Има исторически 
епохи, които са съдбоносни за един народ. Нека не проспиваме важните 
моменти в историята. Нека работим, да бдим – и да чакаме, готови да се 
отзовем тогава, когато съдбата ни повика.
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Инвалид: г. XVIII, № 828, 4 ноември 1937.

КУЛТ КЪМ ГЕРОИТЕ1

Всеки човек, който съзнава себе си като духовно същество, има чувство-
то за изключителното, необикновеното, за великото и героичното в 

живота. У ония пък люде, които живеят с повишена представа за човека 
и човешкото, това чувство е още по-силно развито. Героичното, като изя-
ва преди всичко на духовната мощ на човека, има различни степени, бива 
от различен характер. Героизмът на всекидневното, на изключителното и 
свръхестественото, който срещаме по земния си път, поразява с твърдост-
та на волята, с величието на подвига, със силата на търпението и страда-
нието, с безграничността на всеотдайност и саможертва. Проява на ми-
сълта или на меча, на научния или на военния дух, на културния или на 
стопанския труд, на фронта на оръжието, на живота или на историята, той 
е в непрестанна, открита или потайна, борба с многоличието, безличието и 
подлостта, с топлото равнодушие или с гадната безсъвестност, изобщо – с 
низшия дух, без съзнанието за отговорност, без представата за вечното у 
човека, без вярата за божественото у него, той е немислим, невъзможен. 
Той винаги се носи по бойните полета на живота с крилата на пламенен 
нравствен идеализъм. 

Какво не дължим ние на героите, на героичния дух? Какво не дължат 
народите, какво не дължи човечеството? Без героите нашият живот би бил 
пуст и жалък. Не бихме били такива, каквито сме, бихме били жертва на 
своя див нагон. Едва ли бихме могли да схванем красотата на светлата и 
възвишена мисъл. Кой знае дали скептицизмът и нихилизмът не биха от-
ровили чистите и вдъхновени пориви на душата. Би ли могла да бъде креп-
ка вярата ни в човека? Смисълът на живота едва ли би ни мамил със своята 
тайнственост и загадъчност. Никой народ, който живее със своята история 
и с идеал за утрешния ден, не може да отрече въздействието на героичния 

  1 Един текст на Б. Йоцов, в който се поставя отново въпросът за националното възпи-
тание. Но възпитание, което да утвърди „култ към героите“, защото именно те дават 
„нравствената физиономия“ на един народ. Той вижда този култ не в пасивно благого-
веене, а в осмисляне на подвига и на живота, за да се подготвят и бъдещите поколения 
за изпитанията, които предстоят пред народа (бел. ред.).
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подвиг върху неговото възпитание. Няма народ без герои. Народ, който 
няма герои, не е народ. На героя народът дължи своята нравствена физи-
ономия, своето духовно сцепление и обособление, своето културно-поли-
тическо съзнание, представата си за своя характер. Нему той дължи своите 
победи, постиженията си в различните отрасли на живота, своя духовен 
възход. Чрез неговите дела и подвизи той осмисля своя живот, изнася си 
задачите, които му предстоят за разрешение, идеалите, към които трябва 
да насочи своята духовна мощ. Чрез него той твори своята история. Разби-
ра смисъла на историческия си ход, прониква по-дълбоко в своята съдба, 
изявява своята енергия, творческия си дух, волята си за живот. А какво да 
кажем за човечеството, но като се размислим, какво е било някога, какво е 
сега? Не е ли неговият път в неспирен възход и не минава ли той през стра-
данията и устремите на героите? Какво би било то без техния божествен 
полет на духа?

Има исторически епохи, които повече от всякога се нуждаят от волята 
и духа на героите. Особено епохата, в която ние живеем, пълна с тревоги и 
бури, с трагични напрежения и свръхчовешки усилия. Има и народи, които 
в своя ход през вековете заживяват с жажда за героични личности, за вели-
чави напори, за велики подвизи. Особено в дни на изпитания, на върховни 
борби, на предупредителни заплахи. Дните, които живеем ние – с преде-
лите на героичната българска земя. Облаци виснат над света, все по-черни 
и все по-гъсти, буря, кървава и безумна, се кани да се развихри, не е ли 
време да помислим за героите, които таи в своите недра българският народ 
и които трябва да въззовем на живот? Не се ли налага да се приготвим за 
събитията, които идат? Какво ни носят прииждащите дни на смут и въл-
нение? Касае се да се приготвим за духовен отпор, да не бъдем обезволени 
от случайности и изненади. Не е ли необходимо и належащо да издигнем 
духовни крепости, твърдини на българския дух? Събитията, които идат, 
трябва да ги посрещнем твърди като стомана, мъдри като пророци, храбри 
като истински витязи2.

Затова трябва да създадеме3 култ към героите. Не само да се прекланяме 
пред тях, да благоговеем пред върховете на техните завоевания и победи, 
но да проправяме път на величието им, да разкриваме смисъла на живота и 
на делото им. Това значи да подготвяме идването на героите, да създадеме 
условия на появата и подвига им. Ние обикновено се грижим за образова-
нието в нашата страна, но не и за възпитанието на народа, не и за разцвета 
на една духовна култура. Нека ние, които се чувстваме воини на просвета 

  2 витяз (остар., книж.) – храбър воин, герой, храбрец (бел. ред.).
  3 В оригинала се използват отделни форми с окончание -ме в 1 л. мн. ч. на глаголите, 

които запазваме (бел. ред.).
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и култура, на образование и възпитание, да укажем4 в тая школа своя дълг. 
Тия, които се грижат за въоръжената мощ и отбрана на българския народ, 
нека следват заветите на миналото и повелите на сегашното. Трябва да по-
мислим по-дълбоко и час по-скоро за нашето национално възпитание. От 
нас зависи дали ще създадем оная нравствена среда, от която ще излязат 
светлите и мъжествени синове на славата и безсмъртието, в което ще се 
открият днешните и утрешните герои. Без култ към героите и без грижи 
и усилия за тяхното създаване никой народ не преуспява. Да мислим за 
героите, отминаващи и прииждащи, това значи да бдим върху съдбата на 
своя народ, да копнеем за неговата сигурност. Работа системна, упорита, 
преднамерена над народната нива, над народната душа – да се калят волите, 
да възвисят устремите, да окрили любовта към всичко родно, да се разясни 
българската историческа съдба, да се издигнат нови идеали и да се насо-
чат въжделенията към тях, да се приготвят умовете и сърцата за борба. 
Няма нищо по-велико за една майка да създаде достойни синове за една 
страна – велики герои, които със своя дух и своята кръв чертаят победния 
ѝ ход през вековете, издигат високо знамето ѝ над всички пропасти и пре-
вратности на съдбата.

  4 укажа (рус.) – посоча, покажа, насоча (бел. ред.).
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Инвалид: г. XVIII, № 832, 25 ноември 1937.

НАРОДНА ОТБРАНА1

Нашият народ обича свободата, цени дълбоко своята независимост. 
За тях е проливал кръв и неведнъж минавал е през труповете на 

своите най-добри, най-достойни синове, подлагал се е на велики изпи-
тания и безгранични страдания. Неслучайно създаде от Балкана символ 
на най-възвишените си копнежи по волност и простор. А това означава, 
че той таи в недрата на своето същество здрав нагон за самосъхрана2 и 
самоотбрана. Да се брани срещу чужди посегателства, да брани земята, 
на която съдбата му е отредила да живее, благата и ценностите, създа-
дени от него в течение на векове, честта и достойнството си, извою-
вани с толкова усилия и жертви – това е не само негов върховен дълг, 
но и желязна повеля на историята му. Тук се крие и дълбокият смисъл 
на нравственото му съществуване. Защото чувствува, долавя гласа на 
своето съзнание: няма народ и не пребъдва във вековете, ако не мисли и 
не работи, не радее и не страда за своята отбрана. И то – отбрана в две 
посоки – като кове своя меч и като калява своя дух. Защото и в най-тра-
гичните часове на борбата мечът е печелил победата, когато го е вдъхно-
вявал духът. Тоя, който носи меча, сигурно мисли повече от друг как да 
го използува за народната отбрана. Това е негов дълг и да оставим него 
да каже своята дума.

Какво бихме казали ние за духа? Нашата история, стара и нова, не 
изявява ли мощен героичен дух? Не е ли българският народ трагичен, но 
същевременно безпределно героичен? Не сме ли побеждавали, когато 
сме били духом единни и силни, нравствено здрави, мощни и възвише-
ни? И не сме ли възхождали отново, когато в черната нощ на страдание-

  1 Пореден текст на Йоцов, в който поставя въпроса за националното възпитание, но вече 
насочено към народната отбрана. А тя е видяна в две посоки – „като кове своя меч и като 
калява своя дух“. В изпитанията, които праща историята, Йоцов вижда възможността 
да се изяви героизмът на духа, който е характерен и за нашия народ – „народ трагичен, 
но същевременно безпределно героичен“. Същевременно той вижда ролята на идеите 
и духовното израстване, които да бележат съдбата на народа (бел. ред.).

  2 самосъхрана (рядко) – самосъхранение (бел. ред.).
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то е възгорявал пламъкът на устрема и на надеждата, искрата на волята 
за живот, на жаждата за възход. Нашата история е творена от нашия на-
род. Затова и въпросите, които задаваме, не са случайни. Те са въпроси 
и на тая история, и на тоя народ. И затова историята има смисъл и зна-
чение, в случай че осветлява и тълкува сегашното. Наистина нищо не се 
повтаря, тъй както някога е станало. И тъкмо тук се чувствува свобода-
та на нашата воля: все още можем да творим събитията, да ги насочваме, 
да ги използуваме за предпоставени цели и задачи. Тъкмо българското 
исторично минало ни заставя да бдим над днешните мисли и събития, 
да бъдем винаги стража, особено във времето, което преживяваме или 
което живее чрез нас. И в такива времена, като днешното, нагонът за са-
мосъхрана, волята за отбрана проговарят силно, могъщо. Да превърнем 
този нагон в дух и интелект, в чувство и разум, за да посрещнем съдбата 
гордо и спокойно.

Народът иска да бъде управляван смислено и творчески. Да искаш 
да бъдеш управляван, това не значи, че желаеш да останеш бездеен. 
В доброволното подчинение често пъти се крие дълбоко нравствено 
оправдание. В него се изтъква волята на рядък разум за организация 
и труд. Ето защо здраво управление, твърда, честна и устремна мисъл, 
възвишени деяния и постъпки пречистят и възвисяват духа. Няма нищо 
по-опасно за народната отбрана от моралното разложение, от безнача-
лието и безволието, от безсмислието и безпътието. Необходимо е да се 
създадат идеи, да се разработят идеали. Без тях няма висок дух, няма 
народ с високо съзнание. Тия идеи и идеали трябва да бъдат свързани 
с живота на народа, да не са далеч от неговата историческа съдба, да са 
в съгласие с времето, да не са чужди на народната мисловност. Защото 
няма нищо по-печално от това един народ, дарен от Бога, пълен с енер-
гия, с жизнен патос, да няма поглед за света, за своята съдба, за земния 
си път. Немислима е народната отбрана без пряко поставени задачи на 
времето и момента: духът трябва да бъде съсредоточен, вниманието – 
отправено в една посока, мощта – предопределена към една цел. А това 
значи, че се налага да се работи още твърде много върху разрастването 
и избуяването на българското народностно съзнание. Сиреч – все още 
да се твори и създава българска народност. Колкото едно народностно 
съзнание е по-дълбоко нравствено, толкова то е по-дейно, по-творче-
ско. С голяма мощ на съпротива, на отбрана. Способността за духовна 
съпротива на една нация е нейната най-надеждна опора и осигуровка.

Непосредствените задачи на всяка народна отбрана се свеждат към 
три основни линии: да се запази нацията от разпокъсване и покорение3, 
да се съхрани нейното духовно и материално богатство, да се остави 

  3 покорение (рядко) – покоряване (бел. ред.).
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непокътнат нейният дом, да не се унищожи духовният ѝ лик. Ето защо 
българският народ, който живее от векове с неутолима жажда за про-
света и просветление, милее толкова много за своята култура. Иначе 
той не би излъчвал от средата си, въпреки крайно неблагоприятните ус-
ловия на своя живот, даровити и светли личности, за да проговори чрез 
тях. Радееш ли за народностна култура, работиш за отбраната на своя 
народ. Нищо по-гибелно за един народ, който изгуби своя собствен об-
раз. По-лесно е да бъде завладян и убит народ без култура, без образ. 
Културният живот е съчетан със стопанския. Стопански мощният и не-
зависимият винаги е силен духом. И творчески деен. Обществено при-
низеният, нравствено обиденият българин лесно може да стане жерт-
ва на равнодушно отношение към съдбата на народността. Не е много, 
когато се казва: да бдиш за хляба на народа, това значи да се грижиш и 
милееш за духа на нацията. Да се помисли най-сетне и за народностното 
възпитание. Не е достатъчно изпълнен дълг, ако се стремим да дадем на 
народа просвета, образование. Да се възпита един народ в народностен 
дух – това е върховно усилие да се организират народните сили, да се 
обединят волите и сърцата в името на висше духовно благо, да се изра-
боти обща линия на действие в най-решителните дни от неговия живот.

Дните, които живеем, са пълни с тревоги. Народите са изправени 
пред неизвестност. Трябва да се бърза. Не трябва да оставим събитията 
да изпреварят желанията и размислите ни. Да се умножат усилията на 
народната отбрана. Усилията на всички, които работят и творят българ-
ската култура, които създават и възвисяват българския дух. И най-мал-
кият труженик да не забравя, че той трябва да мисли и да работи, колко-
то може, за народната отбрана. И не само да мислим за нея, не е малко, 
защото създаваме най-важното – съзнание за отпор, за съпротива. Ра-
ботата в тази посока е каляване волята на нацията. А народ, който има 
дух и воля за отбрана, не може да няма жажда за живот, вяра в своята 
звезда, упование в своята съдба. Нашият народ не е изгубил нищо от 
своя мощен дух – въпреки жестоките удари, на които биде подложен. 
Трябва да пробудим у него всички ония ценности, които се таят дълбоко 
в душата му. Да вярваме в него и да изпълним към него своя дълг. Така и 
той ще вярва в нас, ще знае, че тия, които са повикани от живота да про-
мислят неговите съдбини, няма да го изоставят. Тогава народната от-
брана ще бъде в сигурни ръце – негови и наши. Да бъдем и да пребъдем!
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Величков, Константин. Избрани съчинения: Св. 1/ Константин Велич-
ков; С увод и бележки от Борис Йоцов. София, 1938, с. V–XLVIII.

„В ТЪМНИЦА“1

Как възниква това творение на Величкова?

През април 1876 г. българският народ решава да мине през труповете 
на своите най-добри синове, за да извоюва своята политическа сво-

бода и независимост. Въстанието, което пламва в Средногорието, сму-
щава вътрешния живот на Турция, спокойствието на Европа. Поставя се 
открито въпросът за съдбата на един народ.

Константин Величков, тогава вече двадесетгодишен, е един от учас-
тниците в това голямо въстаническо събитие. Той бива увлечен, както и 
неговият връстник, Иван Вазов, в подготовката на въстанието. Като член 
на Пазарджишкия революционен комитет, той става апостол на идеята 
за кървава разплата с петвековния тиранин. Знаем трагедията на българ-
ската душа. В пожарите и пепелищата, в кървите и сълзите не биде сра-
зен само един героичен устрем, но и един вдъхновен блян. Величков не е 

  1 Оригиналното изписване при първата публикация е „В темница” – това е предговорът 
на Б. Йоцов към съчиненията на К. Величков. Представя изчерпателно изследване с 
множество факти от житейската и творческата биография на писателя. Йоцов избира 
нестандартен начин на изложение – чрез въпроси разделя текста на големи пасажи и 
поставя основните акценти на анализа, давайки отговор. Написаното проследява въз-
никването на книгата, отношението към Априлското въстание, към чуждите страдания 
и т.н. Б. Йоцов оценява високо творбата на К. Величков и нейното културно-историческо 
значение за българската традиция: „Това е дело, което се врежда между най-ценните 
творения на българската мемоарна литература“. Величков разкрива „оня всебългарски 
дух, оная всебългарска воля за свобода, онова увлечение и опиянение от идеал“. Йоцов 
проследява този романтичен план на разказа. Коментирайки език и стил, Йоцов ги оп-
ределя като Величковски, защото в тях проличава основно неговата личност – „топла, 
сърдечна, чувствителна, нравствена, героична“. С поредния въпрос – „Стойност и 
значение на това произведение?“ – Б. Йоцов отбелязва, че „В тъмница“ е една изповед“, 
но е лишена от съзнателно художествено претворяване, по-скоро е верен образ на 
действителността; Йоцов обръща внимание на диалога при разказването. Оценява и 
„богатата лирическа струя в разказването“, която прави от творбата на К. Величков едно 
действително ценно произведение. Към предговора в една добра академична традиция 
Б. Йоцов дава голям брой бележки, които доосмислят както неговите забелязвания, 
така и изясняват лица и събития, посочвани от К. Величков (бел. ред.).
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вожд, не е борец, не е хванат от врага на бойната линия с оръжие в ръка. 
Събитията така се развиват, че той бива уловен от турски стражници2 в 
бащиния си дом, когато чете в превод на Драган Цанкова „Тъмниците 
ми“ от Силвио Пеллико3. Бурята на бунта е отминала вече, сега бързо се 
разчиства пътят на спокоен живот в Империята. Търсят се отговорнос-
ти, наказват се провинения и изстъпления, възстановява се силата на 
властта. Държавната бдителност спира своя поглед и върху Величко-
вата стряха. Величков бива затворен два дена след своя баща. Уловена е 
дирята на участието му в организацията на въстанието. Около три месе-
ца и половина – от края на април до средата на август 1876 г. – той пре-
бивава в затвор – в Пазарджик, Пловдив и Одрин. Най-много престоява 
в Пловдив – около месец и половина. В старата турска столица пребива-
ва повече от месец, гдето го сварва прогласената от Цариград амнистия. 
Споменът за тия страдалчески дни през една хубава, възторжена възраст 
не гасне в душата на Величкова. Четвърт столетие почти след Априлското 
въстание, в 1899 год., Величков написва книгата си „В тъмница“.

Значи „В тъмница“ заключва мъдър и богат личен опит, всичко пре-
живяно, видяно и чуто през един затворнически живот става предмет на 
споменно4 възпроизвеждане. Виждаме една воля да се запише страница 
от собствения живот. Събитието от 1876 г. е толкова величествено, че не е 
без значение, ако се хвърли лъч върху един скромен участник. През изпи-
танията и страданията на едного би могло да се долови мъката на хиляди 
мъченици и герои, обагрили с кръвта си идеала на свободата. Тук трябва 
да се търси първият подтик у Величкова към книжовно дело. Освен него, 
можем да посочим и друг, не от личен, а от книжовен характер. Това е 
литературното преживяване, свързано с „Тъмниците ми“ от Силвио Пел-
лико. Неслучайно Величков чете два пъти тая книга – през едно героично 
и трагично време. От тая книга „ние се стараехме“, казва Величков в на-
чалото на споменитe си, „да черпим доблест, от каквато чувствувахме, че 
ще имаме нужда всички, в страданията на италианския патриот мъченик 
и в геройската резигнация5, с която ги беше пренесъл“. Италианският пи-
сател оставя трайни следи в културното съзнание на Величкова. Късно 
след прочита на Силвио Пеллико Величков написва книга, подобна на не-
говата, като отправната точка на изложението начева6 от него. Дали в дни 
на униние, той не иска новото време да „черпи доблест“ в „страданията 
на един български патриот мъченик“? Най-сетне, не бива да се забравя и 
вкусът на времето, което чрез своите писатели и поети се възвръща към 

  2 стражник (рядко) – стражар (бел. ред.).
  3 Силвио Пеллико – вж. бележките на Б. Йоцов в края на текста за с. 3 (бел. ред.).
  4 споменен (рядко) – мемоарен (бел. ред.).
  5 резигнация (от лат. книж.) – пълно примирение с нещо лошо (бел. ред.).
  6 начевам (остар. диал.) – започвам, захващам (бел. ред.).
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героичното минало, за да го съхрани за историята и за да извлече оттам 
поука и назидание. Спомените на Светослав Миларова7, Стоян Заимова8  
и Захарий Стоянова9, които са увличали Величкова, както и героическата 
лирика и епика на Вазова, главно „Епопея на забравените“ и „Под игото“, 
също и „Кървава песен“ на П. П. Славейкова – с първите ѝ наченки, изра-
ботват в душата на българина един поетически мит на свободата, който 
подхранва първите подбуди за споменното възпроизвеждане у Величкова 
на преживявания, приключения и произшествия в свръзка10 с Априлско-
то въстание. „Летописи“ разтваря страниците си за ново творение на Ве-
личкова – „В тъмница“.

Как излага Величков в своите спомени личната си участ?

В произшествията, свързани със съдбата на Величкова, има три мо-
мента: затворът в Татар-Пазарджик, родния му град, в Пловдив и в Од-
рин. Най-съществен момент е затворът в Пловдив. Понеже спомените 
са писани късно след преживяното11, Величков не посочва никакви дати. 
От цялостното му изложение не се добива ясна представа за времето. Но 
по-основно вникване го определя, макар и не точно. Виждаме ясно обаче 
подозренията, на които бива подвергнат12, претърсванията в жилището 
му, следствията, на които бива подложен, страданията, душевни и физи-
чески, в затвора.

Доста живо Величков предава първото смущение пред настъпващите 
събития. Той чете Силвио Пеллико, на външната врата се тропа, слуги-
нята, отворила, изплашено извиква: „заптиета“13, майка му и сестрите му 
изтичват при него. „Появлението на заптиетата възвестяваше ни едно не-
щастие, което от минута на минута очаквахме и към което мълчаливо бя-
хме се приготвили всички“. Смущението и уплахата, дошли ненадейно, се 
усилват през време на претърсването вкъщи – претърсване от три часа, 
което е могло да сломи и най-коравото сърце. Величков мисли за майка и 
баща, за сестри и брат. „С какво можехме да се лъжем? И с какво можех да 
се лъжа аз? Не можеше да остане тайна участието ми в движението. Бях 

  7 Светослав Миларов (1850–1892) (Псевдоним на Светослав Н. Сапунов). Йоцов визира 
неговата книга „Спомени от цариградските тъмници” (1881) (бел. ред.).

  8 Стоян Заимов (1853–1932). Автор на 4 тома „Миналото. Белетристически и истори-
чески очерки из областта на българските движения от 1870–1877 година. Т. I–IV (Варна, 
1884–1888) (бел. ред.).

  9 Захарий Стоянов. Записки по българските въстания. 1884 (бел. ред.).
  10 в свръзка (остар.) – във връзка с, по повод на (бел. ред.).
  11 К. Величков публикува „В темница” през 1899, а описва преживяванията си през 1876 

в турските затвори (бел. ред.).
  12 подвергнат (от рус. подвергать) – подлагам (бел. ред.).
  13 заптие (от тур.) – нисш полицейски чин (бел. ред.).
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хванат в зъбци, от които утре още, може би, нямаше вече да зависи волята 
ми да се спася. Съдбата беше наложила пръста си над мене и на всички ни, 
и трябваше да се подчиним и… да оставим да ни изведе, където иска“. Още 
тук ясно и неизменно К. Величков определя основното си отношение към 
личната си участ – героическо страдание и търпение и гордо подчинение 
на съдбата. Едно отношение към живота изобщо, толкова характерно за 
него. Цели три часа го разпитват, преглеждайки книгите и писмата му. 
Вътрешното напрежение завършва с облекчение – всички надежди на 
властта да намери следи на провинение остават напразни. Достойно се 
държи Величков и на разпита в Пловдив. „Искаха ми сведения за Буку-
рещкия комитет, за действията на Бенковски и на Каблешкова, за плана 
на въстанието, за събранието в Мечка, за участието в революционното 
движение на дяда Панарета и на пловдивските първенци, за подземната14 
роля на Игнатиева, за доставката на оръжия“. Разследванията не спират. 
Рядко минава ден да не го разпитват – пред една или друга комисия. И 
всеки път той вижда „да се вдига по един кът15 от завесата, която закри-
ваше моята деятелност“. Най-строг бива разпитът в свръзка с дейността 
на Каблешкова. Трябвало е да се изтръгнат признания, че като е бил в 
преписка с опасния бунтовник, той е знаел за готвеното въстание. Също 
и разпитът в свръзка с дейността на Величкова в с. Ясъ курия – да със-
тави там революционен комитет. И тук напрежение и страх – още по-
вече, когато между изправените на разпит се намира един, който добре 
го познава. „Страхът, който постоянно ме вълнуваше, че ще се разкрие 
виновността ми, не закъсня да се оправдае. Дирите за участието ми в ре-
волюционното движение почти навсякъде се уловиха. Намерих се скоро 
в цяла мрежа от обвинения“.

Все така твърдо и спокойно понася Величков страданията в затвора. 
Първата нощ в затвора минава в безсъние – и то в стаята на тъмничния 
надзирател при конака в Пазарджик. Какъв образ дава на затвора? „Ста-
ята беше в двора на конака, до самата тъмница, построена на земята и 
състояща от един коридор с по две стаи от всяка страна… Затворът, как-
то във всичките градове – седалища на каймакамлъци16 – беше назначен 
за едно малко число затворници, длъжници и обикновени престъпници, 
които в обикновено време едва ли можаха да възлязат на тридесет-че-
тиридесет души най-много... Сега в тия четири стаи бяха натъпкани със 
стотини нещастници, и като не бяха стигнали, мнозина бяха оставе-
ни да лежат в коридора“. Оттук Величков заедно с другите затворници 

  14 подземен (прен. остар.) – скрит, таен (бел. ред.).
  15 кът (остар.) – ъгъл (бел. ред.).
  16 каймакамлък (истор.) – в Османската империя – административна единица, упра-

влявана от каймакам; околия (бел. ред.).
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бива отведен в Куршум хан, каменно здание, служило за склад на стоки 
в Пазарджик. Едно от неговите поделения било превърнато временно в 
затвор. „Изтръпнахме, когато вратата се отвори и видяхме де ще ни ос-
тавят. От стаята, като някаква вълна, дълго време задържана и която 
внезапно си пробива път, хлътна насреща ни невъобразима воня, а ко-
гато, всред тая воня, вратата се заключи изново след нас, намерихме се в 
истински мрак… Нечистена никога, тя беше зарита с мърсотии и дълго 
време стояхме прави, без да се решим да седнем, замаяни, потресени… 
Стаята приемаше светлина само от един вид мазгал17, пробит в дебелата 
каменна стена, тесен отвън, колкото да може да се провре една ръка... От 
плесенясалите и почернели стени течеше вода, и влагата, която се беше 
процедила на земята, беше образувала отвратителна лепкава смес, като 
се беше разбъркала с всякакви нечистотии и прогнили вещества… Стаята 
имаше едва ли четири метра на длъж и на шир, а ние бяхме, може би, по-
вече от петдесет души. За да поемем малко чист въздух, изправяхме се на 
мазгала или се простирахме по корем на земята до портата и прилепяхме 
устата си на тясната пролука, която зееше между долната ѝ част и камен-
ния праг. В общото нещастие, което ни свързваше, чувство на взаимно 
състрадание ни караше по ред да отстъпяме място на всички пред спа-
сителните отвърстия, отдето само една глътка от пресен въздух можеше 
да проникне в измъчените гърди“. Нощта минава още по-тежко. В мрак, 
постлали дрехите си, един до друг, не мигват. „Трябваше там, дето седиш, 
подпрян на стената или на гърба на околните си другари, да катурнеш 
глава на гърдите си, ако не можеше да надвиеш на съня си“. Условията 
не се менят. Такъв е затворът и в Пловдив – Панаир хан, гдето прекар-
ва най-тежки мъчения. „Слагаме се18 на голата земя, в нечистотиите, кой 
дето намери място, капнали от умора и от нравствени и физически мъки“. 
След разпит Величков се намира в „една дупка, в която едва можех да си 
простра ръцете, постлана отдолу с пръст, която се издигаше на неравни 
буци“. Подслонява се в един от „полюсите“ – „един вид келийки, разкрач и 
половина големи на ширина и дължина, без под отдолу, осветлени само от 
една кръгла дупка, изрязана във вратата, на височина на главата“. Влагата 
разполага към сън в изнурения организъм. „Пробуждаха ме само поняко-
га безбройните мишки, които се промъкваха през разните дупки и, без да 
се смущават ни най-малко от моето присъствие, предаваха се цяла нощ 
около мене на своите весели игри“. По-късно Величков бива преместен в 
едно от общите отделения на затвора. „Затворът е препълнен. Hяма дуп-
чица, която да не е оползотворена“. И друго отделение на Пловдивския 
затвор, където бива преместен Величков, е не по-малко страшно. Той е в 

  17 мазгал (от тур.) – бойница (бел. ред.).
  18  слагам се (диал.) – сядам (бел. ред.). 
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една стая, която едва би могла да приюти десет души, и в нея са наблъска-
ни четиридесет – и то предимно престъпници, цигани и турци. „Когато 
затворниците разкриха всички леглата си, не остана никъде път, отдето 
да може да се мине. Настъпи невъобразима воня, която гърдите поимаха, 
като да беше нещо плътно, някаква застояла, тежка, парлива влага, която 
можеше да се пипа… Стори ми се, че са ме докарали тука, за да се удуша… 
Все същият е затворът и в Одрин. Когато се озовава в широкия двор на 
конака, Величков бива отново смутен. „Зловещо се изпречи пред нас теж-
ката, набита с широки гвоздеи, врата. Едно малко отвърстие в нея зина, 
за да ни погълне. При всичко че бяхме лежали толкова време в затвор, 
сега за първи път, когато се намерихме в това каменно здание, потънало 
в мрак и тишина, почувствувахме оня неволен ужас, който е свързан с 
идеята на една тъмница“. И Одринският затвор е „грамадно четвъртито 
двуетажно здание, с двор в средата, подобно на всичките старовремски 
ханища… И той е бил също хан... Няколко редки лампи мъжделееха под 
обширната стреха, която заобикаля целия втори кат19, на който ни по-
качиха. Една мъчителна нощ ни чакаше… В стаята, дето ни туриха, бяха 
оставили на един от ъглите цяла купчина от слама, изтърсена от леглата 
на болницата. В смътното осветление на лампите тъмницата открояваше 
страшно своите очертания. Кръглите дупчици по затворените стаи зееха, 
слабо осветлени отвътре, като някакви очи на тъмницата, тайнствените 
очи на мъката“.

При такива условия К. Величков е трябвало да мине едни от най-ху-
бавите дни на своята младост. Впечатленията от затворите са все нера-
достни, убийствени не само за физическата, но и за духовната му приро-
да. Всички лишения и несгоди той посреща гордо и твърдо. С помирение 
и спокойствие той предава впечатленията си от затворническия живот. 
Но дълбоко зад тях се таи споменът за горчивите изпитания и страдания. 
Най-напред той схваща в затвора истинското значение на думата свобо-
да. „Трябва да си изгубиш свободата, за да видиш как става завидна, не 
за висши блага, повече или по-малко условни, а за простото това благо, 
да ходиш, дето щеш, да гледаш небето, да дишаш светлия въздух, без да 
те спира някаква преграда“. Още в Пазарджишкия затвор той вижда из-
тезанията на свои сънародници – двадесетина селяни са обесени така – 
„с вързани отдире на гърба ръце, които изопиняха20 страдалчески нагоре 
главите си и видимо едва допираха с пръстите си на земята“. Величков е 
поразен: „Бях видел само на миг това страшно и диво зрелище и веднага 
обърнах очите си да го не гледам, но то ми остави неизгладимо впечат-
ление и ме потресе от ужас и жалост“. Той живо съчувствува на чуждите 

  19 кат (от тур. диал.) – етаж (бел. ред.).
  20 изопиням (диал.) – изпъвам (бел. ред.).
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страдания. Още тогава той изразява една призначна21 същност на своя-
та личност – човечност. „Сълзи ми идеха на очите, като си представявах 
мъченията на тия сиромаси, които не можеха да направят най-малкото 
движение без да се изложат на страшни болки“. Мъченията им обаче са 
по-големи, отколкото въображението му си ги представя. Вечерта „тъм-
ницата екна от страшни и сърцераздирателни викове, които се раздаваха 
в нощната тишина… Виковете и охканията захващаха из низко, глухо, като 
че изтезаваните се бояха изведнъж да издадат болките си и после се въз-
вишаваха, ставаха по-чести, по-силни, по-плачевни и постепенно се сни-
шаваха и заглъхваха, а подир малко избухваха с нова сила“. Човечността 
му се излива в следното мъдро негодуване: „За пръв път виждах с очите 
си човеци, подвергнати на изтезания, които понижават22 и ония, които ги 
налагат, и ония, които ги претърпяват, по-долу от зверове и животни“. В 
Куршум хан Величков узнава с горест и страх как заговорниците биват 
извеждани от келиите и жестоко бити от свирепи арнаути23. „Свихме се 
на местата си, спотаихме се, не дишахме от страх и трепет. Виковете и ох-
канията, след като оглушаваха целия хан, прекъсваха повечето пъти вне-
запно, като че изтезаваните, от които бяха изтръгнати, бяха ненадейно 
хвърлени в някоя бездна, но дълго време още, подир това, продължаваха 
да кънтят болезнено в разтрепераните души. Слушахме горките вопли в 
себе си, и като оплаквахме нещастните, очаквахме същата участ за себе 
си“. В Пловдив, в Панаир хан, Величков вижда как броят на въстаниците 
постоянно нараства и страданията стават по-дълги и по-дълбоки. „Покъ-
сани, боси и гологлави повечето пъти, измършавели от глад, от студ, уби-
ти духом, плаче ти се от жалост, като ги гледаш“. Все същите впечатления 
и от Одринския затвор. Едно безправие и неизразимо страдание гнетят 
душата. „Ние слушахме цяла нощ горестни вопли. В общата тишина чува-
ха се, като да излизат от някакво подземие, което ги предава на безмълв-
ната и безотзивчива нощ, два гласа, които, отделно и заедно, ту залипва-
ха24, ту нареждаха жални думи, ту се заливаха в глух плач… Стотини хора, 
в борба с тежки мъки и чувства, въздишат в тия стени. Никакъв отклик 
от тия въздишки се не чуе. От полюсите (келиите) само двата гласа не 
престават да охкат, да нареждат, да окайват съдбата си. Замлъкнат малко, 
като да си вземат отдих, и пак подземат своя тъжен плач. От време на 
време долитат някои откъслечни думи: „Майчице! Мила майчице! Татко! 
Сестро!“ и душата, покъртена, се взира с ужас в тая бездна от мъчения, 
отдето излизат“.

  21 призначен (рядко) – показателен (бел. ред.).
  22 понижавам (прен.) – принизявам (бел. ред.).
  23 арнаутин (остар.) – албанец (бел. ред.).
  24 залипвам (диал.) – захлипвам (бел. ред.).
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Как понася Величков личната си участ?

Величков не е спокоен в затвора, макар да иска да бъде такъв. Душата 
му е в тревога, сърцето тръпне в страдание, умът се изтезава от разми-
съл. Той се наблюдава, изучава, размисля. Още в Пазарджик, още пър-
вата нощ в затвора, той не може да склопи очи за сън. „Цяла нощ бяха ме 
мъчили тежки и печални мисли“. По-нататък в своето изложение пише: 
„Нощта беше ми се видяла безконечно дълга. С настъпването на деня, 
като че се разведри и в душата ми“. Величков страда за унизеното човешко 
достойнство, за изгубената свобода, за разбитите надежди, за скованите 
крила на младостта, за горестта и страданията на близки и далечни. Той 
е напълно искрен, когато прави следната изповед: „И сега, посред тия по-
сърнали физиономии, които се взираха в мене със смътно любопитство, 
стори ми се, че почувствувах за първи път всичко, що съдържа в себе си 
страшно, лишението от свобода. Като че от сърцето ми се откъсна по-
следната надежда, която можех още да храня, а в ума ми ясно и студено 
изпъква пълно и вярно съзнание за положението ми. Цял ден и цяла нощ 
не проговорих дума с никого от тия, които общо нещастие ми бе дало тука 
за другари“. Нравствените страдания са непосилни за Величкова. Само 
здравата му и силна природа го спасява от гибелно изнурение и от духов-
на покруса. „Нравствените мъчения, които преживявах от толкова деня, 
произведоха, най-сетне, своето действие. Хвана ме силна треска, която 
ме държа повече от двадесет и четири часа в несвяст, и тъй ме разстрои 
и ослаби, щото помислих, че ще има гибелни и непоправими последици 
за здравето ми. Природата ми излезе по-силна, отколкото в унинието си 
предполагах“. Страданията, съмненията и тревогите не спират. Той знае, 
че не е господар на своя живот. Страхът пред утрешния ден е неотвратим. 
Страхът от смъртта е ужасен. Едва ли не всеки ден той чака гибелна вест. 
Рядко са дните на успокоение и разведрение. С непринуден тон Величков 
разказва как е тръпнел пред призрака на смъртта. Веднъж го извикват 
през нощта при юзбашията25 на Пазарджик. Там, пред него и пред събра-
ните на съвет чиновници и първенци турци, той дава български превод 
на турски надпис – „Така ще умрат всички, които дигат ръка против едно-
земните си братя“. И го отправят отново в затвора. „Няма нужда да каз-
вам, че не затворих очи цяла нощ. За кого беше тоя илям (присъда, реше-
ние), на който съдържанието тъй ясно се изразяваше в няколко думи… 
Някого щяха да бесят. Но кой можеше да бъде тоя нещастник?... Не можех 
ли да бъда и аз между тия, на които, по решение на властите, в първото 
възбуждение26, когато кипяха още от чувства на злоба и отмъщение, беше 

  25 юзбашия (от тур.) – стотник (бел. ред.).
  26 възбуждение (остар. прен.) – пробуждане, осъзнаване (бел. ред.).
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ударил последният час? Не бях ли написал собствената си присъда? На-
празно се стараех да пропъдя тая страшна мисъл… Осъмнах с тия тре-
вожни мисли и вълнения. Тая е една от най-страшните нощи, които съм 
прекарал в затвора“. Тоя страх, че може да увисне на бесилката, пламва 
наново в Пловдив, гдето смъртните присъди валят една след друга. „За-
творниците седяха всички в стаите си, неми, посърнали. Призракът на 
смъртта беше влязъл в тъмницата и всеки беше усетил в душата си, в сър-
цето си страшното му съприкосновение. Той нямаше вече да се махне, 
щеше да придружава всичките ни стъпки, щеше да съпътствува всичките 
ни мисли щеше да бди над възглавницата ни и да пълни сънищата ни, не-
гови бяха часовете, които минуваха, и часовете, които идеха“. Величков 
не голослови27. Той е точен и ясен: „Когато повикаха някого от затвора, 
стараехме се да узнаем дали са го завели да го изследват28, или да го съдят, 
и щом беше второто, знаехме, че е настъпил краят му. И когато видяхме 
да влизат заптиета в затвора, мислехме, че ще чуем гласа на самата съд-
ба, която иде да обади, че за някого от нас е дошел часът да се прости с 
живота“. Терзанията са толкова непоносими, че Величков си дава усилия 
да свикне с мисълта за гибелната си участ. Бесилката за него става жела-
на неизбежност, дори необходимост. Колкото и да се бунтува младостта, 
„мрачната перспектива, под която се рисуваше бъдещето, всичко това ми 
представяваше често смъртта като една почти желателна развръзка“. Това 
е героическото примирение – по-добре смърт, нежели позор и страдания. 
Тия нравствени тревоги и мъчения стихват едва в Одринския затвор – 
там положението се променя, вследствие намесата на Западния свят в 
суровите и безчовечни деяния на Турция при потушаване на въстание-
то, там, при това, стига вест за амнистия. Но турският затвор и затворът 
изобщо са представени от Величкова в най-мрачни краски. Той въстава 
твърдо срещу него, изхождайки от лични впечатления и наблюдения, от 
обикновения житейски морал, от висока и чиста човечност. Затворът е 
отречен от него като средство за отмъщение и наказание, на нравствено 
въздействие и духовно пречистяне и просветление. Последиците от него 
са най-печални – те убиват и това най-малко, което е останало у човека 
като белег на божественост! „Опасността не е тука [в затвора] само за 
тялото, а още повече за душата. Всичките ѝ органи са осъдени на едно ги-
белно бездействие, в което излиняват, парализират се, обезобразяват се. 
В това отношение нищо не може да се представи по-страшно от действи-
ето на турския затвор. Волята и енергията се изтъркват, изхабяват, чув-
ствата притъпяват, душата, сякаш, че прогнива. Затворът върши своето 
действие, убива душата, бавно, постепенно, неусетно. Никой не мисли за 

  27 голословя (книж. рядко) – говоря без доказателства, факти (бел. ред.).
  28 изследвам (остар.) – разпитвам (бел. ред.).
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това и резултатите се постигат без да ги е искал, без да ги е очаквал ни-
кой“. Така схваща и Каравелов ролята на затвора.

К. Величков излага просто, искрено, без умисъл, без да преувеличава 
в една или друга посока, своите изпитания и страдания в затвора. Той из-
бягва подробностите, движи се само по основните линии, не се подлага на 
дълбока самоанализа. Не желае да се престарава със своите сълзи и стра-
дания. Не иска да печели съчувствие. И струва ви се, че неговите мъки и 
жалби са били по-големи и по-дълбоки. Обстановката, в която се движи, 
условията на затворнишкия живот, телесната изнемога, душевните напре-
жения и сътресения, колебанията и съмненията, надеждитe и разочаро-
ванията – всичко това е могло да изнури до крайно болезнени последици 
неговата воля. Не е само младостта, която е победила. Не е и смирението 
пред повелята на съдбата. Наистина той не роптае срещу нея, но и доб-
лестно понася нейните удари. Още след първото сътресение в душата той 
съзнава, че е необходимо да се подготви психологически за напастите, 
които ще бъде заставен да преживее. „Съзнавах, че трябва да се въоръжа 
с всичката си воля, с всичката си сила и бодрост на духа си, за да мога да 
отбия, доколкото това щеше да зависи от мене, опасностите, които ме уг-
рожаваха29“. Наистина, въпреки страха и тревогата, що люлеят душата му, 
Величков изявява мъжествена твърдост и нравствена мощ в изпитанията 
на своята младост. Той не стене безпомощно, не рони сълзи безутешно, 
не роптае срещу причинителите на страданията му, но и не моли за прош-
ка и милост. Чувствуваме гордо, героическо търпение и страдание, което 
се корени в съзнанието за величието на един подвиг за правда и свобода. 
Може би в ония дни на мъка и безизходност той си е спомнял за Силвио 
Пеллико, чийто стоицизъм в теглата и чиято покорност пред съдбата му 
правят силно впечатление. Не минава без въздействие в същата посока 
и книгата за Христовите страдания, макар че суровата действителност 
отнема тая възможност. Величков не изпада в религиозно смирение пред 
върховния промислител30 на човешките съдбини. Евангелието не е книга 
на кървавата разправа, на огнената разплата, на ропота и бунта. „Àко31, 
обаче, то не е могло тогава“, казва Величков, „да прояви благотворно въз-
действие на духа ми, имал съм винаги причина да бъда благодарен, че съм 
го чел. Там съм го чел първи път и оттогава то не е престанало да бъде 
една от настолните ми книги. Честити ония, които биха могли от нейните 
поучения да направят насъщен32 хляб на душата си, светило на разума си, 
ръководител на живота си!“

  29 угрожать (рус.) – заплашвам (бел. ред.).
  30 промислител (църк.) – за Бог, който се грижи всичко в света да се развива чрез неговия 

промисъл (бел. ред.).
  31 àко (диал.) – въпреки че (бел. ред.).
  32 насъщен (книж.) – изключително важен, необходим (бел. ред.).
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Как се отнася Величков към видяното, към чуждите страдания, как 
представя свои другари по участ, как изобразява отделни лица, взели 
по-голямо или по-слабо участие в събитията?

Величков има живо чувство за страданията на човека изобщо. Цялото 
му изложение притежава съвършено незначителен брой светли моменти. 
Немалко картини и сцени, бегло нарисувани и предадени, без повесто-
вателна или драматична разработка, дават достатъчно основание, за да 
се добие обща представа за страданията на всички, увлечени от бурята 
на ропота и бунта. При това, трябва да се изтъкне, че Величков не излага 
преднамерено – с тенденция да изобрази всички издевателства, насилия 
и безправия на турската власт, злобата, ненавистта и фанатизма на засег-
натите от въстанието турци, отмъщението изобщо на господствуващия 
народ. Нещо повече дори, той избегна сякаш да говори затова. Не само 
защото то не влиза в обсега на прякото му наблюдение и изображение. 
Но и защото желае да запази необходима нравствена правда, искреност и 
жизненост на своето произведение. Неговата обективност личи особено 
ясно в относбата33 му към турската власт, проявяваща се чрез съдилища-
та и затвора, чрез високи съновници и нисши чиновници, чрез управни-
ци и съдии, ключари и заптиета. Никъде той не се нахвърля срещу тия 
представители на властта, не дава израз на някаква омраза. Той приема 
нещата в тяхната истинска светлина. Какво може да очаква от една власт, 
която е засегнала преди всичко своето достойнство? Която е отговорна 
пред върховното правителство на падишаха? „Каква надежда за милост и 
снизхождение можеше да се полага на едно съдилище, което беше доказа-
ло досега, че е учредено само смъртни присъди да издава?“ В каква насока 
се проявява действието на тая власт? „Всяка капка турска кръв, пролята 
от българи, трябва да бъде отмъстена. Това е начало, прието от властите, 
и което ги ръководи във всичките им действия. Престъпниците против 
държавата са оставени на втори план“. Той не забравя да спомене за Кяни 
паша, високия сановник от Цариград, изпратен оттам, след намесата на 
чужди посолства, „да накаже някои башибозуци, които, след като се беше 
отдавна потъпкало въстанието, бяха се провинили и в големи злодейства 
над някои български села. Башибозуците бяха набързо осъдени и наказа-
ни. „Обективността на Величкова личи най-ярко в оня случай, когато дава 
сцена от един разпит. Следователят бие едного, вбесен от отговорите на 
задаваните от него въпроси. Един от турците, който присъствува в учре-
дената нарочно изследвателска34 комисия, стар и почтен, пламва с искре-
но негодувание: „Що е това, което правиш? Да изследваш ли си викал тия 

  33 относба (остар.) – отношение (бел. ред.).
  34 изследвателски (остар.) – следствен (бел. ред.).
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хора, или да ги биеш? Ако са виновни, издирете вината им и накажете ги 
по закона, но законът не ви дава право да ги биете. Не ви е позволено да 
правите нищо, което не е съгласно с правдата и закона“.

И Величков добавя: „В тая минута той ми се видя като ония стари тур-
ци, които са спирали султаните на улицата и велегласно35, пред събраните 
тълпи, са ги укорявали за беззаконията им“. В такава светлина ни предста-
вя Величков и пловдивския бимбашия36. Като вижда „колата с труповете и 
ранените“, турският чиновник излива гнева и възмущението си срещу на-
чалника на войските, загдето е допуснал тая свирепост. „Не мога да мисля 
без удивление и благодарност за тоя човек. Той показа към нас една ми-
лост, която, в такъв случай, би се срещнала рядко, където и да било“. За-
това, когато Величков говори за издевателства и варварства, не може да 
не му се вярва. С чувство на мъка, той разказва и рисува сцени и картини 
на безчовечни деяния. Той дава следната обща картина: „Мисълта за звер-
ствата, с които се бяха окървавили, даваше по-зловещ вид на тия тълпи от 
башибозуци, през които минувахме. Като ги гледах разгърдени, размаха-
ли ръце, с натъкнати с ятагани37 и пищови38 силяхи39, облечени мнозина с 
дрехи, вземани от селата, които бяха обрали и изгорили, с диво ликуващо 
изражение на лицата, сърцето ми тръпнеше от страх и отвращение. Вла-
стите ги прибираха от селата и бързаха да ги изпратят по местата им. Те 
съзнаваха, че са сторили грешка“. Ето затворниците, с тежки вериги, ги 
водят за Пловдив. По пътя придружаващите ги войници, не без знанието 
на офицерите, ги ограбват. Противилите се биват бити или убити. Болни 
и ранени нахвърлят безмилостно в коли. Глад и пек изнуряват омаломо-
щените духом затворници. Ето и разярената тълпа в Пловдив, която ги 
ругае и бие с камъни, която едвам удържат, за да не се нахвърли въз тях с 
кървав бяс. Ето и избесените на моста – бързо, без много разследване, за 
назидание и поука. Ето и груби, сурови и безчовечни постъпки на някои 
заптиета. Наистина долавяте, че не само Величков, но и други, знайни и 
незнайни, са подложени на нравствени и физически страдания.

Величков отделя особено внимание на своите другари в затвора. Той 
ги наблюдава проникливо40, тръпне с техния страх, страда с тяхната мъка, 
взема участие в горчивата им съдба. И ни дава вярна психология на въс-
таниците затворници, граждани и селяни. Какъв е техният образ? Те са 
посърнали, гладни, окъсани, изнурени. „Неизразимо печално зрелище 
представяваше това множество от затворници и при тъжното настрое-

  35 велегласно (остар.) – на висок глас, гръмогласно (бел. ред.).
  36 бинбашия (от тур.) – висок военен чин – офицер, командващ 1000 войници (бел. ред.).
  37 ятаган (от тур.) – тежък извит боен нож (бел. ред.).
  38 пищов (от ит. през тур.) – пистолет (бел. ред.).
  39 силях (от тур.) – кожен пояс с прегради за ножове и пистолети (бел. ред.).
  40 проникливо (остар.) – внимателно (бел. ред.).
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ние, в което бях, навяваше ми още повече скръб и още по-черно ставаше 
на очите от това, което виждах“. С такова чувство на състрадание се отна-
ся Величков към затворниците през цялото време на своите изпитания. 
Никъде той не се отделя от тях, не се гнуси и отвращава, не гледа високо-
мерно, а се слива с тяхната маса. „Извехтели и прашни облекла, посър-
нали лица, всичко говореше за нещастие, разорение и унижение. Всички 
изглеждаха убити, измършавели, повехнали, като някакви изхвърлени 
същества, които животът е отрекъл и сами са се отрекли от него“. Мъката 
на Величкова нараства, като си помисли, че тия убити люде са развявали 
знамето на свободата, тичали са срещу куршума в името на една идея, но-
сили са надеждата в утрешния ден на своята родина. „Всичко, що имаше 
хубаво в народа, всичко, в което светулкаше една мисъл, в която трепте-
ше една надежда, беше събрано тука, от попа и учителя до последния съ-
буден селянин, богати и сиромаси, стари и млади. Това бяха хората, които 
бяха носили в гърдите си три месеци великата мечта за освобождението 
на отечеството, бяха се опивали от нея. Три месеци душите им беше въз-
пламенявала надеждата, че ще видят сбъдната с мишците си, с храброст-
та си. Земята щеше да потрепери от стъпките им, канарите и ycoите41 бал-
кански щяха да екнат от подвизите им и славата им щеше да прогърми 
далече, щеше да учуди, да раздвижи, да покърти света. И ето, сега те бяха 
една сган, която трепереше, покорна, малодушна, пред една шепа заптии“. 
Наистина, бляскав израз на съзнанието за трагизма на мечтата и идеята. 
Величието на подвига и падението на счупените крила, не прави ли това 
масата затворници смутени, малодушни? Но дали това малодушие не из-
хожда от страшния удар на действителността? Дали тяхното мълчание не 
говори за сила и твърдост на духа? И на други места от своите спомени 
Величков дава същия външен образ на затворените въстаници. „Всеки 
ден числото на затворниците расте, постоянно докарват нови… Сгушили 
се там, замлъкнали, онемели, озъртат се наоколо си плахо, вковани още 
от бедата, която ги е постигнала. Това са селяни и граждани, на които ви-
новността е била разкрита в станалите изследвания, и от време на време 
въстаници, които са се крили в гората и които са били хванати от потери 
или са се предали сами“. Чуждото нещастие наистина трогва дълбоко Ве-
личкова. Пред неговия печален образ той си отнема правото да говори за 
своето страдание. Такъв образ имат и осъдените на смърт. И тук Величков 
забравя собствената си участ, може да съчувствува и да живее с чуждата 
мъка: „Е ги, сгушили се там един до друг, заронили сълзи или увиснали 
глави в отъпяло мълчание, стоят като отлъчени от другите затворници. 
От време на време погледнат плахо около себе си, но всички тия неми и 
нажалени лица около тях им говорят, че няма помощ отникъде, и те се 

  41 усое – слабо огрявано, влажно място (бел. ред.)
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загледат изново пред себе си… Устата немееха, но глухи въздишки се кър-
теха от гърдите, едри сълзи се търкаляха от очите и разказваха в мълча-
нието, което ги заобикаляше, тежките мъчения, които раздираха горките 
им души. Повечето бяха млади и оставяха млади жени и дребни деца, на 
които не са се нарадвали. Би им олекнало да можеха да се наплачат с глас“. 
Това страдание обаче се понася твърдо, мъжествено. Величков смогва да 
прецени правилно неговите основания и оправдания, потайните му из-
вори, бездънната му дълбочина, трагическия му характер42. Когато гле-
да как малодушно стене един свещеник, той възкликва: „Какъв контраст 
представяваха с него другите селяни, стоически спокойни в своята печал! 
Видях хиляди затворници, но не срещнах човек по-лигаво малодушен. В 
затвора се научих да ценя нашите селяни. Те показваха в страданията си 
толкова твърдост и доблест, които заслужават най-високо удивление. Ви-
дях ги да ги мъчат, видях ги да ги водят на смърт, и всякога ме учудваха с 
мъжеството и резигнацията, с които изтърпяваха всичко“. Така твърди в 
бедствията и страданията са и ония селяни от Брацигово, които са под-
ложени на строг разпит. „Беше ти мило да гледаш… И тука, при всичко че 
бяха покрусени от бедствието, с тоя отпечатък от вялост на лицата и на 
облеклото, който дава затворът, те спазваха ония черти от сила и хубост, 
които бяха получили от планинската природа… Tе останаха в бедствието 
така твърди, както в бурята остават твърди борините43, които растат на 
гранитната почва на планината“.

Такъв героизъм вижда Величков и в страданията на българската жена и 
майка. Тиха и безмълвна е българката в своята мъка. Тя дълбоко чувству-
ва бедствието. Любовта ѝ към чедото, предаността ѝ към съпруга е неиз-
казано дълбока, защото над нея е минала бурята на нещастията и страда-
нията. Тая жена понася храбро всичко. Тя трябва да утеши най-скъпите и 
свидните си, да им вдъхне вяра и бодрост, да избърше сълзите от лицето 
им, кървавите дири от кръстния им път. Величков отдава почит на ней-
ната величава издържливост. Той се прекланя виновно пред всяка сълза, 
пред всяка нейна сподавена въздишка, пред всеки неин скрит вопъл. Чув-
ство на признание и виновност го вълнува. Той сякаш не намира думи, за 
да даде верен израз на молитвеното си преклонение пред нравственото 
величие на едно безименно страдание. На път за Пловдив затворници-
те биват изпратени от свои близки. „Недалече от мястото, дето ни бяха 
спрели, бяха се сгушили една до друга, на едно-две места, няколко жени, 
гражданки и селянки, побратимени в нещастието… Посърнали, неми, за-

  42 Многократно в този текст Б. Йоцов обръща внимание на поведението на затворниците, 
представено от К. Величков, който изтъква тяхната гордост, стоицизъм и смирение. 
Йоцов акцентира върху разказваческия талант на К. Величков, върху умението му да 
психологизира поведението на осъдените (бел. ред.).

  43 борина (диал.) – бял бор (бел. ред.).
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брадени повечето в черни кърпи, би казал жени, които са се събрали да 
следват някое погребално шествие. C каква болка на сърцето ни гледаха!... 
Коя от тия клети жени не се е върнала вкъщи, замряла от страх, задушена 
от ридания и скръб, че е видяла за последен път най-любимите за сърцето 
ѝ същества?“ В Пловдивския затвор са дошли жени, за да навестят своите 
близки. Величков дава прекрасно описание на техния външен изглед, на 
душевното им състояние, а същевременно – и на своята човечна природа. 
„Навред, по входовете на присъствените места, край малката градина на 
отсрещната страна на двора, до стените на тъмницата, особено край вра-
тите ѝ се виждаха групи жени, главно селянки, насядали мълчаливо с деца 
под палещите лъчи на слънцето. Бедните жени! Сърцето ми се свиваше 
като ги гледах. Свили се, одърпани, унили, някои с кърмачета на гърдите, 
не хортуват44, стоят като приковани от тежката скръб, която носят в ду-
шите си. Кой знае откъде са дошли, колко деня път са взели, за да дойдат 
тука да навестят своите нещастни мъже, бащи, синове? Някои са скътали 
по някой беден грош45 и са дошли тука да им го донесат, без да мислят, 
че те сами не ще да имат що да ядат, когато се върнат у дома си. Не ги 
вълнува ни труд, ни мъки, ни лишения, готови да понесат всичко, само да 
услужат на своите. Някои стояха тука по цели дни, по цели недели, с на-
дежда, че ще могат някъде, на някое силно46 място, да кажат една дума за 
затворените роднини и да им помогнат. Къде не отиваха, къде не тропаха, 
кому не бяха готови да се молят?“ Друга картина: „Обикновено заничаха 
през пречките на вратата страдалчески образи на жени. Печални майки 
търсеха с подпухнали очи от плач и сълзи да зърнат някъде сина си, млади 
булки политаха47 в разтрепераните си ръце децата си да ги покажат на не-
щастните си мъже. Някои висяха там по цели дни, залепени за пречките, 
и отиваха си, клетите, без да им се е мярнало любимото лице“. Все такава 
е българката, когато трябва да изпрати близките си от Пловдивския в Од-
ринския затвор. „Никога няма да се заличи от паметта ми тая сцена, кога-
то нещастните жени, облечени всички в черно, забрадени с черни кърпи, 
посърнали от мъки и страдания, се спуснаха към нас и размесиха своите 
сълзи с мъжете, на които идеха да донесат утеха със своята беззаветна 
любов“. Величков и сега е дълбоко трогнат от героизма в страданието на 
българската майка. Още веднъж той дава израз на своя възторг, на свое-
то смирено преклонение пред нейния мъченически образ. Обобщавайки, 
той възкликва с искрен патос: „О, български майки! Няма да забравя, доде 
съм жив, вашия подвиг през тая страшна година. Ние всички страдахме 

  44 хортувам (диал.) – говоря (бел. ред).
  45 грош (от лат.) – сребърна монета (бел. ред.).
  46 силен (прен.) – важен (бел. ред.).
  47 политам (рядко) – подхвърлям (бел. ред.).



62

за себе си, страданията ни се събираха като в един фокус във вашите сър-
ца! България няма да ви се отплати никога за мъките ви и за сълзите ви, за 
безсънните ви нощи, за дългите тия дни, прекарани в тревога и страх, че 
на всяка минута ще долети някоя фатална вест. Не с подвизи геройски, с 
вашите сълзи е изкупена нейната свобода. За тях Бог и светът се смилиха 
над нея. Горко на децата ви, ако някога смислят без умиление за тях! То 
бяха сълзи на любов, която изниваше48 в болки, но носи до край с доблест 
своя кръст, както го беше носил Христос по пътя на Голгота, без да охне за 
своята съдба, без да трепне в своята вяра“.

От общата маса на затворниците К. Величков отделя няколко лица49, за 
да спре върху тях повече или по-малко своето внимание, като изтъкне ня-
коя характерна тяхна черта, някое особено събитие, свързано с жизнения 
им път или пък като посочи един или друг нравствен образ. И тук той е 
над своите страсти, когато говори за това или онова лице, представлява-
що турската власт. Старият турчин от Пазарджик, който се възмущава ис-
крено от беззаконни действия на следователя; пловдивският бинбашия, 
който поема защитата на онеправдани, унижени, бити и сразени; Кяни 
паша, дошел от Цариград, за да тури ред в Пловдивския затвор; съдията в 
Пловдив, който се оказва съученик на Величкова; дори Хасан чауш, все-
властният разпоредител в затвора – всички са обрисувани, макар и бегло, 
кога повече, кога по-малко, без по-дълбок замисъл, с чувство за жизнена 
и художествена правда. Затова, когато представя с чувство на симпатия, 
на пълно признание, на възторг някой свой сънародник, оставаме се да 
бъдем водени, подчиняваме се на неговото внушение. С редки изключе-
ния, почти всички българи, на които отделя повече място в своето изло-
жение, са изобразени от него в настроението на въстанието, в атмосфера-
та на съчувствието, в светлината на признанието, на високата нравствена 
преценка. Ето лекарят Спас от Копривщица, който споделя страданията 
на Величкова в затвора, чезне от мъка заради несполуката на въстанието, 
чертае планове за нова борба, за да умре във Вратца50, под стряхата на зло-
деи и престъпници. Ето Петър хаджи Николов, скромния някога чирак на 
Величковия баща, проявил чудна преданост в тежките дни на изпитания 
към семейството на своя господар. Или пък Наум кундурджията51, който 

  48 изнивам (остар. диал.) – измъчвам се (бел. ред.).
  49 Сред качествата на този мемоарен текст на К. Величков, на които обръща внимание 

Б. Йоцов, са и ценните данни, които писателят дава за отделни исторически лица, за 
водачите на въстанието, както и за различни хора, участвали в избухването и станали 
жертви на потушаването на Априлското въстание. За тези почти безименни личности 
Йоцов посочва високата нравствена оценка, която им дава К. Величков, като ги пред-
ставя „в настроението на въстанието, в атмосферата на съчувствието” (бел. ред.).

  50 Вратца – старото име на Враца (бел. ред.).
  51 кундурджия (от грц. остар. диал.) – обущар (бел. ред.).
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заплаща с кръвта си съпротивата си срещу безчовечното отнасяне към 
него от страна на султански войници. Или Ангел Мижорков от Брациго-
во, станал прицел на насмешки и подигравки. Или хаджи Ламбре, лека-
рят, който не пада духом, а намира сили да запази и в страданията своя 
лек, безобиден хумор. До него се възправя Орчо, който с наивния и лекия 
си характер, с веселата си мисъл успява да облекчи участта си в затвора. 
Или Рашко Илиев, който гасне в тъмницата „за хатъра на пазарджишките 
бейове“. 

С основание Величков дава по-пълна характеристика на Васила Со-
колски, аптекар в Пазарджик и Перущица, член от четата на Бенковски, 
поет, който сам се възхищава от своите стихове, духовит събеседник, ко-
гото не изоставят и в дните на страдания светлият нрав и неугасимата 
омраза към тиранина. „Тоя човек, който носеше една детска душа“, казва 
Величков, „отиде с мъжки стъпки на бесилката“. Ето и Теофил, който дума 
на своя внук: „Не бой се, синко, лесно се умира“. Висока нравствена енер-
гия, могъща сила на духа проявява в едни от най-драматичните моменти 
през живота си дядо Рангел от Перущица.

Седемдесетгодишният старец, „богат, началник на един голям род“, 
закърмен от младини с родолюбива дух, посреща съчувствено движе-
нието за кървава разплата. Турците искат да го представят отговорен за 
събитията в Перущица. Съставят някакъв протокола, „в който, във вид 
на признания, направени уж от него самия, той обвиняваше и себе си, и 
всички по-заможни хора в Перущица“. Изтезават го, омаломощават го, 
Хасан чауш52 настоява да подпише тоя протокола. Но угризенията на съ-
вестта му? „Да беше само за мене, да подпиша. Така и така ще ме уморят. 
Как да изгоря толкова свят?“ И въпреки че Величкова, макар да вижда 
изтезанията, на които е подложен, го увещава да не подписва, все пак, 
в умора и горест! „той скланя пред Хасана. Обаче пред следствената ко-
мисия „ненадана53 сила избликнала в душата му, сепнала се и отказал да 
подпише“. На нравствени мъки бива подложен и поп Ангел от Брацигово, 
който с кръст в ръка и с пушка на рамо е повел съселяните си на свобода 
или смърт. Обаче, излязъл от борбата с пречупен кръст, сетне немилос-
тиво изтезаван, той не устоява на клетвата си за вярност. Но все пак съз-
нава своята слабост, укорява се, иска през сълзи прошка, проси милост. 
„Клетият! Сещах54 как трябва да страдае, и като го гледах тъй физически 
убит, не ми идеше на ум да го осъждам!“ Не можем да не си спомним и 
за хаджи Дяча, който твърдо, гордо и смело отрича всичко пред изпита-
тели и съдници. Светли, чисти и мъжествени в своята мъка се предста-

  52 чауш (от тур.) – старши сержант (бел. ред.).
  53 ненадан (остар. диал.) – ненадеен (бел. ред.).
  54 сещам (остар.) – усещам (бел. ред.).
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вят бащата и майката на Величкова. Просто, трогващо излага Величков 
един момент от живота на баща си в затвора. Поваленият на земята и 
окървавеният от приклада на пушката баща намира сили да утеши сък-
рушения от скръб и ужас свой син – да не мисли за него, да гледа себе 
си! С чисто сърце Величков възкликва: „О бащинска обич! Звучала ли си 
някога по-силно и по-трогателно в човешки думи?“. А как се представя 
майка му? Тя спокойно и твърдо го изпраща от своя дом за тъмницата. 
Тя намира начин да му проводи в затвора някой бешлик55. Тя дохожда и 
в Пловдив, за да го изпрати за Одрин. Величков заплаква. „Тя надви на 
болките си и запази и в тая минута своето нечувано мъжество. Тя пазеше 
своите сълзи, за оттуха56 на тежките си мъки, когато беше сама, когато 
никой не можеше да я види, че плаче“. Тоя образ на „мъжествената тъга“ 
остава дълбоко в душата му. В дни на нещастие, на колебание във вяра-
та в собствените си сили той чува думите, изречени от майка му тогава: 
„Не губи надежда, Бог мисли за нас“. Величков не забравя да заговори 
по-обстойно за някои от вождовете на въстанието. За Волова споменава 
само като за апостол на свободата. Върху Георги Бенковски той усредява 
своя поглед на няколко места в спомените си, по един или друг повод, 
без да даде цялостния му образ, изтъквайки само необузданата му воля 
и заповедния тон на речта му. Обаче в „Първата ми среща с Бенковски“ и 
„Игнатиев и Бенковски“, в тия два отделни, по-късно печатани, спомени, 
които по дух, тон и стил изцяло принадлежат към „В тъмница“, Величков 
допълня с няколко нови черти образа му: „Бенковски! Това име се мъл-
веше вече от няколко време, и душите ни го окръжаваха с обаянието на 
един месия“. Бенковски се налага със своята „остра и студена физионо-
мия“, сдържаност, външна коравосърдечност, с твърдо подчертаната си 
воля на дълга, с властническо-заповедническата си фигура, с вярата, че 
революцията е единственият път за спасение, с въодушевението си при 
провеждане на борбата за един идеал. И затова му вярват – „цяла Бъл-
гария повярва за една минута като него, че тя ще диктува волята си и на 
Турция, и на Европа. В тая вяра, която трая един миг, но която бе сюблим-
на, е цялата история на въстанието от 1876 година“. Вяра в България и в 
силите на българския народ! Затова Бенковски не се надява на Русия, не 
чака помощ от граф Игнатиева, руския дипломатически представител в 
Цариград, на когото всички българи, копнеещи за свобода, толкова много 
се надяват. И естествено Игнатиев е такт и мъдрост, Бенковски – сти-
хия и вдъхновение. Не се мени образът му и в „Пет имена“, бегъл спомен 
на Величкова за Бенковски, Волова, Каблешкова, Бобекова и Петлешко-
ва, спомен, който допълня „В тъмница“. Занимлива е тук сравнителна-

  55 бешлик (от тур.) – дребна турска монета (бел. ред.).
  56 оттуха (остар.) – разтуха (бел. ред.).
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та характеристика на Бенковски и Волова57. Панайот Волов с представен 
по-добре. „Колкото единият беше властетелен58, рязък, нетърпелив към 
чуждите убеждения, самонадеян, честолюбив, толкова другият беше на-
против – мек, кротък, скромен, женствен почти“… „Когато са тръгнали 
за България, първенството е принадлежало на Волова. Щом са захванали 
обаче да действуват, Бенковски е застъпил мястото му и го засълна59 до 
край. Той стана апостолът.“ Ако за Васил Петлешкова говори със симпа-
тия, с въодушевение за откритата му, честна и вдъхновена природа, то за 
Т. Каблешкова Величков не намира слова, за да очертае светлия му образ. 
Неслучайно Величков го слага на челно място в галерията на своите порт-
рети. За Петлешкова той казва: „Името му и паметта му внушаваха на 
всички набожно почитание. Душите ни мълком венчаваха мъченическия 
му образ с ореола на светец“. Високо над него обаче и над всички поста-
вя Каблешкова. „Думите са безсилни да изкажат за него похвала, каква-
то му се пада. Той принадлежеше към рода на ония малцина избраници, 
които правят великите събития… Той е най-светлата личност, която ни 
даде въстанието от 1876 година.“ Каблешков носи идеала за свободата в 
кръвта си, той има съзнание за отговорност, вдъхновява масите за под-
виг, предвижда гибелния край на бунта, вярва, че не юнашкият подвиг, 
а опустошенията и бедствията ще донесат независимостта на родината, 
преживява трагизма на разочарованието, изрича и изпълня сам над себе 
си смъртната си присъда. И в „Пет имена“ Величков дава същия образ: 
„От всички, които са взели участие във въстанието, никой не се е увлякъл 
в него с по-ясно съзнание за сетнините60 му от Каблешкова. Той знаеше, 
че то ще се свърши с катастрофа и от тая катастрофа само чакаше да из-
лезе добро. И за да има право да я иска, той беше обрекъл себе си да бъде 
нейна първа жертва. Съдбата му измени коварно. Никой не понесе удар 
по-жесток“. Трагична е неговата участ. Съгражданите му го улавят и ис-
кат да го предадат на настъпващата турска войска към Копривщица. Но 
четата на Бобекова, дошла от Панагюрище, счупва тъмницата и го взема 
със себе си. Характеристиките за Бенковски, Петлешкова и Каблешкова, 
за Волова и Бобекова, писани с проникновеност и правдивост, са едни от 
най-хубавите места в спомените на Величкова. Преценката, която дава 
Величков за тях, е не само занимлива, но и от извънредна важност. Тряб-
ва наистина да се замислим над съдбата на тия петима българи, свърза-
ли името си с Априлското въстание. И петимата се пожертвуваха за една 

  57 Една от проницателните оценки, които дава Йоцов на спомените на К. Величков, 
е именно съпоставката на образите на апостолите П. Волов и Г. Бенковски, също и 
представянето на В. Петлешков и Т. Каблешков (бел. ред.).

  58 властителен (рядко остар.) – властен (бел. ред.).
  59 засълна (диал.) – засенча (бел. ред.).
  60 сетнина (остар.) – последица (бел. ред.).
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възвишена идея. Загинаха за мисъл. Бенковски бива пронизан от куршум, 
Волов се удавя, Каблешков се самоубива, Петлешков „загива мъчениче-
ски“, бива изгорен жив, Бобеков, забегнал във Влашко, изтерзан телесно 
и нравствено, умира в Търново през Освободителната война. Величков, 
прекланяйки се пред героичното и трагичното у тях, ги оправдава ис-
торически. Техните подвизи и тяхната смърт, видени през трагедията в 
Средногорието, все имат някакъв смисъл. За свободата на България и те 
имат своята неоспорима заслуга.

Какъв образ и каква преценка дава Величков на Априлското въстание?

Всички тия лица са се проявили в потока на едно голямо събитие – Ап-
рилския бунт. И Величков излага своите спомени в свръзка с него. И в 
затвора, и в пътуването си от град на град, и в съда, и в разговори със себе 
си и с други, пред него се поставя голям въпрос: защо стана въстанието, 
какъв смисъл има то? Забравил личната си участ, той мисли за общата 
народна съдба: „Пред страданията, на които беше подвергнат целият на-
род, низко и недостойно ми се видеше да се окайвам за собствената си 
участ“. На няколко места в спомените си той ни дава прекрасна представа 
за подготовката на въстанието, няколко картини – не на възторга, шеме-
та, упоението, а на громола61, на бедствието и разочарованието, отбеляз-
ва и своята преценка за историческото събитие. След въстанието в Босна 
и Херцеговина, някаква психоза обхваща по-будното българско населе-
ние. Апостолите на свободата, като Бенковски, Каблешков, Петлешков, 
биват посрещнати като пратеници на съдбата. Наистина, имало е и таки-
ва, които не са вярвали в силата на революцията. Едни от тях търсят пътя 
на реформите, на законната културна борба, други се обявяват решител-
но против кървавия бунт. Разбира се, надделява революционното тече-
ние. В споменната си скица „Първата ми среша с Бенковски“ Величков 
говори за едно прошение до султана от страна на населението в Пазар-
джишката кааза62 – да се направят реформи в управлението на държавата, 
като се сведат главно към следното: „признаване на българския език за 
официален; участие на българи в администрацията и съдилищата; уни-
щожение на беделли-аскерие63 и взимането на българи във войската“. 
Няма никакво съмнение, че българинът през средата на 70-те години от 
миналия век е бил с повишено народностно самочувство. А това самочув-
ство бива добре използувано за въоръжено действие срещу Турция от 
вдъхновените бунтовници. Цяла България е заляна от вълната на револю-
ционната романтика. „Лееха се куршуми, правеха се фишеци, жените 

  61 громол (книж.) – грохот, трясък (образно) (бел. ред.).
  62 кааза (остар.) – околия (бел. ред.).
  63 беделли-аскерие (от тур.) – военен данък (бел. ред.).
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приготовляваха шарпия64, чистеха се старите пушки, купуваха се нови, 
младежите отиваха извън селото да се обучават на стрелба, по къщята, по 
дюкяните, по кафенетата не се говореше за друго, освен за настъпващата 
борба. Намерих се в един арсенал в пълна деятелност в навечерието на 
една война. Свещеници, учители, граждани, богати и сиромаси, всички 
участвуваха в общото въодушевение, увлечение, ослепени от една полуда. 
И не питаше вече никой с какво ще се води борбата, какво има да се готви, 
а кога ще настане. Нетърпението взимаше връх над всички други мисли и 
грижи.“ Дори и тия, които са по-трезви, не смеят открито да въстанат сре-
щу общия поток на настроението. „Народът не беше искал да знае ни с 
какви сили и средства се разполага, ни какви сетнини може да има въста-
нието. Нему се беше казало, че е дошел часът да въстане, че цяла България 
се готви към революция и вечен срам ще тегне върху ония, които не взе-
мат участие в нея, и беше се задоволил с това. Помня какъв страх вълну-
ваше нас самите да не останем извън движението.“ Макар Константин 
Величков да пише късно след преживените събития своите спомени, той 
все не забравя увлеченията през тия шеметни дни. „Във възторга, който 
ни увличаше, виждахме вече България цяла възпламенена, въстанала 
като един човек, кръстосана с чети, които се борят храбро под знамето на 
свободата и разнасят далеко името ѝ и славата ѝ… И мечтата ни се изпъл-
ни. О, дни на свято увлечение! Как сладко разтрепервате гърдите ми и 
сега, когато така хладнокръвно разсъждавам за вас!“. Безкритичните ув-
лечения дават крила на въображението. Никой не мисли за действител-
ните възможности, за очевидността на нещата. Разумът е заслепен, само 
сърцето бие. Примамни видения подтикват волята – ето, не въстание, „а 
буря, която се разразяваше внезапно, страшна, неумолима, която трябва-
ше да отвлече, да съкруши всичко пред себе си. Какво можеше да се про-
тивопостави на тая стихийна сила?“ Турция трябваше да се преклони 
пред волята на българския народ. Наистина, дълбока, безгранична вяра в 
собствените сили, вяра в потайната мощ на народа, решил да извоюва 
свободата си, като мине през огън и кръв. Един върховен момент на на-
прежение, който е трябвало да се разрази в буря. И тя не закъснява. Ве-
личков не взема участие в кървавата борба. И понятно е защо не ни дава 
описания и картини на възторга и опиянението от самия бунт. Затова пък 
вижда добре громола, поражението. Той го вижда в сълзите на майките, 
съпругите и децата, в страдалческите образи на хиляди затворници, в 
стоновете и риданията на множество мъченици, в пожарите и пепелища-
та, в издевателствата и насилията, в безчинствата и свирепствата на ти-
ранията, в гаврата и доволството при изпълнение на служебния дълг от 

  64 шарпия (тур.) – плат за превръзки (бел. ред.).
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заптиетата, в унижението и обезкрилването65 на победения. Катастрофа-
та дохожда твърде бързо. Цял един народ, възпламенен от мощна и светла 
идея, се втурва с всичките сили на своето същество, и „преди още да бяха 
заглъхнали въодушевените викове от радост и възторг, с които се срещна, 
той се беше разбил и беше оставил след себе си разорения, кърви, сълзи, 
позор и униние!“ Величков чувствува дълбоко трагичния героизъм, би-
хме казали, прометеизма66, на българския народ. Долавя го както в масо-
ви, така и в лични прояви. Особено силно го подчертава в личността и 
съдбата – не на Бенковски, а на Каблешкова. Естествено, възславата, коя-
то той му отдава толкова искрено, не е случайна. В него той вижда най-яр-
кия, най-пълния, най-завършения образ на оная стихия и воля, на онова 
чувство и оня устрем, които се разразиха в Априлското въстание. Каблеш-
ков е носил в душата си скрития смисъл на революцията. „Ясновидството 
на тоя български син е знаменателно. Да виждаш кървавия край на едно 
предприятие и да търсиш в него възможността за изпълнението на един 
идеал, това едва ли не е героическо безумие – едно крайно средство в бор-
бата, когато всички други вече са изчерпани, всички пътища са изходени, 
всички мерки опитани. Изглежда, че едно е липсувало – труд и търпение. 
Не е ли това израз на безпомощност в съзнанието, че българинът не може 
да събори вековната империя, но със своите бедствия и страдания, със 
своята кръв ще предизвика състраданието на Европа, ще събуди заспала-
та ѝ съвест, ще смути спокойното величие на свещения ѝ егоизъм, ще я 
принуди да протегне закрилна десница над усилията за свободен живот? 
Никога българският народ, който започна своето възраждане с приобща-
ването си към културата на Западния свят, не е хранил такава безгранична 
вяра в либерализма и хуманността на Европа. Каква вяра, каква надежда! 
Дали тая вяра е белег на наивност, или на необходимост? Трябва да се 
изтъкне, че водачите на движението не са отправяли своята надежда към 
дипломацията, а към общественото мнение на европейския мир. Об-
щественото мнение, което ще застави правителствените власти да се на-
месят във вътрешния живот на Турция. Перущица и Батак, да не говорим 
за други селища, наистина трогват западното общество, дори и големия 
син на Англия, Уилям Гладстон, и предизвикват тая намеса, която не ос-
тава без последствия. Пробуждат и общественото мнение в Русия, която 
не закъснява да извади своя меч – следейки свои законни интереси, по 
пътя за осъществяване на една своя заветна мечта, в своето славянско и 
християнско благородство тя освобождава българския народ. Така че 

  65 обезкрилвам (книж. прен.) – обезверявам, обезсърчавам (бел. ред.).
  66 прометеизъм – Йоцов прави аналогия на съдбата на българския народ със страдани-

ята и бунта на титана от античността Прометей. Терминът е свързан с името на титана 
Прометей в гръцката митология, дал огън на хората, символ на вечния стремеж към 
усъвършенстване и прогрес чрез знанието и превъзмогване на страданието (бел. ред.).
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схващането на Каблешкова не е почивало само на предполагаеми въз-
можности, а и на един усет за действителността. А и тук се крие трагично-
то в неговия подвиг: да се подложиш съзнателно на страдания, на кръв и 
смърт, за да изкупиш свободата на родината. Не бива да се мисли, че на-
родните слоеве са разсъждавали като един или друг по-издигнат вожд. 
Tе са вярвали в победата, в тържеството на правдата, на своето въодуше-
вение. А след катастрофата настава отрезвяването. Като гледа въстаници-
те в затвора, Величков размисля: „Да сънуваш, че си възлязъл на върха на 
една планина, отгдето пред възхитените очи се развива чародейна, незем-
на картина, и като се пробудиш, да се намериш в дъното на една бездна, 
дето те чака неминуема гибел!“. На друго място Величков бележи: „Ние 
искахме да вярваме в невъзможното. И когато катастрофата стана явна, 
ние я посрещнахме гръмнати, като да можеше да се чака нещо друго… О, 
времена на лудешко опиянение! Сега, като пиша, чини ми се67, че изпод 
перото ми се точи някаква грамадна, неимоверна лъжа“. За отбелязване е, 
че К. Величков е предчувствувал поражението. Няколко дена преди да из-
бухне въстанието той се опомва, тръпки от ужас го побиват, като си по-
мисля, че всичко ще завърши „с едно величайше68 бедствие“. Защото виж-
да, че средствата за борба са ограничени и ненадеждни, че трескавата 
дейност, която развива по подготовка на въстанието интелигенцията, е 
„детинска игра“. Не е ли безумно да се разчита в борбата само на едно въ-
одушевение? А огромните сили на противника? А дали Европа ще оправ-
дае надеждите, които ѝ се възлагат? А ето положението излиза по-страш-
но, отколкото той си го е представявал. По-страшно, защото разкрива „и 
пред враговете ни, и пред нас самите, нашата немощ и безсилие“. „Кърва-
вият ѝ спомен, който хвърляше още една грозна дата в историята ни, 
щеше да легне над бъдещето и над народната съвест като неумолимо сви-
детелство за безпомощната ни слабост“. Сега има страх пред бъдещето: 
какво ще прави българският народ, останал без вяра в собствените си 
сили, в непоправимостта на бедственото си робско положение. Как ще се 
върне духът му за борба, за устрем към възход? Горчиво се отекват в ду-
шата на Величкова картините на разорението – по българската земя и в 
българската душа: „И горко и болезнено избликваше в душата ми чув-
ството на народното унижение!“ И Величков пристъпва към строга пре-
ценка на това важно събитие в живота на българския народ. Той търси 
неговия смисъл, дири основанията и оправданията му. Могло ли е то да 
бъде отстранено? Дали не е било неизбежно, дали не се е наложило мимо 
волята на отделни лица? Величков не вярва на безлични движения. Имало 
е във въстанието лица, които са го подготвяли, ръководили. Затова вижда 

  67 чини ми се (диал.) – струва ми се (бел. ред.).
  68 величайши (остар. книж.) – прекалено голям (бел. ред.).
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„в него един акт, който досъщ е зависел от волята на ония, които са го из-
вършили“. И тук се налага въпросът за отговорности, явява се съзнание за 
грях, виновност, хапят угризения на съвестта. Отговорност не само пред 
съвременници, но и пред историята. Въстанието се представява на Ве-
личкова „като един грях и страшната катастрофа – плод на тоя грях“. „Ако 
въстанието не беше от ония движения“, продължава той, „които, в из-
вестни исторически моменти, фатално се налагат на народите, които не 
се създават, нито пък могат да бъдат възпрени произволно, имаше ли 
нещо по-страшно от отговорността, която бяха приели ония, които бяха 
играли по-видна и ръководяща рол69 в него?“. Лековерността, с която е 
било предприето въстанието, тежи върху него като непростимо безра-
съдство, като тежка присъда. Тия, които по-рано са били настрана от дви-
жението, които са се чувствували усамотени сред народната радост, сега, 
пред вида на народното бедствие, имат право, казва Величков, „да ни со-
чат като народни престъпници и да призовават върху имената ни народ-
ното проклятие“. Мемоаристът дава сякаш двояка преценка на въстание-
то. Като участник, като свидетел на бедствията, не го вписва в светлите 
страници на българската история. В него той вижда едва ли не някакъв 
позор. Защото не постига целта си, а излага на крушение един идеал. Оба-
че дълбоко в душата си, когато трябва да направи неизбежната историче-
ска преценка, той се сепва, намира думи на снизхождение и прошка: „Ап-
рилското въстание не ни даде слава, но то ускори събитията, àко не ги 
предизвика. Ще бъдем несправедливи, ако съдим за ония, които го при-
готвиха, по безславния край, с който се свърши… Нека с признателност 
се поклоним пред гробовете им“.

Език и стил?

Целият този отразен живот, външен и вътрешен, е предаден на Велич-
ковски език и стил. Величковски, защото долавяме чрез тях една личност. 
Личността на Величкова. Такава, каквато я чувствуваме в „Цариградски 
сонети“ – топла, сърдечна, чувствителна, нравствена, героична. Негова-
та реч носи следите на своето време, а и на онова време, в което се възпи-
тава поетът. Затова в езика му се срещат немалко чуждици, главно турци-
зми и русизми – мохабет70, бабаитин71, кауш72, юзбашия, онбашия73, 

  69 роль (рус.) – роля (бел. ред.).
  70 мохабет (тур. мухабет) – 1. лек, приятен разговор; 2. угощение (бел. ред.).
  71 бабаитин (тур. бабаит) – едър, силен мъж, юначага (бел. ред.).
  72 кауш (тур.) – 1. килия; 2. затвор (бел. ред.).
  73 онбашия (тур.) – полицейски началник (бел. ред.).
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илям74, гюлле75, евзалия76, заптие; обязателно77, самооболщавам се78, въо-
ружен79, несбъдочна80, всячески, тоже81, ликующе82, ожидание83 и пр. Тур-
цизмите обикновено се налагат от самия предмет на изложението. Сре-
щат се и провинциализми – заслъщам84 се, спотомясам85, билярин86 и др. 
Някъде се натъкваме на думи като солдати87, скрупули88, резон89, сюблим-
на90… И въпреки всичко, езикът на Величкова в произведението е чист, 
ясен, точен. Макар че на места не е овладяна постройката на фразата – 
ритмично и мисловно. Напр.: „И даваха ѝ необикновено оживление“. 
Или: „В селото при избухването на въстанието, бяха се убили няколко 
турци, и тях ги осъдиха на смърт“. При свързване на приставните91 изре-
чения: „Който е имал да се разправя с хора, които сядат да се занимават с 
работи, от които не отбират92 нищо“. Или: „Природата му беше дала две 
от ония дарби, с които облагодетелствува ония, на които отсъжда да вла-
деят над човеците“. Безритмието на изреченията често се засиля със зад-
глаголната употреба на възвратното местоимение „се“: „Светът, изпопла-
шен, затваряше се в къщите си и криеше се там“. Или: „Редките българи, 
които срещах, отбиваха се от пътя, щом ме видеха…“. Величков не мисли 
много над фразата, няма воля да стилизира изцяло и в подробности. Ни-
какво стилистично оправдание нямат отклонения като следното: „Пре-
поръчвам методата, която беше избрал [Матакев], ако не и авторът [Пол 
де Кока], до когото беше прибегнал, на ония, които искат да изучават 
френския език“. Затова пък е непринуден, непосредствен. И въпреки че в 
постройка, ритмика и музикалност на речта си да не е особено придир-
чив, той успява да спечели разположението на читателя с някои редки 
качества на своя стил. Преди всичко, той е крайно добросъвестен в изло-
жението си. За да внуши доверие, той прибягва към изрази от тоя род: 

  74 илям (тур.) – присъда (бел. ред.).
  75 гюле (тур.) – старинна кълбовидна граната, изстрелвана от топ (бел. ред.).
  76 евзалия (от тур.) – огнестрелно оръжие, което се пали с евза (капсула) (бел. ред.).
  77 обязательно (рус.) – непременно (бел. ред.).
  78 самооболщавам се (от рус. самооболщить) – самозаблуждавам се (бел. ред.).
  79 въоружен (рус.) – въоръжен (бел. ред.).
  80 несбъдочна – несбъднат (бел. ред.).
  81 тоже (рус.) – също (бел. ред.).
  82 ликующе – ликувайки (бел ред.).
  83 ожидание (рус.) – очакване (бел. ред.).
  84 заслъщам (диал.) – закривам, затулям (бел. ред.).
  85 спотомясам (диал.) – скрия, потуля (бел. ред.).
  86 билярин (остар.) – билкар (бел. ред.).
  87 солдат (остар.) – войник (бел. ред.).
  88 скрупули (от лат. книж.) – безпокойство (бел. ред.).
  89 резон (от фр. книж.) – разумно основание, довод (бел. ред.).
  90 сюблимен (от фр. книж.) – най-върховен, най-възвишен (бел. ред.).
  91 приставен (остар.) – подчинен (бел. ред.).
  92 отбирам (диал.) – разбирам (бел. ред.).
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„Ако не ме лъже паметта ми; ако не лъжат сведенията ми; не зная как; не 
зная дали властите; кой знае защо бяха тук; по слухове, достигнали до 
нас“… Основното впечатление от неговото изложение не е повестовател-
ният, а лирическият тон93. Той не се движи толкова по нишката на събити-
ята, колкото по линията на впечатлението и чувството. Затова целият 
предметен свят е пречупен през неговото душевно състояние. Когато 
разказва и когато разсъждава, Величков зависи извънредно много от 
своите нерви. И то, въпреки че излага събития и преживявания отдавна 
минали. Мощта му да възпроизвежда преживяното е доста свежа. При 
спомена емоционалната окраска е високо подчертана: „Една ужасна сцена 
порази очите ми. – И сега, като си припомням тая сцена, чувствувам се 
покъртен до сълзи. – Никога няма да се заличи от паметта ми тая сцена, 
когато нещастните жени… Сълзи ми идеха на очите, като си представя 
мъченията на тия сиромаси“. При развилите се събития душевно потрес-
ното оставя трайни следи в неговата памет. И тук лирическият тон се 
налага: „Тая е една от най-страшните нощи, които съм прекарал в затвора. 
– Няма да се повтори в живота ми ден по-страшен от тоя. – Няма да се 
изглади от паметта ми тая страшна картина. – Няма да забравя никога 
ужасното зрелище, което се представи пред очите ми“. Дори и мисълта на 
Величкова е чувствова94: „Не мога да мисля без удивление и благодарност 
за тоя човек“. Неведнъж ще срещнете лирически по тон и съдържание из-
рази: „И в нас лъхна външната прохлада, тъй нежна, тъй сладка през май-
ските нощи! – Тая мисъл… беше извор на сладка утеха, която топлеше 
сърцата. – Устата мълчеха и душите само унили слова мълвяха…“. Лирич-
ният задушевен тон на изложението се засили и от епитетите и художест-
вените наречия. И то, като не се забравя, че Величков не си служи много с 
тях. Епитетите у него имат определителен95 характер, подчинени са пре-
димно на логическото изяснение: „Страшни и възмутителни сцени. Гроз-
но завайка и заплака. – Смъртта ми се видя за пръв път страшна, непоно-
симо грозна. – Позорно беше поведението на тия офицери“. Или: 
„тревожен страх, зловеща тишина, мъчителна нощ, горестни вопли, жал-
ки думи“. Когато предава светли, героични положения: „Необикновен чо-
век, рядък мъж, непоколебима енергия, независим дух, гордо удоволст-
вие, стоическа съвест“. Величков не е спокоен, безстрастен разказвач. 
Той определя своето отношение към предмета, лицето, събитието: 
„Тръпки ме побиха, като го [затвора]видях. Изтръпнах цял, когато го [поп 
Ангела] зърнах“. Емоционалната повишеност в изложението личи особе-

  93 Много проницателно наблюдение на Б. Йоцов върху стила на разказване на К. Величков, 
свързано с неговата чувствителност, изразена в изложението, и подчертания лиризъм 
в изказа, което е потвърдено и от следващите поколения изследователи (бел. ред.).

  94 чувствова – свързана с чувство, зависеща от чувството (бел. ред.).
  95 определителен (остар.) – определен (бел. ред.).
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но ярко от множеството възклицания и запитвания, най-разнообразни 
по повод, строеж и тон. Чрез тях Величков е изразил цялата своя лирична 
природа. Те са искрени, не са търсени, органически свързани с текста. 
Когато следствените власти поставят на преглед книгите му и не намират 
в тях нищо излагащо, Величков изхлипва: „И как им беше тежко тогава да 
признаят, че са били излъгани!“. Като чува в затвора воплите на един ма-
лодушен свещеник, бележи: „Какъв контраст представяваха с него други-
те селяни, стоически спокойни в своята печал!“ Подкарани за Пловдив, 
затворниците биват изпращани от състрадателните погледи на жени и 
майки: „С каква болка на сърцето ни гледаха!“ При вида на нивите, чакащи 
сърп, Величков съжалява селяните: „Бедните селяни! С каква тъга на сър-
цето трябва да гледат тия богати ниви, които едва крепят нагоре своите 
натегнали класове!“ След дългия ден до Пловдив, приседнал, той бърза да 
изрази удоволствието си: „И как се усетих добре, когато в стаята, дето ме 
въведоха, седнах на стола, който ми показаха до един прозорец!“ Като 
чете евангелието, стига до заключение: „Горко на человека96, който е чел 
тая малка книга и не се е yсетил по-добър!“ Когато няма надежда за осво-
бождение от затвора: „Уви! He беше време ни на алчността на турските 
съдии да се разчита“. Като гледа насядали около затвора селянки: „Бедни-
те жени!“ Като схваща нравствените страдания на поп Ангела, отбелязва 
със състрадание: „Клетият! Как трябваше да се чувствува унизен пред тях 
[селяните], че е изменил на вярата, с която са гледали на него!“ Неспокой-
ство и движение изразяват честите запитвания, повечето от които съдър-
жат в себе си и отговора: „Боже мой? Не са ли ни довели тука, за да ни 
изморят? – Изморени и изгладнели, какво не бихме дали за едно късче 
хляб? – Кой знае какво би станало с нас без тоя човек? – Как издържа тоя 
свят, който е осъден да прекарва дните си тука?“. Често въпросите стават 
по-настойчиви, многословни, разклонени. Така се оживява изложението, 
а също – издава се и природата на поета. Когато бива изправен пред Ахмед 
ага, за да напише заплаха към всички, които дигат ръка срещу турците, 
Величков трепва, разбирайки, че някой от затворниците ще увисне на бе-
силка. Тревогата у него е голяма. Цяла нощ не дремва. На своята мъка той 
дава следния израз: „За кого беше тоя илям, на който съдържанието тъй 
ясно се изразяваше в няколко думи, които ме бяха накарали да напиша 
под него?... Някого щяха да бесят. Но кой можеше да бъде тоя нещаст-
ник?... Не беше ли се решило правителството… за пример да изпрати на 
бесилка, в първите още дни, няколко души, произволно избрани измежду 
затворниците? Не можех ли да бъда и аз между тия, на които, по решение 
на властите, в първото възбуждение, когато кипяха още от чувства на зло-
ба и отмъщение, беше ударил последният час? Не бях ли написал собстве-

  96 человек (книж. остар.) – човек (бел. ред.).
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ната си присъда?“ Или: „Какво човек не може да издържи? На какво не 
може да навикне?... Какво в тия човешки същества е устояло на страшно-
то действие на затвора?“. Особена сила имат ония изрази, които предста-
вят съчетание от възклицание и запитване: „О, бащинска обич! Звучала 
ли си някога по-силно и по-трогателно в човешки думи?“. Или: „Уви! Не 
можехме и да мислим за това. С какво ще платим?“. При силно душевно 
вълнение Величков търси разклонения лиричен апостроф, патетични и 
реторични форми на стила. Когато се размисля над Априлското въста-
ние, за неговите кърви и пожари, пред погледа му се вестява образът на 
българската майка. И веднага възкликва: „О, български майки! Няма да 
забравя доде съм жив вашия подвиг през тая страшна година…“. Или: „О, 
дни на свято увлечение? Как сладко разтрепервате гърдите ми и сега, ко-
гато така хладнокръвно разсъждавам за вас!“. Патетичните места се заси-
лят и с честите повторения: „Тия вериги, с които бяхме оковани, тия вой-
ници, които ни окръжаваха с пушки в ръцете, тая хилядна сган, която ни 
изпращаше отвред със злорадно ликуващи погледи, всичко им казваше да 
се простят с всяка надежда…“. Тук Величков не изоставя и хиперболата. 
„Още няколко минути, и от очите им щеше да ни отдели страшна и зло-
кобна неизвестност, зад която щеше да се мярка неотлъчно и дене и нощя 
неумолимият образ на тая бесилка, която, преди няколко деня, беше при-
ела първата си жертва. С всички любовни тръпки на сърцето, с всеки спо-
мен, с всяка въздишка, и сънища, и мисли щяха да държат, през дългата 
нескончаема раздяла, очите им, приковани там в грозната бесилка, която 
чака нови жертви“. Искреността и дълбочината на преживяването прида-
ва на Величковата реторика сила и убедителност. Ораторският му дар на-
мира и тук своето утвърждение: „Смъртта ми се видя за първи път страш-
на, непосилно грозна, когато, след изпращането на Теофила и на нещастния 
му внук в Пазарджик, изпъква в душата ми мисълта, чe и мене ще изпра-
тят да претърпя там последното си наказание и ще бъда осъден може би 
да видя, в минутата, когато ще се качвам на бесилката, майка си. Тя ще да 
има кураж да дойде да види за последен път нещастния си син. Тя щеше да 
поиска, в едно висше усилие на мъжествената си душа, да ми засвидетел-
ствува с една последна целувка своята безгранична любов. Страшната 
сцена се рисуваше пред очите ми cъс силата на една неумолима реалност. 
Колко пъти ме е стреснала всред съня ми и със смъртелни тръпки в сър-
цето съм осъмвал да я следя във всичките ѝ грозни подробности! Опреде-
лях мястото, дето ще издигнат бесилката, часа, в който ще ме поведат, 
улиците, през които ще мина. Всред страшни приготовления виждах май-
ка си да тича с образ97 по-бледен от смъртта, обляна със сълзи и отблъс-
ната немилостиво от заптиетата, щяха да раздират въздуха безпомощни-

  97 образ (остар. диал.) – лице, лик (бел. ред.).
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те викове, с които призовава името ми. Колко пъти всред ден, углъбен98 в 
мрачни размишления, съм се сепвал цял разтреперан, като да се събуждах 
от някаква халюцинация, все с тая страшна сцена пред очите!“ От хипер-
болизация и драматизация на чувствата Величков понякога стига до на-
прегнато нервно и живо изображение: „От време на време долитат някои 
откъслечни думи: „Майчице! Мила майчице! Татко! Сестро!“ и душата, 
покъртена, се взира с ужас в тая бездна от мъчения, отдето излизат“. С 
употреба на къси изречения: „Села горяxa. Тия пламъци показваха стъп-
ките на въстаниците; те бяха пет хиляди, десет хиляди, пораснаха до 
двайсет хиляди. Целият окръг беше пламнал. Градът беше ограден с един 
обръч, който все се стесняваше“. Такива живописни места не са рядкост в 
произведението. Драматически напрегнатата реч не е чужда на Величко-
ва. Нали той е бил и драматически автор? Величков не дава често изобра-
жения на картини, сцени, движения. Въображението му не е крилато. 
Чувството, не образът, не картината – това е основният белег на неговата 
реч. Често се срещат изтрити от обращение изрази: „Закачаме го от време 
на време. – У мене душа не беше останало. – Не бих взел грях на душата 
си. – И муха би се чула да бръмчи в тишината“. От същата стойност са и 
сравненията, които впрочем не са обикнато изобразително средство у 
Величкова: „Орчо се мъдри, като булка пред венчило. – Като говеда, кога 
ги карат на път, подгънахме крака на шосето за отдих. – Като някое зда-
ние, което е подкопавано от дълго време и чака само един удар, за да се 
срине, той не издържа на последното сътресение и просна се без чувство 
на земята, когато го повикаха“. Величковият стил е беден и на краски. Ос-
новната багра е тъмна. Светлата рядко се среща. Хуморът е чужд на Ве-
личкова. На две-три места в изложението виждаме усилие за хуморис-
тично изображение. Например образите на Орча, на поп Пея. Един 
отвлечен образ има сякаш властна сила над поета: съдбата. Неведнъж той 
говори за нея. Тя го е сграбчила в своите лапи. Напразно той се храбри99 
пред нея. Никой не може да избегне нейните решения. Тя го прави поко-
рен, примирен, мъдър. Но този образ е само загатнат, няма художествена 
изразителност. Някъде е само обикновена метафора, чужда изобщо на 
Величковите поетически форми на мислене. Макар някъде метафората да 
е доста сполучлива: „Тайнствените очи на мъката… Животът не ме пога-
ли и неведнъж ме подвергна на суров жребий… Младостта, която още не 
е изпитала разочарованията от живота“.

Стойност и значение на това произведение?

  98 углъбявам се (рядко книж.) – вглъбявам се, задълбочавам се (бел. ред).
  99 храбря се (рус. храбреть) – ставам храбър или още по-храбър (бел. ред.).
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Величков, изглежда, сам не е отдавал особено значение на своите спо-
мени. А сега, четири десетилетия, откак са написани, те грабват примам-
но нашия поглед. „В тъмница“ е една изповед. Тя ни изяснява момент от 
живота на един наш поет. На една светла личност в нашия духовен живот. 
Чрез нея надникваме в душата на един рядък човек. Автобиографското 
в нея е предадено вярно, добросъвестно, без преувеличение, без умисъл 
за самовъзвеличаване. В тая искреност, която дъха от всяка страница, в 
тая непринуденост, сърдечност и топлота, що звучи от всяко слово, в тоя 
благороден тон, що съвладява100 цялото изложение, е изляна нравствена-
та същност на Величкова. Затова произведението ни разкрива един жи-
вот и ни сближава по-основно с една съдба. Освен това, то ни представя 
и съдбата на други люде, с които Величков се среща в своя жизнен път. 
Запознава ни и с множество безименни герои, малки и големи, страдал-
ци, мъченици и бунтовници, във важен момент от техния живот. Черпим 
материал не само за психологията на Величкова, но и за толкова други 
като него, които бурята на едно събитие увлича, понася и струполя без-
милостно. Важна е и психологията101 на историческия момент: Априлско-
то въстание бива осветено чрез едно лично и масово вдъхновение, възви-
шение и падение, търпение и страдание. Психологията на българина при 
подготовката на въстанието, при опиянението от вярата в победата и при 
поражението намира тук интересни и проникновени страници. Трябва да 
се съжалява, че Величков не си поставя художествена задача. В смисъл, че 
не се опитва да пресъздаде споменния материал в художествена завърше-
на цялост. Сам казва, че е лош разказвач. Повествователният елемент е 
слабо застъпен. Не е използувал диалога. Често е склонен към размишле-
ния. Не излага стройно, с оглед на строго предпоставен план, при предва-
рително осмислена композиция, не прибягва към изискана литературна 
форма, към художествено обработен стил. За него самия е било по-ва-
жно да предаде изцяло своя жизнен опит, да остане верен на предметната 
действителност, а не как, в каква форма ще възсъздаде приключения от 
своя живот. Още повече, когато той не пише дневник, а спомени. Когато е 
в състояние спокойно и мъдро да обмисли, да съвладее и изложи случки и 
преживявания, събития и настроения. Бързината, с която са писани спо-
мените, се отразява върху тяхното вътрешно единство. Напразно търсите 
основни линии на изложение, нишка на събитията, мястото на отделни 
лица в развоя на нещата и идеите. Главното и същественото невинаги е 
изтъкнато на преден план. Трябва да правите усилие над своето въобра-
жение, над своята памет, за да почувствувате по-малките личности. Ха-

  100 съвладявам (диал.) – овладявам (бел. ред.).
  101 Акцент в оценката на Б. Йоцов, който той подчертава многократно в своето изслед-

ване (бел. ред.).
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рактеристиките на главните герои не са цялостни, не са достатъчно раз-
работени, липсува102 им пластичност, яркост и свежест. В изложението 
не се постига по-жив ритъм. На отделни сцени не е дадено художествено 
изображение, на динамичните мотиви не е обърнато по-зорко внимание. 
Също така и драматичните моменти са отминати бързо. Богатата лири-
ческа струя дава вътрешен живот на творението, скъсява разстоянието 
между автор и читател. Въпреки всичко това, Величков разкрива хубаво 
психологията на затворника, дава пълен образ на турския затвор, изтък-
ва без преувеличение своето търпеливо понасяно страдание, съчувстви-
ята към чуждите бедствия, към нещастията на българския народ, изказва 
във възвишена форма преклонението си пред един героически подвиг. И 
множество прекрасни и незабравими страници, пълни с мъка и скръб, с 
мъжественост и вдъхновение ще останат като най-скъпо съкровище на 
българската мисъл. А „В тъмница“ – едно от най-хубавите му и ценни тво-
рения в нашата литература.

Но културно-историческото значение на „В тъмница“ не може с нищо 
да бъде устрелено103. Това е дело, което се врежда между най-ценните тво-
рения на българската мемоарна литература. Не само защото се свързва 
с Константин Величкова, един от светлите синове на нашата земя. Но и 
затова, че се свързва с един от най-възвишените подвизи в нашата исто-
рия, Априлското въстание. Произведението на Величкова излъчва поуки 
и назидания. Как се обмисля, организира и провежда националната рево-
люция, как се избира подходящият исторически момент за нейното обя-
вяване, какъв смисъл има тя, какви са непосредните ѝ цели, вероятните 
възможности за окончателния ѝ успех – това са въпроси, които се слагат 
пред нашето съзнание и търсят своя отговор. И не само това. Какъв е 
смисълът на жертвата изобщо и нарочно пред олтаря на един народнос-
тен идеал? Каква е историческата отговорност на българските револю-
ционери? Дали, прекланяйки се пред величавия им героичен подвиг, с 
оглед на трайните и по-далечни задачи на българската национална поли-
тика, не бихме намерили пробиви в тяхната идеология и тактика? И все 
пак, въпреки тревожните въпросителни, които поставя произведението 
на Величкова относно пътищата и средствата на българските национал-
ни борби, остава нещо непоколебимо, неразвенчаемо: оня всебългарски 
дух, оная всебългарска воля за свобода, онова увлечение и опиянение от 
идеал, които стихийно рушат всякакви прегради, унищожават колебания 
и съмнения, превъзмогват обикновеното у човека и правят и най-малкия 
българин, обогорен104 от трагичното и възвишен от героичното, по-силен 

  102 липсувам (остар. диал.) – липсвам (бел. ред.).
  103 устрелвам (рядко) – застрелвам (образно).
  104 обогрен (рус. обогореть) – обгарям (образно) (бел. ред.).
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и от смъртта. Наистина българският народ не е получил даром свободата 
си. И той е лял кръв за нея. Нека затова се научим да я ценим и свято да я 
пазим. Това е едно от най-силните нравствени внушения на Величкова.

БЕЛЕЖКИ
 1 Нашето издание на „В тъмница“ става по изданието на Ивана Вазов – „К. Ве-

личков, Съчинения, т. I. Повести, разкази и спомени“, изд. Ст. Атанасов, София, 
1911. Освен това, в спомените на Величкова, „В тъмница“, включихме и следни-
те негови, печатани отделно, споменни скици: „Първата ми среща с Бенковски“ 
(Съчинения, т. I, с. 207–211), „Игнатиев и Бенковски“ (там с. 265–268) и „Пет 
имена“ (там, с. 239). В нашето издание те заемат последователно гл. IV, XII и 
XXVII. Това направихме, защото тия отделни творби по дух и стил напълно 
съответствуват на „В тъмница“. Те хубаво допълнят произведението на Велич-
кова. Пък и по време на написване те се свързват с него. Така „В тъмница“ е 
писана през 1900 г., „Първата ми среща с Бенковски“ – през 1901, „Игнатиев и 
Бенковски“ – в 1907, а „Пет имена“ – през 1900 г. И всички са писани по случай 
годишнината на Априлското въстание – все през април и май.
За по-голяма прегледност поделихме „В тъмница“ на глави, като всяка       
глава биде онасловена.

 2 С. 3. Константин Величков (1855–1907), поет, критик, общественик, е оставил 
светла диря след себе си. Родил се е и израснал в Пазарджик, гдето и завършил 
основното си образование. В 1868 г. постъпва в Султанския лицей в Цариград. 
Там следва шест години – до юли 1874 година. Завършва лицея с диплома 
licenciè en littérature. Есента, същата година, става учител в класното училище 
на родния си град. Преподава български език, история, география и френски 
език. През 1876 г., като участник в подготовката на Априлското въстание, бил 
затворен – в Пазарджик, Пловдив и Одрин. Повече от три месеца минал в из-
питания и терзания. След като бил амнистиран, той се завръща в Пазарджик. 
След всичко станало, било му тягостно да живее тук. Затова отива в Цариград, 
гдето заема писарска служба в Екзархията. Тук го сварва Руско-турската война 
през 1877–78 г. Напуска Цариград, заминава за Триест, а оттам в Румъния. 
Оттук дохожда в Свищов, гдето се среща с Ив. Вазова. Мъчително преживява 
разлома105 на Сан-Стефанска България. Установява се на постоянна работа в 
Пловдив, столицата на Източна Румелия. Взема участие в организиране на 
гимнастическите дружества, бива избран за народен представител в Област-
ното събрание от Хасковската област. В 1880 година заминава за Париж да 
следва правни науки, но скоро се завръща в родината си. През 1884 година 
бива назначен за Директор на народното просвещение. На тоя пост го сварва 
Съединението на Северна и Южна България през 1885 г. Пловдив губи вече 
значението си на политически център. И Величков намира поле за дейност в 
София. През 1886 г. бива отново избран от Хасковско за народен представител 

  105 разлом (прен. книж.) – разцепление (бел. ред.).
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в Народното събрание в София. По убеждение той бил искрен русофил. Затова 
още в Пловдив основава със своя зет, Даниил Юруков, политическа групиров-
ка, която назовава Народна партия. Работи за съединението на разполовеното 
отечество, но при условие, че то ще стане само при одобрението на нашата 
освободителка Русия. Съединението се извършва обаче от групата на П. Ка-
равелова, от т. нар. Либерална партия. На 9 август 1886 год. княз Александър 
Батенберг бива низвергнат от престола. Величков тогава пребивавал в Унга-
рия на почивка. Опитът да се възвърне отново на престола Батенберг излиза 
несполучлив. Стефан Стамболов, другарят на Ботева, заема в 1887 г. властта 
и управлява до 1894 г. Множество русофилски настроени политици и общест-
веници биват принудени да се обрекат на самоволно изгнание. Величков също 
така напуща своето отечество, поради противоруската насока на Стамболовия 
политически режим. И осем години пребивава в чужбина. През 1887 г. зами-
нава за Италия, във Флоренция, гдето в продължение на две години изучава 
живопис, давайки простор на още отрано проявилата се у него дарба. Ходи 
и в Рим, гдето се запознава с класическата древност. Поради крайно лошите 
условия на съществуване, той бива изтощен физически и духовно, заболява от 
плеврит, разклаща здравето си. Затова бива заставен да се настани в Цариград, 
а оттук в Солун, гдето цяла година, от 1890 до 1891 г., бил учител в тамошната 
българска гимназия. На 18 май 1894 г. Ст. Стамболов напуска властта. Същата 
година Величков се завръща в България, задомява се (на 5. октомври 1894 г.) 
и се отдава наново на обществено-политическа дейност. През септември тая 
година бива избран за народен представител от Пазарджик и Харманли и вед-
нага, още същия месец, бива назначен за министър на обществените сгради 
и съобщенията в правителството на д-р К. Стоилов. През декември 1894 год. 
правителството се преустройва, като Величков става министър на народното 
просвещение. Ръководи това министерство около три години до 1897 г., като 
прокарва някои полезни реформи. През август на 1897 г. той отстъпя мястото 
си на И. Вазов, а той поема Министерството на търговията. Но през 1898 г. 
той си подава оставката от заемания пост, защото не могъл да носи по-нататък 
отговорност в управлението на страната. Сега се отдава на книжовен труд. И 
се бори с несгоди в живота. През 1901 г. бива назначен за дипломатически 
агент в Белград. И след две години бива освободен от длъжност, понеже бил 
неудобен на министър Рачо Петров. Величков отново се връща към книжовни 
занимания. Води непосилна борба с тежките условия на работа. Не може да 
понася нравствената и политическа поквара в страната. На 30 октомври 1907 г. 
заедно със семейството си заминава за Гренобъл, Франция. На 3 ноември уми-
ра. Още същата вечер, когато пристига в хубавия френски град, гренобълски 
вестници отбелязват съчувствено неговия заник106. През 1909 г. останките му 
бидоха пренесени в София.
Величков проявява своето дарование още през ранна младост. Дарование на 
живописец, книжовник и оратор. Политическият живот го увлича толкова, 
че той не смогва да се посвети изцяло на това свое дарование. Високо интели-

  106 заник (поет.) – залез (бел. ред.).
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гентен, нравствено възвисен, той работи над себе си и се оформя като един от 
най-образованите хора на своето време.
Още през 1872 г. превежда и издава заедно с лицейския си другар Г. Николов 
„Лукреция Борджия“ от В. Юго. През 1873 г. излиза преводът му на „Русалка“ 
от А. С. Пушкин. В 1872 г. написва драмата си „Невенка и Светослав“, която 
бива представена в цариградския театър „Османие“ с голям успех. Величков 
разработва сюжета си „Невенка, болярска дъщеря“ от Ст. Захариев, който по-
българил „Наталья, боярская дочь“ от Карамзин. В 1874 г. излиза от печат. 
Това дава възможност да бъде играна в различни градове на страната. През 
1877 г. печата дописки в издавания в Букурещ от С. С. Бобчев (С. Бежан) в. 
„Стара планина“ на политико-обществени теми. След Освобождението раз-
вива културно-обществена и писателска дейност в Пловдив, сетне в Цариград 
и София. В Пловдив, столицата на Източна Румелия, излизат между другото 
„Марица“, „Народен глас“, „Съединение“ и „Наука“, в които Величков сътруд-
ничи. В сп. „Наука“ (1881–1883) той взима най-живо участие, наред с Ив. Ва-
зова, П. Р. Славейкова, Ив. А. Богорова и др. Това време пише политически 
статии и поетически творения. В „Наука“ (г. I и III) печата повестите „Жерт-
ви и отмъщение“, „Найда“ и „Зоя“. В „Народен глас“ (1882) печатал заедно с 
Вазова сценичен фарс „Мортагон“. Освен това в Пловдив обнародва и дра-
матически творби – „Отечество“, 1881 (печатана по-рано в „Народен глас“, 
1881), „Вичензо и Анжелина“, 1882 (по-рано в „Наука“, 1882). Заедно с Вазова 
съставя и издава „Българска христоматия“, 1884, гдето поместя някои свои 
литературни характеристики за именити европейски писатели. В сп. „Зора“ 
(1885) Величков напечатва анонимно и с инициали също литературни харак-
теристики, сетне разкази „Таласъм“, „Заточеник“. „Дядо Димитър“, „Пъкъл и 
любов“, „Последното желание“. В Областното събрание в Пловдив и в На-
родното събрание в София от средата на 1886 г. той произнася речи, в които 
блести с крилатата си фраза и пламенно въодушевение. Много от неговите 
речи са образец на ораторска проза. След 9 август 1886 г. Величков, бидейки 
в самоволно изгнание около осем години, се предава на по-усилена книжов-
на дейност. Съставя и издава в Солун „Христоматия за долните класове на 
средните училища и на гимназиите“, 1890, и „Христоматия или сборник от 
образци по всичките родове съчинения за горните класове на градските учи-
лища и на гимназиите“, 1891. В Пазарджик бива напечатана „Всеобща история 
на литературата“, 1891. Освен това сътрудничи в започнатата от Ив. Вазов 
през 1890 г. „Денница“ с критически статии, стихотворения и др. В сп. „Лъча“, 
1891, уреждано от брата му Богдан Величков в Пазарджик, печата също ня-
кои от своите „Писма от Рим“, разкази, стихотворения. Величков сътрудничи 
също така в „Мисъл“ (1892–1909), „Български преглед“ (1893–1900), „Българ-
ска сбирка“ (1894–1918). Печата политически статии и литературни творби и 
във в. „Прогрес“ (1893–1897). В литературен сборник, премия на тоя вестник, 
обнародва драматическата си поема „Хедерал“, 1895. По това време издава 
„Детска гусла“, 1894, и „Писма от Рим“, 1895, някои, от които е печатал по-ра-
но. Писаните и превежданите, повечето в изгнание, „Цариградски сонети“ 
издава през 1899 в София. Скоро тук излизат и спомените му – „В тъмница“, 
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1900. Завърнал се от чужбина през 1894 г. и установил се в София, Величков 
се предава на обществена и културна дейност. Сътрудничи в сп. „Изкуство“ 
(1895–1899), издание на Дружеството на художниците в България, със сти-
хове и картини, редактира сп. „Ученическа беседа“ (1898–1902) и „Летописи“ 
(1899–1904), гдето печата свои поетически творения, литературни очерки и 
критически статии. Обнародва очерки и в сп. „Художник“ (1905–1907), „Ду-
ховна пробуда“, в. „Ден“ и др. Превел „Аталия“, 1906, от Расина; „Ад“, 1906, 
от Данте; „Макбет“ от Шекспира; „Мизантроп“, 1904, от Молиер и др. Ос-
вен това превел и немалко стихотворения от Пушкина, Лермонтова. Язико-
ва и Некрасова, от Шатобриана, Ламартина, В. Юго, Милвоа, Ж. М. Ередиа, 
Франсоа Копе, от Петрарка, Кардучи и Стекети, от Бюргера, Шилера и Хайне. 
Оставил е и един свой Д н е в н и к, още необнародван. Съчиненията му, в 
девет тома, бидоха издадени от Ст. Атанасов, 1911–1912, в София, под редак-
цията на Ив. Вазов.
Величков е един от тия наши писатели, които привличат вниманието със 
своята личност, с развърнатата107 културно-обществена дейност, с нравстве-
ния си идеализъм и с високото си културно съзнание. Съзерцателен, откол-
кото борчески темперамент, той се увлича от политическите борби на вре-
мето, за да служи на по-висок обществен идеал. И немалко сили губи, за да 
отбранява свои схващания и становища. Лирическа природа, той неведнъж 
става послушник108 на своите увлечения, роб на своите нерви. Обаче винаги 
се движи в помисли и деяния от чисти подбуждения, от нравствени пове-
ления, от по-високи начала. Духовната чистота на неговото същество, сър-
дечната топлота на човека, животът, протекъл под знамето на идеал, издигат 
личността му и я слагат в границите на непринудено обаяние. Жаждата му за 
съвършенство, волята му за утвърждение като писател, патосът на неговото 
съществуване му определят значително място в историята на българския ду-
ховен живот през 80-е и 90-е години на миналия век. Черпил от славянска и 
романска култура, превишаващи по литературни интереси мнозина от свои-
те съвременници, той не съсредоточава творческата си мощ, прави набеги109 в 
различни области на поетическата мисъл и едвам не се изгубва в своите тър-
сения и блуждения. Драматическите му творения, почти несвързани с исто-
рията на нашия театър, не притежават по-значителни литературни достойн-
ства, не откриват способност за фабула и техника. Дори и при едно нарочно 
изследване върху развитието на българската драматическа литература не би 
могло да се отдели върху тях по-особено внимание. Те са занимливи като от-
ражение на душевни тревоги, на поетически вълнения, на чужди внушения и 
влияния.
И в разказа Величков не прави по-ценни постижения. Наистина би могло да 
се посочи у него един или друг хубаво замислен и добре написан разказ. Но 
той не може да фабулира, да характеризира, да анализира. Има някаква обик-
новеност в похватите и тона на неговите разкази. Нищо чудно, че неговият 

  107 развръщам (остар.) – разгръщам (бел. ред.).
  108 послушник (остар.) – последовател (бел. ред.).
  109 набеги (рус.) – набези (бел. ред.)
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разказ не се търси, че той не се налага в съзнанието на своите сънародници. 
Литературните му характеристики носят белега на проницателност, на из-
исканост и вкус. Обаче по дух и замисъл невинаги са свежи, занимливи110. 
В литературната си критика е изобщо слаб. Без усет, без чиста преценка, 
без чувство за съотношение между ценностите, той няма смелост да изри-
ча строги присъди, да поддържа твърдо убеждение, да се бори за идеи. Една 
благосклонност и снизходителност, които издават по-скоро недостатъчно 
просветлено критическо съзнание, отколкото отсъствие на по-възвисена ес-
тетическа култура. Слаб теоретик, той е още безпомощен ценител. Не може 
обаче да се отрече добра воля, литературна начетеност, тънки и проникли-
ви111 наблюдения. Днес рядко се среща такава критическа оценка, която да се 
налага с бистротата на погледа и проникновеността на духа. Книжовните му 
очерки се четат с интерес. Те издават един културен дух, тънка впечатлител-
ност и чувствителност, хубав стилистичен дар. Речите и словата му, макар 
най-хубавите и да са писани, говорят за полет на мисълта, за възбудено въоб-
ражение, патетично вдъхновение. Владее умело ораторските похвати, знае да 
окриля темата си, да придава съответния тон на речта си. Все така хубави са 
завоеванията на Величкова в лириката. Не всички негови стихотворения са 
еднакво ценни. Рядко негова песен изцяло е хубава. Отделни места понякога у 
него са често прекрасни. Най-ценни са тихите му лирически песни. В тях има 
топлота, простота, съзерцателност. Той не познава разнообразна тематика, 
гамата на душевните преживявания е бедна, изразът му не е образен, ритъмът 
на речта е често запънат, мелодията на стиха едва уловима. Не владее изобщо 
техниката на стиха. Това личи и от преводите му, над които е работено усърд-
но, гдето има разбиране, добросъвестност и добър вкус. Най-хубавото, което 
остава от него, това са „Цариградски сонети“, „В тъмница“, „Писма от Рим“, 
някои речи и литературни характеристики. Той не биде засенен от Вазова, не 
бива окрилен в своето развитие като поет. Духовните му богатства остават 
недостатъчно разработени от него. Може би, ако би се отстранил от поли-
тическите борби и би следвал поетическата насока на „Цариградски сонети“, 
ако би притежавал за това по-твърда творческа воля в тоя устрем, ако би по-
лагал грижи върху стиха, каквито полага върху стила на своите речи, той би 
се оформил като ценен съзерцателен поет. Времето и грижите, недостатъчно 
силната му литературна ориентировка в живота и не особено богатия му пое-
тичен дар не го издигат до ранга на най-големите български поети. Обаче той 
има свое дарование, свой образ, свой лирически тон. Един поет, който със 
своята интимна и топла лирика стои усамотен в своето време. Неслучайно 
П. Славейков посреща с одобрение неговата сбирка „Цариградски сонети“. 
Мястото му е до Вазова, но по стойност и значение остава далече зад него.

 3 С. 3. Семейните отношения на Величкова би трябвало да знаем, понеже става 
дума за тях в „В тъмница“. – Баща му, Величко Петков кюркчията, бил буден 
и образован за времето си българин, един от първенците на града. Майка му, 

  110 занимлив (рядко) – занимателен (бел. ред.).
  111 прониклив (рядко) – проницателен (бел. ред.).
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Мария, по баща хаджи Стоянчова, била умна и високоинтелигентна жена. 
Нейният род се славел със своята начетеност, с голямата си любов към кни-
гата. Константин е най-големият им син. След него се раждат Теофани, която 
се омъжва за Даниил Юруков от Брацигово, Атина, по мъж д-р Ив. Драгоми-
рова; Богдан, учител и публицист, поминал се през 1898 г., Стоянка, омъжена 
за Никола Доспевски. От сестрите на Величкова днес са още живи Атина д-р 
Драгомирова и Стоянка Доспевска. К. Величков се задомил през 1894 г., след 
като се завръща от Цариград, за да заеме поста министър на народната про-
света. Жена му, Параскева Димитрова, българка от Цариград, днес живее при 
единствената си дъщеря, Софийка, омъжена в София. Софийка Величкова, на 
която бащата е посветил толкова много грижи и не една песен, беше известно 
време балерина в Народната опера в София.

 4 С. 3. Драган Цанков (1828–1911), писател, общественик, политик, взел живо 
участие в изграждането на българското отечество. Родил се в Свищов, живял 
в Цариград, ходил из Европа, бил министър-председател на България. Обра-
зованието си получил в родния си град, сетне в Одеса и Киев. През 1848–1850 
г. живее при брата си Антон Цанков в Букурещ и Галац. До 1852 г. пребивава в 
Румъния и Австрия. Оттука през Свищов отива в Цариград, гдето и настанява 
своя печатница. Тук почва да издава в. „България“ (1859–1863). Поради осо-
бените обстоятелства, при които се развива църковната борба, той решава да 
образува в Цариград Българска католишка община, като на 28. декември 1860 
г. обявява унията между Българската и Римската църква. За архиепископ на 
Българската католическа църква бива ръкоположен от папата в Рим Йосиф 
Соколски, монах от Габровския манастир. Унията обаче скоро се провалила. 
Йосиф Соколски заминал за Русия, разкаян за извършеното. След като напус-
ка Цариград, Цанков става чиновник в Свищов, учител в Русе, моавин112 във 
Видин, Ниш, учител в Цариград и надзорник по печата и пр. След потушване 
на Априлското въстание през 1876 г., заедно с Марко Балабанов, той заминава 
за Европа, посещава Виена, Париж, Лондон и Петербург, гдето излага жесто-
костите, на които е бил подложен българският народ. Моли при това Великите 
сили да се намесят във вътрешния живот на Турция, поставяйки така въпроса 
за освобождението на България. След Освобождението взема живо участие 
в политическия живот на страната. Виждаме го вицегубернатор в Търново, 
народен представител в Учредителното събрание, вожд на Либералната партия 
при изработване на основния закон за управлението на България, окръжен 
управител във Варна, търговски агент в Цариград, министър-председател и 
министър на външните работи и изповеданията (от 24 март до 28 ноември 
1880 г.), сетне министър на вътрешните работи (от 28 ноември до 17 декември 
1880). След преврата на 1881 г. става учител в София. Поради враждебното му 
отношение към новия политически режим, през февруари 1882 г. бива заточен 
във Вратца113, преследван от правителството. На 7 ноември 1883 година става 
отново министър-председател и министър на вътрешните работи – 29 април 

  112 моавин, муавин (тур.) – писар, деловодител (бел. ред.).
  113 Вратца – старото име на град Враца (бел. ред.).
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1884 г. След преврата на 9 август 1886 г. бил назначен отново министър без 
портфейл в правителството на митрополит Климент. Но след като Александър 
Батенберг бива отново свален от престола и властта се поема от Ст. Стамболов, 
той бива заставен да дири убежище в Цариград и Петербург, откъдето се за-
връща в края на 1894 г., след падането на Стамболова. Бива подир това няколко 
пъти народен представител. Основател и водач на Прогресивно-либералната 
партия, той още в 1897 г. е оставил други да я водят. Днес от партията му няма 
помен, а от него остават хубави следи на народополезна дейност.

 5 С. 3. Силвио Пелико (1789–1854), италиански писател, който бил осъден на 
смърт, поради връзките му с карбонарите, организацията на италианските 
патриоти революционери, насочена срещу Франция и Австрия. Австрийски-
ят император заменя смъртното му наказание с петнадесетгодишен строг 
тъмничен затвор. Обаче в затвора той лежал от 1822 до 1830 г. в Шпилберг. 
Написал драми, трагедии, разкази, стихотворения. От трагедиите му най-из-
вестна е „Франческа да Рамини“, преведена на български от Кирил Христов. 
Три години след като бива освободен от затвора, той обнародва книгата си 
„Тъмниците ми“ (Mie prigioni), гдето излага физическите и нравствените 
страдания, на които е бил подложен. Тая занимлива, увлекателна книга би-
ва преведена на български от Драган Цанкова от нейния френски превод и 
издадена в Цариград, 1874 г. Любен Каравелов (вж. сп. „Знание“, Букурещ, г. 
1, 1875, бр. 2, с. 30–31) преценява, между другото, така труда на Пелико: „В 
книгата на Силвия Пелика не съществува нито оная човешка самонадеяност, 
нито оная велика гордост, нито оная свещена борба, нито онзи величествен 
разум, които увеличават човешките действия пред нашите очи и които ни 
накарват да даваме на предпринимачете велики титли. В сичката история на 
„Темницата ми“ ние видиме слабохарактерно същество, което са покорява на 
своята съдба и което не иска нищо друго, освен наивно съчувствие, даже и от 
онова човечество, което е било главна причина на неговите страдания“. Христо 
Ботев (срв. Съчинения. София, 1907, с. 347–348) дава следния отзив, в. „Знаме“, 
Букурещ, 1875 г., за книгата на италианския писател: „В тая книга авторът оп-
исва своя 10-годишен затвор в австрийските тъмници, който той е претеглил 
като карбонарист. Книгата е полезна и поучителна, но едно, което се нам не 
харесва, е именно онова, което в нея се похвалява и от г. Цанкова. Това нещо е 
оная религиозна философия, която ни учи „как скептикът хванал да вярва, как 
затворник се предал на волята Божия и как станал търпелив, безпристрастен 
и даже милостив към неприятелите си“. И всичко това направила тъмницата! 
Както и да е, а ние рекомандуваме114 тая книга на своите читатели“.
К. Величков мисли, че Драган Цанков е превел книгата на С. Пелико, като е 
имал навярно предвид събитията в България през 1876 г. Той е тук в заблуж-
дение: Цанков не е могъл да има предвид тия събития, защото преводът му 
излиза, както посочихме, преди те да се разиграят, в 1874 г.

  114 рекомендувам (от фр. остар. книж.) – препоръчвам (бел. ред.).
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 6 С. 15. Старозагорското приключение (вж. и с. 34, 104). Това е въстанието в 
Стара Загора, организирано от Стефан Стамболова и избухнало през есента 
на 1875 година. Въстанието нямало успех. Минало „без да замирише на барут“.

 7 С. 16. Георги Бенковски (1841–1876), от Копривщица, представител на Буку-
рещкия революционен комитет, водач на Априлското въстание. Подгонен от 
турска потеря след въстанието, тури край на живота си в Тетевенския Балкан. 
Той е волята на бунта, символът на свободата. Не е безинтересно да се види 
как мислят за него, освен К. Величков, и други негови съратници. Така, Д. 
Юруков пише: „Бенковски ми направи впечатление на смел човек, енергичен 
и самоуверен революционер, решен да умре за идеала. Маниерите му обаче 
бяха груби, дори просташки, а физиономията му нямаше никак израза на ин-
телигентен човек“. Д. Бобеков казва на Юрукова: „Трябва да ти кажа, че той е 
прост и груб човек, умът му много не сече. Иска да управлява абсолютически 
и ние сме сега на две партии. Ние тук, членовете на Комитета мислим, че на-
селението дава нам доверието си и сме отговорни пред него. Като комитет за 
окръга, ние искаме да знаем какво пише Централният революционен комитет, 
какви разпоредби дава и какво се върши, а той крие всичко от нас. Той твърди, 
че бил сам комитет и че ние не сме нищо; дето отидел той, там щял да бъде ко-
митетът. Ние просто трябва да изпълняваме заповедите му. При тия условия, 
възможно е, ние панагюрците, да не вземем участие в събора [на Оборище], 
па да прави, каквото ще“ (срв. Спомени от политическия живот на България. 
София, 1932, с. 32–33).

 8 С. 19. Яков Д. Матакиев, другар на Величкова, завършил реална гимназия през 
1874 г. в Прага. През есента на същата година става, заедно с К. Величков, учител 
в Пазарджик. Матакиев, Величков, Д. Юруков, Т. Каблешков, установил се по 
това време в Пазарджик като търговец, заедно с други млади хора, образуват 
приятелски кръг. „Като млади хора, ние в скоро време се сдушихме и почнахме 
да се събираме почти всеки ден и всяка вечер през зимата“, пише Д. Юруков. 
„Вечната тема беше освобождението на България. Всеки си даваше мнението. 
Едни предлагаха въстание; други – дуализъм с Турция; трети – разширение 
на образованието; четвърти – духовничество, най-после, пети – не вярваха, 
че можем сами да се освободим и очакваха освобождението само от Русия. 
По някой път обаче ние виждахме България вече освободена и се питахме де 
трябва да бъде столицата ѝ – в Търново или София? По този въпрос бяхме 
единодушни – столицата на свободна България трябваше да бъде София, 
защото ще бъде в центъра. На нас, тракийците, Търново ни се струваше вече 
далече зад Балкана, а за Македония, той се представяше още по-далече“ (Спо-
мени из политическия живот на България. София, 1932, с. 19–20). Матакиев 
заедно с Величкова, Иван Войводова (свършил в Прага гимназия, сетне станал 
учител в Пазарджик), с Иван Соколова (също учител в Пазарджик), Тодор 
Христовича, Никола Стоименова, с Кузма Поптомова, Ръжанкова и пр. бил 
член в Пазарджишкия революционен комитет, образуван през пролетта на 
1875 г., след като Бенковски идвал в Пазарджик като апостол на Букурещкия 
революционен комитет. През Освободителната война служи, като Величкова, 
преводач в руската армия (срв. Д. Юруков, Спомени из политическия живот на 
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България. София, 1932, с. 22, 23, 76). Бил и народен представител в Областното 
събрание на Източна Румелия заедно с Д. Юруков.

 9 С. 19. Ражанков, другар на К. Величков, взел участие и изтеглил в Априлското 
въстание. Един от хилядите герои и мъченици на българския идеал за осво-
бождение.

 10 С. 26. Жул Франсоа Симон (1814–1896), виден френски писател философ, 
общественик и политик, взел участие в управлението на родината си. Бил 
професор в Сорбоната, народен представител, министър на народната про-
света, член на Френската академия и пр. Проявил е плодовита литературна 
енергия. Той се ползува с име на добър писател и оратор. Интересува се от 
морални, философски и политически въпроси. Жив темперамент. Има ясна 
мисъл, увлекателен стил. Написал между другото „Etude sur la thèodicée de 
Platon et d̕Aeistote“, 1840; „Histoire de l̕école d̕ Alexandrie“, 1844–1845; „La 
religion naturelle“, 1856; „La liberté de conscience“, 1859; „La liberté“, 1859; „La 
liberté de penser“, 1870; „Dieu, Patrie, Liberté“, 1883; „Thiers, Guizot, Rémusat“, 
1887; „La femme au XXe siècle“, 1891 и др. И Жул Симон, като Каро, спомага на 
Величкова да изясни своята писателска и нравствена природа. Може би, ако се 
направят по-основни проучвания върху тия френски автори, ще се види, че те 
са упражнили известно влияние върху формирането на Величковия характер 
и мироглед.

 11 С. 26. Тодор Каблешков (1853–1876), родом от Копривщица. Син на Лулча 
Дончев Каблешков. Изхождал от богата състоятелна фамилия. Учил се в Коп-
ривщица, също в Пловдив, сетне в Цариград, в Галата-Сарайския лицей. Връща 
се след учението си в Копривщица, оттам – в Пловдив. После става чиновник 
в Хиршовата железница, началник на Беловската станция. Тук проповядва 
въстание. Боледува – тресяло го. Пролетта на 1876 г. го сварва в Копривщица. 
Посвещават го в замисления план на въстанието. Обикаля Клисура. Карлово, 
Аджар (Вежен)115, Шипка. Той дига пръв знамето на революцията в Коприв-
щица. Дигнал въстанието в Копривщица на 20. април 1876, вместо то да бъде 
обявено на 1 май. Каблешков провожда по нарочен пратеник в Панагюрище 
до Бенковски следното писмо (от 20. IV.1876): „Братия! Вчера пристигна в 
село Неджеб ага из Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно 
с мене. Като бях известен за вашето решение, станало в Оборищкото събра-
ние, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се 
към конака, който нападнахме и убихме мюдюра116 с няколко заптии… Сега, 
когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, пушките гърмят, 
придружени от ека на черковните камбани и юнаците се целуват един други по 
улиците… Ако вие, братия, сте били истински патриоти и апостоли на свобо-
дата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище“ (срв. Захарий Стоянов, 
Записки по българските въстания. Русе, 1888, т. II, с. 12).
След разгрома тълпата го затваря, заедно с други, за да го предаде на турците. 
Обаче от Панагюрище пристигат Ив. Орча, П. Бобеков и др., които го осво-

  115 Аджар (Вежен) – стари имена на село Свежен (бел. ред.).
  116 мюдюр (тур.) – управител на малка административна единица; началник (бел. ред.).
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бождават. Четата, поведена от Каблешкова, Волова и др., тръгва за Балкана. 
Обаче Каблешков бива хванат при Троян. Оттам го откарват в Габрово. Тук се 
самоубива – през юни на 1876 г. През 1883 г. останките му бидоха пренесени 
в Копривщица (срв. Захарий Стоянов, Записки по българските въстания. Со-
фия, 1892, т. III, с. 102 сл.).

 12 С. 29. Брацигово, някога хубаво село, от 1891 г. град, в полите на Родопите, 
седем километра на изток от Пещера, тридесет и шест километра на запад от 
Пловдив. Има рядко хубава околност. Около Брацигово се намират селата 
Чанакчиево, Здребичко, Козарско, Бяга, Аликочово и Радилово. Това е будно 
българско село, взело живо и дейно участие в революционните борби. То по-
среща с въодушевение позива на Георгя Бенковски, дошел в селото през 1876 
г., като представител на Букурещкия революционен комитет, за въстание. 
Образувало скоро таен революционен комитет. Състав: поп Никола, поп 
Димитир, Ангел Мижорков, Васил Петлешков, Стоян Юруков и др. Когато на 
20. април се обявява Средногорското въстание в Копривщица и Панагюрище, 
Брацигово не закъснява да се присъедини към общата борба (срв. Д. Юруков. 
Брацигово. София, 1931, с. 3, 23–24).
„Брацигово, като център на въстанието, послужило за прибежище и на околни-
те села, именно: Радилово, Бяга, Козарско, Коричени, Здребичко и Голямо По-
пово“ (З. Стоянов, Записки по българските въстания. София, 1892, т. III, с. 267).

 13 С. 30. Спас Спицеринът117. „Освен своето семейство, тримата юнаци Кочо [Чис-
теменски], Спас [Ив. Гинев] и Спас Спицерина, убили още около осемнадесет 
други жени и моми, които ги помолили за това. След тоя подвиг те убили и 
себе си. Това се случило на 2. май 1871 год., в черквата „Св. Архангел“ (Захарий 
Стоянов, Записки по българските въстания. София, 1892, т. III, с. 292).

 14 С. 32. Баня, село в склоновете на Средна гора, близо до Панагюрище, будно и 
родолюбиво, намесило се активно в Априлската буря.

 15 С. 39. Мурад  V (1840–1904), султан на Турция. Заел престола в Цариград, на 
мястото на своя чичо Абдул Азис, на 30. май 1876 г. Бидейки болнав, той бива 
подпомаган и заместян постепенно от своя брат Абдул Хамид II. Свършил тра-
гично като султан и човек. Името му стои в сянка през време на българските 
национални борби.

 16 С. 42. Искрьо Мачев, роден в Панагюрище, средногорски въстаник, вземал 
участие в някои от заседанията, ставали в дома на Ив. Джуджев под председа-
телството на Г. Бенковски (срв. Д. Юруков, Спомени от политическия живот 
на България. София, 1932, с. 31). Заедно с Борча войвода запалили, по заповед 
на Бенковски, селата Дере-Орман, Паланка, Славовица и др. (срв. 3. Стоянов, 
Записки по българските въстания. Русе, 1888, т. II, с. 118).

 17 С. 42. Захари Койчев, родом от Панагюрище, член на революционния комитет 
в този град, близък сподвижник на Г. Бенковски.

  117 спицерин (от грц.) – аптекар (бел. ред.).
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 18 С. 42. Филип Щърбанов, родом от Панагюрище, вземал участие в съвещания-
та в къщата на Ив. Джуджев под председателството на Г. Бенковски (срв. Д. 
Юруков, Спомени от политическия живот на България. София, 1932, с. 31).

 19 С. 42. Найден Дринов, родом от Панагюрище, взел живо участие в подготовката 
на Априлското въстание, а също така и в самата въстаническа борба. Жестоко 
изплаща той своите революционни увлечения, бесилката туря край на неговия 
патриотически идеализъм.

 20 С. 45. Ангел Мижорков, родом от Брацигово, участник в подготовката на 
въстанието през 1876 г. През април, тая година, заедно с Величкова ходил в с. 
Радилово, за да подготви селяните за въстанието (срв. Д. Юруков, Спомени 
от политическия живот на България. София, 1932, с. 29). През 1877 г. бива из-
пратен от турското правителство, заедно със Стоян Юрукова, в Месопотамия 
и едва през май 1878 г., след Освобождението, се завръща в родното си село 
(срв. Д. Юруков, Брацигово. София, 1931, с. 28). Той бил един от пратениците 
при Хасан паша след разгрома, които искали пощада, тъй като Брацигово се 
борело против башибозуците, но не и против редовната войска (срв. З. Стоянов, 
Записки. София, 1892, т. III. с. 300).

 21 С. 46. Фридрих Хебел (1813–1863), виден немски драматик118, с голяма творче-
ска мощ, с дълбоко чувство за трагичното, със смела характеротворна способ-
ност, с психологическа задълбоченост и сериозна проблематика. Той прониква 
у нас още преди Освобождението, главно със своята трагедия „Геновева“, 
играна в преработка, с успех на нашата училищна и читалищна сцена. Иван 
Вазов в своя роман „Под игото“ ни представя в хумористично изображение 
едно представление на „Геновева“

 22 С. 50. Рашко Илиев, заможен търговец и земеделец от Чиксалън, другар на 
априлските бунтари, скромен ратник в борбата за освобождение на България, 
член от местния революционен комитет.

 23 С. 50. Чиксалън, квартал в Пазарджик, в който живели и турци. Взел участие 
в Априлските събития с най-видните си хора по това време.

 24 С. 51. Сюлейман паша, турски военачалник, който защищавал Татар Пазар-
джик119 срещу настъплението на руските войски през време на Освободител-
ната война в 1877/78 година, но в началото на януари 1878 г. бил принуден да 
отстъпи под напора на неприятеля. През време на сраженията при Пазарджик 
Сюлейман паша „извадил всички граждани с жени и деца извън града, дето 
бяха стояли два дни на открито, всред големия студ“ (Д. Юруков, Спомени от 
политическия живот на България. София, 1932, с. 69).

 25 С. 55. Каршияка, квартал в Пловдив, оттатък моста на Марица.
 26 С. 59. Мечка, село на два часа далеч от Панагюрище. За това село потегля на 20. 

април 1876 г. вечерта, след като въстанието в Панагюрище е обявено, Г. Бен-
ковски с малка чета, за да го дигне на оръжие (срв. Захарий Стоянов, Записки 
по българските въстания. Русе, 1888, т. II, с. 34 сл.).

  118 драматик (остар.) – драматург (бел. ред.).
  119 Татар Пазарджик – по-старо име на град Пазарджик (бел. ред.).
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 27 С. 59. Панарет (1805–1883), пловдивски владика, роден в с. Пателе, Ботолско, 
Македония, брат на д-р К. Мишайков. Участник в борбата за църковна неза-
висимост. Завършил по богословие в Атина. След потушаване на въстанието 
бил извикан, по нареждане на правителството, в Цариград. Епархията бива 
управлявана в негово отсъствие от епископ Гервасия. Панарет (Ксантийски) 
бива назначен за митрополит в Пловдив след заточаването на Паисия, но не 
искал да дойде преди да се разреши църковният въпрос. Пристига в Пловдив 
през есента на 1872 г., посрещнат от българите тържествено. „Дядо Панарет“, 
казва Д. Юруков, „беше отличен старец, със здрав и прозорлив ум, патриот, 
решен да се жертвува за паството си“ (Спомени. София, 1932, с. 18).

 28 С. 59. Граф Николай П. Игнатиев (1832–1908), руски генерал, дипломат, 
господарствен120 деятел, взел живо участие в политическите отношения на 
своята родина, особено в разрешението на близкоизточния въпрос. Завър-
шил академията на Генералния щаб. През 1855 г. бил военен представител на 
Русия в Лондон. На следната година, при сключването на Парижкия мир след 
преустановяването на Кримската война (1853–1856), той бил един от руските 
пълномощници. Оттогава се почва неговата бляскава дипломатическа кариера. 
Скоро става един от добрите познавачи на Средна и Източна Азия. През 1859 
г., след като изпълнил една своя мисия в Хива и Бухара, бил назначен дипло-
матически представител в Пекинг121, а от 1864 г. – в Цариград. Назначението 
му за руски посланик в турската столица става, когато българският църковен 
въпрос е в своя разгар. При учредяване на Българската екзархия през 1870 и 
1872 г., както и през времето на Априлското въстание, той проявява деятелно 
участие в културния и политически живот на българския народ. Той съдейст-
вува за обявяване на Освободителната война през 1877–1878 г. и изгражда, 
въз основа на проучени податки, Сан-Стефанска България при сключването 
на мира в Сан-Стефано на 19 февруари 1878 г. Берлинският конгрес, който 
разпокъса България, помрачава неговия лик, заставя Русия да го отзове от 
Цариград. Той бива отново впрегнат в служба на държавата през 1881 г. Става 
министър на Александра III. Но наскоро след това излиза в оставка. Игнатиев 
свързва най-хубавите дни от своя живот с борбите на българския народ за 
духовно и политическо освобождение. Той е символът на Сан-Стефанска 
България, осъществител на един всебългарски идеал. Българската история е 
отредила една от най-светлите свои страници за неговото дело и за неговото 
име. Роден в Петербург, Петербург го изпраща до вечното му жилище.

 29 С. 64. Дядо Рангел, от Перущица, виден и заможен, съчувствувал на освободи-
телните борби, днес има немалко родственици, между които Христина Гичева, 
съпруга на проф. Д. Михалчев, Димитър Гичев, бивш министър, проф. д-р К. 
Гълъбов, негов правнук, по майчина линия, и др.

 30 С. 74. Панайот Хитов (1830–1918), роден в Сливен. Революционер, който от 
Румъния е минавал в България със своята чета, мислейки, че по този начин 
ще постигне своя идеал – освобождението на отечеството си. В четата му 

  120 господарствен (от рус. государьство побългарено) – държавен (бел. ред.).
  121 Пекинг – Пекин (бел. ред.).
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през 1867 г. е бил и В. Левски, като знаменосец. През 1857 г. бил доброволец в 
Сръбско-турската война. В Освободителната война участвува като опълченец. 
Извоювал си хубаво име в средата на българската емиграция. Смел и храбър, 
той неведнъж е бродил из дебрите на Стара планина. Написал е хубави спомени, 
излезли в Букурещ през 1872 г. под редакцията на Л. Каравелов – „Моето пъ-
тувание по Стара планина и животописанието на някои стари и нови войводи“. 
Тия спомени се четат с любопитство и увлечение.

 31 С. 76. Яким Груев (1828–1912), учител, книжовник, културен деец, развил пло-
дотворна работа през времето на българските народностни борби за духовна 
и политическа независимост. Излязъл от Копривщица, родното му място, той 
работи дълги години в Пловдив като народен просветител и възпитател. След 
Освобождението става Директор на народното просвещение в Източна Руме-
лия, която има за своя столица гр. Пловдив. Написал е множество учебници и 
превел някои произведения от чужди литератури.

 32 С. 76. П. Наботков, другар на К. Величков, издава в Пловдив, заедно с Д. К. 
Попов и П. Карловски, през 1881 година – в. „Ред“. Не одобрявал русофилската 
политика на П. Каравелова в издавания от него в Пловдив по това време в. 
„Независимост“. Заедно с Ив. Ст. Гешов заминава през лятото на 1895 г., по 
решение на Министерския съвет, за Петербург, за да се положи венец върху 
гроба на Царя Освободителя и за да се направи първата стъпка към помирение 
с Русия.

 33 С. 78. Генерал Михаил  Гр.  Черняев (1828–1898), руски военачалник. взел учас-
тие в Кримската война (1853–1856). През първата половина на 60-е години от 
миналия век бил командир на западносибирския отряд, превзел Ташкент, през 
1865–1866 г. бил военен губернатор на Туркестанската област, а през 1875 г., 
след като си подал оставката, заминал за Сърбия като доброволец и командувал 
сръбската армия във войната срещу Турция. С тази своя постъпка той спечелил 
симпатията на всички южни славяни, особено на българските революционери 
в Румъния. През време на Руско-турската война в 1877–1878 г. той се завър-
нал в Русия, поставяйки се на разположение на Генералния щаб. Бил с високо 
славянско съзнание, с бояк характер. Неслучайно се замесва неговото име в 
борбите за освобождението на южното славянство.

 34 С. 86. Поп Никола бил представител на брациговския революционен комитет, 
образуван там през пролетта на 1875 г., след идването на Г. Бенковски в Бра-
цигово. На тоя комитет В. Петлешков бил секретар (срв. Д. Юруков, Спомени 
от политическия живот на България. София, 1932, с. 24).

 35 С. 88. Венко Гръмников, доктор по медицина, бил лекар в Пазарджик. Заедно 
с Георги Консулов, Станислав Доспевски, Петър Бонев, К. Величков и др., той 
бил един от първите в кръга на интелигенцията в тоя град. Поминал се в 1875 г.

 36 С. 90. Еледжик, гориста местност откъм южните склонове на Средна гора, 
с най-висок връх със същото име. Близо до нея са селата Мухово, Церово, 
Славовица и др. Вижда се от железницата София – Пазарджик. През време на 
въстанието тук намерили прибежище селяните от Церово, Лесичово, Калу-



91

герово, Мухово и др. Тук са се крили и бунтовници (срв. Захарий Стоянов, 
Записки. Русе, 1888, т. II. с. 107 сл.).

 37 С. 90. Белово, село недалеч от Пазарджик, на железопътната линия София – 
Пловдив. Будно и богато селище, и то не остава назад от вълната на револю-
ционното увлечение през 1876 г.

 38 С. 91. Тодор  Душанцалията, родом от Копривщица, представител на родния си 
град в Оборище. Бил на около 28–32-годишна възраст. Живял в Александрия, 
около осем години, като абаджия. Спечелил с труд и пестеливост значителна 
сума. Върнал се в родния си град, Каблешков го посвещава в революционните 
замисли. Откарват го на бесилка: „И тръгна той с бързи крачки пред юзба-
шията122 джелатин123, като че отиваше да изпълни един дълг, една неизбежна 
обязаност, един обред. Тъй умира българинът!“ (З. Стоянов, Записки. София, 
1892, т. III, с. 262).

 39 С. 92. Теофил Бойков, от с. Калугерово, след обявяване на въстанието в Коприв-
щица, потегля с четата на Г. Бенковски да дига на оръжие съседните села. Той 
бил заедно с Гено Теллията, от Церово, главатар на еледжикските въстаници 
– в оная местност в Средна гора от южната ѝ страна, над р. Тополница, която 
прислонила доста буйни глави (срв. 3. Стоянов, Записки. Русе, 1888, т. II, с. 107).

 40 С. 118. Ясъ-курия (сега Равногор, Пещерско), чисто българско село, на около 
20 километра от с. Батак, 1300 метра над морското равнище, „състояще се от 
планинци и юначни хора, които боравеха с оръжие“. През събитията на 1876 г. 
то било изгорено (Д. Юруков, Спомени от политическия живот на България. 
София, 1932, с. 28, 59). Какво е участието на К. Величков в Ясъ-курийското 
революционно дело? На тоя въпрос ни дава отговор неговият зет, Д. Юруков. 
На 1. април 1876 год. в Пазарджик получават писмо от Бенковски – до 1 май 
всичко да бъде готово, революционните комитети да се преустроят във воен-
ни съвети, въстаниците да се организират на военни начала. Пазарджишкият 
революционен комитет провежда в изпълнение тая заповед: „Ние с Величкова 
решихме да отидем в Брацигово и на 5. април заминахме. Още същата вечер 
направихме събрание. На 7. април Величков и аз, придружени от Щерю Бъчва-
ров, също член на Военния съвет, заминахме за село Ясъ-курия. Аз трябваше 
да отида още и в Чанакчиево (Розово), а Величков в с. Радилово. Пристигнахме 
в Ясъ-курия и бяхме радушно приети. Направихме събрание в къщата на поп 
Ангел Сандъкчиева. Военният съвет положи клетва. През деня обиколихме 
околностите и вечерта се върнахме в Брацигово. На 9. април Величков, заед-
но с Ангел Мижорков, замина за с. Радилово, а аз отидох в с. Чанакчиево. На 
10. април се завърнаха в Брацигово Величков и Мижорков, и всички други 
пратеници по селата. Вечерта имаше събрание, в което всички дадоха отчет 
за извършената работа и добитите впечатления. Стана явно пак, че навсякъде 
духът и въодушевлението бяха отлични, но че липсват оръжия и муниции. 
На 11. април сутринта с Величкова тръгнахме за Пазарджик. Тук, после обяд, 
Военният съвет направи събрание, в което всички присъствуващи докладваха 

  122 юзбашия (от тур.) – стотник (бел. ред.).
  123 джелатин (от тур.) – палач (бел. ред.).
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за дейностите си. Констатира се и тук, че навсякъде духът и настроението са 
отлични, но въоръжението е недостатъчно“ (вж. Спомени от политическия 
живот на България. София, 1932, с. 27–30).

 41 С. 78. П.  Бобеков (1851–1877), родом от Панагюрище, един от видните дейци в 
Априлското въстание. Учи се в Цариград, в медицинското училище. Слабото му 
здраве не му дало възможност да го завърши. Настанил се учител в родния си 
град. Добър приятел на Величкова още от Цариград (срв. Д. Юруков, Спомени 
от политическия живот на България. София, 1932, с. 31). Редактор на първия 
български всекидневник – „Всекидневен новинар“, 1877.

 42 С. 79. Сцила  и  Харибда. Според гръцката митология, Сцила била дъщеря на 
Низос, цар на Мегара, която била хвърлена в морето от Минос, покорител на 
Мегара. Според друго сказание, Сцила била хубава морска нимфа, превърната 
после, поради ревността от страна на Хера, Амфитрита или Цирцея, в чудовищ-
но същество. Според Омировата „Одисея“, Сцила е представена като страшно 
морско чудовище с десет глави и дванадесет крака. Когато Одисей минавал 
покрай нея със своя кораб, тя погълнала шестима от неговите другари. Няма 
съмнение, че тя е олицетворение на морски водовъртеж. – Харибда, според 
преданията, била дъщеря на Посейдона и Геа. И тя била морско чудовище, 
живяло насреща Сцила. Олицетворява силно и опасно морско течение. Според 
по-късните издирвания, Сцила се намирала в Сицилийския пролив, откъм 
Италия. Харибда пък, е разположена срещу Сцила. Да минеш между Сцила и 
Харибда, значи да преплуваш благополучно край две опасни морски чудовища, 
край опасни водовъртежи.

 43 С. 83. Старо Ново село (сега Старосел, Пловдивско) е влизало в Четвъртия 
(Панагюрски) революционен окръг. Във всеки пункт на тоя окръг е трябвало 
да отиде по един от апостолите. Така, Бенковски е трябвало да остане в Пана-
гюрище; Волов – да отиде в Клисура; Икономов – в Старо Ново село; Каблеш-
ков – в Копривщица, Захарий Стоянов – в Карлово. Всеки от тия апостоли е 
бил длъжен да обяви въстанието на 1. май.

 44 С. 86. Ж р е б и ш к о, село близо до Брацигово. Взело живо участие в Априлското 
въстание. В Брацигово потърсило прибежище през време на башибозушките 
свирепства.

 45 С. 120. Даниил  С.  Юруков (1852–1926), роден в Брацигово, поминал се в Со-
фия, зет на К. Величкова, участник в Априлското въстание, лежал в Одринския 
затвор (от 5. май до 31. юли 1876 г.), висш държавен чиновник, журналист и 
публицист. В 1867 г. завършва в Пловдив петокласното училище на Йоаким 
Груева, виден наш педагог и книжовник. Той е един от видните съученици на д-р 
К. Стоилов, Ив. Ст. Гешев, Тодор Каблешков и др. През Априлското въстание 
той е бил представител на Брацигово като въстаническо средище. Затова бива 
и затворен. След като минава бурята на 1876 г., той се оженва за най-голяма-
та сестра на Величкова, Теофани. След Освобождението работи в Източна 
Румелия като съдия, адвокат, член на Постоянния комитет в Пловдив. Реда-
ктирал е вестниците „Народен глас“, „Свободна дума“, „Мир“. По-късно, след 
Съединението, е бивал народен представител, пловдивски кмет (1895–1896), 
български търговски консул в Скопие и Серес (1901–1903). Издал е в София 
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занимливи и ценни спомени, брошури на политически и исторически теми, 
като „Злото и цярът“, 1900, 1922; „Размишления върху произхода на българите“, 
1926; „Брацигово“, 1931; „Спомени из политическия живот на България“, 1932; 
„Константин Величков“, 1933. Неговата дъщеря, София Д. Юрукова, основа 
хубава библиотека „Мозайка от знаменити съвременни романи“, която и днес 
продължава да излиза под грижите и уредничеството на брата ѝ Георги Д. 
Юруков.

 46 С. 120. Щерю  Бъчваров, от Брацигово, търговец на розово масло, член на 
Брациговския военен съвет (по-рано революционен комитет). Заедно с Ве-
личкова и Юрукова, заминава на 7. април 1876 г. за Ясъ-курия – Равногор 
(срв. Д. Юруков, Спомени от политическия живот на България. София, 1932, 
с. 28). Заедно с В. Петлешков Щерю Хр. Бъчваров развил жива революционна 
дейност в Брациговския край.

 47 С. 122. Поп Ангел  Сандъкчиев, от Ясъ-курия. Когато Величков и Юруков 
пристигат в селото, те устройват събрание, в изпълнение предписанията на 
Г. Бенковски, в неговия дом. Същият подлага под клетва Военния съвет (Ре-
волюционния комитет) (срв. Д. Юруков, Спомени от политическия живот на 
България. София, 1932, с. 28).

 48 С. 130. Мидхад паша (1822–1884), турски висок сановник124, политик, държавен 
мъж, свързал името си с българските революционни борби. Бил е управител на 
Дунавския вилает, в Русе, после в Ниш, Скопие и Призрен. При Абдул Хамида 
става велик везир. Бил е и управител на Сирия. След убийството на султан 
Абдул Азиса, бил заточен в Таиф, Арабия, гдето и умира.
Мидхад паша е бил умен, енергичен и просветен турски управник. Бил е с 
напредничави възгледи. Голям турски патриот. Взел живо участие във всич-
ки реформени предприятия125. През негово време се учредяват земеделските 
каси, които са основата на днешната наша Земеделска банка. И днес още се 
сочат останки у нас по Северна България, свързани с неговото име. Бил е оба-
че голям враг на българските бунтари от края на 60-е години от миналия век. 
Затова в техните издания неведнъж е бивал предмет и на остри нападки.

 49 С. 134. Васил Петлешков  (1845–1876), от Брацигово, революционен деятел, 
участвувал в събранието на Оборище. Един смел и храбър българин, който 
проявил нечувана доблест и гордо презрение към смъртта. Захарий Стоянов 
така предава неговата мъченическа смърт: 
„Твърде трагическа е била смъртта на Васил Петлешков, брациговския пред-
ставител в събранието на Оборище, станало на 15. април… Неговата патрио-
тическа душа, която преди един-два деня е хвръкнала по небесата и е кроила 
различни планове, не е можала така лесно да се помири с горчивото положе-
ние. Унижение е било за храбрия Петлешкова, който преди малко се бил клел 
под българското знаме за вярност и постоянство и в преследване на турчина, 
сега, след няколко часа да преклони буйна глава пред душманина126 и да каже: 

  124 сановник (остар.) – висш държавен служител (бел. ред.).
  125 предприятие (остар. книж.) – начинание (бел. ред.).
  126 душманин (от тур.) – враг (бел. ред.).
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„Аз съм смирена рая127 – простете ме“. Не беше Петлешков от тоя род мало-
душни хорица, не беше той патриот за мода и ето защо е бил отложил за някол-
ко деня или часа своето окончателно предаване… Мъченикът Петлешков бил 
турен от солдатите128 между два огньове, и тук предал Богу дух, в големи мъки 
и изтезания; той изгорял на два разпалени огньове, като същински христи-
янски мъченик, но не за вяра и кръст, а за свобода и право… Защо, братко, не 
си бил роден преди двеста или поне стотина години! Ако твоята мъченическа 
смърт, каквато не е изпитал нито преподобний Симеон, нито Мария Египтян-
ка, беше се случила в тия блажени времена, когато глупостта е била Божествено 
вдъхновение, а отричането от своите човешки достойнства – подвиг, ти би бил 
пръв между светците и вместо скромното пречупено дървено кръстче, което 
украсява днес обраслия ти в бурен гроб, навярно щеше да се белее разкошен 
манастир, с черни калугери“ (Записки. София, 1892, т. 111, с 303).
Друг участник, макар и не толкова деен, в Брациговското въстание пише: 
„От всички брациговци, без съмнение, най-много мъжество и презрение към 
смъртта бе проявил Васил Петлешков. За него се говореше с някакво особено 
благоговение и всички съжаляваха за смъртта на този голям патриот. На 6. 
май било предадено оръжието, а на 18. май пристигнал от Пазарджик един 
табор129 войска и трима от нашите заложници. Той обявил, че има сведения за 
скрито оръжие и че ще го търси. Поискал да му се предаде и Васил Петлешков, 
който се криел тогава, иначе щял да изгори селото.
Набрали се и башибозуци от околните села и войската почнала да тършува из 
къщите, за да търси Петлешкова и скритото оръжие. Оръжие не намерили, 
но вместо Петлешкова хванали Георги Търпоманов, който бил стотник във 
време на въстанието. Петлешков не знаял за станалото, но щом се научил, за 
да спаси селото, сам се предал. И двамата ги извели край селото и наклали два 
огъня. Петлешкова поставили между двата огъня, а Търпоманова накарали да 
си копае сам гроба. Двамата ги пазили войници с щикове. Петлешкова изпит-
вали да изкаже кои са били другарите му, а той отговарял само:
– Нямам другари, сам бях.
Напразно го заплашвал полковникът, напразно го пържил на огъня. Петлеш-
ков знаел защо130 умира и не искал да покаже слабост. Когато почнал да прими-
ра, полковникът заповядал да промушат него и другаря му с щиковете си“ (Д. 
Юруков, Спомени от политическия живот на България. София, 1932, с. 58–59).

 50 С. 137. Вароша, квартал в Пазарджик.
 51 С. 137. Иван Соколов, Величков другар, депутат на Оборище, представител 

на Пазарджишкия революционен комитет в Панагюрище. Още като ученик 
в Белград участвал в Легията на Раковски, 1862 г. Минавал за познавач на во-
енното изкуство, та затова бил повикан от Бенковски да се съвещава с него. 
След обявяването на въстанието в Панагюрище бил оставен за комендант на 
града (срв. Д. Юруков, Спомени от политическия живот на България. София, 

  127 рая (от тур.) – немюсюлманското население на Османската империя (бел. ред.).
  128 солдат (итал. през рус. остар.) – войник (бел. ред.).
  129 табор (от тур. остар.) – военно подразделение (бел. ред.).
  130 защо (остар. диал.) – че (бел. ред.).
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1932, с. 30). Обявил се решително и смело против исканията на Г. Бенковски 
да му се даде пълномощно да действува, както намери за добре. „Българският 
народ ламти да се освободи от един тиранин, а ще налети на друг“, казал той 
на Оборище (срв. Захарий Стоянов, Записки. София, 1894, т. I, с. 491).

 52 С. 140. Нова махала, българско село, на 3 1/2 часа от Стара Загора. Влязло в 
историята на българските революционни борби със Старозагорското въста-
ние през 1875 г., свършило се „без да замирише на барут“ (за това въстание вж. 
Захарий Стоянов, Записки. Пловдив, 1884, т. I, гл. I.).

 53 С. 144. Поп Георги Тилев, преди да приеме свещеническо звание, около 1869 г., 
бил в Пловдив тютюнджия – като съдружник на Недко Тютюнджията, поминал 
се в 1865 г. Тоя Недко бил разпален родолюбец (срв. Д. Юруков, Спомени от 
политическия живот на България. София, 1932, с. 14). Поп Тилев дава „Горски 
пътник“ от Раковски на Д. Юрукова. „Съществуването на тая книга“, пише 
Юруков, „ми беше известно още в Пловдив и аз копнеех за нея. Занесох я в 
Брацигово и съобщих за това на Васил Петлешкова. От страх да не ни хванат 
с нея, излизахме да я четем вън от селото. Възхищението ни нямаше граници. 
Четохме я, препрочитахме и пак четяхме… Разговорите ни се въртяха все около 
въстанието на народа и освобождението му“ (Спомени, с. 15). По-късно, през 
1871 г., поп Тилев запознава Юрукова с други видни българи, посветени на 
революционното дело. Бива назначен от Панарет Пловдивски през 1873 г. за 
архиерейски наместник в Пазарджик за обща радост на населението. Защото 
се вярвало, че ще ръководи успешно училищните работи и че ще съчувствува 
на борбата за освобождение. „Той беше млад, представителен, имаше дар 
слово и здрав ум. В скоро време той събра всичко интелигентно около себе си 
и спечели доверието на всички“ (Д. Юруков, Спомени. София, 1932, с. 18).

 54 С. 145. Сократ (468/470–399/400), елински философ. Баща му бил скулптор, 
а майка му интелигентна и разумна жена. Искрен и смел, мъдър и дълбок, 
Сократ не скривал от страх своята мисъл. Мнозина негови съвременници не 
го разбирали правилно. Слагали го на една линия със софистите. Дори и един 
Аристофан си позволява да го осмива в своята комедия „Облаци“. Враговете 
му го обвинили, че не мисли добре за религията и държавата, че развращава 
младежта, смущава обществото със своите идеи. Бил изправен пред съд. Сократ 
не бил разбран, бил осъден на смърт. Изпива отровата твърдо и спокойно. 
Платон написал след това три диалога, в които дава истинския образ на своя 
учител – „Апология“, „Критон“ и „Федон“. Мястото и значението на Сократа 
в историята на философската мисъл са ясно определени. Едно име, символ на 
честна и мъдра мисъл, на благороден дух, на героична смърт.

 55 С. 145. Аристофан (445–386), елински писател, най-големият старогръцки ко-
мик. Роден в Атина. Написал е 44 комедии, не всички обаче запазени. Повечето 
от тях са познати по откъслеци и наименования. Най-известните му комедии 
са: „Ахарняни“, 425; „Лизистрата“, 411; „Облаци“, 423; „Мир“, 421; „Жаби“, 405; 
„Женско събрание“, 392; „Богатство“, 388, и др. Най-хубава негова комедия ос-
тава „Облаци“, насочена срещу софистите, като взема за техен образ смирения 
философ Сократ, погрешно, разбира се. Аристофан отразява древногръцкия 
обществен живот с всичките му недостатъци и пороци, противоречия и тре-
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воги. Писател с живо социално чувство, с тънко наблюдение и блестящ хумор, 
той дава комични и сатирични изображения, силни и внушителни, които и 
днес вълнуват и затрогват. Затова той е колкото стар, толкова и съвременен. 
На български е превеждан от Ал. Балабанов. 

 56 К. Величков в своя очерк върху гръцката литература отделя значително място 
върху творчеството на Аристофана (срв. Чуждестранни литератури, под ред. 
на Ив. Вазов. София, s. а., 143–149).

 57 С. 150. Шарл Пол  де Кок (1794–1871), френски писател, романист и драматург, 
добил голяма известност както в родината си, така и в чужбина. Банкерски 
син, сам работил в банка, той се предава рано на литературна дейност, вместо 
на финансова. Плодовит, той не търси задълбочаване, нито пък изискана сти-
лизация. За него е бил по-важен сюжетът, занимливостта на фабулата, лицата 
и събитията, които изобразява и рисува. В драматическото си творчество се 
движи в кръга на леката драма, мелодрамата, водевила, пантомимата и пр. 
Романите му се ползували с по-голяма читателска благосклонност. Написал 
между другото: „L̕enfant de ma femme“, 1813; „Gustave le mauvais sujet“, 1821; 
„Monsieur Dupont“, 1824; „Un bal dans le grand monde“, 1845 и др.

 58 Пол де Кок не е оставил у нас по-значителни следи.
 59 С. 150. Димитър Бояджиев, организатор на Сливенското въстание. Лежал в 

затвора в Одрин, сетне развил оживена политическа дейност в Пловдив, Из-
точна Румелия.

 60 С. 158. Панайот Волов (1847–1876), роден в Шумен, учил в Николаевската 
гимназия, Русия. След това бил учител в родния си град. Отдал се с всичкия 
жар на душата си на въстаническото дело. Член на Гюргевския революционен 
комитет. Бил апостол на Централния революционен комитет в Букурещ. След 
потушаването на Априлското въстание, преследван от турците в Балкана, 
загинал трагически – удавил се в р. Янтра.

 61 С 164. Хасан паша, потушител на Априлското въстание бил в Пазарджик. Той 
бил изпратен, след потушаването на въстанието в Панагюрище и Перущица, 
да угаси огъня в Брацигово, заедно с Али бей от Перущица. Хасан паша не 
проявил жестокости, не разрушил Брацигово. Обградили с войска селото, за 
да го запази от башибозушки опустошения. По-късно обаче Брацигово било 
изоставено на башибозушките изстъпления. На 8. януари 1878 г. в Брацигово 
влиза един руски взвод, посрещнат с небивало въодушевение от населението.

 62 С. 164. Чанакчиево (сега Розово), село недалече от Брацигово и Пещера. И то 
взема участие в Априлското въстание през 1876 г.
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  131 претърс (рядко) – претърсване (бел. ред.).
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Родина: Списание за българска историческа култура,                                              
г. I, 1938, кн. 1, с. 3–4.

КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ1

Известно е, че науката може да изпълни тогава своето велико пред-
назначение, когато нейните придобивки и завоевания не остават из-

ключително достояние само на ограничен кръг люде. Нашето желание 
е истините, знанията, подбудите, които ще разкриваме в страниците на 
„Родина“, да проникнат, колкото е възможно, дълбоко в различни среди 
на нашия народ. Знаейки, че той е жаден за просвета, за по-висока об-
разованост, за права2 дума, ще се стремим, като държим на съответното 
научно равнище, да изнасяме въпроси, които представят по-широк ин-
терес. Изобщо ще искаме да бъдем близо до българския народ и да му 
служим, колкото ни позволяват силите и обстоятелствата3.  

Задачата, която си поставяме чрез „Родина“, е ясно определена. Чрез 
това списание ще ратуваме за българска историческа, за българска на-
ционална култура. Подтиква и напътствува ни съзнанието, че здрава 
народностна култура, сложена на историческа основа, е повече от не-
обходима на нашия народ. А малцина ще отрекат, че ние малко позна-
ваме собствената си родина, че отсъствието на по-дълбока историческа 
култура е съществен недостатък на българското общество, че нямаме 
чувство за историческа традиция и малко промисляме своите истори-

  1 Уводна статия към бр. 1 на сп. „Родина”, в която се формулират основните задачи и цели на 
новото списание, като се заявява, че ще „ратуваме за българска историческа, за българска 
национална култура”. В този кратък текст се очертават основите на стремежа списанието 
да представя действителността през „културно-исторично осветление”, като изработи 
„културно-философски мироглед в свързка с историята”. Такова обединяване на култура и 
история като равнодействащо условие за укрепване на националното съзнание е модерен 
за времето подход, който доближава идеите на Йоцов към позициите на днешната наука 
за културно-историческата ситуация от 30-те години на ХХ век (бел. ред.).

  2 прав (прен.) – справедлив, правилен (бел. ред.).
  3 Йоцов неслучайно подчертава още в обръщението си към читателите на новосъздаде-

ното списание разбирането си за смисъла на самите научни занимания – прецизност, 
но не самоцелна елитарност, достъпност на изказа и събуждане на интерес у публиката 
към историческото знание – което води към автентично себепознание (бел. ред.).
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чески съдбини. Ако имахме смисъл4 за историчното, ако нашата история 
беше се вляла в кръвта ни, кой знае дали ония, които времето, дарбата 
или случайността бяха поставили на ръководни места в нашата държава, 
биха направили нашия народ мъченик на кървава трагедия. Затова ние 
се вдъхновяваме от мисълта, че само онзи може искрено и дълбоко да 
обича отечеството си, който го познава добре. Само онзи може да бъде 
негов кормчия, който има исторически поглед за нещата и събитията. А 
да искаш да познаваш пътя на своя народ и съдбините на своята земя в 
неспирния ход на вековете, това означава, че се стремиш към истински 
творчески и смислен национализъм5.

Като си поставя тая основна задача, „Родина“ не ще дава само знания 
из областта на българската история и археология, на културната и лите-
ратурна история, на българския бит, език и фолклор, на българското из-
куство. Ние ще се опитаме да засегнем, доколкото това е възможно и не-
обходимо, всички ония изпъкващи въпроси на световната култура, които 
имат известно отношение или значение за нашата страна, като ги слагаме 
в историческа перспектива. Затова няма да се ограничаваме само с теми 
и проблеми изключително български. Да не се забравя, че нашето оте-
чество е дял от Европа, от света, че то не може да се задоволява само със 
своето, да живее в строга културна усамотеност. Ясно е, че ние няма да се 
занимаваме с миналото заради самото минало, а ще имаме пред погледа 
си и сегашното. Не можем да останем чужди на нашата съвременност, да 
не поискаме да я видим в културноисторично осветление6. Стара е мисъл-
та, че сегашното може да се разбере посредством миналото.

Ние не ще целим само обикновени исторически знания. Необходимо е 
да се задълбочи и просветли народностното съзнание на българина, да се 

  4 смисъл (остар.) – съзнание (бел. ред.).
  5 Представата за реалните трудности пред списанието, която Йоцов има, говори за не-

говата собствена културна зрялост като учен и просветен деец едновременно. Тези две 
роли той иска да обедини, защото е напълно наясно, че от една страна, историческата 
наука се развива, но от друга страна, резултатите ѝ не достигат до широката публика. 
Следователно, нужен е своеобразен мост между науката и публиката, един вид да се 
изгради „смисъл за историчното“ и списанието се стреми именно към такава цел. 

  „Творчески смислен национализъм“ във вижданията на Б. Йоцов означава зряла пред-
става на народа за себе си, за потенциала на собствените си възможности, както и за 
онези свои склонности, които биха имали негативно отражение върху подреждането 
на реалността, т.е. върху живота на нацията. Какъвто е примерът, даден от Йоцов, с 
политиците от времето на Балканските войни и националните катастрофи. Българите 
са ги допуснали да подреждат съдбата им, да проиграят военните им победи. Под на-
ционализъм Йоцов не разбира празното тупане в гърдите „българи юнаци“. Той иска 
чрез списание „Родина“ да провокира едно балансирано и стабилно усещане у българите 
за собствените им качества – и чрез история, и чрез примери от непосредственото им 
битие. Именно „такъв истински творчески и смислен национализъм“ Б. Йоцов вижда 
като актуална необходимост през 30-те г. на ХХ век (бел. ред.).

  6 осветление (прен.) – начин на разбиране, светлина (бел. ред.).
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изработи у него културно-философски мироглед в свръзка7 с историята, 
с историческия опит на нацията, да му се внуши възвишена представа 
за народна гордост и национално достойнство, да се подигне и укрепи 
неговото самочувствие, да се създаде у него нестихващ устремен дух и не-
отслабваща нравствена воля, които издигат вечни крепости срещу прис-
тъпите на вражи сили и дават образ на всеки народ. Налага се възпитание 
на нашия народ в посока философско-исторична и нравствено-героич-
на. Възпитание, което издига българския народ пред собствения му взор, 
което разкрива всички негови духовни ценности, закръглява и затвърдя-
ва неговия характер, което го задължава да търси и намира, да оценява 
и уважава хората на българския дух, заставя го да чувствува своето ве-
личие в делата и подвизите на най-достойните свои синове, да не спира 
своя напор8 към расово оформление, към вътрешно усъвършенствуване 
и възвисяване, да не престава да се бори в стремежа си да стане велик, ма-
кар да вижда, че по численост е малък. Възпитание, което, не забравяйки 
миналото, чертае изгледи за светло и честито бъдеще, буди плодотворен 
оптимизъм, поставя идеали с оглед на времето и дава крила на жизнената 
енергия. Защото народ, който иска да бъде господар на своите съдбини, 
не бива да бъде изненадван от събитията, трябва да бъде подготвян за 
тях, та когото историята го призове да изпълни нейните повели, да за-
стане на своя пост, като бъде смел и решителен, спокоен и твърд. А бъл-
гарският народ не е завършил своя път, не е казал в историята още своята 
последна дума.

Ние не се мамим, че не ще срещнем трудности при изпълнението на 
нашата програма. Само съзнанието, че изпълняваме свой неотменим 
дълг, ни дава основание да вярваме, че ще ги превъзмогнем. Така, както 
е замислено, списанието ще бъде опит да се провери културната зрялост 
както на сътрудниците му, така и на неговите читатели. Значи делото, 
което предприемаме, ще строим с общи усилия, водени от желанието да 
допринесем със скромните си средства за осъществяването на един все-
български копнеж – да видим своята родина чиста и светла, духом мо-
гъща и велика, делом9 горда и славна. Своя истински живот списанието 
ще започне, когато стане знаме на всички ония, които милеят и мислят, 
просветени културно-исторично, възвисени нравствено-политично, за 
своята земя и за своя народ.

  7 в свръзка (остар.) – във връзка (бел. ред.).
  8 напор (остар. рядко) – натиск (бел. ред.).
  9 делом (остар. книж.) – на дело, в действителност (бел. ред.).



102

Родина: Списание за българска историческа култура,                                              
г. I, 1938, кн. 1, с. 216–220.

„ВИХРУШКА“ – РАЗКАЗИ И ЛЕГЕНДИ                                       
ОТ АНГЕЛ ИВАНОВ КАРАЛИЙЧЕВ1

Един от тия, които влизат в литературния живот след Световната вой-
на2 и дават образ на днешната българска художествена мисъл, е и Ан-

гел Каралийчев. Едно име, което се посреща с хубаво чувство и от кри-
тика, и от писателски свят. Защото Каралийчев се наложи като един от 
най-добрите наши млади разказвачи. И защото застана на линия, която е 
набелязана в нашата литература от П. Ю. Тодорова, Елин Пелина, Йордан 
Йовкова. Линия, която се изтъква с единство и трайност на една тематика, 
с едно основно отношение към нашата селска действителност. Въпреки 
индивидуалните отличия, тия писатели се обединяват по своя творчески 
поглед към един свят, толкова характерен за нашата земя. Това са люде 
на словото, които чрез средствата на поетическа идеализация претворя-
ват българската действителност, като разкриват поезията на българското 
село. Техният поетически реализъм има дълбока лирическа подкладка. 
Неслучайно всички са прибягвали към лирическия израз. И на всички не 
е чужда и далечна народната песен, макар че не всички еднакво я чувству-
ват и използуват като материал за творческо възсъздаване. Разбира се, и 
степента на поетическата идеализация у тия писатели не е равномерна 
и равноценна, както и проявената мощ на художественото изображение. 
Всеки от тях има свой образ и свой личен стил.

Каралийчев, даровит и плодовит, бележи от години наред своя твор-
чески път. Не с едно творение той се бори за своето място в нашата лите-
ратура. И последната му книга „Вихрушка“ изтъква подхванатата от него 

  1 Отзивът на Б. Йоцов излиза в рубрика „Книжовни оценки“. Представяйки новата книга 
на А. Каралийчев, той го нарича „един от най-добрите наши разказвачи“. Но в сравнение 
с Елин Пелин и Й. Йовков, Каралийчев не търси трагичното в живота, а се прекланя 
пред човешкото в делничния живот. Йоцов вижда у него „един непринуден нравствен 
дух“, който „окриля сърцето и въображението“ с един поетически поглед към света, с 
образно мислене и с чувство за ритъм на фразата (бел. ред.).

  2 Световната война – Първата световна война (бел. ред.).
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посока на изображение на българската действителност. Така погледнато, 
деветнадесетте разказа от „Вихрушка“ нито изненадват, нито променят 
познатия вече писателски образ на Каралийчева. Затова пък те затвър-
дяват едно развитие, една позиция, една творческа метода. Тъкмо в това 
неизненадващо устремение3 в творческите усилия на Каралийчева се крие 
и една радост – писателят остава верен на своя стил, на своята приро-
да, не търси лесен външен успех, следва една духовна зрялост и мъдрост, 
които са толкова необходими за оня, който иска да каже нещо на своето 
време. Трябва да се изтъкне и друго: „Вихрушка“ е сборник от разкази и 
легенди, това не е книга с вътрешно единство, сюжетно и идейно. Мнози-
на у нас забравят, че и книгата иска да има свой строго изявен лик, дори 
и тогава, когато тоя лик се изгражда чрез отделни малки творения. Сам 
Каралийчев е чувствувал това, та е поделил книгата си на разкази и леген-
ди. Когато разказите биха могли да образуват свой свят в отделна книга. 
Както и легендите. И едните, и другите, са обединени поне от личността 
на автора, от еднаквия поетически стил и тон на изложение. Последната 
по място в сборника работа – „В родния кът“ – дори не е разказ, а пъ-
тописен спомен. Надсловът на книгата е случайно сложен – по името на 
разказа „Вихрушка“. А всъщност много малко вихър има в тая книга: в нея 
има повече спокойствие, тишина и мъдрост. При това не всички творения 
във „Вихрушка“ са равни по стойност и значение. Най-хубави са: „Вих-
рушка“, „Сватбата на Момчила“, „Старият орел“, „Каменното момиче“ и 
„Цамблак в Търново“. Най-слаби са: „Черната порязаница“, „Братя“, „Тре-
петлика“, „Адмирал Болтоглу“ и „Жертва“. Необходимо е да се отбележи, 
че разказите изобщо са по-хубави и по-ценни от легендите. И обяснимо 
защо: първите имат непосредствен източник на вдъхновение – селския 
свят, от който е излязъл и Каралийчев; вторите имат книжно внушение, не 
изхождат от конкретна основа, не са градени върху прякото впечатление 
и наблюдение.

Каква стойност има всеки един разказ, всяка една легенда? „Вихрушка“ 
пленява с бегло очертания, но крайно занимливия образ на дядо Вълчана. 
Отправната точка на разказа обаче е погрешна. Манастирът, манастир-
ските пазачи и манастирският игумен, тъй както са представени и изо-
бразени, стоят откъснати от сюжета и не са в психологична и нравстве-
на връзка с главния образ в разказа. „Сватбата на Момчила“ е мощна в 
постройката си, в образите, настроението, вътрешния ритъм. Разказът 
може правилно да бъде разбран и оценен от ония, които знаят неговата 
битова основа – сватбените песни и обичаи, макар че авторът е насочил 
своето внимание на художник в друга посока. „Старият орел“ се налага 
със своята простота, ритмичност и образност. Същите слова биха могли 

  3 устремение (рядко) – стремеж (бел. ред.).
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да се отнесат и към „Каменното момиче“. Народният баладен мотив не е 
добре подхванат и разработен. Ценен е образът, макар и не нов за нашата 
разказна литература, на главното лице. „Черната порязаница“, „Сеитба“ и 
„Братя“ страдат от излишна ревност да се изтъкне една теза. Тематически 
не са нови. Извикват образи и тенденции от други наши писатели. При 
това, в постройката си са доста несигурни. Психологическата основа не 
убеждава. Сравнително по-сполучлив е разказът „Сеитба“. „Господ си знае 
работата“ и „Поточето пресъхна“ са интересни като опити за хумористич-
но изображение. Хубави са фигурите в тях, отделни сцени и положения, 
общият човешки тон на изложение. Най-хубавата работа от легендите е 
„Цамблак в Търново“. Постройка, образи и картини, ритъм и стил, тон 
и евокация4 образуват цялостно единство. Всички останали творения от 
легендарен характер са слаби в композиция, в изображение, в тълкува-
не на миналото, макар че имат свеж поетически стил, интересни фигури, 
лирическо настроение, български дух. „Меко и топло крило“ е забавна 
поетична игра. „В родния кът“ е прекрасен пътопис – по настроение и 
чувство, по краски и линии.

Погледът на Каралийчева към сегашно и минало е във висша степен по-
етически. Тоя поглед разкрива така света, че ние го възприемаме в негова-
та жизнена и вечна красота. В подбора на сюжетите, както и в обработката 
им, той никога не е суров реалист. Художественият реализъм, с лирич-
но-романтична подкладка, с жизнен личен нерв, с богата одухотвореност, 
е основната насока на неговата творческа мисъл. Каралийчев зависи из-
вънредно много от непосредните си впечатления. Той живо реагира на 
предметния свят, възприема бърже и нервно, като подчинява възприето-
то на своя вътрешен взор. Затова той не е съзерцателен, а динамичен. Той 
не подлага на предвзета идейна относба5 българската действителност. По-
следната му се налага със своята изключителност, своеобразност. Не тър-
си онова, което е трагично. Тежките конфликти, дълбоките нравствени и 
обществени противоречия убягват от неговото наблюдение. Идилично-
то, в най-общ смисъл на думата, когато се отнася до днешната българска 
действителност, като съществено и характерно за селския живот, го мами 
и привлича. При това – и оная красота, външна и вътрешна, която издига 
високо човека като земно същество. Не е случайно, че Каралийчев търси 
и в историчното тая красота, която обезсмъртява, която оставя след себе 
си хубав спомен, буди признание, преклонение, обич. Един непринуден 
нравствен дух окриля сърцето и въображението му. Изключителното, 
особеното той го намира в най-малкото, най-обикновеното, най-всеки-
дневното. И може би като никой от нашите разказвачи, Каралийчев не 

  4 евокация – възбуждане, пресъздаване [на чувства, настроения] (бел. ред.).
  5 относба (остар.) – отношение (бел. ред.).
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дава, а внушава мистиката на реалността. Традицията и битът, не като 
предмет на пряко наблюдение и изображение, не като външен декор, а 
като втора природа на българина – ето това е, което придава особена но-
вост, интимност и топлота на неговия разказ.

Вижте погледа на Каралийчева върху българина. Той търси човека у 
него, търси, намира и изобразява човешкото у него, тъй както се проявява 
в делничния живот. Тая топла човечност, която примирява противоречи-
ята, изглажда вътрешни и външни борби, придава на нашия живот нрав-
ствен ореол. Без реторика, без поза, без повишен тон, без преднамере-
ност се разкриват добродетели, чиято дейна сила дава удовлетворение на 
всяка по-строга съвест. Неслучайно у човека побеждава добрата воля. И 
ненапразно всяко престъпление получава своето възмездие. Отношения-
та между хората са сложени на дълбока нравствена основа. Дори и тогава, 
когато тия хора са из низините на народа. Ето дядо Вълчан, понесъл гордо 
своята мъка, затворил се в пазвата на планината, подстрешил6 се с един 
вълк, не може да си прости, че той, убивайки поради чуждо внушение и 
лично несъобразяване своя другар, излиза от него по-голям звяр. Или 
Момчил, който в любовта си към Бойка, намира сили в душата си през 
брачната нощ да ѝ прости извършения от нея грях – заявява на всички 
сватбари, че той е оня, който пръв е посегнал на нея. Или дядо Цвятко Мо-
леца, който търси разковничето из тучните поляни, мечтае за голямото, 
заровено в земята имане, за да може да го раздаде после на безимотни и 
сиромаси. Или Дончо Буболечката, по-скоро – Божата кравичка, комуто 
толкова малко е потребно, за да се чувствува честит и доволен от света. А 
в съдбата на Петра Деляна, който постъпва нечовешки със своя против-
ник Тихомира, няма ли възмездие за поруганата човечност, чистата до-
брота? Слънчевият удар, Божията стрела, върху един от синовете на хана 
Исбул, не е ли наказание заради гаврата и насилието над чуждата вяра? А 
отмъщението, което пронизва със своя тайнствен удар Ахмед ага в „Жерт-
ва“ – и то не е ли наказание заради едно с нищо неоправдано злодейство? 
Григорий Цамблак, адмирал Балтоглу, Василий Врач, майстор Манол, тия 
славни българи, пленяват в изображението на Каралийчева преди всичко 
със своята високонравствена, възвишена, героична човечност. Гурко се 
нравствено преражда от проявената пълна непринудена човечност към 
него – от родния му брат Никола. Дядо Стоил се налага над своя внук 
Бойчо с искрената си доброта, със стоическото си примирение, с гордото 
си съзнание, че съдбата му е свързана с неговата нива, с един къс земя, 
завещан му от деди и прадеди. Изобщо Каралийчев разкрива в най-светли 
черти образа на българина. Чрез него чувствувате моралната дълбочина 

  6 подстреша (сръб.) – таванско помещение (глаг. форма – стоя под един покрив, под 
една една стряха) (бел. ред.).
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и духовната възвишеност на нашия народ. Читателят се издига в собстве-
ните си очи. Нравствената му природа е окрилена.

Не знаейки сложни материални и духовни противоречия, Каралийчев 
не познава и сложни психически състояния. Неговите герои лесно превъз-
могват вътрешни тревоги и затруднения. На тая душевна опростотворе-
ност отговаря и ритмичният ход на събитията: те не са заплетени, услож-
нени, не се движат от много лица. Една проста, но хубава произшествена7 
нишка, която не се обременява от излишни подробности и ненужни от-
клонения. Оттук и простотата в постройката, която не всякога е доста-
тъчно обмислена и архитектонично издържана. Затова над нея се налага 
по-упорита работа: тя разрешава в много случаи въпроса за жизнената 
стойност и художествената значимост на разказа и легендата. Каралий-
чев е бърз в повествувателния ход, леко и свободно минава от една тема 
на друга, когато се домогва до цялостно и здраво сюжетно построение. 
Но тъкмо в тая творческа бързина не успява да съвладее8 композиционно 
своето творение. Така можем да си обясним защо в своето творческо на-
прежение не устоява докрай. Обикновено крайните съставки на работата 
му нямат тежестта и силата на началните – те бележат упадък на духовна 
мощ. И с нищо не е оправдана тая неосмисленост на произведението като 
цяло, като се знае, че и без това по-стройната нито е величава по замисъл, 
нито е трудна по изпълнение. По-трайни грижи в тая посока биха били 
повече от необходими. Защото е скръбно да гледаш какво прекрасно пое-
тическо градиво се изпуска от ръката на майстора.

Едно от най-ценните качества на Каралийчева е неговият непринуден, 
литературно незаучен, похват на изложение. Той пленява с простота на 
тона, със сърдечната си топлота, с живия темп на повестуването. В него-
вото простодушие има толкова красота и благородство. Обърнете вни-
мание как той избягва статичните мотиви в своя разказ. Рядко срещаме 
описанието у него, към което притежава такава склонност Йордан Йов-
ков. Той не прави по-обстойни анализи на душевни състояния. Не раз-
съждава много върху едно или друго положение, още повече, когато му 
е чужда всякаква по-отвлечена проблематика. Не търси нарочно ефект-
ни сцени, нито пък обича да използува тайнствеността, загадъчността и 
недоизказаността като средство да поддържа напрегнато вниманието на 
читателя. Той дори не използува широко природата като декор на съби-
тия и състояния. В отношението си към природата той разкрива наивно 
анимистично съзнание. Всичко у нея е живо, няма никаква пропаст меж-
ду човек и природа, те се взаимно сливат. Външна предметност и вътреш-
на представност взаимно се поглъщат. И оттам у него тоя често срещан 

  7 произшествен (рядко) – събитиен (бел. ред.).
  8  съвладявам – овладявам (бел. ред.).
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паралелизъм между душевно и природно. Каралийчев не се поддава на 
философски внушения, не следва отвлечени теории. Той разкрива прос-
тото съзнание на народния певец. Диалогът у него е обикнат похват за 
живост, за движение. Той не е майстор на картината, а на образа. Широ-
ки, обхватни картини рядко се срещат. Понякога въображението му има 
по-широк размах – поетическите видения са пластични и внушителни.

Каралийчев е вълшебник в своя поетически стил. И най-силното, ос-
новно впечатление, което получавате от неговите разкази, това е поетиче-
ската му реч. И тя се налага със своята динамичност, образност и багро-
вост9. Той е наистина поет, с око на живописец. Той е свеж, изненадващ, 
примамващ. И което е най-важното, тук няма нищо уразумяно10, пред-
намерено, насилено. Образността за тях не е самоцел, а средство. При 
това – то е с мярка. Тя се проявява самородно, с известен художествен 
такт. Подвижността на фразата се постига чрез къси главни изречения, 
чрез употребата на много глаголи, багровостта – чрез епитети за зрител-
ни и слухови възприятия, образността – чрез сравнението, метафората, 
олицетворението. Най-често се среща у него сравнението. И материал за 
него взема от селския бит, от природата. И тук напомня Елин Пелина. Но 
е свой, не подражава. Някои сравнения дори често са взети от всекиднев-
ния речник на общежитието11, но са употребени в такива случаи, че се 
явяват освежени, с нов сякаш блясък. Много от тях бележат наивността 
на изразните средства в народната поезия. Свежият тон на изложението 
се подсиля и от поетическия речник на Каралийчева. Множество про-
винциализми и говорни особености съжителствуват законно с литера-
турните форми на израз. Множество думи са употребени не в тяхното 
точно значение. Те се явяват в разказа с нова отсянка в смисъла, дори 
понякога и с ново съдържание. Немалко думи изхождат и от българския 
селски бит. От особено значение е и ритъмът на фразата. Каралийчев има 
чувство за ритъм, свободно съчетава предложенията12, леко намира съ-
ответните форми. Колко той е близко до П. Ю. Тодорова и колко при това 
е далеч от него, главно по крилатия ритъм на своята реч. Често пъти Ка-
ралийчев чрез своя израз не дава точен образ на тоя или оня момент от 
външния свят, това, към което се стреми един добросъвестно школуван 
реалист. Той дава поетически образ, дава фраза, която подхожда повече-
то за лирическо стихотворение, отколкото за едно епическо произведе-
ние. Образното мислене на Каралийчева придава по-съвършена красота 
на разказа, макар често да отвлича вниманието повече върху стила, от-

  9 багровост (книж.) – цветност, окраска (бел. ред.).
  10 уразумявам (остар.) – осмислям (бел. ред.).
  11 общежитие (остар.) – общност (бел. ред.).
  12 предложение (рус.) – изречение (бел. ред.).
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колкото до събитието или фигурата. Дали тази реч ще бъде използувана 
за в бъдеще от Каралийчева за по-големи или по-малки творения, това 
няма значение. Важното е да се бди повече върху творческия дар, да се 
промисля13 цялостният организъм на произведението, да се проглъбява14 
погледът върху лица и събития, да се дава по-голяма психологическа дъл-
бочина, по-богато вътрешно съдържание. Иначе времето ще отбрули не 
един лавър от челото на Каралийчева. Навярно той си спомня често ду-
мите на дядо Стоила от „Сеитба“: „От памти века той [казан с жълтици в 
нивата] седи под земята. Голям казан. Хамбар без дъно. Натискай по-дъл-
боко, когато ореш“.

  13 промислям (книж.) – осмислям (бел. ред.).
  14 проглъбявам се (остар. книж.) – задълбочавам се, вглъбявам се (бел. ред.).
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Родина: Списание за българска историческа култура,                                       
г. I, 1938, кн. 2, с. 89–111.

РАСОВИЯТ ОБЛИК НА БЪЛГАРИНА                                              
В НЕГОВАТА ПОЕЗИЯ1

Още от първите прояви на своя духовен живот българският народ има 
чувство за славянския си произход – по кръв, по бит и култура, по 

език и характер. Съзнанието му на славянски народ не гасне и през дните 
на най-тежко робство. А от Паисия насам, вече две столетия почти, това 
чувство се съпровожда от горда културно-историческа представа за сла-
вянското му потекло. Въпреки че е долавял своята народностна обосо-
беност между славянските народи, че се е размислял над чужди притоци 
на кръв в своето тяло, че е желаел в дни на огорчение и възмущение да 

  1 Въпросът за расите става моден в културата, историята и философията през 30-те 
години на ХХ век в цяла Европа. В България през същата 1938 г. излиза книгата на проф. 
Методий Попов „Наследственост, раса и народ. Расова принадлежност на българите“, 
а Б. Йоцов написва рецензия, която е публикувана също в сп. „Родина“ (вж. текста в 
настоящия том). В статията той поставя въпроса за расовата принадлежност на българ-
ския народ и е категоричен, че „българският народ, дори и в най-широките свои слоеве, 
не е лишен от чувство за раса“. Коментирайки актуалността на въпроса, Йоцов търси 
отразяването му в българската поезия и е убеден, че „В българската поезия той е засегнат 
като расова проблема, в свръзка с история и съдба, най-определено у трима български 
поети – Иван Вазов, Пенчо Славейков и Кирил Христов“. Той извежда мотива за ролята 
на кръвта в поезията, за усещането у тези поети на расова принадлежност и ги определя 
като „поети на българския расов облик“. За него те са своеобразни глашатаи на новото и 
пророци на времето. Йоцов е убеден, изследвайки отделни техни творби, че „родът не е 
без значение, кръвта е тайнствена мощ, която определя пътя на отделния човек, както 
и на отделния народ“. За него най-важно е нравственото развитие на народа, вярата в 
своите собствени сили и възможности. Йоцов вижда в творбите на тримата – „Българ-
ският Бог“ на Иван Вазов, „Кървава песен“ на Пенчо Славйков и „Чада на Балкана“ на 
Кирил Христов как идеята за расовия произход на българския народ ги вълнува, как чрез 
поетическото си въображение те търсят обяснения за народностната, историческата 
и нравствената му стойност през столетията. Но Йоцов е убеден, че повече от науката 
поезията ще въздейства на съзнанието на народа и го заявява: „Неведнъж поезията е 
вземала участие в изграждане на народностния мироглед. Дали поетическите внушения 
на големите български поети ще останат без следа?“ (бел. ред.).
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се отдели от братята си по раса. Въпреки че е имал синове, които са сла-
гали особена тежест при оценката на произходната му значимост върху 
присъствието на Аспарухови българи в неговата земя. Не може обаче да 
се отрече, в съзнанието му са наставали понякога известни смущения, 
когато се е размислял над своя произход. Още повече, когато расовото му 
потекло е давано от неговите историографи не всякога в еднакво освет-
ление. И когато се знае, че в земите му, на границата между два материка, 
между два свята, са оставили исторически и кръвни следи немалко наро-
ди. И когато чужденци са виждали и виждат в народностния му характер 
черти, които го отдалечават от общия славянски облик. А не са малцина 
и ония българи, които имат чувство, че той е славянски, но все пак при-
тежава някои особености, с които се издига и отделя от общия славянски 
масив. Защото искат да видят в липсата на определен, ясно изразен бъл-
гарски тип не само игра на историческите условия, но и недостатъчно 
пречистен и утаен кръвен извор. Над всички съмнения и колебания обаче 
грее гордото славянско самочувствие. И сякаш нищо не може да го осво-
боди от предопределението на славянската му кръв. Защото българският 
народ, дори и в най-широките свои слоеве, не е лишен от чувство за раса. 
Чувство, което му е подсказано не от естественонаучни познания, а от 
вековния жизнен опит. То се долавя не само от пряко наблюдение върху 
отношенията на живота му, но и от по-проникливо вглеждане в неговата 
фолклорна философия. Той има трайна представа за цената и значението 
на рода. Понятието у него за род се свръзва с понятието за кръв, за на-
следственост, за биологична обремененост. И се съчетава отчаст с усета 
за стойността на човека, за качествата на характера, дори и за образа на 
съдбата му. Животът го е научил, че известен произход има по-голямо 
значение, че някоя кръв е по-ценна, защото нейният носител е проявил 
по-голяма жизнена стойност. Биологично малоценното се схваща като 
въплъщение на нечиста кръв. А сведе ли се то в кръга на религиозните 
поверия и суеверия, тая нечиста кръв е неделима от вселилия се в чо-
вешкото тяло зъл дух, проклет бяс. Родът и кръвта са особено ценни в 
областта на приложното стопанство, при брака, при пола. Така расата 
се схваща като наследствена предопределеност. И никак не е чудно, че 
въпросът за расовия произход на българския народ не може да не се от-
прави към проблемата за народностната кръв, от исторична основа той 
се слага и на биологична. И оправдана е тогава тревогата, която е обхва-
щала ония, които не са били безразлични към българските народностни 
съдбини. Исторически познания и биологически внушения изработват у 
българина, бихме казали, расово съзнание, което намира израз не само в 
научни, но и в поетически трудове, в народното творчество и в изкусната 
лична поезия. В изкусната словесност то е по-определено, защото в нея 
е отразен изобщо по-висок културен дух. Особено в оная, която е дело 
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на по-младото поколение. Млади поети, поборници на художественото 
слово, в усилията си да се освободят от чувствовия мир2 на по-старата 
патриотична поезия, следвайки при това внушения и подсказвания на 
някои съвременни руски поети, за които родината не е без смисъл и зна-
чение, неведнъж стигат в романтичния си народностен патос до мисти-
цизма на кръвта. От далечното минало тe долавят конски топот3, удари 
на стрели, вихрен полет на славни деди – с великата сянка на Аспаруха. 
Чуват тайнствения зов на кръвта, тока4 на скитската5 кръв, минал през 
вековете, за да се излее в техните жили. А виждат и бледния и нежен образ 
на славянката, от чиято гръд се е откъснал мечтателният дунавски бълга-
рин. Някои наши и чужди учени пък тълкуват името българин и искат да 
утвърдят, между другото, че той означава човек със смесена кръв. Други 
дори, виждайки в българския народ смесена тюркска и славянска кръв, 
търсят двойствено начало в неговия характер и в историческата му съд-
ба. И намират силното, държавотворно и победно начало на българската 
история в старата тюркска кръв. И желаят да наложат него в българския 
господарствен живот. Една своеобразна философия на българската ис-
тория, като се изхожда от кръвното смешение между волжките българи 
и дунавските славяни. Наистина, въпросът за расовата принадлежност 
на българския народ е подиган, кога по-рано, кога по-късно, в едно или 
друго осветление, при тая или оная постановка, у нас и в чужбина. В бъл-
гарската поезия той е засегнат като расова проблема, в свръзка с история 
и съдба, най-определено у трима български поети – Иван Вазов, Пенчо 
Славейков и Кирил Христов.

Иван Вазов, син на предосвобожденска героична епоха, чува дълбоко 
в своето същество славянската кръв на българския народ. И на тая кръв 
и на нейното съзнание той остава верен до края на земния си път. И им 
дава израз в поетическа форма: от първите си творчески устреми, та до 
последните си поетически бленове той остава с непоколебимо славянско 
съзнание. Бихме могли да посочим не едно произведение, в което „това 
съзнание минава в теми на една славянофилска6, в общо значение на ду-
мата, романтика: теми на славянски сговор, на славянско братство и еди-
нение. Вярно, той изхожда от завещаната му от Възраждането теория за 
произхода на българския народ. Нея той приема като завършена в своите 

  2 мир (остар. и поет.) – свят, земното кълбо, вселена, космос (бел. ред.).
  3 топот (остар.) – тропот, шум от тежки стъпки (бел. ред.).
  4 ток (остар.) – течение, движение (бел. ред.).
  5 скитски – който се отнася до скитите, номадски племена от иранската трупа, населя-

вали територии в Монголия и Средна Азия (бел. ред.).
  6 славянофилски – който се отнася до славянофилството като историческо направ-

ление и движение, отличаващо се с вяра в изключителната ценност и самобитност на 
славянската култура и взаимността между славянските народи (бел. ред.).
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научни установки. Но тя минава у него в убеждение, в чувство: никога той 
не се съмнява в славянското потекло на българина. И е горд с това свое 
славянско съзнание. Не го крие, изявява го тържествено. Дори го бра-
ни. Желае да го внуши на други, за да тегли и практическите последствия 
от него – задължения от нравствен характер към славянството. Макар 
в поезията му да се вестяват сенките на Аспаруха и Крума, той не спира 
взор върху „туранската“7 кръв в народностния организъм на българина. 
Той не познава тревогата на расовата философия на историята, отнесе-
на към българския народ. Той не изхожда от познание или от учение за 
наследствеността, за биологичната стойност на една или друга кръв, за 
историческата роля на тази или онази раса. И все пак по интуитивен път 
той слага своето схващане за расовата принадлежност на българина вър-
ху две основи – едната чисто биологична, другата чисто исторична. Само 
че той не разработва основно своето схващане – не го дава в светлината 
на расовата теория. Тук лежи отправната точка на неговия образ за бъл-
гарския народ – в сиянието на историческия опит и в тона на библейското 
вдъхновение. Най-силно той чува да бие славянската кръв във важни ис-
торически моменти – когато българският народ води съдбовна борба за 
идеал и пада в изнемога под кръста на своята историческа мисия. Три дати 
от живота на народа имат над него страшна власт: 1876, 1913 и 1918 г. Това 
са върховни предели на напрежения и усилия, когато се е проявявала една 
историческа воля и се е ковала една народностна съдба. И ги изживява 
колкото трагически, толкова и героически. Защото сеща болезнено всеки 
удар върху народностната стихия на българина, която носи в цялото свое 
битие. Счупените нейни крила и сразените нейни надежди са проиграни 
от него сражения. Тук проговаря и славянската кръв на българина. Ва-
зов е неин защитник – пред света и пред Бога. Дори освобождението на 
България за него е подвиг на братска кръв, на славянска свяст8. Стихотво-
ренията му „Русия“ и „Южнославянска солидарност“, и двете от 1876 г., 
са доста характерни за рано проявилото се у него съзнание за славянска 
общност. Обаче в три стихови творби от 1876, 1913 и 1916 г., „Подъл ли 
е българският народ", „Българският Бог“ и „Молитва“, е заключена цяла-
та негова расова философия. Те не са случайни творения: свързани са от 
общо усилие, минало през различни фази, от една философия, макар и 
доста слабо загатната, за историческата роля на българина, от една осно-
ва – биологичната, исторична и нравствена стойност на българския на-
род. Макар и писани при различни поводи, тe се обединяват в цялостна 

  7 туранска – производно от тураниди; популярен термин в антропологията от началото 
на XX в. за обозначение на населението на Средна Азия и Казахстан (бел. ред.).

  8 свяст (остар.) – съвест (бел. ред.).
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мирогледна система, в основата на която лежи схващането за българската 
историческа съдба.

Събитията, които се разиграват на Балканите през 1876 г., раздвижват 
дълбоко цялата поетическа природа на Ив. Вазова. Той ги вижда, тълкува 
и цени в осветлението на една патриотическа романтика. Идеята за свобо-
да, чувството за народностна гордост и обич към народа, от който изхож-
да, подклаждат тематиката на творчеството му от онова време. Април-
ското въстание, Сръбско-турската война, подвигът на Ботева определят 
по-основно посоката на неговото вдъхновение. От подобна обстановка и 
атмосфера изхожда стиховата му творба „Подъл ли е българският народ“, 
писана, както той сам отбелязва, „по повод крайно оскърбителния език 
на сръбските вестници към нашите доброволци в Сърбия и към българи-
тe изобщо през Сръбско-турската война на 1876 г.“ Това е пламенна защи-
та на българския народ. В нея възмущението срещу неоправдани клевети, 
хули и обиди стига своя възможен предел, а чувството за народностно 
достойнство взема формите на повишен национален патос. Ако се на-
правят проучвания върху сръбския печат от онова време, ще се намерят 
най-преките поводи на Вазовия ропот. Ако се потърси оная представа, 
която Възраждането има за българския народ, ще се види, че съзнанието 
за народна чест у него е твърде оправдано. Макар и създадено при оп-
ределен повод, творението прехвърля по значение пределите на случая. 
И по своята лирическа стихия напомня „Клеветникам России“ на А. С. 
Пушкина. Политическите настроения, които лежат всъщност в основата 
му, са възведени към разреда на най-висши нравствени преживявания. 
Реториката на защитата е спасена от искреността на чувството за правда 
и справедливост. Логическата постройка на защитата е умело постигна-
та: от една страна, се изтъква тезата на противника, от друга – доводитe, 
доказателствата за нейната неоснователност. Към какво се свежда хулата 
и обидата? Вазов посочва най-същественото – и то с горчивина и остър-
вение. Защото стрелите са отправени от брат, при това брат по-честит, 
свободен, доволен. Не е ли това далечен отклик от болката на Паисия, ко-
гато чува високомерния присмех над българския народ на сърби и руси в 
Атон? Не говори ли и тук нараненото народностно честолюбие? Българи-
те, според сръбските обвинения, не са народ от славянски корен. Те нямат 
нищо общо по произход със славянските народи. Те са закъсняло след-
ствие от малоценно расово смешение. В тяхната кръв тече нечиста кръв. 
Затова те са народ от по-низша раса, от по-незначителна биологическа 
стойност. Те не са се оформили расово, нито са се просветили духовно. 
Следователно още не са станали нация. Свърх това вековното робство 
ги е направило нравствено недъгави, без народностна физиономия, без 
чувство за историческо достойнство. Те са готови за смърт. Да се отрече 
една нация в нейното расово, исторично и нравствено същество – нима 
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това не е най-жестокото оскърбление, което може да ѝ се нанесе? И не е 
ли оправдано бурното и пламенно възмущение?

Да! братя същи, да, братя родни, 
от нас по-силни и по-свободни, 
с вода възвряла ни днес поляха.
„Вий род сте долен, ни те казаха.
Вий род сте долен и низко племе, 
за смърт решено от много време; 
от робство дълго сте веч изгнили, 
и кръв нечиста ври в ваште жили! 
Не сте славяни, а стадо хора,
що в робство трае и мре в позора”.

Защитата на Вазова е сложена също така на нравствена почва. И е из-
пълнена във висок чувствов тон. За него българският народ е от несъмнен 
славянски произход. В неговите жили не тече нечиста кръв. Расовата му 
ценност е расова ценност и на сръбския народ. Неговият народностен 
лик е показан от вековното му духовно развитие. Нравствената му мощ е 
изявена и в робството. Устремите и борбитe му за свобода, героичнитe му 
подвизи, възвисенитe му личности като Крума, Симеона, Самуила, Асена 
II, като Хаджи Димитра, Ботева и толкова други, са живо доказателство 
за това. Благородството на характера му се разкрива и в обстоятелството, 
което е непознато на други балкански народи: участието му в борбитe за 
освобождение на сърби и гърци не сочи ли на високо нравствено и нацио-
нално съзнание? А и неговият исторически живот не внушава ли убежде-
нието, че това е народ от висока стойност? Неговата роля в историята, в 
историческитe съдбини на другитe славянски народи изтъква извънред-
но плодотворната му духовна мощ. Чрез историята Вазов открива негова-
та висока расова ценност. Един биологично малоценен народ би ли могъл 
да излезе пръв между всички славяни на историческа сцена и да създаде 
в Европа една нова култура? Никакво долнопробно кръвно смешение не 
е намалило жизненото му значение. Няма ли основание Вазов да се въз-
мущава от бездната на своята душа – и в пророчески паисиевски патос 
да изявява високата си представа за своя народ? Наистина една защита, в 
която е вложена не само културно-историческа правда, но и лична страст. 
Засегнат е не само българинът, но и поетът, понесъл в своето битие него-
вата творческа стихия:

Но аз ви питам: на що роптайте?
Със кой народ се вий днес ругайте?
От кой народ се срамите вие, та сте решили да се убие?
Не от тогоз ли, кой в път ви вкара, кому дължите писмо и вяpa?
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От тоз народ ли, кой в старо време,
бе слава, гордост на славско племе?

През целия си творчески път Вазов остава верен на тая своя висока 
представа за българския народ. Той не се смущава от „низката“ му раса, от 
„нечистата“ му кръв. Множество негови творения изявяват и утвържда-
ват тая негова представа. Героизмът на кръвта, на духа, на идеята, която 
той открива в нравствената природа и в историята на българина, намира 
своята проява в днитe на вихрената бран9, разразила се като буря в Тракия 
през 1912 година. Събитията, които се изреждат пред поетическия взор 
на Вазова, изтръгват не само почуда и възторг, но и размисъл – сегашно-
то се осветлява чрез миналото, като се търси не само връзка между тях, 
но и оная основна линия, в която се е отразил българският народностен 
характер. Разгромът на сили и надежди засилва историческия размисъл. 
Где се крие коренът на отвърнатия полет, на сломената мощ, на непо-
стигнатия блян? И какъв смисъл има цяло едно народностно страдание? 
Познавайки историческото минало, героичнитe усилия и подвизи, кър-
вавите изпитания на народа, поетът иска да намери тяхното оправдание 
и предназначение. Стихотворението „Българският Бог“, отразяващо на-
строенията на трагичната 1913 година, е белег на повишено национално 
самочувствие у Вазова и опит за една философия на българската история. 
Тая философия почива не върху научно познание, не изхожда от пред-
поставена теория. Единно религиозно чувство, чувство и за историческа 
справедливост са нейният поетически извор. Пак чрез историята се въз-
висява расата. Въпросът за ролята на расата в историята не се поставя. 
Но се чувствува, макар и твърде неясно, в една историческа мистика – за 
Вазова българският народ има велико историческо призвание. Защото 
съдбата му е начертала славна роля в историята. Какво е това призвание? 
На тоя въпрос той не отговаря. Но отговорът се долавя от ония негови 
творения, в които се дава, пряко или косвено, размисъл над българските 
исторически съдбини: българският народ се бори за своето обединение, 
за да може спокойно да се отдаде на културно, народностно и общочовеш-
ко строителство. Възхищението на поета от неговите героически победи 
е всъщност преклонение пред неизчерпаемата му нравствена и физиче-
ска сила, пред осмислящата собственото му битие жизнена стихия. Един 
народ, който проявява чудеса от храброст, който изпълнява със светка-
вична бързина историческите задачи на своето съществуване, нима носи 
в тялото си нечиста кръв, дали е от малоценна раса? Този въпрос свръзва 
„Подъл ли е българският народ“ с „Българският Бог“. През „Български-
ят Бог“ се минава към „Молитва“, отправена към Световния промисли-

  9 бран (остар.) – война, битка, бой, борба (бел. ред.).
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тел, през 1916 година, в дни на напрежения, изпитания и тревога. Едно 
от най-хубавите стихотворения на Вазова, в което четиристишният ямб, 
със сподавени ударени слогове10, звучи тихо и смирено, за да се подчер-
тае мъдро религиозно настроение. Историческите подмоли11 и върхов-
ните страдания на българския народ, застрашен от изнемога, смутен от 
съмнение и колебание, извикват образа на всемогъщия Бог, който всичко 
вижда, гради и руши, наказва и възвисява. Това е оня твърд, неумолим 
Бог, който е завещан от Библията и който е упованието на всички, що го 
носят дълбоко в своята гръд. А за народите – и който отрежда историче-
ската им съдба. Вазов има не само смелост, но чувствува и задължение да 
бъде посредник между него и народа, чийто представител е той. Не в гор-
достта, а в смирението той вижда моста между народ и Бог. А и прозре-
нието, че българският народ е избран народ. Една месианистична идея, 
неразработена обаче, а само загатната. Това избраничество има дълбок 
мистичен смисъл. Българският народ е белязан с героизъм, който е пре-
допределен да бъде в служба на най-високи човешки идеали – правда и 
свобода. Тия идеали са Божие озарение. Да се стреми човек към тях, зна-
чи да се стреми към Вишния. Героизмът на тоя народ е от висок нравствен 
характер. Всички борби, кървави и неспирни, са вършени в името на една 
върховна мисъл. И оттук се стига до смелото схващане на Вазова, пълно с 
вяра в Бога и в народа: българинът е Божи воин. Схващане, загатнато още 
по-рано в българския юнашки епос. Героят в тоя епос, отразяващ българ-
ския етичен мир, побеждава, огрян от величие, когато той е изпълнявал 
само най-висши внушения. Бог, който е следил българския народ в ис-
торията, го е позовал на световното поприще, за да бъде негово оръдие, 
чрез което да провежда тук, на земята, своята воля. И историческата му 
мисия е да твори тук неговата повеля. В ратничеството12 му, в героизма 
му грее Божият промисъл. Смиреният тон на молитвата сякаш не отго-
варя на героичния образ на българския народ. Но той е напълно в духа на 
теологичната концепция на историята и на християнското учение за сми-
съла на земното страдание – истинският герой, тоя, който твори и влиза в 
историята, трябва да има не само силна десница, но и чисто и възвишено 
сърце. В мъдрата и проста, без словесна изящност, изречена молитва на 
Вазова трепти вярата на българския народ в правдата и справедливостта: 
земята наистина може да бъде царство Божие –

О, силни Господи, ти който 
от небесата всичко видиш 
и земните съдбини с твойто 

  10 слог (книж. и остар.) – сричка (бел. ред.).
  11 подмола (диал.) – дупка, ниша, вдлъбнатина; прен. пропадания (бел. ред.).
  12 ратничество (остар.) – борба (бел. ред.).
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могъщество рушиш и зидиш,
хвърли си взора милостиви 
и върху нас – върху народа, 
избран за подвизи светливи 
в борба за правда и свобода.
Избран да бъде здрав, кат камък, 
и несломим в беди ужасни, 
в нощта да бъде луч и пламък, 
и кораб в бурите опасни.
О, Господи, простри ръката 
въз тоз народ, простри я, моля – 
виж, цял е кървав от борбата, 
послушен раб на твойта воля.
Не го оставяй и люби го, 
той твой е ратник, твой герой е – 
нали през векове пази го 
да бъде днес оръдье твое?

В непосредствеността и непревзетостта, с която Вазов изживява като 
човек и българин историческите събития в свръзка с българската съдба, 
се таи нравственото очарование на поетическата му сила. Без да изхож-
да от предпоставена задача, той става не само изразител на народностна 
стихия, но и неин философ. От Оборище до Добро поле той вижда една 
линия на исторически усилия, един фронт на борба – българският народ 
се бори с цялата своя мощ, за да осъществи цялостното свое битие. Има 
в борбата устреми и победи, има отстъпления и поражения, но както в 
едните, така и в другите сияе величието на една идея и несъкрушимостта 
на една воля. В българската история Вазов най-добре е изразил смисъла 
на тая борба – да твори своя образ и своята съдба. И в непрестанната ус-
тремност към съвършенство и възход, така ярко подчертаваща се в нея, 
той долавя оправданието и правото на неговото историческо съществу-
ване. Той не става обаче расов философ на българската история. По-скоро 
би могъл да бъде философ изобщо на славянската раса, щом се размисля 
над историческия ѝ път, над ролята ѝ в историята на света. Стойността на 
славянската раса, проявена чрез българския народ, той чувствува в исто-
рическите му прояви. И чрез историята е готов да възвеличи славянската 
расовост на тоя народ. И обстоятелството, че той не поставя и издига 
в отправно начало расата изобщо, че от биологичната основа на расата 
минава към мистично тълкуване на историята, показва в каква светлина 
той схваща славянското потекло на българина. Историческите романи и 
драми на Вазова не са само свидетелства на поетическите му съзерцания 
в миналото. Те допълнят хубаво в някои посоки неговата философия на 
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славянската кръв. Българският възход и низход за него са свързани с ръ-
ководната личност в историята, с творческия дух на нацията. Запълни ли 
цялото съзнание на тая личност една себична страст, гибелта на народа е 
неизбежна. Озарена ли е от Бога тя, възходът му е неотменим. Бог отвръ-
ща лице от българската земя, когато не се изпълня неговата повеля. Прес-
тане ли народът да бъде Божи герой, величието чезне от неговия живот. 
Сиреч, здрав и силен ли е нравствено, той винаги побеждава и се възви-
сява. Немислима е победата без нравствено могъщество. Въпреки своя 
практически реализъм, Вазов не се страхува да борави с метафизични по-
нятия като съдба, провидение, Бог. Всеки народ заслужава своята съдба. 
И ако някога той е изоставен от Бога, това не значи, че ще бъде забравен 
навеки. Неслучайно Вазов минава от мистика на биологията към мисти-
ка на историята. Влияние оказват тук не само историческите събития с 
постоянно растящата тяхна трагичност, но и възрастта на поета, която го 
свежда към примирение и мъдрост. А и отсътствието на предпоставено 
учение, което преднамерено да се отнася към българската история. Няма 
никакво съмнение, че поетът, при свойствената нему сила на вдъхнове-
нието и китност на фразата, би могъл да разработи такава една теория с 
голям размах. И би постигнал значителен успех, макар и да не е склонен 
към отвлечен размисъл. Въпреки всичко обаче, художествените образи, 
темите на произведенията му, светът на мислите и настроенията му дават 
богата възможност за изграждане не само на неговата жизнена филосо-
фия. Стихотворения като „Подъл ли е българският народ”, „Българският 
Бог“ и „Молитва“ са само проблясъци на една идея, на една концепция. И 
проблясъци колкото навременни, толкова поетически и мисловно ценни. 
Защото те бележат у нас началото на углъбяване в българската история, 
в смисъла на българското съществуване, в стойността на българския ха-
рактер. И то углъбяване чрез поезията.

И Пенчо Славейков не остава чужд на тия проблеми, които вълнуват 
Вазова. Само че той ги поставя в нова светлина и ги изживява в друг дух, 
съобразно със своето време и своята култура. Той е един от български-
те поети, който, като се приобщава към чуждите духовни ценности, не 
се откъсва от народностната традиция. Съчетавайки национално с кос-
мополитно, той се стреми да осветли българското чрез европейското. 
Възпитан в дух на независимост и борба, духа на Оборище и на Шипка, 
следвайки делата и заветите на своя баща, той не може да остане чужд 
на своя народ, да не потърси неговата душа и неговия образ в историче-
ския му живот. Като старите романтици той търси и намира в народното 
творчество не само художествени ценности, но и черти на националния 
характер. Народностното, в неговия исторически и нравствен смисъл, е 
от висока културна стойност. И върху него той иска да изгради не само 
мироглед, но и естетическо верую. Творческата му воля е да бъде нацио-
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нален поет и за утвърждението ѝ е склонен да води борба. Борчеството за 
изкуство е същевременно за него и борба за нация. Истинското изкуство 
е винаги национално. Той радее за вчовечването на българина, което ще 
рече, работи за възвисяване на духовното му равнище, за обогатяване на 
неговата природа. Затова чувствува народа винаги като народност – ни-
каква отвлечена реалност, която се възприема от повишено културно-ис-
торическо съзнание. И намира тая народност не само в миналото, но и в 
бъдещето. Дори понякога я долавя в утрешния ѝ ден. Като Ницше той се 
страхува от бремето на историята. Търси истинската свобода на духа в 
превъзмогване възпиращите сили на традицията – във волния полет към 
идеал. „Народ от вдобичени хора не е войска за борба в име на какъвто 
щете идеал. Тоя народ е мъртва маса“. И все пак съзнава зависимостта 
от миналото. Че това, „което е вече мъртво, е живот и то, че то е част от 
нашето битие“, казва той в „Спастрена наздравица“. Българският народ, 
който е минал през кръв и пожари, за да си осигури дом и хляб, е народ на 
волята, „на жилавата упорита вяpa в себе си“, на светлата „жизнерадост“. 
„Тъмен ек от някогашни дни, като от буря глъхнала“, той чува над родната 
земя. Но чува и вихъра на нови бъднини, на нови дни, чиито „ранни зори“ 
обагрят кръгозора. Тоя вихър пречистя простора и води към победи на 
духа. „Над него ден изгрява“ е песен на вярата в бъдещето на народа. Тая 
вяpa се съпровожда от копнеж по съвършения и възвишения българин, 
който ще дойде, за да се справи с живота в името на идеал. Затова той 
търси, като Вазова, в миналото на своя народ онова, което е мост за бъ-
дещето: героизма на борческата воля. Споменът от невръстни години за 
юнашки борби и горди страдания на българската земя не го оставя през 
целия му живот. И оттам се внушава образът на тоя народ: това е Балка-
нът, това е Априлското въстание, това е Прометей, прикован на Стара 
планина. Тая горда, героична представа се гради върху проявени нрав-
ствени качества от народа в дни на труд и мир, в дни на изключителни 
събития, на върховни усилия. И в героичната борба за свобода, в нейната 
победа и в нейния разгром той търси да намери оправданието ѝ, търси 
дори смисъла, идеята в българската историческа съдба. Ако в поемата си 
„Въстаник“ той е още далеч от тоя смисъл, то в „Кървава песен“, сложена 
изцяло върху Априлското въстание, се опитва да даде не само художест-
вена картина на събитията, не само образ на духа, който ги движи, но 
и философията на българската история, в която проблемата за расата е 
поставена и осмислена в светлината на едно широко културно-историче-
ско въображение – потърсена е ролята на кръвта в изграждане съдбата и 
образа на българския народ.

Творческата мощ на Славейкова се изявява както в постройката, така 
и в характерите на „Кървава песен”. Възпяващ „свещената земя“, Славей-
ков се взира, още през 1911 г., в навечерието на Балканската война, и в 
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жестоката нейна орисия. И чрез героите на поемата си, толкова скъпа и 
мила нему, той разкрива своя поглед за събитията и своя размисъл над 
българската история. Като Младена, вдъхновеният вожд на въстанието, 
и той иска да възвеличи в песен „съдбата на ратника народ“. Като Войво-
дата, и той вижда в бунта „светия гняв на скръбните души“, над който и 
Бог npoтяга закрилна десница. Като поп Матея, и той чувствува в раз-
виващите се събития Божия пръст – обичта на съдбата, волята на Бога 
да бъде защитена от поругание земята на нашите прадеди. Затова „Бог и 
Бьлгария – единство в двойна плът“ зоват към светия подвиг на свобо-
дата. Като Стоимен Брадски, учител и поет, оратор на Каменград, и той 
долавя във вдъхновението на въстаналия народ знамение на Божия про-
мисъл: един мъченик става от гроба за нов живот. Неслучайно Славейков 
слага въстанието под знака на съдбата – във важния исторически момент 
е проговорил Бог чрез волята на цял народ да извоюва своята свобода. 
Чрез Дивисила обаче, стария и мъдър Дивисил, той се опитва да сложи 
тоя момент във веригата на историята, и то в шестата песен на своята 
поема, гдето вече се говори не за деня на самозабравата при първия гръм 
на бунта, а за деня на защитата, за шестия ден на борбата с врага, когато 
словото трябва да се превърне в действителност. И когато цял народ е 
изправен пред една велика задача. В подхванатата вече борба, естестве-
но, настъпват първите съмнения и колебания в честития ѝ изход. Изход, 
който измъчва със своята неизвестност. Минал е денят на словото, наста-
нал е денят на делото. И ето – чрез Влад, Беламоре, Дивисил и Чер-Че-
мера, събрани на разговор пред настаналата буря, Славейков разкрива 
тревожните въпроси на своето съзнание. Дивисил обаче е неговата вяра 
и надежда. Срещу песимизма на Беламоре той поставя оптимизма на Ди-
висила. Какво вижда черногледият оракул на Каменград? Младен, към 
когото е обърнал очи цял народ, го плаши със своя младенчески порив, 
със своя буен устрем. Дали той с крилата на младостта си няма да отведе 
народа на гибел? Неговият полет дали ще промени хода на историята? 
Когато, погледнато трезво, без увлечения, животът мъчно се мени, все си 
остава такъв, какъвто е бил вчера. Особено когато българският народ с 
нищо не е показал, че се е променил вътрешно – той и днес е там, гдето е 
бил вчера. Младото поколение дори и физически не е обновило народа –

„Да, да. На плитко ний се въдим. 
Погледни: очи, мустаци, нос – все същи, все едни!
Не се е нищичко от века променило!
Животът минал е край племето ни хило, 
нито мустакът му биле не закачил.
А и в душата си, какъвто си е бил отколя,
пак такъв и днеска е, и вчера.”
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И каква е тая вяра в личността, в Младена? Какво може да стори той? 
Но где се е видяло зид да се гради само с един камък? Народът напразно 
се увлича от Младена, душата на въстанието. Господ е угасил пламъка на 
кръвта му. Чрез Беламоре проглежда горчивият опит на българина: какво 
добро е видял той от кървавите борби за своето съществуване? Толко-
ва напрежения, а откак се знае като същество – все си остава същият. 
Това е безплоден песимизъм на историческа почва, чиито изповедници 
носят провала, пораженство. Той не позволява да се види възвишеното 
и великото в наченатата кървава борба – в оня изблик на народно въоду-
шевение и народностна мощ, който е проява на нещо ново и непознато в 
българската история. Срещу него се поставя вярата в гения на българския 
народ, вяpa не повръхностна, а изкупена с трагически изпитания, с исто-
рическия опит на нацията. За да бъде разбран народът, необходимо е да 
се погледне на него с любов. Не омразата, която не ражда нищо благот-
ворно и ценно, а любовта, която твори велики дела, е пътят, който води 
към единение между народ и водачи. И вярата в него е най-здравият залог 
в успеха на великото историческо предприятие. Българският народ има 
сърце „от злато“ – „новият живот го на жълтици кове“. Той е млад. Живee 
„на таз земя едвам от десетина века“. А какво са десет века в живота на 
един народ? Една къса пътечка, възраст младежка. По пътя на истори-
ческия му живот е минал „грозний Бог на разума на дните“ – „следитe 
му личат в Балкана, в равнинитe, през гдето сума свят вървял е и живял, 
и мрял“. Земята му е била огнище на кървави страдания. „Нерадостна и 
тъмна върволица съдби е таз земя видяла“. Тука сякаш долавяме ехо от 
„Легендата на Балкана“, от първата част на „Кървава песен“. Така Славей-
ков свръзва съдбата на народа със съдбата на земята. Както земята му се е 
задържала през толкова бури, така и той се е удържал на нея. Едничък той. 
Толкова народи са изчезнали и са се стопили в нейнитe недра. Това не е 
ли свидетелство за жизнената му сила, за волята му да пребъде във веко-
вете? Който знае да чете историята, ще разбере истинския смисъл на тоя 
исторически факт. Да те блъска съдбата немилостиво, да те люлee в свои-
тe вековни бури – и пак да останеш твърд, несъкрушим? Чрез Дивисила 
Славейков изтъква и значението на географското положение, което заема 
българският народ, за историческитe му съдбини. Суровостта на съдбата 
му не е случайна: в нея се проявява разумът на Провидението. Така от 
опит на научно тълкуване историческия ход на българския народ Славей-
ков минава към теологично обяснение. В мястото му на земята той вижда 
волята на Бога. Нарочно тоя народ е поставен между Изток и Запад. Гос-
под го е избрал и поставил на стража с оглед на своя целесъобразен план. 
В избраничеството му е проявена най-висшата милост Божия – 
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Той избран 
народ е. Току-тъй съдбата в своя план 
не е отсякла тук да бъде. Не безцелно 
той тука турен е, на таз земя пределна, 
между сегашния и някогашний свят, 
на синура между възток и запад...

Българският народ не е завършил своята история. Тепърва сега може 
би той започва да я твори с разум, със съзнание, с проява на воля. Той 
няма още мъдростта на историческия опит. Но той почва преднамерено 
да твори своя живот, своя лик. И тук се крие нов извор на Славейковата 
вяpa в него – от историята и теологията тя се слага на биологията. Ако 
през българската земя са минали толкова народи, ако тия народи са се 
стопили, где е останала тяхната кръв? За Славейкова е установено исто-
рически: българският народ по произход е славянски. Но за него няма 
стойност патетичната славянофилска романтика. Не е важно толкова, че 
той е славянски народ. По-важно, по-съществено е, че в неговите жили се 
е вляла кръвта на множество народи. А това е факт, който историята не 
отрича, но който може да има огромно значение за българската историче-
ска съдба. Налице е особено по своето значение кръвно смешение. Но за 
Славейкова то не само че не е зловредно, но е и плодотворно. Макар и да 
не поставя въпроса за стойността на расите, смесили се със славянската 
кръв на българския народ, все пак, като се вникне по-основно в съответ-
ните места на песен шеста от поемата му, се чувствува, че те не отправят 
към биологично понижение. Напротив, кръстосването води към пови-
шение на жизнената стойност на нацията. Това повишение обаче не личи 
толкова в сегашното. Бъдещето ще покаже неговата значимост. Трябва 
само да се изчака. В кръвта на българския народ става съдбовен физи-
ологически процес. В неговото тяло се преработва влялата се в жилите 
му кръв на толкова народи. Тая кръв трябва да отлежи, да се избистри. 
Който има слух за тая работа в народностния организъм, нека се вслуша, 
за да чуе как се съчетава минало със сегашно и как се създава едно утреш-
но величие. Така Славейков недвусмислено посочва ролята на кръвта в 
историческото развитие на българския народ. Поставя открито въпроса 
за расовото му оформяване, без което е немислимо той да се изправи в 
историята като горда и могъща нация.

„… Млад 
народ сме още ний, и в нас сами измама 
не ни встари до днес. Бял косъм още няма 
ни в наште истини, ни в нашите лъжи.
Но в нас оставена е кръв да отлежи – 
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кръвта на толкова изчезнали народи! 
Тя в наште жили, в нас се мята, бие, броди, 
кипи. Прислушай се в кипежа ѝ свети 
и чуй – чуй ехото на нявгашни мечти 
и непостигнати възвишени надежди, 
стремежи спънати в нивидими примежди, 
макар съзнавани – незнайни тайни пак, 
и въжделения изчезнали във мрак, 
неоправданите съмнения и вери...“

В кръвта на българския народ се твори това битие. Твори се тихо, без-
шумно. И то ще проговори в историята. Твори се и неговият гений. На-
трупаното от векове няма да изчезне безследно. Всичко се движи и върви 
напред. Застоят е немислим, невъзможен. Заедно с усъвършенствуването 
на човешката природа се усъвършенствува и българската кръв. Създава 
се нов мозък, нов живот, нов дух. Народът търпеливо чака да се дотвори 
започнатото от векове в неговия организъм. Какво е Войводата и какво е 
Младен за Дивисила? Старческото сърце, калено в опита на живота, от-
правя своята обич към Младена. Защо? Войводата, колкото и да е ценен, 
не е тоя мъж, когото народът в копнеж и трепет очаква, за да разтълкува 
неговия дух. Той е „готов дошел при нас“, „готова всяка лъжа и истина 
за него е в света“, „душата му не е достъпна за мечта“ по онова, което е 
отвъд границата на познатото и определеното. В Младена е цялата душа 
на Дивисила. Защото той е копнеж, зашото той се още твори, създава, 
макар че и той не е оня, „който още не е роден, – но веч, в пробудената 
нощ на свойто битие, заражда го народът“. Но той е предтеча, като ездач, 
„изпратен да вести за онзи, който е на път“, когото всички българи чакат, 
роден в копнежа на техните души. Кой е той? „Той – във когото е като в 
свещен съсъд народът ни събрал сам свойта мощ върховна“. Роден в скръб 
и радост, той е „зрелият плод“ на оная сила, която излъчва от своето съ-
щество българският народ. Тоя народ работи в кръвта и душата си. Той е 
творчески народ. Изяснявайки своя кръвен извор, той създава оня свой 
избраник, който ще разкрива неговитe тайни, неговата природа, неговия 
дух, ще мине през всички бездни в историята му и ще го поведе към вър-
ховетe на величието му, за да го представи на Бога. Такъв народ е обичан 
от Бога. И тоя българин иде, ще дойде. Той се твори в кръвта и в истори-
ята на народа. Расовото му съвършенство ще бъде огряно от милостта на 
Божията любов. Тъй чрез Дивисила Славейков стига до мистичната вяpa 
в историческата мисия на българската кръв:

... Чуй, наший е народ 
мрак, хаос, някаква непостижима тайна – 
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и в него върши се за никого незнайно 
как, всичко онова, що видимо пред нас 
излиза. Мълком се то върши. До ще час, 
той знай, ще се яви това, което вещо 
се готви – видното в невидимото нещо.
За свойто дело той не води сметка с дни. 
Той трупа с векове за дело планини 
градиво – трупа го и търпеливо чака.
Той чака оногоз, единия, из мрака 
за подвиг, който би извадил и на свят 
явил и волята му и силата му, – с млат13 
скалата да разбий на неговите тайни.
Това е чаканий, желанний и единий.
След него тоз народ ще тръгне, и ще мине 
морето кърваво, червеното море на временни беди, 
и само ще да спре 
обетованата земя, когато види.
Такъва само се народ на Бога свиди,
народ творец – родил в живота свой Мойсей:
Мойсей, човека, той, в когото Бог живей, 
едничкий за смъртта на който Бог е плакал.

Така Пенчо Славейков стига до образ на историческа съдба. Този об-
раз се е градил у него дълго време. Не само защото „Кървава песен“ е съз-
давана през целия му творчески път, но и затова, че в мирогледа му са на-
мирали отражения не един или друг чужд поет или мислител. Той твърде 
рано преценява силата и значението на закона за наследствеността. Не-
веднъж тоя закон той го отнася към своя нрав, към своята жизнена участ. 
Особено той се гордее и с биологичното наследство по бащина линия. 
Стихотворението му „Баща ми в мен“ е неотвратимо свидетелство за тая 
мисъл. С определен умисъл той отнася народната мъдрост към своята 
съкровена личност: „Крушката беше паднала и тъй под крушката“. Когато 
говори за Боре Вихор, казва: „Синът, круша от корена на баща си, е същи-
ят темперамент“. А за Иво Доля добавя: „Споменавам за бащата, защото 
синът е същи той“. Във вродеността на качествата, физически и морални, 
Славейков вижда някаква съдбовност: „С тия вродени качества и каприз-
но развити инстинкти Олаф ван Гелдерн влачи своята световна съдба“. 
Той е от поколението на тия писатели у нас, които минават своевремен-
но под влиянието на Ибсена. Не внушаваха ли „Призраци“ на норвежкия 
писател трагичния образ на наследствеността като нова съдба на чове-

  13 млат (диал.) – голям чук (бел. ред.).
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ка? Отгде взема Славейков идеята за смешението на кръвта като жизнено 
подтикващо начало и за необходимостта от нейното пречистване, отле-
жаване като необходима творческа обусловка, не е съвсем ясно в подроб-
ности. Също и идеята за ролята на расата в историята. Няма следи, от 
които да се съди, че той е запознат по-основно с учението за расата, с ра-
совата философия на историята. Няма никакво съмнение, че той не слага 
изцяло, изключително своята философия на българската история върху 
тях. Във всеки случай идеята за расовия произход на българина го вълну-
ва, тревожи, чрез нея, минавайки през поетическото си въображение, той 
търси и намира обяснения и тълкувания върху народностната, кръвна, 
историческа и нравствена стойност на българския народ. В концепцията 
му за българската исторична съдба се долавят ясни дири от библейски 
внушения. Образът на Лазара като образ на възкръсващия народ е зает, 
ако не направо от Евангелието, то чрез посредството на Адама Мицкевич. 
Образът на Мойсея, боговдъхновения вожд на страдал народ, като об-
раз и на Божията намеса в народностната история, е дошъл от свещената 
книга. На Чарлз Дарвина Славейков дължи убеждението си за ролята на 
естествения подбор в органическия мир, същият, който оказа такова го-
лямо влияние върху естественонаучната и философска световна мисъл и 
удостои човека с горчиво разочарование, като му посочи произхода не от 
Бога, а от маймуната. От Херберт Спенсера той заема идеята за еволюци-
ята. Човечеството върви сигурно и твърдо към непресекващо развитие и 
усъвършенствуване, въпреки всички пречки и затруднения. От Фридрих 
Ницше, който заема помисли също от Дарвина, той подхваща идеята за 
вечното възвръщане, но така, както той сам я тълкува, когато обяснява в 
характеристиката си за Иво Доля, сиреч за своята човешка и писателска 
личност, мисловната същност на поемата си „Химни за смъртта на Свръх-
човека“: „У Нитче се връща всичко, що е било, и връща се, за да бъде пак 
както е било, без каква и да е промена; у нашия поет, „това, което е било“ 
е само материал за строежа на бъднето14, което не е едно и също с мина-
лото, а степен към по-висше. А от философията на „Химни за смъртта 
на Свръхчовека“ пада сянка и върху мъдростта на Дивисила от „Кървава 
песен“ – в копнежа му за единия, който се работи и създава в недрата на 
българския народ, и в убеждението му, че колелото на българската кръв 
не само че няма да спре, но при постоянното си възвръщане ще става все 
по-съвършена, ще се обръща и обновява, като гради все по-възвишен и 
по-добре устроен вътрешно нейния носител. Пенчо Славейков изобщо се 
пази от увлечения. И в тълкуване на проблемата за расовия произход на 
българина той не се увлича. Трезв и критичен, той не се оставя да следва 
една мисъл до крайност. Еклектик в някои места на своите философски 

  14 бъдно (поет.) – бъдеще, бъднини (бел. ред.).
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построения, и тук той прибягва до една синтеза, която се оказва най-при-
емлива както за неговия характер, така и за общия поетически замисъл на 
„Кървава песен“. Славейков е първият български поет, който се опитва да 
осмисли философски българското историческо битие.

И Кирил Христов, поет с остро чувство за българската действител-
ност, още твърде рано се размисля над българското минало, над характе-
ра на своя народ и над неговата съдба. Космополитен дух, и той не може да 
се освободи от властния зов на родното. Историческите му балади като 
„Иванко“ или „Боят при Стара Загора“, баладите му от битово естество 
като „Русалка“ или „Милкана и Рале“, неговата „Самодивска китка“ и тол-
кова други творения изтъкват с поетическата сила на внушението връз-
ките му с българската земя и с българския дух. Песни като „Българска 
реч“ или „Кирил и Методий“ дават представа за задълбоченото му и гордо 
народностно съзнание. Относбата15 му към българския народ в неговото 
минало и в неговото сегашно често зависи не толкова от установен пог-
лед, главно в ранната струя на неговото творчество, колкото от настро-
ението на момента. Към неговото сегашно често изпада в културно-об-
ществен песимизъм и горчив сарказъм. „Станси“, „Орала мухата – на вола 
на рогата“, „Отвръх планината“ или „Елегия“ са занимливи творения на 
гражданска поезия. Видял по-отблизо кървавите бури, които люляха бъл-
гарския народ през 1913 и 1918 г., той се замисля по-дълбоко над съдбата, 
що висне над неговата бащина земя. И той открива, като Вазова и Славей-
кова, величието в победите и пораженията на своя народ. Творения като 
„Керванът на ранените“ и „Дверите на бъдещето“ са израз на възторга и 
преклонението му пред трагическия героизъм на народа воин, воин в мир 
и в бран. И той заживява, въпреки отрицателни прояви на характера му, 
с горда представа за него като нация. И тя е, която определя твърдата му, 
неизменна относба към българския народ. Тя го обединява с него, оп-
равдава вярата му в смисъла на поетическото му дело. И иска да съчетае 
моментите на най-светлото и възвишено свое вдъхновение с жизнената 
му съдба. И най-възвишените, най-героичните и най-трагичните дни от 
живота му го заставят, като верен и предан негов син, да се вживее в не-
говата радост и мъка, да понесе неговия лавър16 и кръст и да поиска да 
си уясни загадъчното и странното в характера и битието му. Като Вазо-
ва и Славейкова, и той чува в чужбина мистичния зов на своята родина, 
гласа на бащината кръв, стона на майчината гръд. И както „Под игото“ и 
„Кървава песен“ са немислими без огорчението и мъката в чужбина, така 
и „Чеда на Балкана“ е невъзможна като поема без уединението на поета 

  15 относба (остар.) – отношение (бел. ред.).
  16 лавър (поет.) – от прякото значение на вечнозеленото средиземноморско растение, 

дафина – почест, слава, символ на победа и величие (бел. ред.).
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далече от родния край. Прологът на тая епическа поема, която става об-
ществено достояние през 1930 г., загатва за оная нравствена атмосфера, 
в която тя бива замислена и създавана. Дълбок по чувствов тон и мъдър 
по мисловен строй, в него поетът изрича най-съкровени слова – слова 
на изповед и на молитва. Ако има някакъв грях пред своя народ, това е 
копнежът му да го види духом възвисен и мощен, нравствено чист. Но 
дълбоко от сърцето му струи кървава скръб – от смущение и тревога: 
защо всички котви на тоя народ, захвърлен в буритe, се ломят? Защо, след 
като cее толкова, не прибира жетва? Защо при това Господ му е изпратил 
толкова изпитания и беди? Ще намери ли той спасителен пристан? Или го 
е отсъдил на гибел? Какъв смисъл имат всички негови страдания? Може 
би чрез това той иска да го възвиси, пречисти, за да го подготви за свещен 
подвиг в живота? На тия въпроси поетът не може да си даде отговор. За-
това смирено завършва с молба – нека Бог му прати лъчите си по неговия 
път, да грее над него в своята върховна милост, докле закриля българ-
ската му светла реч. Така съчетава словото с народността: в словото сияе 
не само геният, но и душата, но и съдбата на една нация. В послеслова си 
към поемата Кирил Христов загатва за историята на замисъла, плана и 
изпълнението ѝ. Оттук се долавят съкровените поводи, които са окрили-
ли поетическото му вдъхновение. Като търси причините за българската 
нерадостна съдба с оглед на войните за народностно обединение, той сти-
га до следните две установки17 – „расовият хаос на българския народ, като 
основна причина на неговата фатална неспособност да се свърже в едно 
органическо цяло“ и „оная странна полова незадоволеност, която рано 
разсипва способностите и нервите на българската водеща полуинтели-
генция, прави я мътноглава, непродуктивна, истерична, зла, престъпна, 
и дава тоя мрачен колорит на обществения, политическия и културния 
живот на днешна България“. Тия установки лягат и в основата на „Чеда на 
Балкана“. Втората от тях е странична. Средищна е първата. Тя се свръзва 
с проблемата за българската историческа съдба. Чрез нея се засяга расо-
вият произход на българина, като чрез теорията за расата се осветлява 
историческият път на българския народ. От осемте песни на епопеята пе-
сен трета и осма засягат основно поставената на поетическо осветление и 
разрешение проблема.

И Кирил Христов прави някои от своите герои оръдия на своята ми-
съл. Чрез трима от тях той изразява съмненията и вярата си в българ-
ския народ. Така, д-р Начо развива теорията си за опожарените крила на 
любовта в душата на българина; Андрей Беровски е вдъхновен глашатай 
на историческата мисия на българския народ, а поетът Божидар засяга 
въпроса за неговия расов произход. И тримата говорят пред народа в Ста-

  17 установка (рус.) – положение, виждане, директива (бел. ред.).
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риград във важен момент: бурята на войната се кани да се разрази над 
Тракия с всичкия си ужас. Нагонът на масата бива доловен най-вярно от 
Беровски. Той издумва нейната стихия – както простия ѝ поглед за неща-
та, така и сляпата ѝ вяра в успеха на борбата, а също и безразсъдното ѝ 
въодушевение. И там е неговата сила. Речта му е проста и ясна, но светла 
и пророческа. Българският народ е изправен пред дни, в които се коват 
съдбините му. На Шипка е изгряла неговата свобода. Меч от Запад разси-
ча народностното му тяло. Историята отново го призовава на подвиг, за 
да завърши започнатото от столетия. Необходимо е да се вярва „в свет-
лата звезда на нашето племе“. Българинът се е подготвил за тежката исто-
рическа задача. Времето го изважда от сянката на покоя, за да го хвърли в 
бран и да го направи герой.

„Ний възмъжали сме за новия живот!
Ний млад сме, силен сме и с бъдеще народ!
Ала откажем ли се днес да разрешиме 
великия въпрос на реч, на род и име –
Егейското море и българския юг
во веки губиме! Въпросът днес е тук!“

Но смисълът на борбата не се свежда само в пределите на българско-
то право: свобода и независимост на брата роб, когото чужда власт иска 
нравствено да опропасти. Той се крие и в онова призвание, което ни на-
лага историята – да бъде спасен светът от мрака на варварството, както 
някога, когато врагът трябваше доста да бъде обезсилен, като мине през 
българска кръв, преди да стигне до Виена. Тази историческа заслуга на 
българския народ не може да бъде отмината от тия, които имат съвест и 
съзнание за отговорност. И сега – тоя народ трябва да завърши повелите 
на своето съществуване. И тук се вестява Божият пръст. Българинът е 
само оръдие на съдбата. Той върши волята на друг, който решава светов-
ните съдбини. Така той влиза в световната история. Слага името и живота 
си за възвишени човешки и световни идеали:

„… А ето,
пак нам възлага днес небето
велика мисия: да нанесем
на варварството ний, що нашия Едем
във ад превърна, удара последен
на який българин, над ралото приведен!“

Това оправдаване смисъла на войната почива на достойната представа 
за българския народ, на безкрайната вяра в историческата му мисия, на 
великото му призвание в живота. Почива и на схващането за неотвра-



129

тимото значение на духовните ценности, на човешкия идеал по правда и 
свобода, на уважението към правото на независимо съществуване за вся-
ка народностна индивидуалност. Кирил Христов дава чрез Беровски ди-
намичен образ на българската освободителна идеология, чиито корени се 
отправят дълбоко във времето на Възраждането. Тук говори опиянение-
то на Априлското въстание и възторгът на Шипка. Един опит наистина 
за философия на българската история, като се изхожда от нравствените 
ценности, които е открила в своя вековен път българската нация. С тая 
философия тя прехвърли и огнената линия на борбата. Но с нея тя биде 
сурово поразена – в смисъл, че началата, от които тя изхожда, бидоха 
сразени от меча на неправдата и безчовечността. Дали в нея не се крият 
опасности за българския народ? В тая философия се вплита проблемата 
за расата. И то чрез поета Божидар. Речта му е пълна с песимизъм, със 
сарказъм и скръб. Основното положение, от което изхожда К. Христов, е 
идеята за рода, за породата, за подбора. И идеята за чистотата на расата. 
Необразованият човек е расово непросветлен. За своята раса той много 
малко се грижи. Дори няма воля да я облагороди и възвиси. А за расата на 
своя народ – съвсем! За животните, от които има полза и облаги, полага 
неимоверно внимание по отношение на рода и кръвта им. С възмущение 
Божидар възкликва:

„Кон, крава радват те, ако от смес са чисти; 
овце, кози ти дириш породисти; 
и пес, кокошка – сой; свиня – от род;
Дори свинята ти! А бедний твой народ 
да бъде кръстопът на всички раси!“

А какъв е българинът в своя расов произход? Няма никакво колебание 
в случая: за Божидара основата му е славянска. Тук обаче се подига въ-
просът за ценността на тая раса: тя е такава, каквато е ценността на расата 
у римлянина. Но високата биологична стойност на славянската раса е по-
нижена от кръстосването ѝ с други раси, при това по-малоценни от нея. 
И там е нещастието ѝ, че по-малоценната раса при кръстосване надделя-
ва. Така се стига до израждане на расата. На българската земя най-много 
се е задържал римлянинът и славянинът, „едничките остатъци от род“. 
Особено славянинът. Но и славянинът е повален от нахлулата в организ-
ма му чужда кръв, кръвта на пришълците в тялото му. „Но глътнал тях, 
що силният ще струва?“ И за да обоснове идейната си позиция, Божидар 
прави дълъг исторически излет. И установява какви народи са минали 
през българската земя или са се стопили в нея – преди славяните да са се 
настанили в нея, а и след тяхната заселба18. Историческото познание сму-

  18 заселба (остар.) – заселване (бел. ред.).
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щава поета. Въображението му извиква представа, че българската земя е 
дяволска нива. Зъл и лош стопанин е разполагал с нея от памтивека. „Че 
где що билка – там е всичко сбрано, разбъркано е и в едно посяно“:

О, майко, ти на трака траки върна, 
в теб римлянин се в римляни превърна, 
във келти келт, загубил тука друм; 
ти елини роди на елин хитроум.
От гота гот и от вандал вандали, 
от хуна хуни. Тъй теб силите обрали, 
по-често дивото на диво даде дни 
и избуя и вред се настани.
Едвам славянинът пристъпи – и авари сподирват го, 
по тях монголи и татари.

Но ужасът нараства, смесването на кръвта продължава в хода на ве-
ковете и никой не може да го спре. Аспаруховата кръв при това е капка в 
буйния и нечист кръвен извор на нацията: 

И пада там какво не семе пак, 
и бухна все по-страшен буренак.
Хей, Аспарухови унодунгури!
Що можете вий в нивата притури?
Какво насам понесло ви е вас?
Или сте тъкмо вие – житен клас?
Та гръм ви в прародината удари: 
че хуни ще рече „раби-бунтари", 
а гранката пък ваша – „смесен род”...
Там още срути се над вас небесний свод!

Би се помислило, че Божидар ще спре да прелистя страниците на бъл-
гарската история. Дали в търсенето на историческата правда не се крие 
болезнен садизъм?

И пак: по печенегите кумани, 
подир маджарите нормани, 
па асирийци, па арменци – сбир по сбир, 
хазари после. Няма спир.
Из ден във ден все повече се мръкна: 
на Амиен ли просекът домъкна 
със Валтера Голака сган: 
що хижа – на насилие бе стан; 
или влече се Фридрих Барбароса – 
девойки в жертва, по откос откоса.
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Тъй в ураган на страсти и на стръв 
размеси се в едно каква не кръв.
И пак монголи после, пак татари.
Не спират страшните в плътта пожари.
Приидват пълчища, навред сноват 
и се потирват пак в далечен път.
А ето ги и турците. Пет века!
Изходена е всякоя пътека.
Беди, без край беди – над род ли прокълнат?

А какво проклятие се изсипва над българския народ – да бъде кръсто-
път на всички раси! В тялото му тече кръвта на толкова народи. Какво е 
станало със славянската му природа, едничка раса, заедно с латинската, 
достойна и ценна? В кръвта му се борят демони, различни страсти, враж-
дебни стихии. Каква е последицата от това? Жестоки нрави, отсътствие 
на единство, разногледно схващане на света. Българският народ живee не 
като един народ – „народ не със една – с безброй души“. Тук се крие тра-
гичното в неговата съдба: не може никога да реши великитe въпроси на 
своето битие с един дух и с една воля. Следвайки тая линия на размисъл, 
Божидар стига до мрачен песимизъм:

„О, ниво дяволска – бодили непознати! 
Печален клас усамотен се клати: 
довян от други свят на бурени в света, 
той рони плод и си окайва участта.
По-харно да не беше ти родила, 
да беше спала в девство свята сила!
Че щото бухна – плод сакат е и проклет 
със корени без място и без ред.
О, ниво дяволска, под небеса лучисти, 
теб само огън ще очисти!
Ни жрец помамила би ти, ни раб:
не става нафора, нити за делник хляб...“

Тая философия на отрицанието и поражението не бива следвана до-
край. В песен осма Божидар, загубил зрението си в кървав бой, вещае дру-
га съдба на своя народ. Войната е вече спомен. Завърналият се в Стариград 
поет иска да си обясни защо е бил „раздрусан Балкана“ и толкова кръв се 
е проляла. И търсейки смисъла на събитията, той стига до познанието и 
убеждението, че Бог всичко мъдро нарежда. Бог никога не руши, а само 
създава. Непостижими са неговитe тайни. Сега, когато е сляп, Божидар 
вижда в истинския им образ нещата и явленията. Примирен и мъдър, той 
долавя, че Провидението му е отнело очитe „с някаква разумна цел“. На-
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вярно, за да го направи истински зрящ, който вижда в друга светлина своя 
народ и неговата участ. Сега той чувствува, че правилно може да разреши 
оня въпрос, който от години не е давал спокойствие на душата му. И про-
зира, че няма чиста раса, че там, гдето няма сред народа многоликост, а 
владee еднообразие, има само мъртвило, застой, покой. Животът е излял 
там кръвта в еднакви, закостенели форми – никаква топлина в тях, ни-
какво движение, никакво обещание за утрешния ден. Дори и германецът, 
мощният и чутовният – и той не е расово чист, в неговия ценен организъм 
„повече славянска кръв искри“, „отколкото дори във българските жили“. 
И защо ще се обясняват събитията със своеобразна расова идеология? Та 
нима във френското сърце няма немска кръв? Излишно е да се издига в 
култ расата, за да се възвеличи един или друг народ. Ако промениш езика 
си и влезеш в строя на друга нация, тогава минаваш от долна във висша 
раса? Това е заговор срещу Бога, който е създал равни всички езици и 
раси. Но Бог си отмъщава жестоко, когато се опита някой да се гаври с 
неговото дело. Особено когато най-великото, което е сътворил – езика, 
бъде превърнато в средство за грабеж и гнет над родни братя. С ясно-
видство Божидар чертае бъдещето: големите народи ще наченат кървави 
борби, които ще ги изтощат, за да възлязат, по внушение от съдбата, на 
тяхно място малките народи. Горчиво звучи стонът на Божидара:

„О, братя, пак ни чака кръвнина!“

Не е важна толкова нацията, колкото расата. Затова тоя свят би тряб-
вало да се прецени, ако би могло с някакъв апарат, от расово гледище: не-
обходимо е да се изследва мозъкът, кръвта, за да се види кои раси в тялото 
са се кръстосали и дали те са щастливо съединени или злощастно. Ако 
се установи нещастна смесица на разнородна кръв, тогава да се забрани 
продължението на каквото и да е потомство. Така ще се стигне до расов 
подбор, до расова ценна кръв. И светът ще се разпредели на родове, годни 
за възмога и величие. Ето трагичния въпрос: кои раси са съчетани в един 
народ? Особено като се знае, че малоценната раса надделява. От Бога 
вдъхновеният поет, Божидар, минал през кървите на войната в Тракия, 
надмогнал се над лични и народни страдания, отправя по-нататък своето 
внимание към въпроса за расовия произход на българския народ. Сега, 
сляп, той вижда истината. Какъв е тоя народ? Чудовище? Игра на зли ду-
хове? Не е ли неговото многорасие дело на някакъв непостижим закон, 
на тоя, който владее световните съдбини? Едно е сигурно: Бог нищо не 
извършва без цел. В расовото смешение на българина се изразява волята 
на съдбата. Оттук изхожда неговият път – на подвизи и слава. Неговата 
историческа мисия е предопределена от кръвта – да съчетае в душа и кул-
тура, в дух и воля чрез Юга, Запада и Изтока:
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„Не, наший хаос пò ми е мил мене 
от тоя ред закостенял!
Със хаос се е този свят начнал!
Твори нов мир Бог тука на Балкана!
Човеците на три Той материка хвана 
и вихром на витло ги завъртя.
На нов живот начало турят те.
От тях Той нова раса ще омеси, 
без никого да пита: „Ти отгде си?“
Ще съчетай ведно на Изток мъдростта 
на Запад с целесъобразността 
и ще да ги спои със сила Той по-друга: 
със дивните светкавици на Юга!“

Мрачният песимизъм на Божидара е изчезнал. Образът на дяволската 
нива е сподавен като горчив спомен. Възхвала и защита на българския на-
род изрича Кирил Христов, заедно с пламенна вяра в светлото му бъдеще:

„Аз вярвам, че не ще ни буря разпилей
и че родът ни як ще доживей,
макар с душа на зъбите остала,
да види как цял свят се срива във провала
и как изпъпля той за нов живот.
Тогаз ще бъдем ний съвсем друг род.
Във себе включили наследията вечни 
на много раси близки и далечни, 
от нас по-лесно няма никой тук 
на чуждата душа да чува всеки звук.
Тогаз ще заздравей последната ни рана 
и ще ни назоват Орлите на Балкана.“

Тая вяра на Кирила Христова в бъдещето на българския народ е из-
купена с много съмнения и колебания, с изпитания и страдания дори. 
Затова тя е по-твърда и мощна. Неведнъж, както личи от изповедта на Бо-
жидара, той се е замислял над българския расов произход и отражението 
му в съдбата на родината. Углъбявал се е и върху някои особени прояви 
на българския народностен характер и върху злополучния ход на българ-
ските борби за обединение. Задавал си е въпроси върху българската на-
родностна съдба изобщо и е търсил съответния им отговор. И стига до 
познание и убеждение, което изявява чрез своя герой, което изтъква като 
основен мотив в поемата си „Чада на Балкана“. Как тъй дохожда до това 
схващане, изградено изцяло върху теорията за расата, не е трудно да се 
отгатне, като се знае, че той обнародва в 1929 г. в сп. „Училищен преглед” 
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статия под наслов „От нация към раса”. От ранни младини той остава под 
тягостното впечатление, че „ние българите имаме по-малко общи черти, 
отколкото хората на кой да е от ония западноевропейски народи“, които 
за пръв път е виждал. И той търси истината по научен път. Какво е писано 
върху произхода на българина? Научните справки му казват, че „дошли 
Аспаруховитe дружини и се удавили в едно славянско море“. И нищо по-
вече. Значи, българите са славяни или почти славяни. И прави следното 
признание: „Колкото по-настоятелно исках да разбера защо тъй малко 
приличаме един на друг, толкова повече се учудвах, че това не интересу-
ва никого в моята родина, нито измъчва просветените хора. Дори ония, 
които смятаха, че са мозъкът на този народ: по-първите му писатели. За 
тях то бе много просто. Щом някой говори български и се нарича сам 
българин – българин ще е, какъв друг?“. Отговор на тревожния въпрос 
К. Христов търси в българската история. От нея научава подробно кои 
народи са минали през българската земя или са се стопили в нея. Но и тя 
не го успокоява. Бидейки в чужбина, в страна, гдето теорията за расата е 
сложена на разискване, той се увлича от своята мисъл да потърси в друга 
посока разрешение на вълнуващия го въпрос. И проучва основно автори 
като граф Гобино, Чембърлейн, Лудвиг Волтман, Дизраели. „Често някой 
от тия автори така ме е измъчвал, че аз го затрупвах под купове книги и 
го заключвах, да не ми се мярка пред очите. Но скоро отново го изравях и 
пак се оставях ден и нощ да разкъсва на фибрици скрития в мене непоз-
нат човек“. И остава изцяло запленен от тях, от тяхното учение за расата, 
от осветленията, които дават те за ролята на кръвта в историята. За него 
вече „расата е всичко“. Расите не са еднакво одарени. Кръстосването меж-
ду раси далечни и чужди води към израждане. Напротив, доброкачестве-
на кръстосица дава даровит плод. „Всички исторически велики раси и на-
роди произхождат от смес”. „Най-големият блясък на сила иде от сместта 
на германска и славянска кръв“.

Той стига и до следното схващане за ролята на расата в историята: 
„Никой не бива да се отнася равнодушно към расовия принцип: той е 
ключът на световната история”. Изложил основно расовото учение, Кирил 
Христов се опитва да си изясни чрез него българската нация и нейната 
история. И стига до просветлението, че българският народ трябва да бъде 
проучен основно от расово становище, че му е необходимо расово да се 
оформи. Така той ще сподави отрицателното в своя характер, ще постиг-
не кръвно и духовно единство, ще се възмогне от нация до ценна раса и 
ще заеме достойно място в историята. От безрасие към раса! Чуждата 
кръв, избистрена в неговото тяло, обуславя голямото негово дарование. 
Така Кирил Христов посочва изворите на своите познания върху расовата 
теория. Същевременно показва где трябва да се търсят идейните основи 
на „Чеда на Балкана“, а също и пътя, който го е извел към образа на него-
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вия герой Божидар. Сега още повече се утвърждава убеждението, че чрез 
тоя поетически образ той разкрива своя възглед за расовия произход на 
българина и за значението на кръвта за изграждане на националния му 
характер и неговата история. И за него българският народ е славянски, 
не само по бит и култура. И той се опитва да защити славянската му кръв, 
макар според него в нея да се е вляла толкова чужда. Но чрез тая чужда 
кръв той иска да обясни и българската история. И изхожда изцяло, ясно и 
недвусмислено, за пръв път у нас, от расовата теория. И я пренася в своя-
та поезия. Това, което е загатнато в тая посока по-рано, той го изяснява, 
като не прибягва до заемки от друг характер, библейски или философски.

В българската поезия е поставена проблемата за расовия облик на 
българския народ. И повече от половин столетие тя тревожи българския 
поет. Иван Вазов я взема почти разрешена за неговото съзнание, Пенчо 
Славейков я вижда в нова светлина с оглед на възможното развитие на 
нацията, а Кирил Христов я дава изцяло във внушенията на расовата те-
ория. За идейна зависимост между тримата не може да се говори. Всеки 
поставя и осветлява проблемата едва ли не по свое прозрение, изграде-
но върху преки наблюдения над родна среда, върху познания от култур-
но-исторически характер и върху подсказвания от едно или друго учение 
за расата. И всеки от тях я сплита с въпроси от народностно естество. 
Всички се чувствуват близко до българския народ, промислят истори-
ческата му съдба, вглеждат се в характера и бита му, искат да си изяснят 
утрешния негов образ. Поети, които може би повече от други, в чиито 
ръце е била съдбата на народа, промисляват миналото, сегашното и бъ-
дещето на своя народ и търсят пътища и средства за неговия възход. Те са 
ярки защитници на тоя народ, макар и неведнъж да са бивали огорчава-
ни от прояви на обществения му живот, пламенно желаят духовното му 
просветление. И тримата се обединяват в несломимата си вяpa в силите, 
заслугите и призванието му. Те мечтаят да бъдат негови духовни водачи, 
които пророчески вещаят съдбините му. Не е без значение, че те виждат 
своя народ по-добре в моменти на исторически изпитания, през време на 
борби, въстания и войни, когато усилията му и напреженията му изнасят 
на показ нравствените му заложби и възможности. И правилно го преце-
няват, при това с еднаква мярка и високо съзнание. Наистина, всички са 
сдържани в преценката си, не стигат в похвали до самозабрава. Изглежда, 
че тя е плод на по-зрели обсъждания. Бихте помислили, че критическият 
реализъм на българина и тук се е проявил. Но тъкмо затова изненадва, че 
и у тримата поети на българския расов облик долавяме струя на мистици-
зъм с историческа и биологическа подкладка. В самата история не всичко 
става по строго предписани норми на логиката. И в нея ирационалният 
фактор играе значителна роля. Защо да няма и ирационални сили, кои-
то движат българското историческо битие. Въпреки всички исторически 
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указания, кръвният извор на българския народ не се поддава, според схва-
щанията на тримата поети, на точно изследване и научно познание. Вазов 
се обижда като българин, когато му казват, че в жилите му тече нечиста 
кръв. Славейков вижда в смесената си кръв възможности за бляскаво 
развитие, а Христов в кръвосмешението, станало на българска земя – 
извор на утрешен народностен възход. За тримата, особено за Славейко-
ва и за Христова, кръвта е едва ли не тая мистична сила, която определя 
историческия ход на народа. Разбира се, тяхната концепция може да бъде 
подложена на критичен разбор и би могла изцяло или отчасти да бъде от-
хвърлена. Зависи от заетото изходно становище. Не влиза в кръга на един 
литературен обзор да се пристъпи към нея с подобна относба. Важното 
е да се посочи тя и да се изтъкнат същественитe ѝ особености, като се 
потърсят и основанията ѝ. Не е без значение, че проблемата, която за-
сягат под една или друга форма и тримата български поети, се налага все 
повече и повече на българското народностно съзнание. И тe са първите, 
които я поставят. Изпреварят със своите прозрения българската научна 
мисъл. И се приближават със своя поглед до народното мировъзрение. 
Именно: родът не е без значение, кръвта е тайнствена мощ, която опре-
деля пътя на отделния човек, както и на отделния народ. И освен това и 
народ, и поети имат славянско самочувствие. Само че то е смутено от 
присъствието на чужда кръв в българското тяло. Долавяме стремеж да 
се определи до крайна възможност българската национална индивидуал-
ност. И сред славянското море българският народ иска да има свой собст-
вен лик. Стремеж за индивидуализация, понесен от столетия, търсил в 
кървави борби проломи в бъдещето. И тая проблема за расовия облик 
на българина, сложена в осветлението на поетическото вдъхновение, не е 
нищо друго всъщност, освен устрем, изхождащ от друга посока, на пълна 
национализация на българския народ. Национализация на расовото обо-
собение. Как ще стане това кръвно обособение? Дали ще се изостави само 
на себе си, като неизбежен исторически процес при политически утвър-
дени български граници, когато кръвта на нацията няма да бъде смесвана 
при външни нахлувания и дълги престоявания в земята ѝ? Или трябва да 
се работи преднамерено в тая посока, като се използуват предписанията 
на расовата хигиена? В първия случай бихме следвали Пенча Славейков, 
във втория – Кирила Христов. Народите по-трудно възприемат научните 
постижения. Затова пък поетическите откровения имат по-голяма власт 
над тях.

 Родът не е без значение, кръвта е тайнствена мощ, която определя 
пътя на отделния човек, както и на отделния народ.

Неведнъж поезията е вземала участие в изграждане на народностния 
мироглед. Дали поетическите внушения на големите български поети ще 
останат без следа?
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Родина: Списание за българска историческа култура,                                       
г. I, 1938, кн. 1, с. 239–242.

ПРОФ. Д-Р МEТОДИЙ ПОПОВ.                         
НАСЛЕДСТВЕНОСТ, РАСА И НАРОД.  РАСОВА 

ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРИТЕ. БЪЛГАРСКИЯТ 
НАРОД МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИТЕ РАСИ И НАРОДИ1

Това са два труда на известния наш учен, които са повече от навремен-
ни. От години наред теорията за расизма намира в някои страни свое-

то жизнено утвърждение. Макар и да има немалко отрицатели, в областта 
на науката и на обществения живот тя прави несъмнено своите завоева-
ния. Нищо чудно, че и у нас тя намира последователи. Българският народ 
търси своето място под слънцето и своя път в историята2. Той още не е 
казал последната си дума в своя исторически ход. Оправдано е неговите 
първи синове, които искат да осмислят историчните му съдбини, да тър-

  1 Отзивът на Б. Йоцов излиза в рубрика „Книжовни оценки” (бел. ред.).
  2 В усилията си да търси и намира стимули, които да насочват българския народ към 

осъзнаване на собствените си възможности и на благоприятните предпоставки за съ-
зидателното му развитие, Борис Йоцов естествено се оказва изкушен от модната през 
30-те години расова теория, която е едно широко поле за дискусии в цяла Европа. В него 
основен проблем е връзката на биологичните предпоставки със социално-историческите 
процеси, т.е. доколко историята е повлияна от биологията или обратно – доколко чрез 
историята се проявяват биологични дадености. В тази връзка българският антрополог 
проф. Методи Попов застъпва тезата за славянската „раса“ на българите и значимите 
примеси в нея като биологически благоприятни за нашето развитие. А утвърденият сла-
вист Борис Йоцов реагира положително на тази теза, която само подкрепя собствените 
му, основани върху историята, убеждения. Расовата теория е модна през 30-те години и в 
цяла Европа. И в България се появяват множество най-разнородни нейни привърженици 
– някои с политическа насоченост, други с по-скоро романтична културно-историческа. 
Сред тях до известна степен е и сериозният учен биолог проф. Методи Попов, който 
прави първите български авторски разработки по темата. В тях той открито разширява 
биологичните граници на понятието и го свързва пряко с обществото, твърдейки, че 
расите определят хода на историята – възходите и паденията на народите. Тъкмо темата 
за тази динамика на историята е за Йоцов изключително привлекателна и той с радост 
констатира, че има съмишленик в лицето на проф. Методи Попов. Затова и помества 
своята рецензия в списанието си за историческа култура (бел. ред.).
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сят да определят неговата жизнена стойност, биологичната му значимост 
и духовна мощ. Това, което правят отдавна вече хуманитарните науки у 
нас – постоянно да работят за духовното оформение на българския на-
род, за изработване представата му за собственото му достойнство, за 
пробуждане изобщо на неговата личност, се заемат да допълнят някои от 
носителите на нашата естествено-научна мисъл.

И наистина още през времето на нашето Ранно възраждане, при първи-
те по-ярки проблясъци на българското народностно съзнание, въпросът 
за расовата принадлежност на българите се слага на преден план. Домаш-
ни и чужди историци, изследвайки най-тъмните страници на нашето ми-
нало, посочват един или друг произход на българския народ – урало-фин-
ски, татарски, хунски, тракийски, славянски и пр. В историческата наука 
днес е вече прието, че българите, днешните българи, са от славянско по-
текло. А и съзнанието и волята им още през време на Възраждането и на 
борбите за освобождение се изразяват в посока славянска. Българското 
възраждане е немислимо без съзнание славянско, без гордата представа 
за славянския произход и славянската принадлежност на българския на-
род.

Методий Попов3 си поставя за осветление една стара проблема, и при 
все това – толкова нова: расовата принадлежност на българския народ, 

  3 Методий Попов (1881–1954) е виден български учен, академик: биолог, зоолог, антро-
полог. През 1904 г. завършва естествени науки в Софийския университет. Специализира 
биология, сравнителна анатомия и паразитология в Мюнхен при световноизвестния 
учен Рихард Хертвиг (1904–1909). Защитава докторат в Мюнхенския университет и 
работи като асистент по зоология и сравнителна анатомия (1907–1909). Продължава 
специализацията си по микробиология в Института „Роберт Кох“ в Берлин при Ав-
густ фон Васерман, по-късно специализира в Пастьоровия институт в Париж. След 
завръщането си в България преподава зоология във Физико-математическия факултет 
на Софийския университет, където е избран за доцент (1910), за извънреден (1915) и 
редовен професор (1916). Завежда Катедрата по сравнителна анатомия и хистология 
на гръбначните животни (1916–1923). Участва в Първата световна война. За отличия 
и заслуги през втория период на войната е награден с орден „За военна заслуга“ V 
степен. През 1920–1921 г. е ректор на Софийския университет. От 1925 до 1931 г. е 
пълномощен министър на България във Ваймарската република (от правителството 
на Ал. Цанков). През 1947 г. става действителен член на БАН, а от 1948 г. до смъртта 
си ръководи новосъздадения Институт по биология на БАН. Член на Германската ака-
демия на естествоизпитателите „Леополдина“ (1926) и на Чехословашката земеделска 
академия (1926). Член на Световния съвет на мира (1950). Лауреат на Димитровска 
награда (1950). Институтът по физиология на растенията към БАН носи неговото име 
(до сливането си с Института по генетика през 2010 година).    
През 30-те години М. Попов извършва антропологични проучвания на расовата при-
надлежност на българския народ. В редица популярни лекции отрича нацистката расова 
теория за превъзходството на една раса над друга. В заключителните думи на труда си, 
който Б. Йоцов рецензира – „Наследственост, раса и народ” (1938) – застъпва идеите, 
че българинът трябва да се освободи от комплексите за малоценност, които „расовите 
учения искат да насадят в неговата душа, да не робее пред всеки „европеец“, да не се 
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мястото на българския народ между другите европейски народи от расово 
гледище. За да разреши така поставената от него и от времето проблема, 
той пристъпва към подготвителна работа: излага учението за наследстве-
ността, за човешките раси, техните отношения, географски поселения, 
посочва биологични причини за духовния упадък на един народ и на една 
култура. От тая подготвителна работа Попов извежда няколко основни 
положения – що трябва да се разбира под думите чиста раса, как са въз-
никнали отделните раси, значението и стойността на тая или оная раса от 
биологично, духовно и културно-исторично становище, как трябва да се 
схваща въпросът за високоценни и малоценни раси, правилно ли е схва-
щането, че цялото културно развитие на човечеството се дължи изключи-
телно на северната раса, запазила се в по-голямо процентно отношение 
в северната част на Европа – в Северна Германия, Скандинавия, Север-
на Англия, предимно Шотландия, същата раса, към която принадлежат 
и първите славяни. Като прави преглед на отделните раси (северна раса, 
медитеранска4 и ориенталска, динарска5 с предно-азиатска, източно-бал-
тийска) и техните отношения в Европа, М. Попов заключава, че няма 
чисти раси, че са погрешни ония учения, които „говорят за чисти расови 
народи“ – народи, които не съществуват не само в Европа, но и по целия 
свят. Затова по-право е да се говори за народи не от германска, романска 
или славянска раса, а за народ от германска, романска или славянска гру-
па. Освен това, няма малоценни раси. „Характерният облик на човешката 
култура, на нейния разцвет в духовно и материално отношение, се дължи 
не на духовната творческа мощ на дадена само раса, тази култура е про-
дукт на творчеството на множество раси, заемащи ръководно място пре-
ди известно време на културното развитие на човечеството“. И най-после, 
в съгласие с предпоставената теза, „само там, където е ставало смешение6 
между ценни раси, и то не само в Европа, но и в Азия и другаде, са се 
развивали, като последица на тези смешения, ценни човешки култури“. 
И по-нататък: „Честото появяване на гениални хора в дадена епоха, на 
ръководещи науката и духовното развитие умове е несъмнен признак за 
съществуването в този народ на високи духовни задатъци, които се проя-

чувства малък пред него „по рождение“ и да не се отдава на слепи подражания и на чужди 
внушения. [...] Трябва да насадим дълбока вяра в себе си, че „можем по рождение“ и с 
уседнал труд и постоянство да доведем до пълен разцвет онези ценни наследствени 
заложби, които са ни предали нашите бащи и деди“ (бел. ред.).

  4 Медитерански – средиземноморски (бел. ред.).
  5 Динарска (или адриатическа) раса – наречена така за пръв път от руския расолог от 

френски произход Йосиф (Жозеф) Деникер (1852–1918), който дава това название на 
населението в Динарските Алпи – областта с най-голямата концентрация на тази раса, 
отличаваща се с висок ръст, къс череп, тясно лице, „отрязан” тил, силно изпъкнал нос, 
кестенява или черна коса, кафяви очи и кафеникава кожа (бел. ред.). 

  6 смешение (остар.) – смесване (бел. ред.).
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вяват в сбита, сублимирана7 форма в гениалните духовни представители 
на даден народ, и то не само като единични и благоприятни наследствени 
комбинации, но като чести, в някои случаи даже удивително чести, вис-
ши духовни проявления. И за забелязване е, че мястото, зоната на това 
натрупано появяване на гениални хора е всякога зоната, гдето е ставало 
интензивно смешение, проникнуване, кръстосване на две или няколко 
раси“.

Разрешил и осветил така няколко предварителни въпроса, М. Попов 
пристъпва към своята главна задача – какво представя нашата страна от 
расово гледище, каква расова кръв тече в народностния организъм на 
българския народ. При разрешението на така поставената задача, М. По-
пов взема под внимание исторични, етнографски, културни и езиковедни 
изследвания, които изтъкват славянския характер и произход на бълга-
рите.

За нашия учен няма никакво съмнение, че расовата основа, първичната 
расова основа на българския народ, такъв, какъвто го знаем и виждаме 
днес, е славянска. Същата основа, която дава дух и образ и на останалите 
славянски народи. А тая славянска основа отправя българите и славяните 
изобщо към северната раса и към източната, сиреч към източно-балтий-
ската раса. Високият ръст, светлите руси коси и светлите, предимно сини 
очи, длъгнестият череп и тясното лице – това са характерните белези на 
северната раса. Но и в самите северни народи тя не се проявява биологич-
но като чиста раса. Светлите руси коси и светлите сини очи, които сре-
щаме у славянските народи, в това число и у българския, са наследие от 
тая северна раса. Източно-балтийската раса се характеризува също така 
със светли очи и коси, със среден ръст, с къс череп, с изпъкнали ябълкови 
кости. Тя проявява смеси на северната раса със средно-азийски, монгол-
ски раси. Източните области на Германия, Балтийските землища, Пол-
ша, Чехия, Европейска Русия дават характерна проява на тая раса. Има 
прониквания в Румъния, Хърватско и Сърбия, в България дори. Тя обра-
зува значителни смешения в земите на славянските народи, и то главно 
със северната раса, която, както изтъкнахме, дава основното биологич-
но тесто на славянските народи, когато излизат на историческа арена – 
от IX–X столетие насам. Колкото отива на юг, тая раса прави смешения, 
както и северната, с алпийската, средиземноморската и динарската раса. 
Успоредно с тия смешения върви и потъмняването на очите, косите и ко-
жата. Освен това, източно-балтийската раса е приела смесици и с някои 

  7 сублимирам (психол.) – свързан със сублимация – термин на Зигмунд Фройд, който 
има своите корени във философията на Ницше и представлява своеобразен защитен 
механизъм, изместване, което служи на висши културни или социални цели като съз-
даването на изобретения или произведения на изкуството (бел. ред.).



141

азийски8 раси – турански, фино-турански и средноазийски. Изтъкнатата 
обща расова основа на славянските народи заема значително обширно 
пространство в Източна Европа, на Балканите и по някои беломорски 
острови.

Какво собствено представят9 българите, изтегляйки ги от тая обща 
славянска основа със съответните ѝ смесици? Славянската маса се е раз-
ляла и по българските земи, особено по тия, които днес дават облик на 
нашата родина. Тая славянска маса залива тракийските племена в наши-
те земи, които исторически и биологически спадат към северната раса. 
Тракийците били с висок ръст, със светли руси коси и светли сини очи, с 
продълговат череп и длъгнесто лице. Така че светлите очи и русите коси, 
що срещаме по всички български земи, особено на юг от Стара плани-
на до Бяло море, са наследие и от старите траки. Не е безинтересно да 
се изтъкне, че русите и светлите люде у нас съставят 20% от нашето на-
селение. Тоя процент превишава значително процента на русокосите и 
светлооките в другите славянски народи на Балкана. Столетия след това 
смешение славяно-тракийско, с разселбата10 на старите гърци по брего-
вете на Черно и Бяло море, с настъпването на римското владичество на 
Балканите, славянските племена навлизат в смешение със средиземно-
морската, източно-балтийската и ориенталската раса. Тия смешения да-
ват и тъмния цвят на голяма част от днешните българи. В нашите земи 
прониква през Сърбия и западните области на Балканския полуостров 
и динарската раса, която залива главно земите на Сърбия, Черна гора, 
Далмация и Албания. Така че българите са с пълно основание европейс-
ки народ – у нас се изявяват същите расови смешения, каквито срещаме 
у другите европейски народи, само с друго процентно съотношение на 
расовите съставки. Трябва да се отбележи, че Методий Попов не забравя 
да се спре по-обстойно на въпроса за тюркското участие в изграждане 
биологичните основи на днешния български народ. И тук той използу-
ва досегашните знания върху потеклото и съдбините на Аспаруховите 
българи. Обаче прабългарите по численост не са били така мощни, за да 
променят кръвта на славянската маса, която сварват през VII век в из-
точната част на Балканите. Туранските българи, бидейки малобройни, се 
стопяват в славянската маса. Известни антропологични следи те оста-
вят в селищата около старите български столици – Плиска, Преслав и 
Търново. Засиленият обаче понякога източен облик на българина – в ан-
тропологично отношение – се дължи главно на източнобалтийската раса, 
както това забелязваме и у други славянски народи. Че туранската кръв 

  8 азийски (остар.) – азиатски (бел. ред.).
  9 представям (рядко) – представлявам (бел. ред.).
  10 разселба (рядко) – разселване (бел. ред.).



142

в жилите на днешния българин е съвсем незначителна, говори съставът 
на кръвните групи у българите от днешните български земи. Доколкото 
може да се съди от състава на кръвните групи, българският народ се при-
ближава към расовите съотношения на Западна Европа. Резултатите от 
изследванията на кръвните групи са в съгласие с направените досега ан-
тропологични изучвания11 на българина. Изобщо всички данни, научно 
обосновани, посочват, че в расово отношение българите се отдалечават 
от монголо-туранските народи. Расовите смешения с турците, поради 
религиозни и политически причини, са рядкост. Изучванията, които се 
правят и ще се правят в тая посока, ще хвърлят обилна светлина вър-
ху българина от антропологично и серологично12 гледище, с оглед на не-
говата расова принадлежност. Още сега обаче тия изучвания показват, 
че главната, отправна основа на българския народ е славянска. Суетни 
са усилията да се причисли днешният българин към татаро-монголските 
племена.

Методий Попов иска да засегне по-дълбоко съзнанието на своите съ-
народници. Той не се задоволява да даде чисто научни, макар и в по-дос-
тъпна форма, осветления и решения на въпроси, а иска да раздвижи на-
шия духовен свят и да стигне до установени вече от българската история 
и етнография, от българското езикознание, научни положения. Той се до-
косва до тях по друг път, чрез други средства и методи. Затова, бидейки 
убеден в правотата на своите научни постижения, той иска да внуши, да 
наложи своите изводи, защото знае тяхното обществено и народностно 
значение. Пред нас се разкрива учен с живо обществено чувство и будно 
народностно съзнание. Една жива наука, която взима участие в изграж-
дането на българската духовна цялост. За пръв път у нас се прави опит 
от страна на Методий Попова да се обясни от биологична гледна точка, в 
свръзка с расовите съотношения на нашите земи, културно-исторични-
ят ход на българския народ. За Попова периодите на духовен и културен 
възход у нас са последица на станали преди това расови смешения. Кул-
турните ни завоевания и духовните ни възходи през вековете показват, 
че расовите смешения у българския народ са били от ценна биологична 
стойност. Расови смешения – и между българи от различни области – 
дават основания за нови подеми и завоевания. С основание Попов за-
ключава: „Ценните расови елементи, които се включват в състава на бъл-
гарския народ, а именно: по-силното застъпване у нас на северната раса 
чрез тракийците, а не само чрез славянските племена, дошли напокон13 

  11 изучване (остар.) – изучаване (бел. ред.).
  12 серологичен (биолог.) – от серология – област на биологията и имунологията, която 

се занимава с изучаването на кръвния серум и реакциите между антитела и антигени 
(бел. ред.).

  13 напокон (остар. диал.) – после, най-накрая (бел. ред.).
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в полуострова, и чрез процентно по-голямата численост на медитеран-
ските смешения, отколкото у другите славянски народи, ни дават упова-
ние и надежда, че не е далеч времето, когато у нас ще се въздигне наново 
една голяма и ценна култура, с видни нейни представители, чиито духов-
ни постижения ще застанат както някога, наравно с големите културни 
придобивки на другите народи. Имаме всички основания да твърдим, че 
нашият народ се намира наново в период на един биологически възход”.

За да се използуват и превърнат в трайни духовни придобивки тези 
благоприятни биологически предпоставки обаче, необходимо е едно го-
лямо, неотслабващо и неуморимо трудолюбие и постоянство. И разви-
тието на това трудолюбие трябва да бъде основната грижа в обучението и 
възпитанието на българската младеж. „Да не се забравя, че и по-големите 
способности без методичен и уседнал труд изгубват от цената си. И затова 
трябва да работим и да творим, докато е още ден, за да падне наново свет-
лина над нашия народ и над българската земя“. Наистина, какво вдъхно-
вение! „Хубавата българска – славянска земя започва наново да цъфти. И 
какво дълбоко проникновение е имал Паисий за миналото и колко ясно 
прозрение за бъдещето: „И от всего славенскаго народа най-славни били 
болгари…“. Време е да станем наново горди, че сме славяни, че сме дали 
писмото и основата на славянския език и на славянската култура. Там е 
нашата гордост и там е нашата надежда и упование за бъдещия възход и за 
голямата културна и духовна стойност на българския народ. Време е вече 
да се върнем с всичката любов на сърцето си към вярата, свещеното упова-
ние и надежди на Паисия, към творческите ценности на славянския бъл-
гарски народ, за когото той написа своята „История славеноболгарская“. 

Думите на М. Попов трябва да ни заставят да се замислим. Говори не 
само един биолог, чиито научни дирения водят към национални проблеми.
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Студентска борба, г. XII, 24 май 1938, № 6, с. 1–2.

ДУХ И СМИСЪЛ                                                                                   
НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВИЯ ПОДВИГ1

Делото на двамата братя от Солун, Кирил и Методий, е едно от най-ве-
личавите дела, които познава историята. Величаво по замисъл, по 

изпълнение, по трайност. И то не е случайно. То дълго време е мислено 
и създавано, обусловено не само от една творческа воля, но и от важен 
исторически момент. Една воля, в която се изразява съзнание не само за 
християнска, но и за културно-народностна мисия.

Исторически момент, в който Византия и България, изправени в IX век 
една срещу друга, се дебнат във взаимно недоверие. Времето, неговият 
дух и устрем, подтикват Кирила и Методия към исторически подвиг. В що 
собствено се състои той?

Знае се, Кирил изнамира славянската азбука, наричана глаголица, и 
заедно с брата си Методий и други сътрудници превежда от гръцки на 
славянски език някои свещени книги. Превежда и сам, както и братът му 
по-късно. Езикът, на който се правят тия преводи, е езикът на българите, 
на българските славяни, що са живели в околността на Солун, родното 
място на двамата братя. Със свещени книги на тоя език Кирил и Методий 
заминават за Моравия, за да проповядват словото Божие. Съдбата им е 
нерадостна, като на всички, които проправят път в живота в името на един 
идеал. Кирил умира в Рим, Методий във Велеград. Някои от учениците 
му, заедно с Климента, по-късно епископ Охридски, дохождат в България 
при княз Бориса. Така България съхранява делото на двамата братя.

  1 Един текст, написан с възторг и преклонение пред святото дело на солунските братя, 
който Б. Йоцов написва по повод честването на 24 май 1938 г. С ясното съзнание за 
безсмъртното им дело той отбелязва: „Защото са озарени от велика, смела за времето си, 
идея: да издигнат пред културното съзнание на човечеството, наред с еврейския, гръц-
кия и латинския, един нов език, да създадат една нова просвета, писменост и култура. 
И тая култура е българска, тя е славянска…“. Йоцов представя поетапно и разгърнато 
историческия контекст на IX век, самото осъществяване на делото на светите братя 
Кирил и Методий, а култът към тях определя като „един от най-мощните щитове на 
българщината“ (бел. ред.).
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Кирил и Методий не са обикновени мисионери. Те не се движат само от 
мисълта да внедрят в съзнанието на народните слоеве Христовото учение. 
Те не отбелязват само културната експанзивност на Византия. Те се борят, 
страдат и гинат за своето дело, защото не са равнодушни към него. Не 
пишат с гръцка азбука, не пишат и не поучават, не служат Богу на гръцки 
език. Защото са озарени от велика, смела за времето си, идея: да издигнат 
пред културното съзнание на човечеството, наред с еврейския, гръцкия 
и латинския, един нов език, да създадат една нова просвета, писменост 
и култура. И тая култура е българска, тя е славянска, която се домогва за 
признание от гръцката и латинската. И в осъществяването на тая идея се 
крие великият подвиг на двамата братя. Нека не се мисли, че това осъ-
ществяване е било лесно. Какви усилия, колко борби и страдания струва 
то! Но тъкмо тук се долавя навременността, силата и жизнеността на тая 
идея. Трябвало е да се води борба срещу така наречената триединна ерес, 
сиреч срещу онова учение, че словото Божие може да се проповядва само 
на три осветени от смъртта на Христа езика – еврейски, гръцки и латин-
ски. Езикът на българските славяни търси чрез борба признание, равноп-
равие. В защита на своето дело Кирил изхожда от основната мисъл, че Бог 
е еднакво милостив към всички люде на земята, следователно – към всич-
ки народи. Никой народ не може да си присвоява права и да приписва на 
друг задължения, като смята, че той се ползува едничък с върховно бла-
говоление. Бог иска да бъде разбран неговият разум. И ето неговият син, 
Христос, тълкува, чрез небесно озарение, волята му на земята. А как ще се 
схване и осмисли Христовото учение, когато то се проповядва на народа 
с чужд нему език? На земята не живеят само латини и византийци. Ето 
славяните искат да се проникнат от Божието озарение. Кой ще им отнеме 
Христовата светлина, като не им позволи да я възприемат чрез своя език? 
Така Кирил брани не само своята идея, а и една нова националност, един 
нов език, една нова култура. И полагайки основи на богослужението, на 
Църквата в славянска земя, той не отваря път в тях на гръцкия или латин-
ския език, а налага своя роден, славянския, сиреч старобългарския.

За тържеството на идеята за славянска култура помага не само мирното 
проникване, но и просветеното насилие, което се проявява във волята на 
великия български владетел, Борис. Неговата историческа заслуга не се 
състои само в това, че въведе българския народ в лоното на християнство-
то, но и в това, че схваща значението на Кирило-Методиевото дело, не 
оставя да загине тяхната идея, като превръща България в люлка на славян-
ска просвета и култура. Така българският народ, пръв приел кръщението, 
пръв положил основа на своя Църква, писменост и просвета, изиграва 
важна историческа роля в живота на славянския свят. Възприемайки от 
Византия духовни ценности, усвоявайки ги по-дълбоко и създавайки свои, 
той ги препраща в Русия и Сърбия и полага основите на могъщия славян-
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ски православен блок. И столетия той е духовен вожд на славянския свят. 
Запазвайки себе си от асимилация, очертавайки своята народностна ин-
дивидуалност, той спомага за изяснение и съхранение на руската и сръб-
ската народности. В културната си експанзивност той налага своя език в 
Руската и Сръбска църква, писменост, култура. Западните славяни, които 
приемат християнството от Рим, пускат в своята църква латинския, а не 
своя роден език, и дават простор на латинската образованост в пределите 
на своите земи. В течение на дълъг културен живот в България се създава 
жива и дейна Кирило-Методиевска традиция. Не само през Средновеко-
вието, през Първото и Второто българско царство, изработеният култу-
рен идеал движи българския народ в неговия исторически ход. Още тогава 
наистина се създава култ към Кирила и Методия. Тоя култ става един от 
най-мощните щитове срещу опасните пристъпи на византинизма в наше-
то отечество. Така Кирило-Методиевата традиция се съчетава с идеята за 
славянска общност, а същевременно и с идеята за българска национал-
ност и българска духовна независимост. Най-силно това личи през време 
на тежкото робство и времето на Възраждането. От края на XIV, та до сре-
дата на XVIII век тая традиция пази българската писменост и народност, 
българската вяра и Църква. Макар и поставена при най-неблагоприятни 
условия на съществуване, дори и жестоко застрашена, тя едничка запаз-
ва искрите на българското народностно съзнание. Върху нейните основи 
по-нататък се изгражда делото на Българското народностно възраждане, 
сиреч делото на народностното осъзнаване и оформяване. Без нея бъл-
гарският народ не би смогнал да отврати2 опасността от нова асимилация, 
не би пресякъл корените на елинизацията в своите земи, не би създал своя 
национална държава. Не бива да се забравя, че Кирило-Методиевската 
идея не замира нито в Русия, нито в Сърбия, нито в Чешко, Моравско и 
Словашко. С Кирила и Методия се свързва в началото на XIX столетие по-
явата и развоят на една нова наука – славистиката, която се оказва край-
но благодатна за възраждането и изграждането на българския народ, като 
дава крила на идеята за народностно обособение и славянско единение. 
Лесно можем да си обясним защо от средата на миналия век култът на Ки-
рила и Методия се разразява в бурна народна манифестация в отредения 
за тях през май тържествен празник.

Ето – в потока на вековете се излъчва единна и смела воля на българ-
ския народ: чрез своя просвета и култура да се възмогва към духовно съ-
вършенство и да изявява пред света своя съкровен лик. В тая негова воля 
грее величието на Кирило-Методиевия подвиг. Проговорила пръв път в 
културната история на човечеството чрез двамата българи от Солун, бъл-
гарският народ, минал през много пропасти и бури, още не е казал своето 
последно слово, не е затворил книгата на своя живот.

  2 отвратя (рядко) – предотвратя (бел. ред.).



147

Читалище: Месечно списание, г. XVIII, 1939, № 7–8, с. 1–11.

НАШАТА ЗАДАЧА

Българското читалище има зад себе си столетна1 дейност. Един век 
творческа, просветна и културна работа над родната нива. Цяла ис-

тория, която има свои светли страници, свои труженици, борци и герои. 
Една културна традиция, която не може да отрече и сподави и най-гру-
бият материализъм, и най-непримиримият скептик. Още повече, когато 
читалището е имало свои основни насоки, които са осмисляли негова-
та дейност. Нали всяко дело от по-възвишен характер има своите идей-
ни основания, има свой смисъл, свой дух? Тъкмо тия идейни основания 
определят задачите на българското читалищно дело. В тях прекрасно се 
обединяват минало и сегашно. Всяко дело, което иска да просъществува, 
не бива да изменя на ония повели, които са го извикали, на ония основи, 
върху които то е изградило своята същност. Но то не може да се заклю-
чи в спомена на миналото и там да остане – без въздуха и простора на 
новите дни. Естествено читалището трябва да държи на традицията, на 
ония идеи, които са го създали, но същевременно то е длъжно, ако иска 
да прояви творческа дейност, да отговаря на ония нужди, които изтъква 
самият живот.

Българското читалище се появява, за да задоволи една културна необ-
ходимост на българския народ2 – да се просвети, да възмогне духовно, да 
задълбочи народностното си самосъзнание, да засили борбата за свое-
то самосъхранение. Следователно то служи на идеята за народността, на 
оная идея, на която българският народ дължи своето възраждане, своето 

  1 През 1939 г., когато е написана тази статия, българското читалище все още няма „сто-
летна” история, тъй като първото читалище е открито на 30 януари 1856 г. в Свищов и 
носи името „Еленка и Кирил Аврамови” (бел. ред.).

  2 Б. Йоцов проследява историята на възникване и дейността на читалищата като важна 
културна институция още от Възраждането до по-ново време, която обединява различни 
културни институции и дейности: „то е и читалня, и библиотека, и кино, и театър, салон 
за забава и пр.“. С грижа за бъдещата дейност на читалищата в България той се опитва 
да свърже миналото с настоящето, убеден, че „Читалището възникна, за да създава 
народни ценности“. Именно като „основна задача“ на времето той вижда създаването 
на народно движение, което да укрепи читалищната дейност (бел. ред.).
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съществуване като народ. И днес тая идея е още жива, дейна. Тя ни е не-
обходима повече от всякога. Ако други, велики народи, намират в нея 
обезпечение на своето съществуване, какво остава за нашия, развиващ 
се при тежки условия? Ето защо, свързвайки миналото със сегашното, 
ще кажем: всички дела и деяния, начинания и предприятия трябва да се 
вдъхновяват от тая идея. На нея са служили толкова години хиляди чита-
лищни дейци – ще изменим ли на техния завет? Тя трябва да се оделотво-
ри3, да се превърне в подвиг, да влезе в живота на читалището. Не бива да 
остане отвлечена, далечна идея. Какво е необходимо да се върши, за да 
се влее съдържание в нея? Преди всичко налага се така да се насочи една 
читалищна дейност, че да се съдействува за духовното просветление на 
народа, за нравствено усъвършенствуване, за задълбочаване и укрепване 
на народностното съзнание; да натъква4 вниманието на българина към 
неговия бит, към собствената му култура, към народното му творчество, 
към майчиния му език; да пробужда чувството му за чест и достойнство, 
за народностна гордост и духовна общност; да го отправя към историче-
ското му минало, за да може да промисля сегашното си и да чертае мъдро 
утрешния си ден. Всяко изречено слово в тая посока, всяка извършена 
работа в тоя дух, колкото и скромни да са те, не могат да останат без следа 
в народната душа. Така читалищата могат да станат крепости на българ-
щината.

Читалището у нас се създаде, за да бъде в служба на народа, на широ-
ките народни слоеве. Идеята за народничеството5 лежи в неговите осно-
ви. Някога българският народ не можеше да се радва на духовен елит, на 
духовна аристокрация. Той имаше тогава кръг от образовани люде, една 
честна идейна интелигенция от учители, свещеници, занаятчии, търгов-
ци, земеделци, която не желаеше да се дели нравствено от него, да остане 
чужда на духовните му потребности. Да се слезе до народните низини, 
да се хвърли там семето на просветата, да се научи и най-простия, като 
се пробуди у него съзнанието, че той принадлежи на една народностна 
общност – това е било нравствено задължение на всеки по-образован 
българин, който е притежавал деен темперамент и развито обществено 
чувство. Не се е забравяло, че народът не е статична, а динамична маса. 
Прииждат нови поколения за сметка на старите. Следователно жаждите 
на народа не пресекват, никога не могат да бъдат задоволени. Оттук след-
ват и повелите за днешното време. Читалището е за народа, то трябва 
да се приобщи по-дълбоко към него. То е необходимост за всички слое-

  3 оделотворявам (рядко) – превръщам в дела (бел. ред.).
  4 натъквам (прен.) – правя да се появи у някого идея, мисъл, чувство (бел. ред.).
  5 народничество (рус.) – идейно течение в Русия (1860–1910), което прокламира сбли-

жаване на интелигенцията с народните маси в търсене на своите корени и мястото си 
в обществото (бел. ред.).
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ве, трябва да служи за спойка между тях. Никакви различия не могат да 
го спънат в изпълнение на неговата мисия. Нали то служи на духа, нали 
всички люде са еднакво ценни като живи същества, нали всеки човек носи 
в душата си божествена искра? Значи необходимо е да се развива дейност 
в посока, която хвърля мостове между отделните съсловия, която сбли-
жава, а не разединява, като строи духовното единство на българския на-
род. Разбира се, съсловните противоречия не могат да бъдат премахнати 
от подобна дейност. И тъкмо затова противоречията трябва да се изглаж-
дат, да се сподавят, особено във важни моменти от народностния живот. 
Затова ходенето между народа може да бъде включено между ценните 
задължения на читалищния деец. Няма съмнение, че читалището, стоей-
ки над всяка съсловност, ако иска да бъде последователно на себе си, се 
издига и над всяко сектантство, над всяка партийност, над всяка котерий-
ност6. То не бива да бъде гнездо на взаимни разпри, на люде, които не са 
способни за съгласувани действия, за обща работа, които не са си подали 
ръка в името на един идеал. Народничеството работи над народната душа. 
Чрез скромна работа, тиха и безшумна, без притезание7 за героичност, се 
осъществява величаво дело – народно единение и сцепление, чиято сила 
се вижда най-добре в дни на страдания и изпитания, на напрежения и 
подвизи. Защото над групата, над съсловието стои народът, най-голямото 
съкровище, върховното благо на държавата.

Появата и развоят на народното читалище показва, че то се е ръко-
водело от идеята за взаимопомощта, че се е чувствувало като народен 
духовен кооператив. Задачата му е била да трупа духовни богатства при 
съдействието на всички нравствени сили, при обединението на духов-
но слабите, на културно изостаналите. Всеки е трябвало да допринесе, 
според възможностите си, за създаване на душевното благополучие и 
нравствено заздравяване. Освен това, чрез доброволно наложен култу-
рен данък, омаломощеният стопански и духовно да създаде условия за 
натрупване на книжно богатство, което може да бъде в услуга на жадния 
за просвета, за духовни блага, за вечни ценности. Оттук се определя и съ-
ответната практическа работа на народното читалище. Необходимо е да 
се пробуди съзнание за читалищни задължения. Една селска или градска 
кооперация не разглася само кооперативната идея, но се стреми да увели-
чи броя на своите последователи да намери повече ратници8, които чрез 
дело осмислят своята благородна идеология. Не е ли редно да се направи 
читалищната библиотека хранилище на духовни блага, както житницата 

  6 котерийност (от фр. книж.) – свързано с котерия – група лица, които преследват общи 
тайни цели или лични облаги във вреда на обществото (бел. ред.).

  7 притезание (остар. книж.) – искане, претенция (бел. ред.).
  8 ратник (остар. книж.) – радетел, поборник (бел. ред.).
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на кооперацията е съкровище на производителен труд? Читалищният те-
атър, добре организиран, може по-лесно да привлече духовно бедния и 
да бъде от значение за възпитание на масата. Също и беседите, които се 
изнасят, следвайки общ план, обмислена система, биха могли да разши-
рят кръгозора и да изработят определена мисловност. Не е необходимо 
сказките и беседите да се изнасят само от люде с име. Всеки обществен 
човек може да бъде полезен, стига да се освободи от своята бездейност, 
стига да поиска да положи малко труд за своя ближен. Да не се мисли, че 
с киното се изчерпва цялата дейност на духовния кооператив. За съжале-
ние, много читалища са се обърнали само на киналища9. Една погрешна 
в основата си читалищна политика, която е търсела бързо изплащане на 
дълговете, като е изоставяла истинското призвание на народното читали-
ще. Киното трябва да се подчини на читалищните задачи, а не читалището 
да следва филмовите сметки. Когато просветно немощният почувствува 
духовната, културната мощ на читалището, той ще се убеди, че има нужда 
от него, ще влезе в него, за да го използува най-разумно. Когато се съз-
дава у нас, читалището се ръководи от идеята за дело, за работа, за под-
виг. Един културен активизъм10 е изразявал най-пряко неговото жизнено 
предназначение. Това означава, че в читалището не се е само говорило, 
не се е само гледало и слушало, но се е вършила и някаква практическа 
работа. Да се превърне всяка благородна идея в дело, това е бил основен 
подтик. Разбира се, това не значи, че тогава напълно се е следвал тоя път, 
за да се слезе до народа. Всяка акция от културен характер се е оправ-
давала от последиците ѝ, от действителната ѝ полза. Няма съмнение, че 
днешното време, усложнено, тежко, динамично, изисква от читалищата 
по-голяма културна производителност, по-бързи и смели предприятия11, 
повече смисленост, ползотворност и жизненост. Книжни люде, безвол-
ници12 и мечтатели, словоохотливци и лекословци са ненужни за читали-
щето. За една активизирана дейност е необходима волева личност, при 
това всецяло проникната от службата към един идеал, да бъде готова на 
жертви. Естествено нужна е една направлявана дейност според предва-
рително изработен план. Ако в стопанството, гдето се работи с величини 
доста капризни и с много неизвестни, се прилага от години насам план 
и общо ръководство, какво остава в стопанството на духовните блага и 
ценности? Всяко читалище трябва да си обезпечи пространство за жи-
вот и за дейности. Не бива да се изоставят нещата да се движат по инер-
ция, по линията на най-слабата съпротива. Човекът на културата трябва 

  9 киналище (неолог.) – киносалон – от кино по образеца на читалище (бел. ред.).
  10 активизъм (рядко) – активност (бел. ред.).
  11 предприятие (остар. книж.) – дейност (бел. ред.).
  12 безволник (рядко) – слабоволев човек (бел. ред.).
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да бъде деен, практичен, съобразителен, както човекът на стопанството. 
Той трябва да има усет за равнището на духовните ценности и да знае 
кои се търсят, кои най-много се предлагат, с кои да се запасява. Особено 
когато той действува от името на един духовен кооператив. И когато е 
настъпило смущение в стойността на идеите, безначалие в нравствените 
стойности. Всяка културна работа в читалището изисква да се съгласява 
с въззива13: максимум блага за максимум люде. Конкретно – читалището 
да не бъде само дом на интелигенцията, но да прибере под своя покрив 
обществено изостаналите, обременените от труд и грижи. Радостта и за-
бавата са еднакво необходими и за богатия, и за бедния. И за единия, и за 
другия са нужни благата на културата и цивилизацията.

Читалището възникна, за да създава народни ценности. Българският 
народ наистина в средата на миналия век продължаваше да следва про-
цеса на европеизация. Но той не искаше при това приобщаване към За-
падния свят да пресуши корените на самобитния народностен живот. 
Неслучайно в това време се възглася началото на самоопределение на 
народите, правото на българския народ да се обедини и освободи. Една 
нова народност се създава на Балканите. Тя иска да се изтръгне от чуж-
ди пагубни влияния, да намери път към изработване на своята личност. 
Читалището, макар и създадено по чужд образец, иска тогава да работи 
за една културна автаркия14 – да се изразим с едно съвременно понятие. В 
своята дейност то желае да се задоволява предимно с български ценнос-
ти. Идеята за самозадоволяващо се духовно творчество се налага от нуж-
дата да се работи за българския народ, за разрешаване на всички въпроси, 
свързани с неговата политическа съдба. И днес, когато тия въпроси още 
не са намерили своето разрешение, автаркия в областта на читалищно-
то дело се налага. В смисъл, читалището не може да бъде проводник на 
чужда култура. То трябва да бъде огнище, в което се коват народностни 
ценности, средище, откъдето се разпраща национална проповед. Приоб-
щаването към чуждите култури ще бъде оставено на друго ръководство, 
на други учреждения и институти. Затова, изработва ли се програма за 
дейности, налага се да се взема под внимание българското духовно произ-
водство, разбира се, без да се затварят безусловно пътищата за чуждото. 
Практически това изискване би могло да се проведе по-сполучливо, ако 
читалището има по-компетентно ръководство. Български автори, народ-
но творчество, народно изкуство, народен бит, българска книга трябва 
да бъдат предмет на просветено внимание, на съзнателна и творческа 
грижа. Не е ли наистина странно, че в библиотеките на немалко народни 
читалища не можем да намерим книгите на народни поети и писатели. 

  13 въззив (остар. книж.) – призив, апел (бел. ред.).
  14 автаркия (от гр. филос.) – състояние на самодостатъчност (бел. ред.).
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Как ще се насърчава народната самодейност? Необходимо е при всяко 
читалище да има подготвени артистични колективи, които да изнасят на 
утра и вечеринки пред народа богатствата на неговия творчески дух. Така 
народът ще види, че той не проспива времето, а твори и събира блага.

Когато възрожденците създават читалищата, те не прибягват към ус-
лугите на властта. И не е могло да бъде иначе. Турското правителство 
не се е грижело за просветата на българския народ. Населението само се 
организирва в културни общини, дружества, училища. Затова и идеята за 
народовластието и самоуправлението става ръководна идея и за читали-
щето15. И наистина демократичните и автономните начала, на които то 
слага своя вътрешен живот, му дават възможност да се запази от чужда 
намеса, да отстрани странични на делото му внушения и желания и да ос-
тане в служба на чисто народните интереси. Колективната воля на управа 
и членове, вдъхновявана от мисълта за обществената полза, се е налагала 
и е превъзмогвала всички затруднения. Неслучайно читалището е люлка 
на българския театър, на българската обществена мисъл, на българска-
та национална революция. Ето защо и днес читалището, следвайки уста-
новени вече традиции, държи на народното сътрудничество при своето 
управление и на своята културна автономия. Рожба на частния почин, то 
желае да даде простор на народна самодейност. Ако в някои страни едва 
от няколко години насам се създават по служебен почин „дворци на кул-
турата“, нашият народ сам си е построил такива отдавна – и то в дни на 
тежко робство. Обаче самоуправлението не е произвол, самовластие, не-
ограничена свобода. То е ред, дисциплина, задължение, отговорност. То 
не означава, че читалището не бива да разчита на държавата, че може да 
отива в разрез с общите насоки на оная културна политика, която се про-
мисля и провежда от страна на върховната власт. Защото какво е българ-
ският народ, българският гражданин, без българската държава? Ако днес 
държавата се намесва в стопанството, в политическия живот, в произ-
водството на културните блага, тя не може да бъде безучастна и по отно-
шение на читалищното дело. Това съзнават на времето си и читалищните 
дейци, които сами потърсиха помощта на държавата в изграждане на чи-
талищното дело в страната. Обстоятелството, че има вече Закон за чита-
лищата, ясно показва как трябва да разбираме читалищното самоуправле-
ние, неговата културна автономия. Явно е: една авторитарна читалищна 
демокрация, при разумно и просветено сътрудничество с държавата. Ня-

  15 Тази дейност на читалищата, още от самото им създаване през Възраждането, се 
регламентира с Устав. В него са заложени правата и задълженията на читалищните 
дейци, често са посочени и перспективите на развитие на читалищната дейност, както 
и очакваните резултати. Не са редки случаите, в които след отчитане на поредната го-
дишна дейност на читалището, отчетът се публикува в периодичния печат, за да стане 
общонародно достояние (бел. ред.).
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кога не сме имали своя държава, затуй не сме могли да чакаме подкрепа и 
закрила. Днес читалището е в служба на народ и държава, за да участвува 
в градежа на тяхната свобода и независимост.

Някога българското читалище, не бидейки чуждо и далечно на усили-
ята за освобождение на българския народ, поставя в основите на своето 
съществуване идеята за гражданското възпитание на българина. Българ-
ските възрожденци правилно са схващали, че народът трябва да се под-
готви за свободата. Защото има народи, които са роби на своите страсти и 
когато разполагат със своя свободна държава. Да се буди тогава граждан-
ското съзнание, това е значело да се революционизирва масата. Никой не 
може да не признае, че в днешно време българското читалище не може 
да бяга от своето старо задължение. Днес обаче, да буди гражданското 
съзнание, това значи да се приобщава българинът към държавата. А може 
ли да съществува държава без землище, без народ, без институции, без 
власт? Идеята за държавата, която вълнува всички български будители и 
апостоли на свободата, не е била и не може да бъде чужда на читалището. 
Затова то трябва да насочи усилията си към всичко онова, което просвет-
лява граждански българина. Никой член от народната общност не бива да 
гледа враждебно към властта, която упражнява държавата. Читалището 
трябва да съдействува да се създават граждански добродетели – съзнание 
за права, но и за задължения, за отговорност, чувство за принадлежност 
към българското общество, за обществена дружност. Не бива да се оставя 
българският гражданин да бъде равнодушен към обществени и народни 
въпроси, безучастен в надзора над държавни и обществени органи, сми-
рен пред нарушения на правилници и закони, безчувствен към морала в 
управлението. На българския гражданин трябва да бъде посочено в какви 
форми да изрази своето несъгласие и неодобрение с деянията на ония, 
които искат да изкористват народ и държава. Нему трябва да се отвори 
път към закона, да почувствува своето същество, своята душа – в духа на 
правните норми, защото всеки народ заслужава своята власт. Проникнат 
от тая мисъл, той ще намира нравствени сили да потърсва отговорността 
за станали събития и в себе си. Читалището е длъжно да насажда съзна-
нието, че всеки българин, колкото е свободен, толкова е и зависим. Ин-
дивидуализмът и егоизмът се сподавят от интересите на народностната 
цялост, от върховната необходимост държавата да пребъдва. Всеки граж-
данин има дотолкова значение и стойност, доколкото той е впрегнат в 
общността в името на известна идея. Иначе той е ненужен, излишен. На-
род и държава могат да минат и без него. Народното читалище, при добре 
обмислена и изработена програма за дейност, може да играе голяма роля 
в изграждане на българския гражданин.

Когато се полагат основи на народното читалище, българският народ 
начева своята борба за духовно и политическо освобождение. Идеята за 
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свободата и независимостта е съчетана с неговия живот. И наистина ряд-
ко ще се намери български просвещенец, църковник16 и бунтовник, който 
да не е минал през читалището. Погледнато от тая точка, читалището не 
е било равнодушно към политическата мисъл. И не е могло да бъде ина-
че. То не би отговаряло на своето предназначение, ако не е мислило и 
работило за освобождението на българския народ. Защото най-добрата 
политика води онзи, който работи за просвета и култура. Тогава се гот-
вят неусетно, мълком борци за една идея. С оглед към днешното време, 
читалището е длъжно да развие широка дейност в името на свободата и 
независимостта на българския народ. Да се работи в тая насока винаги е 
необходимо, никога не е късно. А това значи да се разработва дух на сво-
бодолюбие, на народна доблест, на борба и саможертва. Народите са заги-
вали, когато не са решени на отпор, на съпротива, когато не са подготвени 
нравствено да отбраняват скъпите свои достояния. Българският народ е 
жънал успехи, вдъхновяван от идеята за свобода. Читалището трябва да 
бъде място, гдето спокойно и мъдро се промислят народните съдбини. 
От неговата катедра е необходимо да се чува учително слово по българ-
ските народностни въпроси, слово, което да затвърдява вярата в силите 
на народа, в призванието му, в правото му да разполага с ония простран-
ства, които са му нужни да живее, да съществува самостойно, равноценен 
и равноправен член в семейството на народите. Нека не се мисли, че ние 
сме изградили вече своята народност. Още дълго има да се работи, до-
като се създаде народностният лик. А народност не се създава лесно без 
свобода и независимост. Нещо повече, тя бива застрашена без тях, често 
пъти е обречена на гибел. Читалището, което е свързано с народния дух, 
не може да бъде бездейно, когато народът го призовава на труд и борба. 
То не би оправдало своето съществуване, ако в своята планова дейност 
не предвижда потребностите на българския живот: мъжество и храброст, 
борчество17 и юначество, доблест и самопожертвувателност. Да не се за-
бравя, че за своята свобода и независимост българският народ е страдал и 
гинал, проливал е кръвта на своите най-възвишени и светли синове. И пет 
столетия робство са достатъчни, за да знае колко е скъп и свиден животът 
под свободна родна стряха.

С основаването си българското читалище прогласява идеята за нрав-
ствената чистота, за правда и справедливост, за братство и човещина. 
Същата оная идея, която е намерила своя поетически израз в българския 
юнашки и хайдушки епос, от която се вдъхновяват всички герои и мъче-
ници на българските въстания. Идея, която е вкоренена дълбоко в българ-
ския народностен бит. Когато сме били нравствено здрави, казва нашата 

  16  църковник (остар.) – църковнослужител (бел. ред.).
  17 борчество (рядко) – борбеност (бел. ред.).
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история, тогава сме побеждавали, били сме силни, могъщи. И обратно. 
Когато сме били прогнили духовно, нравствено разложени, винаги сме 
били побеждавани, сгромолясвани. Нашите читалищни дейци, да вземем 
историята на читалищното дело, са били люде, които през целия си живот 
са се движели от висок нравствен идеализъм. Бива ли днешните ратни-
ци на читалищните идеи да останат назад от тях? Естествено, животът 
днес ни показва какво значение и каква стойност има човекът, човешката 
личност. Читалището е принудено да работи за възвисяване на човека у 
българина, да търси, да намира и да обработва човешкото, като внушава 
за него висока представа, като буди любов и почит към моралните цен-
ности. Една висша хуманност, която държи за правда и справедливост, за 
божественото у човека, заслужава жива читалищна дейност. Човечността 
не е в противоречие с народността. Да се постигне морално крепкият, 
духовно чистият, идейно честният, човечно великият българин, това е за-
дача голяма, която не е по силите само на читалището. Но то може, то е 
длъжно да работи в тая област, да съдействува на други институти и ор-
ганизации. То има възможности и средства да изпълни една програма на 
нравственост и човечност сред широките народни слоеве. Не е само бесе-
дата, нито само киното и театърът, утрото или вечеринката, които могат 
да бъдат пътищата за въздействие и влияние. Не е нужно читалищният 
деец да вземе ролята на църковен проповедник, на училищен наставник. 
Да не се забравя, че човек е склонен да отпряга18 волята си, да се оставя 
без надзор, да забравя скъпи завети. Много неща трябва да се изтъкват, 
да се повтарят, да се втълпяват словом и делом19. Богата е нравствената 
природа на българина, но тя е целина, която чака да бъде разработена, за 
да се събере благодатна жетва. Читалищният деец и тук трябва да бъде на 
своя пост.

Читалището се създаде у нас във време на повишени народни надеж-
ди, на вяра в близкото освобождение, на любов към живота. Идеята за 
ценността и непрекъснатостта на жизнената сила го вдъхновява за под-
виг. Никак не е чудно защо млади хора навлизат в него, работят и градят 
неговото бъдеще. Младежта преди Освобождението пристъпва с всичка-
та своя буйност в живота, взема участие в обществения и политическия 
живот и оставя бляскави страници в историята на българския народ. 
Българските въстания, българското освобождение – мислими ли са без 
нея? Сила и младост, вдъхновение и вяра лъха от българския живот тога-
ва. Въпреки тежките условия на живот. Можеше ли читалището да бъде 
чуждо на своето време? Може ли и сега да не следва оня творчески дух? 
И днес читалището е заставено да работи за повече светлина в душите, 

  18 отпрягам (прен. рядко) – отхлабвам, отпускам (бел. ред.).
  19 делом (остар. книж.) – на дело, в действителност (бел. ред.).
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повече любов и вяра в живота, за крепкост и здраве на сърцата. Не лек, 
повърхностен, а смислен и творчески оптимизъм. Не малодушен, слаб, а 
горд и смел, неустрашим в борбата на живота, светъл и силен, жизнера-
достен и работоспособен българин е потребен на отечеството. Затова чи-
талището не само трябва да изповядва подобно схващане, но и да работи 
за неговото утвърждение в живота. В своите бойни ядра то трябва да има 
повече млади и дейни люде. И да помисли как да привлече младежта под 
своята стряха, под своите внушения. Доста юноши и младежи трябва да 
минат през неговата школа.

Колко много може да се направи за тях, а колко малко е сторено всъщ-
ност. Не става дума само за ония, които са събрани в училището. Да се 
помисли за младежта, която е на полето, в работилницата, на улицата. 
Ней читалището има какво да каже, с какво да услужи, с какво да поучи. 
Казахме, че читалището не бива да бъде привилегия само на българския 
интелигент. Ако то иска да не остарее, да бъде винаги дейно, трябва да 
си подготви ратници за утрешния ден, трябва час по-скоро да даде път 
на младостта. Не бива да се мисли, че старият, опитен читалищен деец е 
ненужен, излишен. Както навсякъде, и тук е необходима приемственост, 
последовност20. Да гледаме да се подготвят личности, да не търсим без-
личия, делото е голямо, то изисква силни души и горди умове. Младежта 
дава бъдещия облик на народа, не е разумно да бъде тя вън от строя21 на 
читалищната борба.

От всичко изложено се вижда, че народното читалище не може да бъде 
само читалня, библиотека, кино, театър, салон за забава и пр. То е нещо 
повече от всичко това. То си има свои задачи и цели, които се налагат от 
нуждите на българската действителност. Един богат народ на Запад няма 
подобен на българския културен институт. Там и читалнята, и библио-
теката, и кината, и театърът, и салонът за забави могат да съществуват 
самостойно, в отделни сгради и помещения и да имат свои посоки и цели. 
Българското читалище съсредоточава всичко това под своята страха. То 
обединява отделни културни институти – и оттук се определя и неговото 
място и значение в българския духовен живот. На Запад всички посочени 
институти са държавни, общински или частни. Читалището е рожба на 
частен почин, то живее и работи със свои средства, то се поддържа от 
доброволно културно сътрудничество и взаимно подпомагане. Затова то 
притежава малък свят от люде духовно приобщени, без разлика на пол и 
възраст, независимо от тяхното обществено положение, от тяхната сто-
панска мощ. За вещото ръководство, за умната програма, за културната 
дейност то има свои предани ратници, читалищни дейци, които отделят 

  20 последовность (рус.) – последователност (бел. ред.).
  21cтрой (рядко прен.) – структура, същност (бел. ред.).
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от своето време и от своя труд, за да изпълнят доброволно и с нищо не-
възнаградено задължение. Виждаме, че е нещо като културно добротвор-
ство. Ясно е, че читалището е културна организация, създадена и поддър-
жана от самия народ, която има и трябва да има свои управници, свои 
членове, свои задачи, своя идеология. За да бъде живо огнище за просвета 
и култура за българщината, то трябва да има зад себе си нещо като народ-
но движение. А за да има такова, необходимо е да има богат идеен живот. 
Без основни ръководни идеи, без дейци и ратници на читалищна идео-
логия е немислимо читалището да играе оная роля в българския духовен 
живот, която му е отредена от естеството на неговата поява, на неговото 
развитие, на неговото предназначение. Нека се работи за създаване на 
читалищно движение, тихо и безшумно, със строго изяснена идейна про-
грама, с множество и множество културни работници. Тогава може да се 
очаква, че ще се създадат условия за нов подем и разцвет на читалищното 
дело у нас.
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Родина: Списание за българска историческа култура,                                       
г. I, 1939, кн.  III, с. 3–4.

ИСТОРИЧЕСКА БУРЯ1

Светът е под натиска на една революция, чиито огнени езици се изря-
заха на кръгозора злокобно още през 1912 година, когато български-

ят меч се дигна пръв като знамение на времето и на историята. Една буря, 
която вилнее, изненадваща в своя път и учудваща със своите средства, и 
днес още не свила огромните си крила. Тя шествува победно от страна 
на страна, от материк на материк – и не се знае кога и къде ще спре своя 
мощен ход. Земята се движи във вихъра на историческа стихия. И сякаш 
човек е безсилен да я възпре с желязната юзда на една разумна воля. За-
щото историята се е разбунтувала срещу един затвърден ред на нещата и 
силите: това, което е таила векове в пазвите си, е минало предела на ней-
ното търпение – сега тя бълва огън и жупел срещу оковите на насилието 
и ограничението. Люлеят се и рушат господарства2, крушат се договори, 
системи и режими, менят се стопански, политически и духовни форми и 
отношения, създават се идеологически блокове, отвяват се представи и 
идеали, огъват се и стенат народи, сгромолясват се избрани и величави 
мъже. Земята е предмет на дележ, богатствата ѝ – извор на крамоли и 
борби, всеки народ, малък и голям, се устремява да заеме достойно за 
него място от нея. Европа, с разклатено мирово първенство и владиче-
ство, напряга целия свой организъм, цялата своя воля, колкото героична, 
толкова и трагична, да намери проломи към ведрина, брегове на спасе-
ние, котви на надеждата, защото вижда, че молитвата е безсилна в дни 

  1 Усещане за несигурността на света се съдържа в самото заглавие. Историческа буря 
означава винаги време на промяна. Понякога неясна, но осезаема, Б. Йоцов я свързва 
с 1912 г., началото на Балканската война, но се вижда от текста, че всъщност той има 
предвид далеч по-мащабния процес на вече очевидния „Залез на Европа“, както се бе 
изразил Шпенглер в самото начало на ХХ век. Йоцов назовава по традиционен начин 
усещането си за настъпващата промяна. Според него народът усеща тази идваща „буря“ 
и тя ще го постави пред ново „историческо изпитание“, в което изходът е да се сплоти 
в „единно физическо и народностно тяло“ (бел. ред.).

  2 господарство (остар.) – държава (бел. ред.).
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на безпаметства и мрачни небосклони. А в топота3 и грохота на бурята, в 
глухия ѝ тътен, ридае сподавен гласът на човешката съвест, на тревогата 
и предупреждението. Дали в своята стихия историята ще роди нов ред и 
нов свят, изграден върху правдата, свободата и справедливостта? 

В тая историческа буря е въвлечен и българският народ – тя шуми и 
гърми и над неговата земя.

А тоя народ е преживял в своя хилядолетен живот и други исторически 
бури, макар и не с такава мощност и напорност4, не в световни размери. 
Дали буря не го отпрати тук, на Балкана, още от люлката на неговия жи-
вот? Не такава ли стихия срути неговия дом, когато от изток се зададе об-
лакът на полумесеца, и го държа под развалините му пет века? Не тя ли го 
разпъна към четирите посоки на света преди две десетилетия, за да забие 
своя клъв5 в гръдта му при Добро поле? В тия бури българският народ е 
бивал люлян мимо волята му или пък той сам се е втурвал в тях, стихиен 
и храбър. В техния вой и напор той или е изграждал своята стряха, или е 
бранил своята свобода и независимост, или пък е гонил свой идеал – да 
осигури своето съществуване в бъдещето, да се устрои държавно и на-
родностно и да се отдаде на благодатен творчески труд. А той не е могъл 
да мине без тях: застанал на кръстопът в света, между два дяла от земята, 
между четири морета, гдето вихри от изток и запад, от север и юг си дават 
среща, за да поведат борба, потайна и упорита. В един кът под слънцето, 
гдето и земята не е спокойна, а често се тресе и му внушава страх и тре-
пет пред неизповедимите сили на битието. При тия бури той се е огъвал, 
препъвал, падал – дори и окървавен и разбит. Защото не е притежавал до 
необходимата мярка мъдро прозрение за събитията, или не е имал един-
на твърда и корава воля, нравствено не е бивал здрав и могъщ, или пък е 
бил изненадван, сварван неподготвен, недорасъл и недозрял за задачите, 
които времето му е слагало за разрешение. Или може би, защото е много 
избързвал? Или защото историята не го е създала огромен по землище 
и численост – тъкмо в невралгичната част на света? Обаче той е нами-
рал сили да надживее страданието си, да не падне без свяст под неговия 
кръст, да не се изгуби в смирено малодушие. Събирал е енергията на тяло 
и душа, опълчвал се е дори срещу съдбата си, за да запази своята земя и 
своя образ. И в най-кървавите свои крушения, когато се е мислило, че ис-
торията затваря страниците си за него, той не е губил съзнание за своята 
личност и воля за исторически живот.

А бурята, която тропа днес на неговите прозорци, не го ли поставя 
отново на историческо изпитание? Обръщайки взор към миналото, бъл-

  3 топот (рус.) – силен шум (бел. ред.).
  4 напорность (рус.) – напористост (бел. ред.).
  5 клъв (остар.) – клюн (бел. ред.).
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гарският народ иска да си осмисли повелите на деня. Разумът на дейст-
вителността го приканва да се сплъти6 като единно физическо и духовно 
народностно тяло, да се въоръжи с доспехите на търпението и да бъде 
готов за бран. Приканва го към нравствено сцепление и единение, към 
порядък и строй, към бдителност и напрегнатост, към вътрешно просвет-
ление и възвишение. Призовава го в името на историческите съдбини на 
отечеството да мисли и да промислява7, да работи и да не забравя, да мъл-
чи и да дебне, та когато съдбата даде знак да може да улучи прицелна-
та точка на своите домогвания. Бурята има толкова много непрояснени, 
загадъчни моменти. Кой от тях е предуречен8 за българския народ? Да 
следим с цялото въоръжение на ума и духа, за да не го пропуснем. И да 
бъдем силни, да го подчиним на своите намерения. Още повече, когато се 
знае, че историческата стихия може да бъде по-мощна от волята на един 
народ, макар и вдъхновен и устремен за повдиг. И друга повеля се носи 
над българската земя: всички нейни синове да проявят по-добра воля, 
за да преодолеят личния си егоизъм, дребни житейски страсти, като се 
втурнат да творят народностната общност, да възвърнат вярата в себе си 
и в своите водачи, да се убедят, че с тях не се прекратява жизненият път 
на българския народ. Няма по-голяма напаст за народната душа, когато 
бъде приучена да вярва повече на словото, отколкото на делото. Прекрас-
но е наистина да бъде очертан чрез думи един идеал, но за него трябва да 
се работи упорито, тихо и безшумно, като се готвят ратници9, които ще 
бъдат способни, когато бъдат призовани, да пролеят своята кръв за него-
вата победа. На нашето съзнание тегне велика историческа отговорност. 
Да имаме доблест да заявим, че ще я носим всички, защото има въпроси 
на народностната съдба, които се решават не само от единици, а от цялата 
нация.

  6 сплътя се (остар.) – сплотя се (бел. ред.).
  7 промислям (книж.) – осмислям (бел. ред.).
  8 предуричам (остар.) – предричам (бел. ред.).
  9 ратник  (остар.) – войн (бел. ред.).
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Родина: Списание за българска историческа култура,                                              
г. I, 1939, кн. IV, с. 3–4.

ПОД ЗНАМЕТО НА СВОБОДАТА1

Свободата на един народ, изявяваща правото му да бъде независим, да 
бъде господар на своите съдбини, да има своя държава и свой върхо-

вен представител, е най-свидното и най-ценно негово достояние. Само 
народ с дълбоко и пламенно самосъзнание, с горда представа за собст-
вената си личност, с чувство за чест и достойнство, с твърда воля за жи-
вот може да върви победоносно в историята под знамето на свободата. 
И най-малък по телесна мощ, той става голям и могъщ по дух, когато е 
решен да твори сам, неограничаван от чужда власт, своята история. 

Българският народ изгражда, за да бъде свободен и независим, твърде 
рано своето царство. И в напорите му в различни посоки, в нахлуванията 
му в една или друга земя, в устрема му към разширение и към надмощие 
блести стоманеното му решение да се обгради от всякакво подчинение. В 
победата на своя цар той е виждал тържество на идеята за държавата като 
най-силна крепост на своята свобода. Затова и цялата негова история е 
непрекъсната върволица от страдания и борби за самоутвърждение. Там 
той е записал със собствената си кръв най-възвишените и най-трагични 
страници от своя живот, там той се показва и мъченик, и герой на свобо-
дата. Малко народи са страдали като него, малцина са водили борба като 
неговата, малко народи чрез страданието са били възвисени до истори-
чески подвиг. Ако в душата на българина не е греела през мътния поток на 
вековете идеята за свободата, земята му би се превърнала на гробница, в 
която от него не би останал и помен.

  1 „Под знамето на свободата” е едно от популярните клишета, избрани от Б. Йоцов в 
заглавията на уводните статии на сп. „Родина”. За него свободата е най-ценно достояние. 
Тя дава възможност народът да „твори сам“, неограничаван от чужда власт. Но в този 
текст Йоцов призовава читателите да се вгледат в историята; той идеализира символа 
на свободата – собствено царство и земи, завладени „с кръв и желязо“. Йоцов извежда 
темата за „духа на свободата“, за „дълбокото и пламенно самосъзнание“, в което „Духът 
на свободата“ ще се справи с тревогата, „която днес люлее света“ (бел. ред.).
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Земята му, която крие в своите пазви гордия Балкан, придобита от 
него с кръв и желязо, в чиито недра се е раждал, в чиито пространства 
се е създавал и е творил своя образ – само тя, това създадено от Бога 
гнездо на свободата, е могла да го запази и да го окрили с душата на орел. 
Под сгънката на величествените ѝ възвишения и шеметни висоти той е 
ставал непокорен и волен, толкова горд, че е могъл да отправя стрелите 
на ропота срещу своята съдба; в бурите, които са вилнеели над нея, той е 
крепнал и възмъжавал; в пожарите и пепелищата ѝ се е научавал да бъде 
силен в мъката си, в тях е калявал своя дух. В нея той е оставял следи от 
своя живот, спомени от мрачни и светли времена, паметници на славни 
и величави събития, имена от кървава и юнашка бран2. Един кръгозор, 
един изглед, една картина се открива в нея – надлъж и нашир: в бесен ви-
хър се свличат от планините копиеносци и юнаци, хайдути, бунтовници и 
воини3; устремяват се огромни пълчища по течението на pеките; спира се 
тъмна рат4 по брeговете на моретата; топот5 от конници, звън на мечове, 
грохот от стихийна борба – цял народ е развихрил мощ, цялата българска 
земя тръпне, земя и народ се сливат в една общност, в една душа, в една 
повеля, в един вик и стон – до край, на смърт, в името на свободата.

Наистина, животът на българския народ е бил бурен и тежък, съдбата 
не му е обсипвала пътя с цветя. В усилията си за своето утвърждение той 
е проявил твърдост и упоритост, които правят търпението му мъжест-
вено, а страданието му – героично. Пред лицето на смъртта той не се е 
стъписвал малодушно, пред успеха на врага не е скланял съкрушено глава. 
Силата на духа му блести като бисер във веригата на неговите страдания, 
храбростта и юначеството му начертаха с ножа си границите на неговия 
дом. В неудържим натиск той е разгъвал мощта на своята природа, като 
бесен порой е разкъсвал всички окови, които му е слагало времето, и се е 
втурвал напред свободен и могъщ. И тъй си е създал светло духовно съ-
кровище, което никоя хищна ръка не може да му отнеме, което в кръга на 
годините постоянно нараства – и дава дух и смисъл на свободата му: хи-
ляди подвизи, прекрасни деяния, множество добродетели, доста вдъхно-
вени и лъчезарни личности! Нима това богатство не му отваря пролом в 
бъдещето?

Свободата за българския народ е осмислена от вековни горестни коп-
нения, от бурни до болка напрежения, от продължителни и изнурителни 

  2 бран (остар.) – война, битка, бой, борба (бел. ред.).
  3 Илюстрирайки поривите на българите към свобода, Йоцов си служи с архетипни образи 

от анимусния арсенал, т.е. със знаци на мъжката сила, проявяваща се основно в бойни 
ситуации. Но тъкмо тези образи са разбираеми в българската среда, преживяла преди 
две десетилетия от времето на Борис Йоцов две национални катастрофи (бел. ред.).

  4 pат (остар.) – войска (бел. ред.).
  5 топот (остар.) – тропот, шум от тежки стъпки (бел. ред.).
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борби, от скъпи и неоценими жертви, от трагично проляна кръв. Чрез нея 
той изразява най-ярко и най-непосредно нравствените пориви на своето 
сърце. Заради нея той стига до бунт и революция, до кървава разправа 
с други народи. И неслучайно неговият дух се е отправял толкова много 
към нея. Сложил я на плоскост стопанска, политическа или културна, той 
винаги вижда най-дълбокия извор на вдъхновение за нея в любовта към 
родната гръд, към отечеството. Свободата го отбременява от чувство за 
малостойност, приравнява го като духовна ценност с други негови събра-
тя, на които провидението е отделило кътче на земята, в нея той намира 
обезпечение за своето всестранно развитие, чрез нея проявява нагона си 
за самосъхрана, осъществява своето призвание и затвърдява своето мяс-
то в света. Тя е окрилена от него и с най-възвишените начала, изработени 
от човека в хилядилетния му полет към светлина – правда и справедли-
вост, равновластие и равноправие, братство и човечност. 

Мисълта за свобода винаги е вълнувала българския народ – в наши 
дни не по-малко от миналото. Тревогата, която днес люлее света, извик-
ва неговия дух за отпор, призовава – от историята му, от земята му, от 
неговото същество – цялата му героическа стихия да бъде готова, когато 
удари часът на изпитанието. Извиква тя сенките на мъченици и герои, 
чиято кръв осветява неговия живот. Изправен пред тях, пред историята 
си, той сякаш чува гласа на собствената си съвест: Те подхванаха пътя на 
борбата, ще изостави ли той тяхното оръжие? Те проляха кръвта си, ще се 
съгласи ли той да бъде тя поругана? Те извоюваха свободата, ще се окаже 
ли достоен за нея? Те оставиха като скъпо наследие завета на своя живот 
и на своята смърт, ще го следва ли той с твърдостта на светлата им вяра 
във величието на България? – Духом крепък, обединен под знамето на 
свободата, той ще следва твърдо своя исторически път.
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Родина: Списание за българска историческа култура,                                              
г. I, 1939, кн. IV, с. 222–223.

EДИН „ГЕРОИЗЪМ” НА ОЗЛОБЛЕНИЕТО1

Редакцията на „Родина“ отминава с презрение закачки, извъртва-
ния, обиди и клевети, недобросъвестни изопачавания и долнопроб-

ни подмятания, каквито се явиха напоследък в „Златорог“, и смята, че 
те са под достойнството на всеки културен човек, че те не заслужават и 
най-малко внимание. Обаче тя намира, че г. Б. Йоцов е в правото си да 
даде следната бележка:

Списание „Родина“ биде посрещнато от всички образовани среди на 
българското общество най-радушно. То няма около себе си никаква гру-
па, не прави партия, няма притезания2 да бъде приют на гении. Скромно и 
безшумно върши то своята работа. Затова стои високо над всякакви дреб-
нави разправии, над мизерни котерийни3 домогвания. Ако води борба, 
тя ще бъде идейна, честна, достойна. В преценките си върху проявите на 
нашия културен живот то следва линията на безпристрастието, като за-
чита свободата на мненията, изказвани от един или друг негов сътрудник.

Само на едного не се хареса „Родина“, само едного смутиха „двете чер-
вени лъвчета“, само един пожела тя „да пропадне“ – бившият и всеизвест-
ният директор на Народния театър Вл. Василев. И е излязъл напоследък 
да се гаври и надсмива... над своята собствена театрална участ. Стрелите, 
ръждясали впрочем, на едно болестно и безпощадно озлобение са отпра-

  1 Този текст е полемичен отговор на Б. Йоцов в резултат на „обиди и клевети, недобро-
съвестни подмятания“ на страниците на в. „Златорог“ по повод появата на сп. „Родина“. 
Зад тези реакции Йоцов съзира стара неприязън на Вл. Василев (вж. бележка от редак-
цията на в. „Народен театър – седмичник за драматично и филмово изкуство“, от 23 
май 1936, № 39, където се споменава за уволнението на Вл. Василев като директор на 
Народния театър, а на негово място е назначен „с Царски указ известният учен и лите-
ратурен критик проф. Б. Йоцов“) и подробно представя настъпилата криза в театъра 
и „поведението на Вл. Василев“, като обяснява на читателите идеите на сп. „Родина“ и 
разчита на „българското образовано общество“ да разбере ситуацията (бел. ред.).

  2 притезание (книж., остар.) – претенция, искане (бел. ред.).
  3 котериен (фр.) – от котерия, сдружение на хора с общи тайни цели и стремежи към 

лични облаги в ущърб на обществото (бел. ред.).
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вени, из засадата на клюката, срещу някои от сътрудниците на „Родина“ и 
срещу един от редакторите му – Б. Йоцов. Опитал се е да ухапе и „високия 
патронаж“, обаче не е посмял да си покаже зъбите – тоя патронаж утре 
може да му потрябва. Ако Вл. Вас.4 би могъл, ако би имал сили да извика 
съвестта на съдията у себе си, сигурно би се поставил сам на подсъдимата 
скамейка и би прочел собственото ѝ порицание. Но излишно е вече да 
тревожи своята съдийска съвест – обществото е влязло в неговата роля и 
е изрекло отдавна своята присъда: за писания като неговите то се отнася 
с насмешка, с окаяние или пък – с презрение. Така е, когато някой, из-
паднал в самозабрава, взема героичната поза на пигмей и същевременно, 
като Алманзор в „Алпухара“ на Мицкевича, при последното си издихание 
разнася отрова и разложение. От уважение към читателите и от желание 
да не слезем до равнище, което е отрицание на култура и достойнство, 
ние искаме да се лишим от възможността да отвърнем с театралния реч-
ник на Вл. Вас. Излишно е да го представяме на обществото – то добре го 
познава, не бива да досаждаме. Ако речем да следваме неговата практика, 
бихме отишли твърде далеч – не биха ни стигнали страниците на списа-
нието.

Поведението на Вл. Вас. е обяснимо за всички, които са следили раз-
витието на настъпилата криза в театъра от една година насам. Както е 
известно, Вл. Вас. завърши през тоя сезон своята театрална кариера, из-
пратен от Народното събрание с викове „Позор!“. Той се надяваше, че 
приятелството на „високия патронаж“ ще го закрие със своя щит на всяка 
цена. Защото – да се изкориства приятелството без край, това е морал 
от по-висок разред. И Вл. Вас. биде принуден да прави и диверсии пред 
обществото – честта и достойнството му налагали да „предложи“ – чрез 
печата – оставката си на министъра, когато всъщност тая оставка му 
беше поискана, наложена. Висшият чиновник (той го знае много добре) 
от Министерството на просветата, който, по нареждане, му я поиска, сега 
бива отминаван с ненавист. Знае се как се свърши цялата комедия: Вл. 
Вас. биде уволнен в интереса на службата. И започва да търси вината не 
у себе си, а у другите. Наистина опасно е, когато манията за преследване 
вземе чудовищни размери. Тогава страхът има четири очи. Внимание, да 
не се изпусне тлъстото кокалче! Осмели ли се някой да изкаже едно или 
друго мнение около театъра, без да бъде величан директорът, той е нечес-
тивец, който по подмолен път иска да му вземе мястото. Между тия крад-
ци на театралната му слава и на директорското му кресло са и г. Стоян 
Омарчевски, Никола Търкаланов, Йордан Тодоров, Петко Стайнов, Ст. 
Брашованов и пр. и пр., разни бивши министри, народни представители, 
общественици, професори... Дори и ония негови приятели в Народното 

  4 Съкращението е в оригинала (бел. ред.).
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събрание, които не намериха основание да го защитят. Кой ще гаранти-
ра, че тяхното мълчание не е скривало една коварна мисъл? Между тия 
нечестивци Вл. Вас. слага и наша милост. Друго беше, ако бях подписал 
прочутото онова махленско свидетелство, което немалко люде припод-
писаха от съжаление. Забравя Вл. Вас., че ако исках да му взема мястото, 
на два пъти той щеше да осъмне без театралния си жезъл, както осъмна 
през май, 1936 година. И напоследък дори. Обаче честта, която ми на-
прави министърът на народното просвещение, г. проф. Б. Филов, като 
ме покани да заема директорския пост в Народния театър, биде откло-
нена от мене. Каква бездна между чиста истина и болно въображение! Но 
по-лесно се улавя за поша5 измислицата. И по-удобно е, когато си обвиня-
ем, и то от цяло Народно събрание, сърцето на нацията, да вземеш ролята 
на обвинител. Защото все можеш да заблудиш или да замотаеш някого, 
особено оня, който е заложил съвестта си в чекмеджето на писалищната 
ти маса, срещу един гратис6. Ние бихме искали Вл. Вас. да стане отново 
директор на Народния театър, за да имаме удоволствието да гледаме пре-
красни театрални представления... в Народното събрание.

В изстъпление на злоба и истерика се забравят много неща. Вл. Вас. е 
забравил, че не навсякъде могат да минат заканите и заплахите му. Заб-
равил е, че в театъра идва и публика, чието поведение не се определя от 
директорската ложа. Публика, която знае да вижда и да преценява, която 
може и да се смее дори и тогава, когато искат да извикат у нея съжале-
ние и състрадание. На тая публика, на образованото българско общество, 
което знае доста добре какво става и какво е ставало в Народния театър, 
ние ще дадем своите осветления друг път. Героят на злобата може да бъде 
отминат със съжаление.

  5 пош (перс. през тур.) – кърпа, пешкир, забрадка, вързоп (бел. ред.).
  6 гратис (лат., фр.) – контекстово безплатен билет за представление (бел. ред.).
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Родина: Списание за българска историческа култура,                                              
г. II, 1939, кн. 1, с. 3–4.

НАРОД НA ИДЕАЛА1

Българският народ е богат с жизнени качества2. На тях той дължи свое-
то битие, своя образ, своята история. От векове той се е борил със 

земята, за да припечели своя хляб. Често е грабвал оръжието, за да брани 
от нападения и похищения своя дял от света. И душата си е разтварял за 
лъча на светлината, за да подобри своя живот и да възвиси своя ум. Но той 
е чувствувал, че не е достатъчно за един народ, който иска да живее и да 
остави диря след себе си, само житното зърно, само меча, само просвет-
лението. Нужно му е било да мисли и премишлява политически, да си 
изяснява своето място и положение в света, да не изчерпва и завършва 
живота си само в своето днес, да се вслушва в призива на прииждащите 
поколения, на които трябва да завещае не само земята и богатствата си, 
но и своята душа, заедно с нравствените блага и ценности, придобити с 
пот на челото и с мъка в сърцето. И нему не е била чужда жаждата за без-
смъртие, след като е осъзнал себе си като народностна общност. Затова 
той не се е примирявал с действителността, не се е утешавал с веднъж 
даденото и постигнатото. Той е живял в по-високи помисли и копнежи, 
углъбявал е своята духовна същност, поставял си е задачи съобразно със 
своята жизнена обстановка, с геополитическата си съдба, с историческия 
си ход – в деен и творчески идеализъм се е движил напред.

  1 Уводна статия (бел. ред.).
  2 „Богат с жизнени качества“ е не просто заявена характеристика на българския народ, а 

тема, която е водеща за самия Йоцов и като изследовател, и като създател на списанието 
за историческа култура. Самият замисъл на сп. „Родина“ е насочен към утвърждаване 
именно на пъстротата от различните прояви на българския потенциал – в бита, на 
война, в духовните стремежи и пр. Йоцов се отнася към българите с отговорността на 
психологически водач, който, отчитайки цялата палитра на многообразните им въз-
можности, се стреми да ги утвърди, да им даде общата посока – доверие в собствените 
сили. Неслучайно нарича идеал онова, което сплотява в определен момент и изважда 
на преден план енергията на мотивацията за действие (бел. ред.).
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Високо над всички задачи, които си е поставял българският народ, 
стои идеалът му за утвърждение, устремът му да се обособи като духовна 
и физическа цялост, да се просветли и възвиси като народност, да наложи 
правото си на живот, да владее ония пространства, които му обезпеча-
ват неговото съществуване. Сиреч – да изгради себе си като народност и 
своята държава като закрилница на народността, за да се предаде всецяло 
на мирен творчески труд. Идеята за държавата и за нацията е идея на не-
говата история. Държавност и народност се покриват като понятия в не-
говото съзнание – един единен народ е овладявал землището, върху което 
се е простирала господарствената3 власт. Още с първите стъпки на своя 
исторически живот българският народ основава своята държава и ско-
ро определя себе си като народностна личност, която се изразява в своя 
писменост и култура. Векове по-късно, когато времето изнася на преден 
план идеята за националността, той се налага на историята отново, като 
изтръгва от света признание на своята индивидуалност и възстановка4 на 
своята държава. Средновековният образ за държавата, с идеята, че вър-
ховната власт е дадена свише, и нововековната5 представа за народа като 
биологично, социално и исторично създание се обединяват в романтич-
ното и мистичното му чувство за народността: нацията е предопределена 
от Бога, тя е дошла да изпълни със своя вожд своята мисия в света. И 
българският народ свързва със своя идеал за утвърждение най-хубави-
те си копнежи по правда и справедливост, по човечност и божественост. 
Чрез своите избрани синове той е изразил светлата си вяра, че провежда 
тук, на земята, една висша воля. И в историята вижда често пръста на 
провидението – не всичко е свършено в света, рано или късно ще дойде 
възмездието, ще се изрече последната, решителната дума.

За своя върховен идеал българският народ е копнял и страдал, водил 
е усилни борби, правил е бунтове и въстания, развихрял е тежка бран. В 
любовта си към него два пъти е губил своята независимост, неведнъж в 
умора е слагал оръжието. От него се е въодушевявал за подвиг, в собст-
вените си кърви се е давил, но до последно дихание го е бранил – не е 
падал, не е скланял глава без борба. Дори и когато е грохвал сразен, той 
е падал гордо и достойно, като герой на идеала. Защото не е могъл да из-
мени на идеята, с която е влязъл в света, да изтръгне корените на своето 
народностно битие. Затова и най-трагичните страници от неговия жи-
вот са бляскаво потвърждение на неговия устрем. В борбата за идеала, в 
изпитанията и страданията за него, той е проявил нравствени сили, ви-

  3 господарствен (остар. и книж.) – който се отнася до владетеля и държавата, госпо-
дарски (бел. ред.).

  4 възстановка (книж.) – възстановяване (бел. ред.).
  5 нововековен – възможен неологизъм на автора със стилистичен ефект, съвременен, 

модерен (бел. ред.).
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соко героично съзнание, той се е създал като народ на силния дух. Чрез 
своя героизъм, чрез своите герои, той е искал да живее в историята. И 
не е бивал обладаван от коварната и убийствена мисъл, че един неуспех в 
живота трябва да висне над него като неотменимо проклятие и да скове 
неговия дух за полет и борба. Напротив, всеки удар на съдбата е бивал за 
него извор на нов устрем – идеалът не остава да загине вярващия в своето 
призвание народ6, примирението пред насилието е най-страшното пора-
жение, никога не е късно да пожъне лаври справедливостта. Той знае, че 
жертвата не остава безвъзмездна. Вярата в тържеството на идеала, окри-
ляла сърцата на падналите в борбата, може да заглъхне в бурените на вре-
мето, но тя се таи в недрата на народната душа, за да бликне, когато дойде 
уреченият час. В тая вяра се ражда вдъхновението, твърдото решение, 
неспирният напор, които водят към победа. Тук се крие прометеевското 
и мистичното в живота на българския народ.

  6 „Вярващ в призванието си народ“ в езика на Йоцов е израз на неговото „прометеев-
ско начало“. В различни моменти и в различни посоки то би имало различен привкус, 
но общото е стремежът към движение в посоката на онова, което се нарича идеал в 
определен момент и чиито контури се преливат от една историческа епоха в друга, за 
да предизвикат Йоцовата представа за мистичност. Защото поривът за съвършенство 
винаги в основата си е един и същ – зареден с надежда за промяна. В този смисъл 
„народ на идеала“ означава народ, който се движи, който остава активен в динамиката 
на времето. Който във всяко време успява да види и следва неясната посока на себе-
усъвършенстването (бел. ред.).
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Родина: Списание за българска историческа култура,                                       
г. II, 1939, кн. 1, с. 219–223

ПЛОВДИВСКИ НАРОДЕН ТЕАТЪР1

На 26 септември, т. г., Пловдивският народен театър, ръководен от 
Йордан Черкезова2, откри сезона си с драмата „Иванко“ на Васил 

Друмева3.

  1 Пловдивският народен театър е наследник на първия професионален български театър, 
създаден в Източна Румелия през 1883 г. под името Българска театрална трупа. След 
Съединението (1885) той се разформирова. През 1903 се основава Пловдивска градска 
общинска трупа с ръководител и режисьор Р. Попова. За първите няколко десетилетия 
на ХХ в. театърът натрупва богат опит с разнообразен репертоар, различни директори, 
режисьори и актьори, които преминават през неговата сцена. През 1936 г. общинският 
съвет решава да преименува Пловдивски градски театър в Пловдивски народен театър. 
През 1942 т. театърът е одържавен.

  2 Йордан Черкезов (1901–1982) е режисьор, актьор, театрален директор, педагог. През 
20-те години на ХХ в. е щатен драматически ученик в Народния театър, учи в Лайпциг-
ската консерватория, в Славянска беседа поставя детски пиеси, помощник-режисьор е в 
Народния театър. В началото на 30-те години е режисьор в театъра на П. К. Стойчев и в 
Пловдивския общински театър. След като заема поста директор на Варненския общин-
ски театър, става директор и режисьор на Пловдивски общински театър (1939–1942) 
и поставя драмата „Иванко“, за чийто спектакъл е рецензията в сп. „Родина“. В следва-
щите години Черкезов е преподавател в Музикалната академия, главен инспектор на 
театрите в Министерство на народното просвещение. След 1944 г. отново е режисьор 
в Пловдивския театър, в театър „Трудов фронт“, в Разградския драматичен театър, 
директор и режисьор на ДТ Пазарджик (бел. ред.).

  3 Васил Друмев (митрополит Климент Търновски) (1841–1901) е възрожденски писател, 
духовник и политик. Той е автор на първата възрожденска повест „Нещастна фамилия“ 
и на признатата за най-значителното драматургично произведение от епохата на Въз-
раждането – историческа драма „Иванко, убиецът на Асеня I“ (1872). На следващата 
година Друмев е ръкоположен за йеродякон, а след още една година – за епископ и 
приема духовното име Климент. От 1884 г. до смъртта си той е търновски митрополит.

  В периода на Възраждането и в първите десетилетия след Освобождението „Иванко“ е 
сред най-играните драми и от любителските, и от професионалните български театри. 
„Иванко“ е единствената пиеса, включена в тържествената програма за откриването на 
Народния театър в София – на сцената на новооткритото здание се играе 5-то действие 
от Друмевата драма. Множество театрални сезони на столични и на провинциални 
театри започват с постановки на „Иванко“ (бел. ред.).
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Няколко десетилетия тая драма не слиза от българската сцена. Не само 
поради това, че тя е едно от скъпите наследия от времето на народно-
стните борби преди Освобождението. Не е и поради художествените ѝ 
достойнства. В „Иванко“ е загатната и една народностна стихия, осветена 
от историята – устремът и борбата срещу Византия в името на идеята за 
българско господарство4. Освен това нравственият патос на това първо 
всъщност българско драматическо творение, подчертан в тържеството 
на чистата съвест, в наказаното престъпление, трогва и завладява. А ис-
торическата основа, върху която то е сложено, му открива свободен дос-
тъп в българското сърце. Не бива да се мисли, че „Иванко“ е съвършена 
драма. Творена под въздействието на Шекспира и Пушкина, на „Макбет“, 
„Отело“ и „Борис Годунов“, а и на Войникова, въпреки отрицателната 
преценка на Друмева към драматическото му творчество5, тя не е доста-
тъчно крепка в постройката, не е психологически твърда в развитието на 
действието, не притежава ясно обрисувани характери, нито по-безпечна6 
техника. И все пак тя се врежда достойно между най-хубавите български 
драматични творения досега. Неслучайно чешкият писател Йозеф Вац-
лав Фрич я обработва и я представя през 1883 г. като своя, под наслов 
„Падането на Асена“7, в Народния театър в Прага8. Не е странно, че тя е 
любима пиеса за всички театри у нас.

  4 господарство (остар., книж.) – държавност, държавна самостоятелност (бел. ред.).
  5 През м. април 1870 г. във в. „Турция“ излиза неподписана дописка за изнесения в Браила 

спектакъл по драмата на Д. Войников „Велислава, българска княгиня“. Тя представлява 
критична рецензия за произведението, която се приписва на В. Друмев. В бележките 
към сборника „Българска възрожденска критика“ съставителят Г. Марков предполага, 
че автор на дописката е Ст. Илиев, а Друмев е прегледал редакторски текста и е добавил 
в него оценката си за драмата на Войников, която очертава недостатъците на пиесата 
(бел. ред.).

  6 безпечен (рус.) – лек, ненатоварващ, безгрижен (бел. ред.).
  7 В статията си „Йозеф В. Фрич и Васил Друмев“, публикувана десетина години по-рано 

в сп. „Листопад“ (Г. III, 1927, № 6/7), Б. Йоцов превежда чешкото заглавие „Asjenův pád” 
като „Асенов заник“ (бел. ред.).

  8 Йозеф Вацлав Фрич (1829–1890) – чешки поет, писател, драматург, журналист и 
политически активист. Издава стихове, проза и спомени. Предпочитаните от него 
драматургични сюжети са историческите. Автор е на драмите „Вацлав IV“, „Святополк 
и Ростислав“. Заема сюжети от славянската история за драмите „Бретислав Безименни“, 
„Иван Мазепа“ и „Тарас Булба“. През 1883 г. излиза драмата „Падането на Асен“, която 
авторът ѝ определя като „обработка“ на българската драма „Иванко, убиецът на Асеня I“.

  За първи път Фрич показва пред чешка аудитория своята работа по драмата в Прага в 
салона на „Художествена беседа“, където чете откъси от „Падането на Асен“ и излага 
мотивите за своето творческо решение да преработва сюжети от други славянски ли-
тератури. В Послеслова към изданието на драмата Фрич споделя мнението, че чешките 
автори, като по-напреднали в театралната култура сред останалите славянски народи, 
познават по-добре драматургичната техника и модерния вкус за драма и театър и трябва 
да използват това свое предимство, за да вдъхнат живот и свежест на „богатите, сякаш 
създадени за театър съкровища от теми“, с които разполагат славянските литератури.
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Да се поставя в репертоара на един народен театър, макар и в Пловдив, 
„Иванко“ на Друмева, е повече от израз на едно внимание към българския 
писател, към традицията сезонът да се открива с българско произведе-
ние. Тук се долавя съзнание, че няма български театър без българска дра-
ма. Но включването на „Иванко“ в един репертоар крие опасност: пиесата 
е толкова пъти представяна, неведнъж издавана, упорито е изучавана в 
училищата – тя е толкова позната, че става незанимлива9. Театърът живее 
със своето време, а публиката търси новото и непознатото. И вечните 
произведения на изкуството, и канонизираните драматически писатели 
често биват оставяни от времето на заден план, и те чакат понякога да 
бъдат освежени и осъвременени на сцената. Затова репертоарната поли-
тика в случая е трябвало да бъде подкрепена от волята и дарованията на 
режисьора. Иначе с „Иванко“ театърът би се издължил към традицията и 
с това биха се приключили творческите му усилия.

Тая опасност е чувствувал и директорът на театъра, Йордан Черкезов. 
Затова и неговите усилия като режисьор се свеждат към добре обмис-
лена и правилно поставена задача: как би трябвало да се оформи „Иван-
ко“ като спектакъл, за да се постигне несъмнен сценически успех, да се 
затвърди доверието към българската драма, да се задоволи публиката, 
като ѝ се даде ново и творческо сценично изпълнение? И трябва да се из-
тъкне веднага, че задачата, при възможностите, които предлага сцената 
на Пловдивския театър, е разрешена изобщо сполучливо. В работата си 
над текста Черкезов постига правилно тълкуване на цялото, на отделните 
моменти, на основната линия, върху която трябва да се построи пред-
ставлението. Той смислено стяга композицията на творението, изоста-
вя някои явления и сцени, съкращава ѝ отделните монолози, вместо в 
пет действия произведението е свързано в десет картини. Така Черкезов 
по-лесно използува сценичното пространство, постига по-бърза смяна на 
явленията, по-просто, но характерно декоративно оформяване, засиля 
сценичния ритъм. В работата си над артистите той успява да даде правил-
на насока на артистичните превъплъщения, да очертае основната линия 
на тоя или оня образ, да определи мястото и значението на всеки актьор 
в общата и цялостна игра. В условната си постановка, подпомогната от 
Асен Попова и Ат. Стойчева, той постига съответния за пиесата сцени-
чен стил. На малката площадка е постигнато движение целесъобразно и 

  „Падането на Асен“ е играна няколко пъти на сцената на Народния театър в Прага. След 
постановката заедно с похвалите се появяват и нападки, че авторът е написал „един 
излишен и неясен плагиат“. В отговор той изяснява, че съвпаденията в двата текста 
идват от опита му да запази „изконния български характер“ на Друмевите персонажи 
(бел. ред.).

  9 незанимлив (рядко) – неинтересен, незанимателен (бел. ред.).
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промислено. Целият мизансцен10 е наложен от правилна дешифровка на 
пиесата. Изглежда, Черкезов е работил доста упорито над постройката 
на спектакъла: режисьорската му воля се чувствува в издържания ход на 
действието, в сцеплението на отделните, важни и странични места, в ряз-
кото съгласуване на простор, актьор и декор с идеята на произведение-
то, в стилизуваната игра изобщо. Може би би трябвало да се подчертае 
по-силно драматичният обрат и да се задълбочи в края разрешението на 
конфликта. А и едно по-голямо скъсяване на монолозите и на паузите би 
засилило темпото на играта.

Разпределил сполучливо ролите и овладял артистичния колектив, той 
не се опитва да сподави актьорите под режисьорската магия, а остава да 
изникнат творческите индивидуалности. На зрителя се налагат няколко 
ценни дарования, които могат да бъдат радост на всеки по-издигнат теа-
тър. Двете групи лица, изразяващи враждебните, стълкновяващи се сили 
в драмата, смислено движеха действието. Асен, Петър, Иван и Мария, от 
една страна, и Исак, Иванко, Милко и Тодорка, от друга, съумяват да раз-
предат нишките на интригата, да разкрият перипетиите на борбата, като 
дават вътрешно задълбочена игра. Цар Асен, великият и великодушен, 
наивният на места и податлив на интригата владетел, бива представен 
в сдържана и разучена в подробностите игра от Ив. Куманова, даровит 
артист. Следвайки Друмева, той не се опитва да излезе от рамките на 
установения вече сценичен образ. Той предава с такт драматичните по-
ложения, душевните смущения, изненадите, колебанията и съмненията, 
разочарованията и скърбите на слабия цар. Той не злоупотребя с гласа 
си, не подсиля неуместно тона, в паузи и движения остава умерен, жес-
тът не се съединява с празна реторика. Трагичната вина на Асена той я 
намира в характера му – в неговата слабост като човек. В същия смисъл 
биде изнесен и образът на Петра от М. Танев. Само че той бива ретуши-
ран в посока на християнско добродушие и примирение. А и лирическият 
тон на Танева затвърдява обрисувания в убити краски образ. Тълкуване-
то на двата царски образа в основата си е правилно, но Куманов и Танев 
биха могли да засилят царствената осанка на Асена и Петра и да ги доб-
лижат до нашата историческа представа за тях. Така биха спасили зри-
теля от смущението: та това ли са героите на една освободителна борба, 
завършила с голяма победа? – Между Асена и Петра застава отец Иван. 
За Друмева той е съвестта на управлението, силата на държавната идея, 
въодушевлението на българската родолюбива душа. И съвсем друмев-
ски го представи Ст. Гъдуларов11. Но в героичната стихия на отца Ивана 

  10 мизансцен (фр.) – като театрален термин – постановката, разположението на декори, 
актьори и т.н. (бел. ред.).

  11 Стефан Гъдуларов (1899–1969) – актьор и режисьор. Играе в Плевенския театър и 
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той някак сподавя църковно-религиозното у него. Отец Иван биде оп-
ростотворен12. Затова биде схванат повече като бояк13 болярин, който по 
недоразумение е облякъл свещеническо расо. Гъдуларов, добър артист, с 
ясна дикция и с усет за гримировка, оставя в душата на зрителя трайни 
следи. Между тримата носители на идеята за българско царство Друмев 
слага Мария, влюбената царкиня. Тая българска Офелия става жертва на 
своята любов. Нейната душевна чистота и доброта биват сразени от под-
лостите и измамата. Двойният удар върху нея – върху жената и върху 
човека – съкрушават жизнените ѝ сили. Лудостта ѝ загатва за дълбока 
трагедия, връхлетяла върху нея като буря, при това съвсем неочаквано. 
Психологическите основи на тоя образ бидоха подчертани ясно от на-
пълно смислената и прекрасна игра на С. Москова-Ликоманова. Чарът 
на царската дъщеря, детската ѝ доверчивост, уплахата и ужасът, обзели 
я, когато вижда Иванка в истинския му образ, душевната ѝ помътеност14 
на гробищата и на Иванковия пир бидоха предадени от Ликоманова със 
стройна артистична красота. Тя е артистка с дарование, с вкус и култура. 
Стройната ѝ фигура, благородният тембър на гласа ѝ, както и чистото и 
ясно учленение на звуковете в сценичната ѝ реч придават особен външен 
блясък на нейната игра. Тя схваща и предава психологическите отсенки, 
има чувство за драматичното и доста средства за превъплъщение.

Противоположната група – Исак, Иванко, Тодорка, Милко с Драго-
мир и Добрин, кръгът на греха, на коварството и съзаклятничеството – е 
обрисувана от Друмева с не по-малко художествено старание. И с осно-
вание режисьорът, Йордан Черкезов, е положил усилия да я представи в 
истинската ѝ светлина. И артистите не са засилили багрите на отрицател-
ното у всички тия драматически лица. Напротив, те успяват да извикат 
състрадание: човешкото у тях е подчертано в играта без усилие. Иванко е 
сроден по природа с Макбета. Само че той не е суровият англосаксонец, 
не е Аспаруховият българин, а слабият славянин, чиято „гълъбова душа“, 
да използуваме установката15 на Хердера, не може да изтрае в престъпле-
нието. Славолюбието и властолюбието, както и безсилието му при нова-
та му жизнена обстановка след убийството на Асена и угризението на съ-
вестта, са характерни посочвания за оногова, който би искал да изгради 
правдив и свеж сценичен образ. Пр. Петров е ориентиран правилно при 

в Свободен театър. За период от десет години живее във Франция. Когато се връща 
в България през 1932 г., постъпва като актьор и режисьор в театрите „Мара Тотева“, 
Варненски театър, Пловдивски, Русенски, Шуменски, Габровски общински театър. Сред 
режисьорските му постановки е и „Иванко“ от В. Друмев (бел. ред.).

  12 опростотворен – авторски неологизъм, направен по-просто, елементаризиран (бел. ред.).
  13 бояк – борбен, силен (бел. ред.).
  14 душевна помътеност – умопомрачение, лудост (бел. ред.).
  15 установка (рус.) – основно положение, указание (бел. ред.).
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интерпретацията на текста. Той има подходяща фигура, мек задушевен 
глас. Но усилията му да изнесе трагичното в душата на Иванка, драма-
тичната борба, която го съкрушава, не водеха към сигурна победа. Млад 
и надежден артист, който би трябвало да поработи върху своя глас, да се 
упражнява върху дикцията си и да свикне с по-свободно държание на сце-
ната, той печели симпатия с благородните пориви на своето артистично 
сърце. – Най-динамичен образ в Друмевата драма е Исак. В смисъл: той 
е пружината на драматическия механизъм, с него почва и свършва ин-
тригата. Затова Друмев противопоставя срещу него отца Ивана. Иначе, 
в своето вътрешно съдържание, тоя образ е доста беден. Исак, изрази-
телят на византийското начало в българския царски двор, със своето за-
сегнато честолюбие и със своята ромейска омраза към всичко българско, 
с лукавството и коварството си се разкрива и изчерпва още в първите 
сцени на драматическото произведение. В развитието на драматическото 
действие той се вестява все такъв, неизменен интригант и злобник. Едва 
в края на действието го виждаме в по-друго осветление, макар че круше-
нието на плана му не извиква особена промяна в характера му, в душевно-
то му състояние. Затова тоя образ може да бъде възпроизведен живо, без 
да досажда, от артист с голямо дарование и с неограничени възможнос-
ти. Трябва да се отбележи, че Г. Громов се справя сполучливо със задачата 
си16. Той изнася образа на Исака с рядко проникновение. Не е случайно, 
че той успява да внуши живо изображение, да разработи с вярно чувство 
и дълбочина отделни черти от характера и отделни моменти от деянията 
на Исака, да засили психологичната страна на сметката и интригата и да 
запълни празните места в една литературна схема. Громов е имал щастли-
во хрумване – да раздвижи образа по линията на Мефистофелското нача-
ло. Колкото обаче да се старае да спази мярка, Громов ненавсякъде успява 
да освободи зрителя от натрапничеството на Гьотевия герой. Дори и в 
грим, и в костюм, и в тон на речта той извиква представи от „Фауст“. Ху-
бав, плътен глас, стройна фигура, вътрешно оправдан жест и наложено от 
душевен тласък движение, с огняновски нотки в говора, културно овла-
дяване на текста – всичко това допринесе за изграждане на Друмевия об-
раз твърдо и сигурно. – Тодорка, послушното оръдие на Исака, с мечтата 
си да бъде българска владетелка, с византийска сласт и царствена красо-
та, изпълнява в драмата на Друмева особена композиционна функция: тя 
бива противопоставена на Мария, увлича Иванка в кръга на своята власт 
и съдействува на баща си, като същевременно изкористя обстоятелства-

  16 Георги Громов (1895–1966) – актьор и режисьор. Учи театрално изкуство във Виенска-
та консерватория. Работи в театрите в Пловдив, Русе, Варна, Бургас, Скопие, Плевен, 
„Трудов фронт“. Режисьор е във Варненския народен театър и в Радиотеатъра. Сред 
режисьорските му постановки е и „Иванко“ на В. Друмев (бел. ред.).
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та за тържеството на своята женска и човешка суета. Тя биде достойно 
представена на сцената от В. Куманова. Грим и походка, глас и стойка, 
държанието ѝ пред Исака и пред Иванка внушават образ на ромейка. Ма-
кар и да не се подчертават особено моментите на наивност, на сласт и коп-
неж, на лукавство и съобразителност, все пак Куманова, артистка с богати 
външни данни и с творчески възможности, с несъмнен артистичен дар, 
смогна да освежи бледното Друмево създание. – Велможите в „Иванко“, 
с изключение на Милка и Сима, са слабо индивидуализувани. Затова Л. 
Бобчевски, в ролята на първия, и Ст. Христов, в ролята на втория, се от-
делят и привличат вниманието на зрителя. Бобчевски е артист с опит, със 
сценично чувство и с просветен поглед към своята работа. Студеният му 
глас подценява изнесените от него психологически моменти. Добра игра 
дават Н. Узунов, като Драгомир, и Д. Стратев, като Добрин. – Ел. Йорда-
нова в ролята на баба Кера би могла да смекчи гротескната си фигура и да 
засили естествената простота в своя образ. – Гр. Бирюков добре се справя 
с бързите промени, а Т. Обретенов със светлинните ефекти.

Изобщо изнасянето на „Иванко“ в Пловдивския театър може да се оп-
редели като радостно постижение. Най-голямото достойнство на пред-
ставлението веднага се налага на вниманието: то не беше провинциално. 
У всички ръководители и изпълнители кипи творческа воля – да се ра-
боти добросъвестно и честно за изкуството, като се преодоляват всички 
препятствия и се върви напред. Наистина, благородна воля и благородни 
усилия, които заслужават правилна оценка и топло признание. Един спек-
такъл, който убеждава и най-твърдия скептик, че театралното изкуство в 
провинцията е повишило значително своето равнище, че то търпи по-ви-
соки изисквания и чака просветено и системно ръководство от ония, кои-
то дават насоки на културната политика в страната. Нека се надяваме, че 
законът за театъра в България, изработен вече, ще допринесе доста много 
за качественото подобрение на българското театрално изкуство. Нароч-
но за Пловдив биха могли да се кажат няколко нерадостни думи. Градът, 
който преди Освобождението е изпреварвал в културно и политическо 
отношение далече София, който е дал толкова много дейци на просвета-
та и свободата, люлката на новия български театър, втората столица на 
България – няма достойна за нея театрална сграда. И с пълно основание 
г. Йордан Черкезов, в произнесеното от него непосредно преди предста-
влението слово, изтъкна своето огорчение, че той и артистите трябва да 
работят при крайно неблагоприятни условия, че публиката, толкова от-
зивчива към творческите усилия на театъра, е лишена от възможността 
да мине два-три часа в удобство и доволство. Същото огорчение изказа и 
пишещият тия редове в едно слово, произнесено при закриване на сезона 
на Пловдивския театър през 1936 г. И огорчението е толкова по-голямо, 
когато виждаме, че село Бреница, Белослатинско, има по-хубав театрален 
салон, отколкото Пловдив, градът със славно минало и с още по-славно 
бъдеще.
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Родина: Списание за българска историческа култура,                                 
год. II, 1939, кн. 2, с. 3–4.

МАЛКИЯТ НАРОД1 

Ние, българите, свили свое гнездо между Дунава и Егея2, сме малък 
по численост народ. И затова е повече от необходимо да отправяме 

поглед към съдбините на малките народи, за да черпим от техните пре-
вратности мъдрост и назидание. Особено когато се построяват учения, 
които, подкрепени от историята, от икономиката на света и от динами-
ката на днешното време, могат да смутят народ със слаба душа, с уморена 
жизнена воля3.

Големите народи, които наистина са водачи на човечеството и в чии-
то ръце е съдбата на света, изхождайки от широк светоглед, изработват 
свое право, свой морал, своя политическа философия, за да оправдаят 
всъщност деянията на силата, на могъществото, величието. Чрез свои 
вдъхновени мислители и пророци те проповядват, че малкият народ не 
може да разполага напълно със своята съдба. Той може да съществува 
като политически независима цялост само ако доброволно се съгласи да 
стане спътник и съратник на големите сили в света. Защото е безсилен 
да се справи с пристъпите на стопанската им мощност, с напора им за 
разширение, с устрема им за надмощие и владичество, особено ако при-
родата го е включила в тяхното жизнено пространство. При това малкият 

  1 Уводна статия. Първата публикация на този текст е в сп. „Отец Паисий” (1934, №2, с. 
32–37). Очевидно Б. Йоцов отдава голямо значение на актуалността на този кратък текст, 
защото го поставя като уводна статия във втората публикация в сп. „Родина” (бел. ред.).

  2 Егея – историко-географската област на Егейско или Бяло море, разположена между 
Балканския полуостров, Мала Азия и остров Крит.

  3 Йоцов употребява „слаба душа“ и „уморена жизнена воля“ като възможни, но неотна-
сящи се към българския народ характеристики. В случая той ги използва в контраст с 
българските нагласи. Йоцов вярва в потенциала на българите именно защото съдбата 
им на малък народ ги изправя пред всякакви предизвикателства, които каляват, а не 
позволяват да отслабне волята му, не позволяват да бъде отровена психиката му с 
меланхолия и сплин – така типични за Европа от края на XIX в. насетне. И всъщност 
присъщи и типични за колизиите на модерния човек. В този смисъл Йоцов разсъждава 
за българския народ като един добър психолог, който вижда в трудностите шанс за 
израстване (бел. ред.).



178

народ, който не разполага с материални богатства, който не е стопанин на 
производствена енергия, за да настани изработени от него блага на све-
товни тържища4, е обречен на икономическо покорство. Той не може да 
бъде и духовно свободен, няма достатъчно културни основания за своето 
независимо съществуване. Ако има нещо велико в историята с простор-
но мирово5 значение, нещо божествено в съкровищницата на човешката 
култура, то се дължи изключително на големия, благословен от съдба-
та народ. Пък и духът на столетието бил да се създават големи човешки 
блокове, да се обединяват масите под един герб, да се образуват велики 
империи. Така на малкия народ е присъдено, ако не иска да бъде заличен 
от картата и от историята на света, да се подслони под стряхата на някоя 
велика сила.

На това учение се противопоставя с цялата си сила провидението, 
историята, природата, съвестта на човечеството, самият живот. Преди 
всичко Бог е сътворил малкия, както и големия народ от едно и също тес-
то. И малкият народ е оръдие на творческата му воля, и той, с оглед на 
предвечния му план, има своя цел, своя мисия в света. Природата е ос-
ветила различието и неравенството като свой закон, но и тя не е отрекла 
и на най-незначителните си същества правото на живот. Хилядилетното 
развитие на света е изработило неслучайно идеала за хуманността. Иде-
ята за неспирния напредък е немислима без стремежа за постоянното 
нравствено усъвършенствуване на света. Високата представа за човека, 
ценността на народностната общност, смисълът на земното им послание 
обезсилят бесния нагон за надвластие6 и владичество. Както малкият чо-
век в обществената йерархия има право на съществуване, на труд и пре-
храна, на уважение и закрила, така и малкият народ в средата на великите 
нации не може да бъде лишен от просото на живот, да бъде оставен под 
благоволението на хищническите зъби, да бъде освободен от задължение 
да промисля своята участ. Вече историята на собственото му съществу-
ване обезпечава на малкия народ правото на свобода и независимост. Тя 
означава, че той е проявил жизнени способности, че той е могъл да се 
съхрани в изпитанията и борбите за съществуване, да запази при това 
своя език, своя дух, своя лик. Неведнъж той е услужвал с кръвта и с ду-
шата си за благото на един или друг голям народ, нерядко е играл мирова 
роля в историята. Него не можем да изключим и от икономиката на света. 
Стопанските му сили му дават възможност да устрои своето делнично 
битие. Съобразно с историческата обстановка той си е изработвал своя 
образованост, вземал е участие в идейни движения, давал е велики люде 

  4 тържище (остар.) – пазар, място за извършване на покупко-продажба (бел. ред.).
  5 миров (книж. и остар.) – световен (бел. ред.).
  6 надвластие (книж.) – власт над всичко и всички, безгранична власт (бел. ред.).
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на човечеството, създавал се е като висока и силна духом нация, не е жи-
вял само от лихвите на световния духовен капитал, изграждал е заедно с 
други общата човешка култура.

Обаче не бива да се забравя, че за да се утвърди в живота един малък 
народ, не е достатъчно да отбива7 само гибелни за него учения. Необхо-
димо е да се справя с оная действителност, чийто израз е тая или оная 
теория. Потребно е за него да бъде запазен от нравствено разложение, 
да бъде физически силен и здрав, духом светъл и могъщ. Той е длъжен да 
бди над собствената си природа, да не пропилява неразумно своите жиз-
нени сили, да бъде творчески напрегнат, като създава блага и ценности, 
непрестанно да крепне и да расне. Не бива да понижава, нито да повишава 
собствената си стойност. Нужно е да осъзнае своето място, своята цена 
в света и съобразно с това да определя относбата8 си към ония близки и 
далечни народи, които движат и възвишават човечеството. Никога да не 
взема дял9 в трагическите им съперничества, в съдбовните им разпри и 
борби, защото пръв той ще падне в жертва. Да бъде проникновено пред-
пазлив, когато се намери в пътя на далечните им цели и домогвания, кога-
то земята му стане място, гдето си дават среща вражески сили. Налага му 
се да се пази от пристъпите на капитализма и империализма. Малък, той 
не може да не се съобразява с мировата икономика и динамика, но никога 
да не се увлича да прави великосветовна политика. Не чрез заплаха или 
пък с подчинение, а чрез разбирателство и приятелство да съгласува със 
световните сили основните потреби на своя живот. Не е голяма мъдрост 
да слага, поради романтични увлечения, прибързано и необмислено ръка 
в колелата на историята, защото може да бъде смазан.

Но всичко това не означава, че тоя народ трябва да бъде ням зрител на 
събитията, безволен10 пътник без идеал, изтласкан от коловоза на живо-
та. Напротив, той трябва да твори своята история в кръга на жизнените 
си повели и на творческата си мощ, като не забравя, че един изпуснат мо-
мент в потока на събитията е едно изгубено сражение. И когато се намери 
в положение на трагична неизбежност, на историческа принуда, да реша-
ва и да действува така, че да възсияе величието на собствения му дух.

  7 да отбия – да отблъсна, да възпра, отклоня (бел. ред.).
  8 относба (остар.) – отношение (бел. ред.).
  9 вземам дял – вземам страна (бел. ред.).
  10 безволен – безволев, слабохарактерен, нерешителен (бел. ред.)
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Родина: Списание за българска историческа култура,                                              
г. II, 1939, кн. 2, с. 131–153.

ОТ ТУЛЧА ДО ЦАРИГРАД1

Миналото на българските земи все още не е достатъчно проучено. И 
все пак не може да не се признае, че през последните години върху 

него се изнасят нови вести. Немалка светлина върху него дават чужди-
те пътешественици, минавали по един или друг повод в различно време 
през нашето отечество. Бит и език, култура и нрави, стопанство и приро-
да, характер и светоглед на нашия народ са спирали вниманието на тия 
чужденци. Никой от тях обаче не е посветил труд и сили да даде по-широ-
ка картина на българските поселищни отношения, да даде образа на бъл-
гарския народ и на неговата земя. От началото на XV, та до края на XIX 
век са направени из български земи немалко пътешествия, които черпят 
най-разнообразни сведения за нашата страна, обаче рядко са ония, в кои-
то да личи желание на автора да проучи, с определена цел, пътища, сели-
ща, възможности за прехрана в определени нейни краища. Обикновено 
пътуванията на чужденците са ставали в посока към Цариград, и то от 
Белград през Пловдив и Одрин, от Русе през Шумен и Котел, от Тулча 
през Добрич и Шумен (срв. Васил Миков, Стари пътешествия през бъл-
гарските земи, преведени на български език, Архив за поселищни проуч-
вания. София, г. I, 1938, кн. 1, с. 107–120).

Цариград, столицата на Османската империя, е привличал вниманието 
на Западния свят било поради примамващата романтика на Изтока, било 
поради политически интриги и интереси. Особено когато след Карловац-
кия мир в 1699 г. се поставя по-определено близкоизточният въпрос, си-
реч въпросът за изгонване на турците от Европа, и когато по-късно, от 

  1 Б. Йоцов проследява военно-топографските описания на българските земи, правени по 
поръчка на Руския генерален щаб в периода 1788 до 1827, издадени в Санкт Петербург 
между 1821 и 1827 г. Поставя въпроса за преселничеството, за българските поселищни 
отношения, за необходимостта да се очертаят границите на българските земи и като се 
използват материалите на чужди пътешественици. Заключението на Йоцов акцентира 
на най-същественото „важно и ценно в тия военно-топографски описания е установката, 
че народът, който живее между Дунава и Егея, е наричан български“ (бел. ред.).
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края на XVIII век, западноевропейските сили осъзнават своите интереси 
на Балканите. Вниманието към османската столица нараства още повече, 
след като Австрия и Русия водят често войни с Турция и съперничеството 
между тия големи държави взема все по-големи размери. Още от времето 
на Екатерина Велика Балканът2 става предмет на дележ. И когато Русия 
слиза на бреговете на Черно море и на устието на Дунава, Цариград става 
една от прицелните точки на нейната политика. Войните, които тя води с 
Турция през последните два века, разслабват последната, поставят вла-
дението на Цариград на изпитание. При всеки поход срещу полумесеца 
руският Генерален щаб е проучвал пътищата, които водят през Дунава 
за Цариград. Нарочни офицери, натоварени да правят военно-топограф-
ски описания на тия пътища, дават своевременно своите доклади, кои-
то биват печатани от името на Генералния щаб. За тия описания досега 
нямахме сведения, а те не са без интерес за нас, защото дават най-вярна 
представа за селищата, за характера на населението в източните краища 
на нашите земи.

Няколко такива описания на пътя, по който се е движила руската ар-
мия към Цариград, заслужават по-подробно разглеждане. В описанията, 
правени от руски офицери, са използувани на някои места и сведенията, 
които дават за по-важни военни обекти, френските инженери Лафит и 
Кауфер. Те са правени през 1788, 1793, 1796, 1806, 1812, 1819, 1821, 1826 и 
1827 година. Така те засягат важен момент от историята на руския напор 
към юг и от времето на българското народностно възраждане. Обикно-
вено в тях се дават сведения за посоката на главния път – за Цариград, за 
пътищата, излизащи от това или онова селище, разстоянието във версти3 
от едно селище до друго, изтъкват се характерни особености на природа-
та, на обработената площ, на населените места, говори се за броя на жи-
телите в градове и села, за нрави и обичаи, настроения на християнското 
население срещу Турция, изнасят се вести за стопанското положение на 
народа. Тия описания се отнасят до пътища и селища, които се намират 
в Бесарабия, Добруджа, Черноморска България до Шумен и Котел, Из-
точна Тракия. Сведенията, които се дават, имат характер на точност и 
изчерпателност с оглед на целта, която преследват. Затова авторите на 
описанията са кратки в изложението си, сухи и често пъти незанимливи. 
Затова пък те дават на места по-вярна картина за българските земи в края 
на XVIII и началото на XIX век. По-подробно, тия военно-топографски 
описания обхващат следните пътища, водещи от Бесарабия към Одрин 
и Цариград или от Цариград към Бесарабия и Крим: главни посоки в Бе-

  2 Балкан – Б. Йоцов използва Балкан в 2 значения – 1. Балкански полуостров; 2. Стара 
планина (бел. ред.).

  3 верста (рус.) – стара руска мярка за дължина, равна на 1066 м. (бел. ред.).
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сарабия, Молдавия и Влахия; от Цариград до Очаков; по десния бряг на 
Дунава; от Тулча през Бабадат, Мангалия, Варна, Бургас и Мидия в Цари-
град; от Галац през Провадия, Одрин, Люлебургас за Цариград; от Тутра-
кан през Карнобат, Факия, Лозенград, Люлебургас и Силиврия до Кючюк 
чекмедже; от Русе през Шумен в Цариград; от Русе през Осман пазар, 
Стара река и Сливен в Бургас; от Свищов през Търново, Котел, Карно-
бат, Факия, Виза и Сарай в Буюк дере; от Шумен до Провадия през Ай-
тос в Бургас и от Бургас до Факия; от Ески Стамбул през Осман пазар, 
Котел, Сливен и Ямбол до Одрин и от Одрин до Лозенград, във Факия 
и Люлебургас; от Търново през Габрово, Казанлък и Стара Загора в Од-
рин. Няма съмнение, че сведенията, които се дават в тия описания, са от 
строго ограничен интерес. Но на места те засягат важни въпроси за нас 
– преселба4 на българи в свръзка5 на някоя руско-турска война, градове и 
села, нрави и обичаи, труд и природа, положението на българския народ, 
характера на българина и пр. Тук са подбрани тъкмо такива сведения, 
пръснати из всички тия описания на пътя от Тулча до Цариград.

За преселба на българи в Молдавия, Влашко и Бесарабия в описанията 
са дадени малко вести. В описанието на пътя от Галац до Цариград се го-
вори за такава преселба, станала в 1793 г. на българи от Добруджа в Мол-
давия. Пространството от с. Сатискьой до с. Челебикьой, на 87 версти 
от Мачин, било населено от българи и татари. „Българите, населяващи 
това пространство, като преминали в Молдавия, а татарите – в Бесара-
бия, лишили по такъв начин от всякакво население тоя край, простиращ 
се до Карасу и Челебикьой“ (Из города Галаца в Константинополь, 1822, с. 
9). На пътя от Бабадаг до Караерман лежи селото Чамурли и Новотатар-
ско, заселено в 1820 година с 200 турски къщи. На 30 версти от Силистра 
по брега на Дунава лежи селото Кучугол, по население некрасовско, т. е. 
липованско. Цялото се състои от жители из места от Измаилско, Въл-
ковско, от Бесарабия и други крайбрежни селища; те оставили къщите 
си, градините и други свои заведения и преминали през 1822 и 1823 год. 
на десния бряг на Дунава, веднага след появата на тайни съгледвачи от 
поселените руски войски, към селата, които по-рано им принадлежали. 
След краткото им пребиваване в Тулча, Исакча и липованските села, те 
били отправени на лодки към Силистра за поселба, като им били дадени 
същите права, с които се ползували липованците (Некоторые сведения, 
1827, с. 42, 61).

Имаме преселвания дори от Тракия. От село Факия, Бургаско, до село 
Девлят Агач има пряк път, минаващ през Канара. Това село бива „съвър-
шено разорено; от него 60 семейства минали в Бесарабия, останалите се 

  4 преселба (рядко) – преселване (бел. ред.).
  5 свръзка (остар.) – връзка (бел. ред.).
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намират в доста бедно състояние (От гор.6 Туртукая, 1827, с. 39). А за съ-
щото се казва и на друго място: „Канара, неголямо българско село, имащо 
50 къщи, лежащо на десния бряг на ручей, който може да се преброди и 
вливащ се в Марица, или в река, с нея съединяваща се“ (От Константино-
поля до Очакова, 1821, с. 20). 

За запорожците и некрасовците се дават любопитни вести. Запорож-
ците живели вляво от Тулча, около 50 версти, при реката Дунаец, гдето 
била и тяхната сеч7 – Большия Дунавци. Отдавна това селище било оби-
тавано от некрасовците, които били около 10 хил. души. То било сборно 
място за всички некрасовци, живеещи в околните или в по-отдалечените 
места. Запорожците тогава живели по Дунава, имали своята сеч в сели-
щето Семена, около 50 версти нагоре от Хърсово. Оттук в 1805 г. за раз-
бойничество по Дунава били преселени с ферман към бреговете на Черно 
море, в съседство с липованците. Там им било дадено земя, построили си 
селище, назовали го Едрелес, по името на пролива, и си устроили своята 
сеч. Възникнали междуособия в Турската империя и те не могли да ос-
танат дълго в новите си жилища. Пехливан, като привлякал към себе си 
некрасовците, ги пратил при запорожците, зависещи от браилския назър. 
Като нападнали на Едрелес и въз пръснатите жилища на запорожците, 
некрасовците изтребили и изгорили до основи тяхната сеч, мнозина из-
секли, останалите разпръснали, някои успели да се спасят в Браилов (= 
Браила), други продължавали да се скитат по селата и след войните до Бу-
курещкия мир; тогава, като се върнали в посочените им за жилища места 
и като не намерили тук некрасовци, голяма част от тях отишли към Мра-
морно море, устроили там своя сеч. А на мястото, гдето било некрасовско-
то селище Большия Дунавци, като запазили старото название на мястото, 
те се поселили в околността. Запорожците не плащат никакви данъци. 
Портата им дава земя за заселване, дава на всяко казашко селище по 300 
лева (170 рубли) и по 2000 ока (6000 фута) брашно, наричано сборочно. 
Преди това Портата им давала само по 200 лева (по 200 левов) и по 1400 
оки брашно, но казашкият главатар отишъл в Цариград и им издейству-
вал увеличение на дажбата. Затова във време на война те са длъжни да 
доставят изисквания брой войска. Когато се получавал такъв ферман, то 
според наредбата, събирали се всички из селищата в Большия Дунавци за 
избор на означеното число на служба. На тия събрания и в избора за гла-
ватари имали глас само казаците, т. е. неженените. Некрасовците нанесли 

  6 гор./г. (рус. город) – град (бел. ред.).
  7 сеч, запорожка сеч (от укр.) – название на редица последователно (от XVI до XVIII 

век) сменяли се един друг крепости, които са служели като военни и административни 
центрове на казачеството; сечта е укрепление, вътре в което имало построени църкви, 
стопански постройки и жилищни помещения (бел. ред.).
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жесток удар, с изтребването на множество коренни запорожци принуди-
ли сечта, за да умножат своето общество, да измолят право да се записват 
в нея желаещите. Сега се намират в нея множество руски войници и селя-
ни. Управлението на запорожците се състои от един есаул8, един писар и 
един драгоманин9, които сечта издържа на свои средства. Сношават се10 с 
Портата чрез драгоманина на природния си малоруски език. Голяма част 
от тая сбирщина под название запорожци се занимава с риболов и живее 
при проливите на Черно море, в Едрелес Бургас и Парчица Бургас. Рибата 
продават в Галац и по брега на Черно море до Ахиолу. Други запорожци 
ходят и живеят по селата, занимавайки се с различни занаяти, а има и 
цели техни селища. Кръчмата в Дунавци изисква всяка година около 40 
хиляди лева (20 хиляди рубли) за откуп в полза на сечта. Запорожците, 
почти всички, са въоръжени, но когато отиват на война, получават оръ-
жие от Портата. Те са жестоки и кръвожадни, на война ходят като пеша-
ци. През време на възбунтуването на гърците две хиляди запорожци под 
предводителството на главатаря Никифор Белуг, стар малорус, ходили 
във Влахия и се върнали от Букурещ с голяма плячка – принесли мно-
го скъпи икони за своята църква и голяма камбана. Година и половина 
по-рано били взети 300 запорожци против гърците. И тръгнали под пред-
водителството на своя главатар Мороз, който впоследствие станал архи-
мандрит и починал в тая война. През февруари тая година, 1827, били из-
пратени още 270 души, след това още 150, а сега се искат с ферман още 500 
души. Това обстоятелство привело във вълнение всички; мнозина се раз-
бягали, някои почнали да се явяват при русите в карантината, сечта мо-
лила да се отсрочи тоя сбор с 15 дена, но ѝ било дадено само осем дена за 
изпращане на посоченото количество. Некрасовците, известни също под 
името липованци, живеят повечето в Большия Дунавци, в околностите на 
Бабадаг и изобщо в частта, заключваща се между Дунава, Черно море – 
така наречения Траянов вал, водещ от Черна вода към Кюстенджа. Те ос-
тавили своите стари жилища в същия час, когато руските войски минали 
Дунава във войната през 1812 г. Те се отдалечили вдясно от Цариград към 
Мраморно море. Турците им отредили земя за заселба11 най-повечето по 
реката Магалица и Мандоза, гдето и сега се занимават със значително 
риболовство. Някои пък се установили в селището Бандром, лежащо в 
залива Ахиолу или Бургас. Останалите по тия места били разпръснати, 
намирайки се от 1806 до 1812 в турската войска. След свършването на 
войната, като не намерили своите едноземци12 в прежните жилища и като 

  8 есаул (от рус. остар. книж.) – капитан, ротмистър в казашките войски (бел. ред.).
  9 драгоманин (остар.) – мъж, който води група наемни работници (бел. ред.).
  10 сношавам се (остар.) – разговарям, общувам (бел. ред.).
  11 заселба (остар.) – заселване (бел. ред.).
  12 едноземец (остар.) – земляк (бел. ред.).
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не искали да следват по-далеко войските, те основали нови селища, като 
в тях се върнали и тия от Бандром. Най-голямо селище от тия некрасовци 
е Саракио, на пътя от Дунавци към Бабадаг. Некрасовците се намират под 
управата на аянина13 в Бабадаг. Ако някой некрасовец извърши убийство, 
макар и над турчин, то той, въпреки законите в Турция, не се наказва със 
смърт, а му се налага обезщетение от 1200 лева, наричано данък за кръв. 
Ако не може да плати такъв данък, той бива поставен под стража и поло-
жението му се обсъжда от старейшините, избрани от селото, към което се 
числи виновният. Некрасовците почти всички са въоръжени и във военно 
време служат с коне, имат пики и носят шапки с червен четириъгълен 
връх. Взаимната омраза между некрасовци и запорожци с нищо не може 
да бъде сравнена. От техните краища има опасност да се пренесе чума 
(Некоторые сведения, 1827, с. 31–42).

Любопитни са сведенията, които се дават за някои градове и села в 
Добруджа, Източна България и Тракия.

В Добруджа се отдава особено значение на Тулча, Галац, Бабадаг и др. 
Така за Тулча се казва, че е нова крепост, първите ѝ основи са положени 
скоро след Букурещкия мир и е завършена през 1825 г. Като се описва 
подробно крепостта, не се забравя да се спомене, че през нощта в нея 
не остават повече от 50 човека. Командуващ крепостта през 1826 г. бил 
Юнос Оглу, който бил по-рано в Килия пленник, а когато руските войски 
заели Бесарабия, той бил пленен и настанен в Елисаветград. Той бил вече 
на 70-годишна възраст, говорил малко по руски, имал весел характер, бил 
обичан от народа (Некоторые сведения, 1827, с. 11–19). Исакча също така 
е крепост на десния бряг на Дунава, на три версти по-горе от старата, 
чиито заливани ровове още се виждат. Новата е завършена напълно през 
пролетта на 1826 година. Турският гарнизон никога не е имал повече от 
400 души, но напоследък е бил увеличен на 1200 души. Разполага и с 50 
оръдия от различен калибър. От 1821 насам, до 1826 г., крепостта е по-
добрена (Некоторые сведения, с. 20–24). Мачин, също крепост на десния 
бряг на Дунава, има четири добре построени укрепления с по пет оръдия 
от различен калибър. На един пушечен изстрел от крепостта се намира 
предградие или махала от 80 къщи молдовански и 100 турски. Гарнизонът 
може да има повече от 2000 души. По-нагоре от Мачин, 20 версти по Ду-
нава, се намира татарско село, Татареск печенеги, което се състои от 250 
къщи. Води значителна търговия със зърнени храни (там, с. 27–29). Кюс-
тенджа, крепост на Черно море, била почната да се преправя в 1819 г., а в 
1825 г. била завършена. Тя не е по-голяма от Мачин, разположена е на нос 
и се владее на половин топовен изстрел. Гирсова (= Хърсово), на десния 
бряг на Дунава, преустроена след Букурещкия мир, е каменна и неголяма 

  13 аянин (от тур.) – градски управител (бел. ред.).
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крепост (там, с. 30–31). Градът Баба или Бабадаг лежи на пет версти от 
езерото Разелм. Жителите му са турци и отчаст14 арменци, българи и мол-
довани. Има до 1500 къщи. След станалия пожар преди няколко години 
не е позволено вече да се строи гръцка църква. Паланката води значител-
на търговия с добитък и други различни стоки, изнасяни във Влахия и 
Молдавия чрез Галац и Браила. Тя е служила всякога на турските войски 
за второ сборно място след Одрин. Покрай много други изгоди, много 
е способствувало на Бабадаг топографското му положение. Намирайки 
се точно в средата между Исакча, Тулча, Мачин, Браилов, Кюстенджа, и 
бидейки обкръжен от татарски и некрасовски селища и от Бесарабската 
област до нейното присъединение към Русия, той заслужава внимание 
във военно отношение (там, с. 44–45). „По всички по-раншни сведения 
Бабадаг се брои в числото на градовете на България“ (Из города Галаца 
в Константинополь, 1822, с. 16), „Град Базарджик (= Добрич) е пункт, в 
който се срещат пътищата из главните градове на България, намирайки 
се от Шумен на 72 версти, от Силистра на 110, от Каварна и Варна на 40, 
а от Провадия на 50 версти. Пътят към тоя последния град минава през 
такива гъсти храсти или трънища, че само в една колона може да се вър-
ви, защото през друго място не може да се мине. Град Базарджик лежи 
на равен хълм при блатистия ручей Табан дере. В него се наброяват 1500 
къщи турски и няколко български, множество търговски дюкяни и десет 
джамии. Чешми се намират в достатъчно количество както в самия град, 
така и вън от него, можейки да продоволствуват с вода достатъчно силна 
войска. Нивите и градините са хубаво обработени, в околността на града 
има и достатъчно гора“ (там, с. 16–17). „От Базарджик пътят върви на 
разстояние пет версти по равно и открито възвишение, а след това през 
храсталак до долинка, в която тече бърза речица, Ушенли дере. На четири 
версти до поменатата речица, пътят за Козлуджа се пресича от друг, идещ 
от селото Опанчи за Силистра. В града Козлуджа се наброяват около 1000 
къщи, от които не повече от сто принадлежат на гърци и българи, а оста-
налите на турци. Тоя град е получил своето название от ручея, протичащ 
край него. Изобщо околностите на града Козлуджа са хубаво обработени 
и са заселени в по-голямата си част с българи. В 1774 г. турската армия 
под предводителството на Рейсъ ефенди била напълно разбита от руски-
те войски“ (там, с. 21–22). Занимливо е и описанието на Тутракан: „Град 
Туртукан лежи на десния бряг на Дунава; широчината на реката на това 
място не е повече от 1200 крачки. Тоя пункт е един от удобните за пре-
минаване, по причина на острова, лежащ срещу града, с ръкав широк 250 
сажена15. Тоя остров е покрит по цялото пространство с рядък лес. Градът 

  14 отчаст (остар.) – отчасти (бел. ред.).
  15 сажен (от рус. остар.) – старинна мярка за дължина, равна на 2, 134 м. (бел. ред.).
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е построен на доста стръмно и прерязано с ровове надолнище. Улиците, 
лошо настлани с камъни, са извънредно тесни, както и във всички турски 
градове; къщите в по-голямата си част са дървени и броят им стига до 
600. Жителите са българи и турци“ (От гор. Туртукан до мес. Кучук чекме-
дже, 1827, с. 3).

Не без значение са и вестите, които намираме за някои села в Добру-
джа. Така: „по-нагоре от Мачин около 20 версти на Дунава се намира 
татарското село Татареск печенеги, имащо повече от 250 къщи… Още 
по-нагоре, на пътя от Мачин към Варна, в разстояние на около 42 версти 
от първия, е богатото заселено място Даяни, имащо около 500 къщи тур-
ски и няколко молдовански“ (Некоторые сведения, 1827, с. 29). Селото 
Новинкьой или Еникьой, на пътя от Тулча за Бабадаг, е татарско и има 
100 къщи, а Каталуй, на 25 версти от Бабадаг, има 60 къщи с различно 
вероизповедание. Селото Муста Байрактар, на брега на езерото Манкачи, 
на път от Тулча, има около 20 турски къщи, с молдовански работници, 
Прислава – около 100 къщи молдовански, Бештине Молдовански или 
Романески има около 160 къщи български и молдовански, с църква, Рая 
– 150 къщи на въоръжени запорожци (там, с. 48–49). На пътя от Тулча за 
Исакча се намират селата Топал Кишли, от турски колиби с молдован-
ски работници, Сомов – с 90 къщи молдовански, Паркис – с две къщи 
турски и 80 молдовански. От Сомов има път за Исакча, оставяйки вляво 
Паркис. Но има и друг, който, оставяйки вдясно Паркис, минавайки през 
хълм и лес, води право на Каталуйския път – не повече от седем версти; 
тоя път, макар и малко по-къс от водещия за Паркис, е затруднителен по 
причина на честите възвишения и гъстия лес; обаче бил избран от генерал 
Кутузова след Измаилския щурм, когато той вървял от Измаил през Че-
тал, Тулча и Исакча в Мачин. Кутузов е разполагал с превеждач16, по всека 
вероятности българин – Николай Митакович. Той показал тогава пътя 
на Кутузова за Мачин и Бабадаг. Бил още жив в Измаил през 1827 г. През 
последната война ходил в Тулча с граф Ланжерон, за което има и свиде-
телство. Кутузов, минавайки през с. Четал, вървял от Тулча през Исакча в 
Мачин. На пътя от Исакча до Мачин се намира селото Ракел със 120 къщи 
татарски и молдовански, сетне с. Лунковица – с 80 къщи молдовански, 
напълно унищожено през 1824 г. от чума, а през 1827 г. наново заселва-
що се, и с. Вакарели, със 100 къщи молдовански. На пътя Исакча Бабадаг 
са отбелязани следните села: Телица, с 60 къщи молдовански и няколко 
турски; Фрикацея, с 60 къщи турски и татарски; Хаджилар, с 60 къщи 
татарски; Гармоклея, с 80 къщи турски и татарски. Сетне идат селата: Са-
рансуф, с 60 къщи запорожски и молдовански; Карайбел, с 50 къщи тур-
ски и български; Саръгьол, с 40 къщи турски и татарски; Хаджигьол, със 

  16 превеждач (остар. рядко) – водач (бел. ред.).
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150 къщи турски и татарски; Кунгаза с 15 къщи татарски. По пътя Бабадаг 
Караерман: Чамурле, със 70 къщи турски и български; Касапкьой, с 60 
къщи от различно вероизповедание (там, с. 52–59). Любопитно е, че не се 
говори за власи, за румъни, а само за молдовани, турци, татари и българи. 
За селищата в Източна България намираме сведения от същия характер. 
За Каварна се казва, че е важна поради близостта си с крепостта Варна. Тя 
може да служи като средище за доставка на съестни припаси за войските, 
които обсаждат последната крепост (От крепости Тульчи в Константи-
нополь, 1822, с. 3). Докато Каварна се означава като паланка, Балчик се 
назовава село (там, с. 21, 24). Особено внимание се обръща на Бургас. Тоя 
град има предимства между всички останали градове по черноморското 
крайбрежие, защото „той доставя средства да се направи диверсия в тила 
на турската армия, в това време, когато тази ще оспорва прехода на на-
шите войски през Балкана. Бургас в това отношение е изгоден за руската 
армия, преминала Балкана, както сега Варна за турците, защото остава 
първото важно пристанище зад веригата на тия планини. Инженер Ла-
фит, пратен в 1788 г. от френското правителство пред отоманската пор-
та, за да оправя турските крепости, изтъкнал пред Портата полезността 
и необходимостта да приведе Бургаския залив в по-добро отбранително 
състояние, за да може при добре разположени укрепления да попречи 
на предприемчивия неприятел да се затвърди в тоя важен пункт, отгдето 
той изгодно може както по сухо, така и по море да действува към Цари-
град, и с толкова по-голямо удобство, че със заемането на Бургас, зао-
биколил големите проломи на Балкана може с пълна свобода да прави 
набеги17 във вътрешността на страната, не срещайки по-нататък никакви 
местни препятствия“ (там, с. 5). Бургас няма никакви укрепления, но по-
ради своето положение леко и удобно може да бъде укрепен. Жителите 
му се състоят от турци и християни 1000 къщи (с. 44). На друго място се 
казва, че Люлебургас пък има до 700 къщи. Изработката на лули съста-
влява главна промишленост на жителите и това произвежда названието 
му (люле18) (Из Рущука в Люлебургас, 1827, с. 24). Жителите на Бургас са 
в състояние да добиват вода от езерата, но тая вода не е годна за употре-
ба, защото през време на летните горещини те се отправят за вода към 
извори, намиращи се на три версти от града по пътя за Факия (От Шумлы 
до Праводы, с. 12). По-нататък се казва, че Бургаският окръг, включващ 
се между планинските вериги на Балкана и Странджа, с пространството 
от Емине до Агатополис, е по-плодороден от останалите окръзи. Целият 
бряг на Черно море в това пространство, в по-голямата си част, е покрит 
с прекрасна дъбова гора (От крепости Тульчи в Константинополь, 1822, 

  17 набеги (рус. мн. ч.) – набези (бел. ред.).
  18 люле (от тур.) – лула (бел. ред.).
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с. 7). На четири версти от Бургас лежи селото Анастаскьой; по-нататък 
се вижда и друго село. „Всички околни селища са обитавани от българи“ 
(там, с. 43).

„Град Рущук (= Русе), лежащ на пет версти от Гюргево, е построен на 
доста стръмен и скалист бряг на Дунава, при устието на Лом, малка река. 
По-надолу от устието на тая речица се намира стар каменен замък, а 
по-нагоре от него каменен магазин и множество преносни съдове. В тоя 
град (чиито доста тесни улици са настлани с камъни) наброяват много 
джамии и повече от 20 хиляди жители, от които четвърт част са българи 
и власи, а останалите – турци. В него се намират множество чешми, ма-
газини и известните юфтени19 заводи. Панаирът, състоящ се тук, се смята 
за един от най-важните в България. Възвишенията, окръжаващи града, са 
покрити с градини и лозя; околностите пък са доста хубаво обработени. 
Из Русе излизат три пътя: един надолу по Дунава за Тутракан, втори през 
Разград за Шумен, а трети води нагоре по Дунава до Свищов и Никопол“ 
(От Журжи и Рущука в Константинополь, 1821, с. 3–4). При Русе, на седем 
версти от него по течението на Дунава, гдето реката не е по-широка от 300 
сажена, може да премине войска, на стан при Гюргево, ако иска да про-
дължи своите действия в България“. „По реката Лом“, казва се по-нататък, 
„мостовете са добри. Околните села са населени от българи, имащи зър-
нени храни в изобилие“ (там, с. 3, 6). Русе е важно място, защото от него 
се начева пътят, който минава през Румъния за Русия. Пътят от Русе до 
Осман пазар20 е хубав, минава през богат край, плодороден, с много голе-
ми села (Из Рущука, 1827, с. 3). Ценно е описанието на Свищов. Градът е 
бил някога крепост, но от последната война, когато тя била заета и срина-
та от руските войски, турците не правили повече укрепления, а изглежда 
че и нея са я изоставили. В града може да има от шест до осем хиляди жи-
тели българи и турци; тия последните са по-многобройни. Всички къщи 
са построени от камък, дворовете са заградени с крепки стени, улиците 
са тесни и затова лесно могат да бъдат затрупани. Но тъй като височини-
те на пушечен изстрел командуват над града, то те никога не ще бъдат в 
състояние да се защищават дълго. На върха на хълма, доста издигнат, се 
виждат развалини от стар замък, с много кули, който вероятно е служил 
на крепостта за цитадела. Свищов води доста значителна търговия със 
сол, която получава от Молдавия… Дунав има близко до Свищов широ-
чина повече от верста; тесен ръкав се отделя от реката и образува залив, 
в който съдовете се скриват от буря. Близко до десния бряг на тая река се 
намира невисок остров, на който русите строили батареи за бомбарди-

  19 юфтен (от рус.) – кожарски (бел. ред.).
  20 Осман пазар – старото име на град Омуртаг (бел. ред.).
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ровка на града. Тоя остров облекчава също така построяване на мост през 
Дунава“ (От Систово в Буюк дере, 1827, с. 4–5).

За вътрешните градове в източната част на нашето отечество намира-
ме не особено богати, но не без значение сведения. Така за град Шумен се 
казва, че е доста обширен, местоположението му е хубаво, а множество 
негови жители са доста богати. „Тук войската ще намери хубава вода, дос-
та паша за добитък, а из градините и лозята, които се намират в множе-
ство близко до града, може да има за кратко време дърва“ (От Журжи и 
Рущука в Константинополь, 1821, с. 9). На друго място се казва, че Шумен 
има 40 000 жители, но работите по полевото укрепление са съвършено из-
оставени, както изглежда (От Шумлы до Праводы, 1827, с. 3). За старата 
столица на България: „Град Търново може да има до осем хиляди жители. 
Той е построен амфитеатрално върху склона от левия бряг на Янтра. На 
десния пък бряг на склона се намират две тухлени кули, господствуващи 
над града. Голям път от Търново се насочва през Габрово до Ямбол, между 
това пък друг напречен път води за Казан (= Котел). Аз следвах по тоя 
последния. Страната е доста плодородна и много се срещат поля с ниви и 
хълмове с лозя“ (там, с. 9–10). Град Ескистамбул (= Преслав) е обкръжен с 
богати лозя, населен повечето с християни, които, бидейки доста бедни, 
носят тежестите, свързани с големия пощенски път (От гор. Туртукая до 
Кучук чекмедже, 1827, с. 13). Разград е населен с българи, гърци, навярно 
гръкомани, и турци, наброява повече от хиляда къщи и много търгов-
ски магазини (От Журжи и Рущука, 1821, с. 7). Град Осман пазар може 
да има повече от 800 къщи. Тук турците са по-многобройни, както и в 
по-голямата част от селата оттук до Русе (Из Рущука, 1827, с. 10). Другаде 
се казва, че Осман пазар има жители турци и християни до пет хиляди 
(От Ескистамбула до Адрианополя21, 1827, с. б). Град Джумая лежи на р. 
Джума боази. Лятно време навсякъде има бродове, в града има доста ху-
бав дървен мост, околностите му са хубаво обработени. От Ески Стамбул 
до Джумая има хубави пасбища, обилни нивя и села повечето с турско 
население. Дранова (= Дряново) е голямо българско село, има около 200 
къщи. От Дряново до Габрово има доста малко села, но околностите са 
гъсто населени, а земите, въпреки планинското местоположение, са ху-
баво обработени. Габрово има около 1500 къщи. Жителите му са турци, 
гърци и българи – странни податки! (От гор. Тырнова в Адрианополь, 
1827, с. 4–6). За град Сливен се казва, че лежи в началото на доста широка 
долина, заградена на север със скалистите възвишения на Балкана. Това 
„местечко“22 „върши значителна търговия със зърнени храни и снабдя-
ва с тях всички съседни селища, намиращи се в планината. В Сливен се 

  21 Адрианопол – Одрин (бел. ред.).
  22 местечко (рус.) – градче, селище (бел. ред.).
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правят пушечни цеви, които се смятат от броя на най-добрите в Турция. 
Сто занаятчии, които се занимават с тая работа, са задължени да правят 
за хазната 500 цеви на месец, получавайки по 20 гроша за всяка. Желязо 
за тая работа се получава от паланката Самоково (в Албания). Долина-
та на Сливен има доста селища, обработени поля и е изобилна с реки“ 
(Из Рущука, с. 3, 4, 10–12). На друго място се дават следните сведения за 
Сливен: „Град Сливен е разположен на южния склон при изхода от Бал-
кана. Главната промишленост на неговите жители се състои в изработва-
не на огнестрелни оръжия. Пушечните цеви, получавани от Сливен, са 
доста ценени и не са скъпи, ако се вземе под внимание, че цялата работа 
се произвежда без помощта на машини. Всеки работник, чието число е 
доста, е длъжен да доставя на правителството всеки месец по пет цеви 
и получава по 20 гроша (8 руб. асиг.) за всека пробна цев“ (Из Рущука в 
Люлебургас, 1827, с. 22). В Карнобат се наброяват до хиляда къщи (От 
Журжи и Рущука в Константинополь, 1821, с. 15). „Град Карнобат има 
около 700–1000 къщи, християнски и турски. В него се съединяват три 
пътя от Казан, Ески Стамбул и Шумен. Четвъртият път води в Айдос (= 
Айтос), по южния склон на Балкана, а трите останали в Бургас, Факия и 
Одрин. Долината, идеща от Ташлъкьой до Карнобат, е просторна и пло-
дородна. Виждат се много села с каменни къщи и те почти всички са оби-
таеми от турци; виждат се също така поля с ниви, лозя, лъки23, покрити 
са с най-свежа зеленина и на места с неголеми дъбови гори“ (От Систово 
в Буюк дере, 1827, с. 19–20). „В Карнобатския окръг има 32 села, от които 
28 плащат общинска повинност, а 4 са подчинени на турския чиновник, 
който има значителен конен завод. Карнобат има от 700 до 1000 къщи“ 
(От гор. Туртукая, с. 25–26). „Град Казан (= Котел) има около 1000 къщи 
(на друго място – 800) и е населен само с българи. Той е разположен сред 
планини и трябва да се предполага, че това местоположение, от всякакви 
ветрове защищаващо, е причина за по-умерения климат, отколкото може 
да се мисли, съдейки по височината на града над морската повръхност. 
Тук се обработват лозя“ (От Систово в Буюк дере, 1827, с. 15). За град Ка-
занлък се казва, че се намира на седем версти от селото Шипка, че лежи 
на Тунджа и на друга някаква река, вливаща се в нея. Той е един голям 
град. В него се обработва най-хубавото в цяла Турция розово масло. В 
околността му се намират много чешми и кладенци. Долината на река 
Тунджа е покрита със селища, поля и градини. Всички села, намиращи се 
в нея, са заселени с българи, чиито ниви и градини се намират в цъфтя-
що състояние. Долината, заградена от две вериги планини, простиращи 
се успоредно с реката, има ширина от два и половина до три версти (От 
гор. Тырнова в Адрианополь, 1827, с. 9). За Стара Загора се отбелязва: „В 

  23 лъка – низина край река (бел. ред.).
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тоя град (Ески Саара) наброяват до 750 къщи. Жителите му се състоят 
от турци, българи и евреи. В него има много джамии и голямо количе-
ство градини“. Джезаир Мустафа паша (= Свиленград) има хубав каменен 
осемнадесетсводов мост, през който минава пътят за Пловдив. Броят на 
домовете възлиза до 1500, жителите са турци и българи. За река Марица 
се съобщава, че тя минава по широка и обработена долина, на много мес-
та може да се преброжда, има доста острови. По нея плават достатъчно 
големи лодки от Пловдив до Одрин и доставят в него и в другите, лежащи 
на нея градове, дърва, зърнени храни и катран (там, с. 10, 16–17).

За селата в източната част на България се дават предимно сведения за 
броя на домовете, турски или български. Така за селото Кьойпрюкьой, 
лежащо в широка, между невисоки планини, долина на р. Буюк Камчик 
(= Голяма Камчия), вливаща се в Черно море, има 100 къщи български 
(Из города Галаца в Люлебургас, 1822, с. 26). Селото Стеврек, на пътя от 
Осман пазар, има не повече от 20 къщи, но е забележително по панаи-
рите, ставащи в него, привличащи множество народ от околността (Из 
Рущука в Люлебургас, 1827, с. 13). Стара река може да има до 50 къщи (с. 
18). Папазкьой, Карнобатско, е населено от българи и има около 60 къщи 
(с. 24). На пътя от Свищов за Търново, между селата Павло (?) и Сяковци 
(?) се намират български и турски селища, обаче последните съставяли 
основната част от населението (От Систово в Буюк дере, 1827, с. 6). От 
Яновци до Беброво се намира Иляна (Елена?), едно от най-големите села в 
Турция. Има 800 къщи, турски и български (там, с. 12). На пътя от Разград 
за Варна се намират следните села: Кабакулак – 40 християнски къщи; 
Канали – 40 турски къщи; Муратлар – 40 т. к.24; Ясикьой – 30 т. и хр. к.25; 
Каиле дере – 30 т.; Каеджик – 30 т.; Текеркьой – 25 т.; Абоба – 40 т.; Хни-
базар – 50 т. и хр. к.; Теютсетчи – 35 т.; Бейликьой – 50 т.; Котлубей – 30 
т.; Девня – 100 хр.; Карагюис – 50 т. (От гор. Туртукая до Кучук чекмедже, 
1827, с. 9). От с. Савута водят пътища за Русе, Семерджескьой и Торлак. 
По тия пътища се намират следните села: Балбунар – 60 т. к.; Дренця – 20 
т. к.; Сиртала –70 т. к.; Тетова – 100 т. и хр.; Чернодата (?) – 100 т. и хр.; 
Караач – 120 т.; Ложова – 350 т.; Семерджекьой – 50 т.; Адакьой – 45 т.; 
Куюджик – 45 т.; Ташкьой – 50 хр. и 30 т. к. От с. Ташкьой за Осман пазар 
и с. Албанкьой: Сунджак – 18 т. к.; Кубадин – 45 т. и 5 хр. к.; Карепкьой – 
30 т. к.; Доутлар – 20 т.; Насичкьой – 100 т.; Албанкьой – 25 т. и хр. к. Село 
Драгойкьой има 135 къщи българи. От Ески Стамбул водят пътища за 
Праводи (Провадия), Казан (Котел) и Осман пазар, през тия села, с къщи, 
както следва: Мараш – 30 т. и хр. к.; Касанлар – 40 т. и хр.; Мадапда – 25 т. 
и хр.; Калугерица – 60 хр.; Каспича – 70 хр.; Мухла – 45 т.; Венчар – 30 хр.; 

  24  т. к./т. – турски къщи (бел. ред.).
  25 хр. к./хр. – християнски къщи (бел. ред.).
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Кюлевча – 100 т. и хр.; Равна – 100 хр.; Чаушкьой – 100 т.; Драгановиц – 60 
т.; Бейкирме – 70 т.; Делемсикьой – 65 т.; Дервиштеке – 4 т.; Велибекьой – 
8 т.; Алванлар – 25 т.; Чаушкьой –100 т.; Еникьой – 50 т.; Вардун – 120 хр.; 
Чаулфакьой – 30 т.; Хасанкьой – 60 т.; Върбица – 180 хр.; Градец –70 хр. 
От Чалъкавак до Шумен и Котел са посочени селата, заедно с къщите им: 
Бейрам – 20 хр. и 25 т.; Смядово – 100 хр.; Кьоприкьой – 40 т. и хр.; Тухе-
виц – 70 т.; Акдере –100 т.; Енимахале – 70 т.; Карашлар – 60 т.; Байрам 
дере 60 хр. и т.; Мреге 80 т.; Ченги – 100 хр.; Чалъкавак – 70 хр. и 28 т. От с. 
Доброли изхождат пътища за Котел, Сливен, Ямбол, Ахиолу (Анхиало26). 
Посочени са селата по тия пътища, като е отбелязан и броят на къщите: 
Подвис – 100 т. и хр.; Касамчу – 30 т.; Исюплу – 35 т.; Садова – 40 т.; Па-
пазкьой – 150 хр.; Йеникьой – 30 т.; Сунгурлар – 200 т.; Чернеели – 150 т.; 
Бургучит – 35 хр.; Енимахале – 8 т.; Ченги – 25 хр.; Румиликьой – 300 хр.; 
Ходжемар – 15 хр.; Кумарова 20 хр.; Бейкьой – 50 т. и хр. От Карнобат за 
Сливен, Ямбол, Бургас и Анхиало: Подвис – 100 хр.; Кумарова – 20 хр. и 
т.; Климат – 15 хр.; Гердели – 20 хр.; Туркуже – 30 т.; Сейменлер – 35 хр.; 
Бейкьой – 30 хр.; Турбейкьой – 40 т.; Ахиркьой –10 т.; Устакьой – 30 т.; 
Ахтиркьой – 10; Аладагли – 35 хр.; Енижекьой – 12 т.; Трикопу – 25 хр.; 
Бекурджели – 12 т.; Есетли – 16 т.; Авлали – 45 хр.; Тарашкьой – 25 т.; Вая-
кьой –20 хр. и 3 т.; Изикли 17 т. и хр.; Дукузек – 20 хр.; Сарай 20 т. и хр.; 
Стралжа – 60 т. и хр.; Кашлакьой – 40 хр.; Драгодано – 30 хр.; Исирли – 30 
т. и хр.; Келешмахали – 15 хр. и 10 т.; Бенли – 4 хр.; Каилия – 25 хр. и т.: 
Бургуджи – 30 т.; Дервент – 30 хр.; Авлали –30 т. и хр.; Чинкодере – 20 т. и 
хр. На път за Одрин, Айтос, Ямбол и Сливен са посочени и тия села, като 
е отбелязан и броят на къщите: Ханлиенедже – 10 хр. и 25 т.; Хаджелар 30 
т. и 5 хр.; Джовлия – 20 хр.; Тастепе – 15 хр.; Пурне – 20 хр.; Атлар – 40 т. и 
хр.; Беймахалеси – 30 хр.; Катагунар – 60 хр.; Енисли – 60 хр.; Караджилар 
– 30 хр.; Балабалия – 20 т.; Калехмахалеси – 25 т. и хр.; Асаплия – 50 хр.; 
Уранкьой – 25 т. и хр.; Джумаликьой – 20 т.; Хасбилли – 24 т.; Хафтан – 30 
хр.; Арнауткьой – 30 хр.; Тарнава –6 т.; Чаарган – 35 хр.; Чифпашакьой – 
5 т.; Чингене Сарай – 20 т.; Стралджа – 60 т. и хр.; Юсерли – 60 т. и хр.; 
Оманкьой – 30 хр. От Факия изхождат пътища за Анхиало, Василико27, 
Созопол, Ямбол, Енидже и Фандъкли: Карабунар – 40 хр.; Анисли – 60 
хр.; Маклешко – 70 хр.; Урумкьой – 70 хр.; Паничаро – 40 хр.; Тургерли – 
80 т. и хр.; Кайнарджи – 50 т. и хр.; Чингинескели – 20 хр.; Сливово – 30 
хр.; Юмрука – 40 т.; Умана – 50 хр.; Бургуджи – 60 хр.; Йеникьой – 60 хр.; 
Алатли – 20 хр.; Утхуме – 40 хр.; Михели – 30 хр.; Енидже – 200 хр.; Кул-
кьой – 15 хр.; Саманлар – 30 хр.; Фандъкли – 200 т. (там, с. 7, 10, 14–16, 
18–19, 22–23, 25–26, 28–29, 31–33, 35–37). На друго място се дават вести 

  26 Анхиало – старото име на град Поморие (бел. ред.).
  27 Василико – старото име на Царево (бел. ред.)
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за селата от Карнобат до селото Ашлар, между които: Дукузек – 20 хр.; 
Драгадано – 30 хр.; Дервент 30 хр.; Чинкоджа – 20 т. и хр.; Дервент – 220 
хр.; Джовалия – 20 хр.; Пурне – 20 хр.; Ашлар – 44 т. и хр.; Екисли – 60 хр.; 
Караджилар – 30 хр.; Балабалия – 20 т.; Асаплия – 50 хр.; Уранкьой – 25 
хр.; Джумаликьой – 20 т.; Хасбигли – 24 т.; Хафтан – 30 хр.; Арнауткьой 
– 30 хр.; Юсерли – 60 т. (От Систово до Буюк дере, 1827, с. 23, 26–27). 
Село Карабунар, на шест часа езда от Бургас, голямо колкото Факия, е 
разположено в хубава долина, хубаво обработено. Облеклото на жените 
не се различава много от женското облекло във Факия (От Константино-
поля до Очакова, 1821, с. 28–29). За Шипка се казва: „Село Шипка лежи в 
подножието на Балкана и е населено само с българи. Жителите са богати 
и се занимават с градинарство, броят на къщите достига до 400“ (От гор. 
Тырнова в Адрианополь, 1827, с. 8).

От всички тия села особено внимание е обърнато на село Факия, Бур-
гаско. „Факи, българско село, е било по-рано доста населено и във време-
то на разцвет е имало от 250 до 300 къщи, но сега, при съвършеното разо-
рение, броят на къщите се е намалил и едва стига до 40. То лежи в долина, 
по която протича ручей, на който се намира дървен мост. Селото е важен 
пункт, поради множеството пътища, които се съединяват в него; но пора-
ди свойството на окръжаващото местоположение, не може да се проти-
вопостави на никаква защита. Жителите му търгуват със зърнени храни в 
Ахиолу и получават оттук сол“ (От Систово в Буюк дере, 1827, с. 28–29). 
По-нататък четем: „Факи, находяще се в долината на Факи дере, е незна-
чително „местечко“, по броя на жителите, но в стратегическо отношение 
това селище заслужава особено внимание. Полковник Лен отбелязал вече 
колко е удобна посоката на пътищата, минаващи през Балкана, тъй като 
те, с оглед на това, че колкото отиват по-нататък, все повече се сближават 
и че те стоят много близко един до друг при изхода на теснините, откол-
кото при входа в планината. Всъщност пътищата от Осман пазар, Шумен, 
Провадия и Варна се завършват при Карнобат, Айтос и Бургас; пътищата 
пък от тия три града се съединяват при Факия, която поради това съставя 
връзка на по-важните пътища. Свръх това Факия има още две отлични 
съобщения с Черно море; едно с Бургас през с. Карабунар на разстояние 
50 версти; второ със Созопол през селото Маглешко и Урумкьой на раз-
стояние 65 версти. Свръх това хубави пътища водят от Факия за Къркли-
се, Адрианопол и Ямбол“ (там, с. 32). На друго място се дават занимливи 
археологически и етнографски вести за това село, едни от най-ранните за 
нас, българите, изобщо. Според това описание Факия е българско село с 
250 къщи, намира се на десет часа езда от Бургас. От планината, имаща 
вид на захарна глава и називаема28 във Факия „Св. Георги“, може да се ви-

  28 називаем (остар.) – наричан (бел. ред.).
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дят старинни развалини от постройки, които заемат височината на тая 
планина и имат вид на кръг, чийто диаметър е от 16 до 8 тоаза29. Българите 
смятат това за развалини на древната църква „Св. Георги“, макар църкви 
в такъв вид никога да не са се строили, но може би тя е въздигната вър-
ху развалините на някакъв още по-древен паметник, предназначен, без 
съмнение, за друга употреба. Те говорят също, че старият град, разорен 
от турците, се е намирал на неголяма планина близко до тая равнинка и 
се е наричал Факия. Облеклото на българските жени във Факия се състои 
от риза, шита с вълнена цветна прежда или коприна от различни цветове 
на ръкавите и долу, с широчина около един и половина дюйма30; те носят 
пола от син или друг някакъв тъмен цвят, обшита в долната част на прос-
транство в широчина от девет до десет дюйма, с ленти от широчина в 
шест дюйма и от разни ярки цветове, като зелен, червен, гълъбов и жълт. 
Върху полата те носят дълга бяла или червена рокля, изпод която често 
може да се видят бродирани ръкави на риза, а отгоре на това някакъв 
вид широк халат. Главният техен накит се състои от бяла кърпа, някога 
обшита, с която покриват главата; краищата ѝ висят назад доста ниско и 
покриват косите им, които у тях изобщо биват доста малко, и плитките, в 
които се вплитат някои пари, привързвани от тях също на обиците, които 
биват доста дълги; краищата се прикрепват така също и на нагръдника, 
съвършено покриващ гръдта и шията, и който, според състоянието или 
богатството, се състои от големи или малки монети. Аз не знам носят ли 
те гащи, тъй както гъркините, но горната част от нозете им се прикрива 
от дебела вълнена материя в сивкав цвят, а долната част с бели вълне-
ни дебели чорапи или от плъст; обуват се в цървули и пантофи, а такава 
обувка представя краката им доста големи. Облеклото на мъжете в неде-
лята и празниците се състои също така от бяла дебела вълнена материя и 
не се простира по-ниско от колената. Те носят потури, както турците, и 
вълнени чорапи с пантофи (кундури). Техните ризи също така биват об-
шити на яката и ръкавите. Мъжете и жените носят пояси. Жените носят 
големи оловени гривни и пръстени. Техните танци се състоят в тропане 
с нозе, което става с учудваща точност при песен или под звука на лоша 
гайда, чиито арии биват доста еднозвучни и не много приятни. Мъжете 
застават в началото на кръга и след това жените, от които първата подава 
ръка на последния мъж. Аз не видях повече от един мъж в техните танци. 
Макар българите да танцуват всякога на кръг и с еднакви стъпки, обаче те 
имат различни танци, според положението, което те дават на своето тяло. 
По такъв начин има един танец, в който като тропат с нозе в такт, в също-

  29 тоаз (от фр.) – френска мерна единица, равна на 2 м. (бел. ред.).
  30 дюйм (холанд.) – холандска мерна единица, равна на един палец (25, 4 мм), идентична 

на английския инч (бел. ред.).
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то време всички навеждат главите си надясно и почти назад и навеждат 
надолу очите си. Тоя странен обичай, чието начало трябва да се положи 
в някаква неизвестна сега причина, придава известна приятност на тия 
жени, които изобщо малко я имат; но аз мисля, че сведените надолу те-
хни очи, означаващи скромност и може би невинност, произвеждат това 
действие. Изобщо българите страстно обичат танеца и във всички села, 
през които аз минах през време на Пасхата, ги видях танцуващи от шест 
часа сутринта до самата вечер. Когато пътешествениците, преминаващи 
през България, се установят в някакво селище или село за отдих или за 
нощувка, то млади девойки се събират и танцуват, пеейки пред чуждес-
транците, хвърляйки една подир друга на рамената им своите кърпи. Тия 
кърпи, които обикновено биват везани, служат за получаване на пари, с 
които ги даруват. Тоя обичай, чието начало е може би доста по-старо, мен 
ми се показа не особено чуден в Турция; но обичая на тия същите де-
войки да хвърлят пред пътешествениците зърна, когато те си заминават, 
е може би още по-стар, макар той наистина да има същата цел, и аз си 
признавам, че не зная неговата причина. Нещо почти подобно на това аз 
видях във Франция у бискайците, чиято планинска страна много прилича 
на страната на българите; но там вместо житни зърна девойките хвърлят 
на пътешествениците цветя, листа от дървета, като в същото това време 
пеят. Казват, че техните песни съдържат похвали или приветствия, пра-
вени от тях за пътешествениците. Те толкова чевръсто тичат, че дълго 
припкат след коня, тичащ също така доста бързо, и пеейки, хвърлят цве-
тя, докато им дадат някаква монета. Къщите на българите са дървени или 
от плет, покрити с кална мазилка, доста хубаво приготвена и служаща 
вместо гипс. Във всяка къща обикновено има две стаи и малка външна 
стълба пред първата. Тия стаи нямат прозорци и се осветляват от вратата 
и от голямото огнище, което се намира в по-близкия ъгъл към вратата. Те 
съвсем нямат фурни и пекат на огнището вид питки без закваска, които 
покриват с пепел и въглени. Половин или четвърт час са достатъчни за 
изпичане на тоя хляб, изискващ малко грижи и приготовления, и който 
пекат всеки ден, та дори и във време, като стане нужда, но той бива тежък 
и доста трудно се смила в стомаха“ (От Константинополя до Очакова, 
1821, с. 21–26).

Няма да бъде излишно, ако посочим някои сведения за селищата в 
Източна Тракия. Така, град Мидия, на брега на Черно море, има според 
Руския генерал щаб, по-важно значение, „защото поради доста хубавите 
заливи съставя единствената опора, на която може да се основат по-на-
татъшните действия на войската против голямата неприятелска отбра-
нителна позиция при Буюк чекмедже, намираща се на 34 версти от Цари-
град“. Населен е с гърци (От крепости Тульчи в Константинополь, 1822, 
с. 5, 61). Град Василико (= Царево) има 200 къщи, при това християнски, 
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град Родосто – 2000 къщи, Димотика – също (От гор. Туртукая до мес. 
Кучук чекмедже, 1827, с. 37, 49, 55, 61). В Силиврия има около 600 къщи 
и жителите са в по-голямата част турци, които правят голяма търговия 
с архипелага (там, с. 61). За старата турска столица се отбелязва: „В град 
Адрианопол, построен въз склоновете на възвишенията при съединение-
то на река Марица и Тунджа, се наброяват повече от двадесет хиляди жи-
тели. Тоя град е обкръжен с градини и лозя…

Пътят за Видин и Белград отива нагоре по реката Марица през Фили-
попол и София“ (От Журжи и Рущука в Константинополь, 1821, с. 22–23). 
На друго място: „Градът има в околностите пространни лозя и градини, 
които могат да доставят на проходящата войска достатъчно количество 
дърва, намиращи се наблизко доста малко. Броят на жителите в Адриа-
нопол се смята до 90 хиляди, от които половината християни, между кои-
то гърците заемат две трети. Съестни31 припаси се доставят в тоя град 
в по-голямата си част от околните места отвъд река Марица. Тия места 
са доста плодородни. Марица е плавателна при по-големи води до град 
Адрианопол за по-големи лодки до 125 пуда32. Във време на горещини, тя 
има бродове. В града са построени на нея два дървени моста. На реката 
Тунджа – три каменни и един дървен“ (От Ескистамбула до Адрианополя, 
1827, с. 18–19). За Лозенград четем: „Град Кирклиси лежи върху склонове-
те на два хълма, в долината на Искипе дере. В него се наброяват повече от 
2000 къщи, шест джамии и множество търговски магазини. Жителите се 
състоят от няколкостотин гръцки и еврейски семейства, останалата част 
от жителите са турци“ (От гор. Туртукая до мес. Кучук чекмедже, 1827, с. 
46). Град Самоков има железни руди, в него леят топовни гюлета (От Си-
стово в Буюк дере, 1827, с. 33). Град Виза може да наброява до 1500 къщи, 
град Сарай – повече от 1000, Бунархисар – 300 (там, с. 40–41). Град Чорлу 
лежи на висока скалиста планина, мостовете му са направени от камък, 
някои къщи – също. В него се намират останките от напълно разрушен 
замък, който, бидейки укрепен, може да служи за цитадела на града във 
време на обсада. Люлебургас има 30 християнски и 400 турски къщи (От 
гор. Туртукая, с. 49, 57). Малгара – 500 т. и хр.

За някои села, които се намират по пътя за Цариград, се дават обик-
новено сведения относно броя на тяхното население. Рядко се прави из-
ключение за по-значителни села. Така селото св. Стефан, на 24 версти от 
Търново, обитаемо от християни, лежи при малък ручей (дере), има 30 
колиби и три къщи (От крепости Тульчи в Константинополь, 1822, с. 55). 
От него води път за Мидия. Близо при Цариград е селото Белград, отгдето 
войводата от „Горски пътник“ на Раковски отправя поглед на север, към 

  31 съестен (от рус.) – хранителен (бел. ред.).
  32 пуд (от рус.) – стара руска мярка за тежест, равна на 16, 38 кг. (бел. ред.).
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Балкана; за него се съобщава, че се намира на съвсем безплодна почва, 
обаче е обкръжено с хубава дъбова гора. То се отделя от селото Домуз 
дере от билото на Странджа, насочващо се към самия цариградски про-
лив (там, с. 77–78). От Търново на пътя за Инияда са посочени следните 
села, заедно с броя на къщите: Маклешко – 70 хр.; Текендже – 30 т.; Евре-
нескьой – 70 т.; Дюптепе – 100 хр. (От Систово в Буюк дере, 1827, с. 30). 
Гьоктепе, на път от Факия до Инияда, е голямо село, с около 200 къщи 
обитаеми, от турци и българи (там, с. 35). От селото Девлет Агач водят 
пътища за Василико и Ахтеболис (= Ахтопол), свързващи следните села, 
на които е посочен броят на къщите: Ахматлар – 50 т.; Караюрен – 10 хр. 
и 40 т.; Урумкьой – 70 хр.; Ахтеболис – 500 гр. На път за Одрин: Карабу-
нар – 30 хр.; Ваксап – 140 хр.; Сариталахман – 30 т.; Ташлимуселим – 20 
хр.; Уртанчи – 100 хр.; Карнюсуф – 20 хр. На път за Ямбол: Дерекьой – 70 
гр.; Буялик – 60 гр.; Пашакьой – 60 т. и хр.; Башакли – 20 гр.; Бейкьой – 40 
гр.; Каргакьой – 10 хр. и 20 т. На път за Търново: Тастепе – 30 хр.; Кав-
чат – 300 хр.; Бургащик – 70 хр.; Дерекьой – 70 хр.; Карадере – 30 хр. По 
течението на р. Текедере са отбелязани следните села: Еникьой – 20 хр.; 
Калняур – 35 т.; Енидже – 110 хр.; Караали – 80 т. и хр.; Докузюк – 30 т. и 
хр.; Яснатар – 20 т.; Куленли – 100 т.; Уманпазар – 20 т. По течението на 
р. Яскьой: Селиолу – 70 хр. и т.; Кукулер – 30 хр. и чиф.33; Арпат – 20 хр. и 
20 т.; Муссуджи – 30 хр. и чиф.; Хаскьой – 500 хр. и т.; Османли – 40 хр. и 
2 чиф.; Апса – 200 хр. (От гор. Турткуая, с. 39–42). Село Чанду или Жедо 
(= Чанта) има 150 къщи, при това само гръцки (с. 60). От Лозенград водят 
пътища за Мидия, Родосто, Василико, Сарай, Бабаески, Иманпазар, кои-
то свръзват и селата, както следва: Скопо – 300 хр. и т.; Скепасто –150 хр.; 
Пинеке – 200 хр.; Иниада – 10 т.; Йена – 150 хр.; Боргас – 700 хр.; Алепли 
– 150 хр.; Бабас – 400 хр.; Демерджигали – 25 т.; Курополо – 50 хр.; Де-
рекьой – 100 хр.; Граматико – 80 хр.; Мурджиково – 60 хр.; Булгари – 60 
хр.; Теке – 10 т.; Магриоца – 40 хр.; Кавакли –100 хр.; Йеникьой – 60 хр.; 
Вкараядар – 30 гр. и т.; Имам пазар – 40 т. От Люлебургас към Самоков, 
Текирдаг, Малгара, Димотика, Ипсала, Сарай, Гариополи, Виза и Родосто 
са отбелязани селата, заедно с броя на къщите им: Труббей – 20 т.; Кулли-
бис – 20 хр.; Йениджиклар – 30 хр.; Йена – 150 хр. и т.; Скепасто – 30 хр.; 
Серген – 100 хр.; Муселим – 10 т.; Саик – 80 т.; Канберли – 15 т.; Съркьой 
– 5 т.; Арапсан – 5 т.; Сарамсакли – 15 т.; Оклали – 20 т.; Каракарли – 10 т.; 
Доутжали – 15 т.; Гариопол – 400 т.; Татарли – 20 т.; Караджакьой – 10 т.; 
Каливия – 80 хр.; Сарджали –10 т.; Алепли – 200 хр.; Бабаскиси – 380 хр. 
и т.; Аслан – 100 хр. и т.; Кючюк Салив – 20 хр.; Кусти – 200 хр.; Хавлибах 
– 10 т.; Гариополи – 200 т. и хр.; Ферет Коскьой – 30 т.; Мерецкинар – 20 
т.; Ферет – 400 т. и хр.; Месни – 40 хр.; Синали – 20 хр.; Чифликкьой – 60 

  33 чиф./чифл. – чифлик (бел. ред.).
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хр.; Карамисли – 40 т.; Кючюк Каракарли – 15 т.; Буюк – 20 т.; Гариополи 
– 150 т.; Кючюк Каристран – 15 т.; Ахцакьой – 15 т.; Ахметбей – 70 хр.; 
Молоходжи 20 т.; Муратли – 40 т. (От гор. Туртукая, с. 48–55). За селата, 
които лежат по реката Ергене: Флаз – 20 хр. къщи; Карасини – 1 чифл.; 
Муратли – 100 т.; Кючюк Муратли – 70 т.; Баятли – 1 чифл.; Сарлар – 80 т. 
(там с. 58). На седем километра от Факия се намира селото Татаркьой с 30 
къщи, всички християнски (От Систово, с. 28).

На Руския генерален щаб не са били непознати качествата на българ-
ския народ и тогавашните му настроения. И понеже преценките са праве-
ни от люде, които са изпълнявали свой служебен дълг, те добиват за нас 
особена стойност. Ние напълно вярваме, когато се казва, че българските 
християни са били предани на Русия, че те са били угнетявани от турската 
власт и лесно биха въстанали срещу Турция, ако им се даде за това знак.

Така, като се говори, че жителите на селото Ченгуе преминават Голяма 
Камчия на кокили, високи от четири до пет фута34, съобщава се, че руси-
те не стигнали до селото през войната от 1812 г., но тъй като те не били 
далече от него, българите избягали в гората. Намират ги в убежищата 
им триста еничари. Обаче те дават да разбере плачевното им положение 
Кади Оглу, еничарският началник, който ги спасява от грабеж. „Тия бъл-
гари почти всичките се занимават със сечене на гората, малко се нами-
ра обработваема земя в околностите на това село. Техните коли, в които 
впрягат волове, достигат за три деня от Ченгуе до Бургас и преминават 
Балкана в много места“ (От Константинополя до Очакова, 1821, с. 35–36). 
Като се казва, че всички реки и долини в пространството от Айтос до 
Русокастро, без да се включва тая река, имат своя наклон към Бургас и 
хубаво са заселени с българи, веднага се добавя, че последните са „на-
род земеделски и доста трудолюбив“. „В тоя окръг се наброяват от 30 до 
50 хиляди български християни, предани на Русия. Десетхиляден корпус 
руски войски, стоварени в Бургас, би бил достатъчен да подигне всички 
тия жители против турците, които ги угнетяват“ (Из города Галаца в Кон-
стантинополь, 1822, с. 33). И на друго място се прави същата установка 
и се изказва същото мнение. „По-голямата част от жителите на Румелия 
и България се състои от християни, предани на Русия; но бидейки бедни 
и унижени от дълговременно робство, те не са в състояние да спомогнат 
нахлуването на нашата армия. Без да се гледа на това, тия народи, как-
то по тяхната преданост на вярата, така и по справедливото негодуване 
срещу своите притеснители, свободно могат да бъдат организирани“ (От 
крепости Тульчи, с. 7). От тая бележка се вижда, че руският офицер, кой-
то е правил топографското описание на пътя от Галац до Цариград, не е 
имал още пълна географска представя за нашето отечество – единство-

  34 фут (от англ.) – английска мярка за дължина, равна на една стъпка (30, 5 см) (бел. ред.).
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то на българските земи, въпреки различните им местни наименования, е 
чуждо за неговото съзнание. От всички вести, които черпим от описани-
ята на пътя Тулча–Цариград, правени от Руския генерален щаб, с немалко 
грешки в наименованията на селищата, може да се извадят няколко общи 
положения.

Русия, следвайки завета на Петра Велики, грижливо е проучвала пъти-
щата, които минават през България и водят за Цариград. Особено вни-
мание тя обръща на главните точки на пътната мрежа. На Дунава това 
са градовете Тулча, Галац, Силистра, Тутракан, Русе и Свищов. По брега 
на Черно море – Мангалия, Балчик, Варна и Бургас, като на последния 
град отдава най-голямо значение, военно и стратегическо. В Добруджа 
отправни точки са Бабадаг и Добрич. А в Източна България – Шумен, 
Провадия, Габрово, Казанлък, Котел, Айтос, Карнобат, Факия. В Източна 
Тракия – Одрин, Лозенград, Люлебургас, Виза, Бунар хисар, Буюк чекме-
дже. Така Руският генерален щаб е отбелязал мястото и значението на тия 
селища в един поход на Русия по сухо към Цариград. Още едно доказател-
ство, че руската армия, правейки своите походи на Балкана, е имала като 
най-главна своя задача завладяването на османската столица. Всяка вой-
на, водена с Турция, обогатява Русия с нови познания за състоянието на 
ония краища от нашите земи, през които са минавали нейните войски. А 
в същото време Русия е затвърдявала впечатлението си, че тия краища са 
християнски, славянски, български. И това ѝ дава основание да изработи 
по-основно идеологическата маска на своите походи към юг.

Друго важно и ценно в тия военно-топографски описания е установ-
ката, че народът, който живее между Дунава и Егея е наричан български, 
че по хубаво обработените земи, през които минават руските войници 
и офицери, живеят българи. Това е едно от твърде ранните посочвания 
за името на славянското население в източните предели на Европейска 
Турция. Още в края на XVIII век, според тия описания, русите са знаели 
това, макар че в „Сравнительные словари всех языков и наречий“ на Ека-
терина Велика от 1787–89 г. не е отделено място за българския език. И 
когато по-късно Юрий Ив. Венелин в книгата си „Древние и нынешние 
болгаре“, 1829, назовава славянското население от двете страни на Бал-
кана българско, за Руския генерален щаб това не е било изненада. Значи 
на Балкана не живеят само християни, само сърби и гърци, но и българи, 
друг отделен, обособен народ. Това обстоятелство има голямо значение 
за изясняване насоките на руската близкоизточна политика: с оглед на до-
могванията на Русия към Цариград да се подпомогнат българите, като се 
има предвид главно тяхното народностно възраждане, което неминуемо 
води към отслабване на Турция. Неслучайно руските офицери изтъкват 
положителни качества на българското население. За тях не е била без зна-
чение годността на това население да бъде в услуга на руския поход към 
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турската столица. Занимливо е да се посочи, че никъде в описанията не 
се дава израз на славянофилски настроения. Чувството за славянско или 
историческо сродство между българи и руси е било чуждо на Генералния 
щаб. Нищо чудно. За такива чувства и настроения е още твърде рано – 
едва от Кримската война насам те се разпалват в руската душа. Заслужава 
да се посочи, че в описанията на Руския генерален щаб намират отраз35 
и известни политически настроения. Според него населението в черно-
морските краища на българските земи би могло да се използува в борбата 
на Русия срещу Турция, в смисъл, че то, нескриващо своята симпатия, би 
могло да въстане срещу властта на Цариград. Тая идея се загатва, и то във 
време, когато българите вече не са съвсем неподготвени за нея. Знаем по-
литическата роля на Софрония Врачански през време на Руско-турската 
война от 1806 г., също опита за бунт на Георги Мамарчева през 1829 г., 
а по-късно и Велчовата завера през 1835 г. Знаем също за участието на 
българите в гръцкото революционно движение, в хетерията, през 1821 г. 
Няма никакво съмнение, че руските походи срещу Турция и повишеният 
интерес на Петербург към Проливите подклаждат идеята за освобожде-
ние от турско робство и хвърлят семето на революционните борби. В оп-
исанията, които разглеждаме, не намираме податки нито за панславизъм, 
нито за панрусизъм, който по-късно се проявява от бреговете на Нева. Но 
фактът, че се разчита на населението, на неговото бунтовническо настро-
ение, показва за намеренията на руските военни кръгове. Вярно е, че тук 
не се дават някакви планове за въстание, нито се говори за агитация сред 
населението в такава посока. За нас е от значение вече самото загатва-
не, което, като се сложи в историческо осветление, придобива по-голяма 
стойност.

Военно-топографските описания на Руския генерален щаб придоби-
ват значение за нас и от друга гледна точка. За времето от 1788 до 1827 
г., особено важно за нашето народностно възраждане, ние разполагаме с 
неособено много пътнически податки. Така за пътя Тулча, Силистра, Русе 
през Одрин или Лозенград за Цариград разполагаме с оскъдни сведе-
ния – и то главно от конт36 де Хотерив, минал през източните български 
краища през 1787 г. (срв. Г. Занетов, Едно пътуване от Цариград до Яш в 
Молдова през зимата на 1787 г., Псп., София, 1906, кн. LXVI, с. 301–403), 
а също и от Ричард Уалш, пътувал по-късно през 1827 год. от Цариград 
през Айтос за Шумен и Разград (срв. К. Стоянов, Пътуване от Цариград 
през България в 1827 г., Псп., София, 1908, кн. LXIX, с. 237–252). Западни-
те пътешественици, пътували повечето през Белград, София и Пловдив 
за Цариград, не са могли да дадат вести за българските земи край Черно 

  35 отраз (рядко) – отражение (бел. ред.).
  36 конт (от фр.) – граф (бел. ред.).
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море. Ето защо сведенията в руските описания на пътя Тулча – Цариград 
дават сравнително по-добра представа за нашето отечество, за неговите 
източни краища. В тях намираме нови и любопитни податки от военен, 
географски, исторически, етнографски и политически характер. А поне-
же засягат и една голяма страна, Русия, с която нашата историческа съдба 
неведнъж е била свързвана, и те могат да се считат като прекрасно свиде-
телство за руско-българските отношения, които начеват от създаването 
на българската държава и продължават до днес.

Ето книгописен преглед на тия военно-топографски описания, всички 
излезли от печатницата на Генералния щаб на руската армия и издадени в 
Петербург от 1821 до 1827 година: 1. Военно-топографическое описание 
дороги от Журжи и Рущука чрез Шумлу в Константинополь. Составлен-
ное в Канцелярии Генерал-Квартирмейстера Главнаго Штаба Его Импе-
раторскаго Величества. Из сведений, собранных бывшего Генерального 
Штаба Полковником Леном. В 1793 году. Спб., 1821. – 2. Военно-топогра-
фическое описание дороги из города Галаца чрез Правади в Люле-Бургас 
(тож Араба-Бургас) лежащий по дороге из Адрианополя в Константино-
поль. Составленное в Канцелярии Генерал-Квартирмейстера Главнаго 
Штаба Его Императорскаго Величества. Из сведений, собранных бывше-
го Генеральнаго Штаба Полковником Леном. В 1793 году. Спб., 1822. – 3. 
Военно-топографическое описание береговой дороги Черного моря, от 
крепости Тульчи чрез Бабадаг, Мангалию, Варну–Бургас и Мидию в Кон-
стантинополь. Составленное в Канцелярии Генерал-Квартирмейстера 
Главнаго Штаба Его Императорского Величества. Из сведений, собран-
ных Квартирмейстерской части Полковником Берхом в 1819 году, и запи-
сок Французских Инженеров Лафита в 1788 и Кауфера в 1796 годах Спб., 
1822. – 4. Маршрути по главным направленям в Бессарабии, Молдавии 
и Валахии. Составленные в Канцелярии Генерал-Квартирмейстера Глав-
наго Штаба. Его Императорскаго Величества. Из сведений, собранных 
Офицерами Квартирмейстерской части в последнюю Турецкую войну. 
С 1806 по 1812 год. Спб., 1822. – 5. Описание пути от Константинополя 
до Очакова. Спб., 1821. – 6. Некоторые сведения о правом береге Дуная, 
собранныя в 1826 году. Спб., 1827. – 7. Военно-топографическое описание 
дороги, ведущей из Рущука чрез Османбазар, Старареку и Сливно в Лю-
ле-Бургасъ. Составленное Гвардейского Генерального Штаба Штабс-Ка-
питаном Дюгамелем в 1827 году. Спб., 1827. – 8. Военно-топографическое 
описание дороги, ведущей от Систово, чрез Тырново, Казань, Карнабад, 
Факи, дер. Гектепе, Визу и Сарай в Буюкдере. Составленное Гвардейского 
Генерального Штаба Штабс Капитаном Дюгамелем в 1827 году. Спб., 1827. 
– 9. Военно-топографическое описание дорог: от Шумлы до Праводы, от 
Праводы чрез Айдос в Бургас, и от Бургаса до Факи. Составленное Гвар-
дейского Генерального Штаба Штабс-Капитаном Дюгамелем в 1827 году. 
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Спб., 1827. – 10. Военно-топографическое описание дорог: от гор. Турту-
кая чрез г. Карнабад, Факи, Кирклисси, Люле-Бургас, Чорлу и Силиврию 
до мес. Кучук-Чекмедже. Составленное Генерального Штаба Подпорут-
чиком Веригиным в 1827 году. Спб., 1827. – 11. Военно-топографичес-
кое описание дорог: от Ескистамбула чрез Османбазар, Казань, Сливно и 
Ямболь до Адрианополя. – И от оного: в Кирклисси, в Факи и в Люлебур-
гас. Составленное Гвардейского Генерального Штаба Штабс-Капитаном 
Тучковым в 1827 году. Спб., 1827. – 12. Военно-топографическое описа-
ние дороги: от гор. Тырнова чрез м.37 Габрова, г. Казанлык и Ески-Саару в 
Адрианополь. Составленное Генерального Штаба Подпорутчиком Вери-
гиным в 1827 году. Спб., 1827.

  37 м. (от рус. местечко) – селище, градче (бел. ред.).
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Звезделин Цонев. Борците на Зареница. Героични разкази.                              
Предговор от Б. Йоцов. София, 1940, с. 7–9.

ЗВЕЗДЕЛИН ЦОНЕВ. БОРЦИТЕ НА ЗАРЕНИЦА. 
[Предговор]

Историческото минало1 на българския народ привлича през послед-
ните години у нас усилията на немалко писателски дарования. На-

лице са днес множество разработки на исторически теми, някои от които 
не са лишени от литературна стойност. Нещо повече, биха могли да се 
посочат ценни художествени постижения.

Престава вече да се мисли, че творческото възсъздаване на историч-
ното може да се постигне леко, без духовно напрежение, без съответната 
културна подготовка. Великите произведения на световната литерату-
ра, отразили една или друга историческа действителност, посочват най-
добре похвати и методи за ония, които искат да изобразяват миналото 
чрез своето слово.

Звезделин Цонев е познат отдавна на българското образовано общес-
тво със своите издирвания из близкото минало на България. Книгите и 
статиите, обнародвани от него, пълни с ценен исторически материал, го-
ворят за неговия непринуден интерес, за голямата му и топла обич към 
нашето историческо минало. Те издават и неговото вътрешно разположе-
ние към старината, склонността му към историческата романтика. Поет 
по душа, когато трябва да възкресява миналото, той иска да бъде трезв 
историк, когато желае да го установи по научен път. Има нещо трогателно 
в благородните му намерения да осветли с някой свой принос страница 
от отечествената история.

И много естествено е за Звезделин Цонев, който има хубав литерату-
рен стил, чувство и въображение не без дълбочина и полет, способност 

  1 „Историческото минало“ е основният герой в книгата на Зв. Цонев и Б. Йоцов синте-
зирано в кратък текст представя контекста на създаване на книгата и нейната тенден-
ция към „историческата романтика“. Оценката му е положителна с акцента, че книгата 
допринася за утвърждаване на българското историческо съзнание (бел. ред.).
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да фабулира, да се опита да изобрази в художествена форма своите исто-
рически видения.

Трябва да се отбележи, че когато въззовава образи от миналото или 
възвеличава някой подвиг, извършен при драматично развили се обстоя-
телства, когато дава картина на исторически условия и настроения или 
пък рисува местност и обстановка, той успява, със значителна икономия 
на средствата да разкрие чувството си за мъжественото и изключително-
то, да възслави човешки ценното и значимото – оня дух, който е творил 
през вековете историята на българския народ. Затова той не търси толко-
ва историческата правда, колкото силата на поетичното внушение. Нрав-
ственото и героичното, което съкрушава всички прегради и тържествува 
победно над тленното и временното, намира израз не само в тематиката, 
но и в тона на неговия разказ.

Така Звезделин Цонев съдействува за разрастване на историческия 
дух у българина, за повишение на народностното самочувствие, за едно 
възпитание, чиято главна задача е изграждането и утвърждението на бъл-
гарската нация.
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Записките на Захарий Стоянова [Предговор]. – Захари Стоянов. 
Записки по българските въстания: Разкази на очевидец: 1870–

1876. Том първи, втори и трети. Под редакцията на Борис Йоцов.                                         
София, 1940, с. V–LXX.           

 

ЗАПИСКИТЕ НА ЗАХАРИЙ СТОЯНОВА1

Бедният овчар от с. Медвен, Котленско, написва през 80-е години на 
миналия век, вече вестникар, общественик и политик, книгата си „За-

писки по българските въстания“ и утвърждава името си в съзнанието на 
своите сънародници, в историята на българската литература. Посрещна-
та радостно от читателския свят, тя бива препоръчана да бъде „настолна 
книга“ на всеки българин, както се изразява Добри Петков, известният 
български политически деец. И наистина поколението, което най-напред 
се запознава с тая книга, и дава ласкавата преценка, не се измамва: тя 
става, наред с „Под игото“ на Иван Вазова, една от любимите книги на 
българския народ.

Написана през 1881–1887 година, когато Захарий Стоянов е бил на 
31–37-годишна възраст, и издадена през 1884–1892 г., тя дължи своята 
поява на доста занимливи подбуди, от външно и вътрешно естество. Ав-

  1 Борис Йоцов анализира подробно „Записките“ на З. Стоянов, проследява мотивите 
на участниците, разкрива интересни моменти около подготовката и самото въстание, 
дава ценни характеристики на участниците във въстанието, успява да улови „духа на 
времето“. Дава висока оценка на „Записките“ и като документално произведение, и 
като художествено-мемоарна творба. Постигнат е според него синтез „с живостта на 
изображението, занимателността на изложението, яркостта на характеристиката, с 
образността и динамичността на стила, които така щедро изявява Захарий Стоянов. 
Справедливо го нарекоха класик на българската проза“. За Йоцов са важни народностни-
те мотиви, довели до Априлското въстание, до порива и последвалата драма, до възторга 
и трагизма. Той определя много точно общото звучене на въстанието и неговото място 
в историята на народа с думите: „Един национализъм и идеализъм, който е осветен от 
историята, от подвизите и мъченичествата на цял народ, отваря път в бъдещето“.

  Настоящата публикация отразява предговора към първото издание на „Записките“ под 
редакцията на Борис Йоцов. Рядко срещан факт е, че през същата 1940 г. излиза второ 
издание, като в предговора Б. Йоцов е нанесъл промени – увеличен обем, видоизменени 
пасажи, разделени на части с номерация – общо 14. Две години по-късно, през 1942, 
излиза и трето издание със същия променен предговор (бел. ред.).
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торът е носел в душата си образа на едно минало, в което той сам е взе-
мал живо участие, нещо повече – което е градил с цената на множество 
жертви. Той е чувствувал необходимост да разказва за свои преживелици 
и приключения. Миналото толкова е тегнело на душата му, че той не е 
могъл да се освободи от него. Спомените са още живи, раните още не са 
зараснали. Пък и той е бивал разпитван от близки и познати за едно вре-
ме, което е дало насока на живота му. Дълбоко в душата си той е носил 
образите на скромни и величави дейци, на своите съратници на идеята за 
свобода. Чувство на преклонение е изпълвало неговите гърди. Споменът 
и чувството добиват мощ над него, когато съпостави минало със сегашно. 
Съвременната нему действителност не отговаря на неговия нравствен и 
героичен идеал. На съвременното той гледа през призмата на някогаш-
ното. Условията са се променили, хората са станали по-други, задачите 
и целите в живота не са вчерашните. Какво установява Захарий Стоянов 
в София, в Пловдив, в Русе, в Търново, гдето кипи животът на освободе-
ното отечество? – Отсъствие на по-висок политически морал, на творче-
ски, светъл и благороден идеализъм, на искрен, безкористен патриоти-
зъм. Груби страсти, недостоен практицизъм и материализъм, погаснало 
съзнание за народна общност. Страданията са забравени, героите още 
повече, събитията сякаш не са били. Наистина време, което се изскубва 
от властта на предосвобожденската романтика, което гради и изгражда 
бай Ганя. „Днес не е епоха за патриотизъм, а за гечинмек2“, пише Захарий 
Стоянов в предговора към първия том от своите спомени. „Накъдето и да 
се обърнеш, печатът на позора блещи във всичката своя голота… По-до-
лу в същия град (= Пловдив) ставаха живи препирни, биеха се депутати, 
псуваха се за устрояването на някакъв си храм, пак над чуждите гробо-
ве подигнат!“ Или: „Не се е минало много време от оная епоха, когато 
можеше да се познае, да се направи разлика между родолюбеца и шпи-
онствуващата шуга3, но за жалост днес е твърде мъчно да се произнесе 
човек от един път“. Жестоко е ранен Стоянов от равнодушието към ония, 
през чиито трупове българският народ мина, за да стигне до свободата: 
„Влезте, читателю, в положението на човек, който е имал съприкоснове-
ние с борците за българската свобода, който е бил свидетел на техните 
мъченически страдания, и вие ще разберете, че днес е невъзможно да се 
заговори с благороден език, бил той който и да е, да се увлича и вълну-
ва, когато единствената сестра на Ст. Караджата подава ръка за позорна 
проситба4? Има ли милост за всеки чувствителен човек, когато старият 
баща на А. Кънчев умря на пътя и се погреба без свещеник? Когато двете 

  2 гечинмек (тур.) – поминък (бел. ред.).
  3 шуга, шушумига (разг.) – нищожество (бел. ред.).
  4 проситба (остар.) – просия, просене (бел. ред.).
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му сестри киснат във вертепа на калното блато, скитат се гладни и боси? 
Да кажа ли нещо по-чувствително? – Вярвам, че ще да се наскърбите за 
минута поне, но не се стряскайте. По-малката сестра на А. Кънчева, мо-
миче на 15–17 години, се намираше през 1880 година под стряхата на една 
циганка, съдържателка на публично заведение; а по-голямата ѝ сестра си 
оплаква дните из Влашко!... Кажете ми, може ли човек да не кълне, когато 
над гробовете на Левски, на Бенковски, на Волова, на Икономова, на Коча 
и пр. е пораснал див бурен (на последния – лозе), като че народът, за който 
са се жертвували, се е потурчил? Но само това ли е?“. Възмущението сре-
щу кощунството с паметта на героите намира тогава израз и чрез перото 
на други благородни люде. При това, нека се забележи, че Захарий Стоя-
нов познава цената на мемоарите за историята, затова той се чувствува 
задължен да изнесе в своите спомени всичко, каквото знае за близкото 
минало. Така ще завещае на поколенията една светла страница от бъл-
гарската история. Ще запази от забрава един светъл исторически подвиг 
на българския народ. Той е готов да укори именити българи, загдето не 
оставили свои записки. „Каква драгоценност“, пише той, „какъв богат ма-
териал и за историци, и за поети, драматурзи и повествуватели щеше да 
се открие, ако нашите стари обществени деятели Славейков, Михайлов-
ски, Кръстевич, Чомаков, дядо Богоров, Геров, А. Екзарх, Данов и Груев 
и пр. бяха описали просто кръга на своята деятелност, било по черковния 
въпрос, било по възраждането на книжнината ни и училищното ни дело. 
Какво богатство!... Не говоря за покойните ни вече народни хора: Раков-
ски, Макариополски, Княжески, Каравелов и пр. Заедно с техните кости е 
погребана историята на българския народ за няколко години!“

При такива благородни подбуди Захарий Стоянов пристъпва към за-
мисленото дело със строго определен план, с ясна цел: чрез своите спо-
мени да даде пълна картина на българските въстания за освобождение, 
по-ограничено – на Априлското въстание, като посочи неговото място и 
значение в най-новата история на българския народ. „Нашите въстания 
заслужават да се опишат и изучат, заедно с всичките свои по-известни 
герои, за която цел и се заех да туря начало. Най-много се занимах с Па-
нагюрското въстание, не само затова, че за него имам най-точни сведе-
ния, но и по тая още причина, че в него взе най-голямо участие народът“. 
Занимливо е да се отбележи, че Захарий Стоянов си поставя за задача да 
обрисува, да възкреси и героите. И той се движи тук от същото чувство, 
което вдъхновява Вазова да напише „Епопея на забравените“. Като знае 
значението на мемоарите за историята, той иска да изпълни един дълг 
към своето отечество. „Като каква цена би имала в днешно време истори-
ята на кърджалиите и на техните главатари, ако тя се явеше на бял свят, 
всеки може да си въобрази, комуто малко-много е мило за миналото на 
неговото отечество. Същата цена – стотини пъти повече ще да имат за 
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потомството и въстанията, блестяща страница, както казах, от новата ис-
тория“. „Няма съмнение, че после няколко години специалисти и истори-
ографи ще да бъдат платени богато да издирят и опишат всичко, но тех-
ният труд ще да е напусто“. Излагайки по-подробно страни от живота на 
българските герои, той изхожда от предпоставена задача: „Единствената 
моя цел с това е била да покажа, доколко е възможно с по-много фактове 
и подробности, като какви хора са били нашите бунтовници, през какви 
митарства са преминали тия, докато се откажат от съществуващия ко-
мерческо-занаятчийски кодекс и предпочетат бунтовничество, накрая на 
което стоеше бесилницата5“. Така и чрез героите, не само чрез народа, той 
желае да даде образ на епохата. Като иска да хвърли повече светлина върху 
събитията, които излага, Стоянов се стреми да изнесе повече подробнос-
ти. Мнозина са го съветвали да бъде по-кратък в изложението. Но когато 
пътешественици чужденци минават през родината му „за променението6 
на въздуха“ и пишат блудкави и никому ненужни подробности, нима той 
не е в правото си „да опише и съня даже на ония, които не съществуват 
вече, които са пътували… за доброто и свободата на другите, на Бълга-
рия?“ И въпреки това, той чувствува, че не всичко, което би било от зна-
чение за историята, е засегнал. Той е искал да събере сведения на самото 
място, лично да провери много неща, но средствата не са му позволили 
да изпълни така добросъвестно предпоставената си задача: „Признавам 
се“, пише Стоянов, „че до много събития се коснах7 твърде повърхност-
но, множество факти останаха непояснени и неизследвани, но всички тия 
погрешки аз можех да залича само тогава, ако лично отидех на мястото да 
ги изпитам и проверя. За тая цел не жалих ни труд, ни неудобства; и едно 
само важно обстоятелство, което не зависеше от мене, ми побърка8. Тук 
аз говоря за материалните средства, без които е невъзможно“.

За да се добере до истината, той предпочита да разпитва „простите 
и безименни хора, които са най-верните и добросъвестни източници“. 
По-образованитe представят тъй събитията, че да могат имената им 
да влязат в записките. Други пък, притежавайки документи, ги крият, 
с надежда, че един ден ще добият по-висока цена. Търсейки истината, 
Стоянов желае да бъде поправен, ако се намерят грешки в изложението. 
Той бърза да обнародва спомените си, докато лицата, които са замесени 
в събитията, са още живи. От подобно схващане изхожда и Александър 
Малинов, именитият български държавник, когато печата своите мемо-
ари. „В такъв случай“, продължава Стоянов, „каквото и да напише един 

  5 бесилница (остар.) – бесилка (бел. ред.).
  6 променение (остар. книж.) – промяна (бел. ред.).
  7 косна се – докосна се (бел. ред.).
  8 побърквам (остар.) – обърквам (бел. ред.).
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съвременник, след време, когато не живеят вече хора, волю и неволю, ще 
се приеме за чиста монета, защото не ще има кой да опровергае писаното. 
Ето защо аз прибързах с настоящите записки, за да могат участвуващите 
и знаещите съвременници да опровергаят или заверят тяхната правдо-
подобност“. Но Захарий Стоянов не пише история. Той знае това. И се 
страхува, че „строгото безпристрастие“ може да бъде „победено от ня-
кои лични съображения“. Защото „тежка е обязаността9 на оногова, който 
се придържа о10 истината“. Но той не пише „ни рапорт, ни статистически 
данни“, не издава книгата си „за кабинетни любители“. И определя така 
своето отношение към собствената си работа: „Немислимо е да търсят 
читателите от нас, съвременниците, строга обективност и хладнокръ-
вие“. Превъзмогнал всички затруднения, неразбран и неподпомогнат от 
ония, които са били поставени в негово време да се грижат за държава 
и народ, огорчаван от обстоятелството, че на чужденци е бивало щедро 
услужвано, Захарий Стоянов издава своята книга, отпраща я на своите 
сънародници с Паисиевски патос: „Най-после към вас, братя, прости си-
ромаси, се обръщам. За вас съм се трудил да напиша настоящата книга, за 
да ви покажа, че най-горещите борци и защитници на нашето отечество 
са били не горделиви богаташи и надути учени, но прости и неучени ваши 
братя, които не са знаели повече от вас!... Прочее, напред братя! – Не се 
срамувайте от вашата простота…“

Замислил така произведението си, поставил си строго определена за-
дача, изяснил и метода на своята работа, Захарий Стоянов пристъпва към 
изложението на събитията, и то главно на ония, в които сам е взел учас-
тие или е бил замесен в тях. Само изложението му върху въстанието в 
Перущица, Брацигово и Батак стои вън от кръга на непосредственото му 
наблюдение и преживяване. То е построено не въз основа на личния опит, 
а върху показания и свидетелства на очевидци и участници, дори и на 
други автори. Има значи една пукнатина в целостта на произведението; 
личността на писателя трудно може да обедини изложението, почиващо 
върху лични спомени, и изложението, изградено върху чужди показания. 
Обаче и едното, и другото се свързват чрез темата и целта на творение-
то: Априлското въстание обгръща в своята буря не само Панагюрище, 
Копривщица и Татар Пазарджик11, но и Перущица, Брацигово и Батак. 
В плана на Стоянова се набелязват три момента: събития преди Април-
ското въстание, Априлското въстание, страдания и неволи в затворите. 
Така всъщност е посочено разпределението на материала в три части, в 
три тома. Външно това разпределение не е добре изтъкнато, изглежда, 

  9 обязаност (от рус. остар. книж.) – задължение (бел. ред.).
  10 о (обикновено с глаголите придържам се, държа се) – към (бел. ред.).
  11 Татар Пазарджик – старото име на град Пазарджик (бел. ред.).
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по технически причини. В първия том се прави изложение върху съби-
тия, които се отнасят тематично и композиционно към втория: например 
„Апостолите в Гюргево и техните действия“. В третия том, онасловен12 
„Затвори“, се говори в три глави последователно за въстанието в Перу-
щица, Брацигово и Батак. Явно е, че тия глави тематично с право биха се 
отнесли към втория том, посветен на Априлското въстание. Първият том 
няма никакво заглавие. Всъщност в него се излагат събития, които увеж-
дат13 към Априлското въстание. Последният том не е завършен. Изложе-
нието върху въстанието в родопските краища би могло да бъде включено 
в отделен, четвърти том, или пък да бъде отнесено към втория, посветен 
на Априлското въстание. Въпреки това, трябва да се изтъкне, че спомени-
те на Захарий Стоянова представят вътрешна цялост. Композиционното 
им единство не е нарушено от външното разчленение на споменния мате-
риал, което лесно, чисто технически, може да бъде избегнато. Че Стоянов 
е притежавал дар да строи, да разграничава целесъобразно, ръководен от 
предварително обмислен план, от съответна идея за цялото, личи и в раз-
пределението на изложението на отделни по-малки цялости, на отделни 
глави, на които дава и съответния наслов. Отделните глави пък раздро-
бява на още по-малки цялости. Така той се представя14 прекрасен водач в 
едни събития, в които сякаш не е имало логика, нито начертани пътища.

Движейки се със Захарий Стоянова, пред нас се разкриват случки, 
приключения, събития, личности, обстановка на действие, природа. 
Нишката на изложението последователно се развива, цял един свят се 
разкрива със своите настроения, чувства и помисли. Получава се впечат-
ление, че се развива цялостно епично действие, с пролог, върховна точка 
и епилог. Пред погледа се изнасят „няколко подробности“ из живота на 
котленските овчари в Добруджа и в пазвите на Балкана. Лица и приклю-
чения, външен бит и душевен строй, обичаи, вярвания и суеверия нами-
рат чрез перото на Стоянова пластичен образ. По-късно долавяме живо 
изложена историята на българския революционен комитет, като са из-
тъкнати няколко бунтовни по настроение и възглед личности. Виждаме и 
героичния образ на баба Тонка, майката на бунтовниците, чийто дом в 
Русе е най-вярно убежище за всеки, който носи в душата си идеята за бунт 
и свобода. Ето и живо обрисувани картини на Старозагорското въстание 
през есента на 1875 година, несполучил революционен опит на Стефан 
Стамболова. С тия няколко момента от цялото Захарий Стоянов затваря 
един кръг от изложението. Оттук нататък той подхваща нов, за да запоз-
нае читателя с Априлското въстание. Непринудено убеждава той, когато 

  12 онасловявам (книж.) – озаглавявам (бел. ред.).
  13 увеждам (диал.) – въвеждам (бел. ред.).
  14 представям (остар. книж.) – представлявам (бел. ред.).
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говори за настроението сред образованите кръгове в навечерието на въс-
танието, за ролята на революционния печат в психологическата подго-
товка на борбата, за апостолите на свободата в Гюргево. Там са тия, които 
са направили бунта в Стара Загора и опита за бунт в съседни ней градове: 
Стефан Стамболов, П. Волов, Г. Икономов, Н. Обретенов, Г. Обретенов, 
Ст. Заимов, Георги Бенковски, Н. Славков, Г. Измирлиев, Захарий Стоя-
нов и др. Това са и съзаклятниците и двигателите на Априлското въстание. 
В Гюргево България бива разделена на четири революционни окръга – 
Търновски, Сливенски, Врачански и Панагюрски. П. Волов, Г. Бенковски 
и Захарий Стоянов биват определени за четвъртия окръг със cpeдище 
Панагюрище. По-нататък Захарий Стоянов излага как е бивал буден на-
родът из Панагюрския революционен окръг за подвиг. Няма никакво 
съмнение, създава се народно движение с ясно установени цели и задачи. 
Множество забравени герои изпъкват пред погледа. Не забравя Стоянов 
да изложи по-подробно първата си среща с Георги Бенковски в село Баня 
в дома на поп Груя, да обясни как П. Волов, назначен за главен организа-
тор на Панагюрския окръг от Гюргевския революционен комитет, неус-
етно отстъпва своите права на Г. Бенковски, да посочи настроението в 
Панагюрище и подготовката на първата борба. Живописно излага и исто-
рията на Великото народно събрание на Оборище, ролята на Волова и на 
Бенковски там, описва обстановката, при която то се състоява там, по-
сочва решенията, взети от него, разногласията, които се явяват между 
представителитe по въпроса да се даде право на апостолите от четвъртия 
революционен окръг да се разполагат с въстанието. Ясно изпъкват обра-
зите на Иван Соколова, Георги Нейчева и Ив. Мачева и др., които се про-
тивопоставят на Бенковски, на искането му да добие безусловно пълно-
мощно, защото така се похищават народните правдини. Ето и поп Груйо, 
пред когото полагат клетва народните представители. Ето и Ненко от 
Балдево, който предава съзаклетниците на Али бея в Пазарджик, и Чер-
ньо от Копривщица, който отишел в Пловдив да издава на властта не 
Оборище, а родния си град. Описана е и подготвителната работа в Пана-
гюрище в свръзка15 с въстанието, което трябва да бъде обявено на 1. май, 
1876 год. Също и най-драматичният момент, обявяване на въстанието в 
Панагюрище на 20. април от страна на Бенковски, след като е получил 
писмото на Каблешкова, че в Копривщица знакът за бунта е вече даден. В 
Панагюрище са още Захарий Стоянов, В. Петлешков, П. Волов, Павел 
Бобеков. На другия ден хвърковатата чета на Бенковски посещава селата 
Мечка, Поибрене, Мухово и Махалите. Възторгът бива сменен със страх 
и уплаха: бежанци от Лесичево, Калугерово и Церово са потеглили за го-
рата Еледжик. Когато Бенковски се завръща в Панагюрище, там сварва 

  15 свръзка (остар.) – връзка (бел. ред.).
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тревога и множество пришелци от околните села. След освещаване на 
знамето в Панагюрище, гдето поп Груйо и Райна поп Георгиева се отделят 
от общото множество, Бенковски заминава с четата си, в която влиза и 
Захари Стоянов, за селото Петрич – през Мечка и Поибрене, и – през го-
рата Еледжик, гдето са се струпали бежанци от Церово, Лесичево, Калуге-
рово, Мухово, Вейселиците и др. – за Сестримо и Белово. Първите схва-
тки на четата с турците, на 24. и 25. април, при с. Петрич, внасят смут в 
душите на въстаниците. Крайчо Самоходов, знаменосецът и воеводата 
Ворчо спират вниманието на Захарий Стоянова. Селата Смолско и Каме-
ница биват запалени по заповед на Бенковски, за да станели по-предани 
на въстаническото дело. Захарий Стоянов е между тия, които подпалват 
селата. Ето Бенковски в Средна гора, в местността Еледжик на 26. април. 
На път за Белово, по заповед пак на Бенковски, Ив. Ворчо и Н. Мачев за-
палват селата Дере Орман, Паланка, Славовица и др. В Сестримо уреждат 
тържествено посрещане, в Белово, на 27. април – възторжено. Бенковски 
нарежда и станцията бива запалена. Занимливо е предадена срещата меж-
ду Бенковски и Георги Консулов от Пазарджик, който, макар и да е бил 
съчувственик16 на движението, не приема да тръгне с четата. Разказал 
живо, увлекателно, с чувство на възторг обявяването на въстанието, все 
така, но с горест, Стоянов говори за неговия разгром. Хвърковатата чета 
на Бенковски след два-три дена напуска Белово и през Ветрен и Акаджик 
потегля за Еледжик, гдето чакат въстаници. Тук дохождат първите зло-
кобни вести от Панагюрище и другаде, настава първото смущение. Вече е 
30. април. „Клисура нападната, Петрич изгорен, Панагюрище ще се напа-
да, Еледжик очаква същата съдба, въстаниците негодуват, навсякъде от-
чаяние. Къде да отидеш, кому да помогнеш най-напред. От Еледжик в 
Средна гора се вижда Тракия до Родопите. „Цялото поле беше светнало от 
огньове; и то представляваше вътрешността на една опалена пещ. По-на-
татък величествените Родопи представляваха северно сияние! На някол-
ко места чак до небесата се издигаха огнени стълбове, които осветяваха и 
самия хоризонт… Не помашките села горят, а българските: злочестият 
Батак, Перущица, Бойково, Сотир, Дядово и пр.“ Чуват се вече от юг и 
топовни гърмежи. Един вик се изтръгва: „Панагюрище гори!“ – „Всичко е 
вече свършено“, казва Бенковски. На другия ден, първи май, на Еледжик, 
Бенковски свиква военен съвет. Решава се да се отиде в Панагюрище и да 
му се помогне. На еледжишкитe въстаници Бенковски казва: „Надейте се 
Богу!“ И тръгва за Панагюрище. По пътя за Поибрене няколко въстаника, 
повечето муховци, правят опит да убият от засада Бенковски. На 2. май 
групата с Бенковски е на връх Лисец, отгдето се вижда Панагюрище като 
на длан. Тук Стоянов описва героичната борба на панагюрци и издавател-

  16 съчувственик (остар. книж.) – симпатизант (бел. ред.).
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ствата над беззащитни жени и деца от страна на властта. Четата на Лисец 
вижда поражението и решава да удари17 към Стара планина. Същия ден 
четата, с развято знаме, състояща се от 70–75 души, потегля за Петрич, 
през което село е пътят за Балкана. С поразяваща искреност Захари Стоя-
нов говори за съдбата на тая малка чета. Стара планина, през чиито деб-
ри, поляни и върхове броди тя от първи до седми май, ги посреща сурово 
и враждебно. Глад, дъждове и бури, умора и лишения, засади и убийства, 
безначалие и боязън преполовяват четата, когато, минала над Буново 
през Бабата, тя се намира по-близо до Тетевенския Балкан. Когато вече 
става невъзможно да се намери спасение, някои решават да слязат в Тете-
вен и там да се предадат, а други да слязат в Тракия. От малката дружина 
се отделят четирима души – Бенковски, Стоянов, отец Кирил и Стефо 
Далматинецът. Изоставените на произвола на съдбата напраздно викат 
за помощ: „Недейте ни оставя в това пусто усое!... Защо ни излъгахте да си 
изгорим селата, а сега бягате от нас!...“ Най-после Захарий Стоянов про-
дължава да представя последния дял от трагедията на Бенковски. Оста-
нали четирима, те тръгват по върха на Балкана. Срещат по пътя си бай 
Станча, който сетне станал жертва на башибозуците заради тях, сетне бай 
Нея, който ги отвел към местността Свинарската лъка18, на два часа и по-
ловина северно от Тетевен. На 8. май паднал сняг, свила такава буря, че не 
могла да ги спаси и една овчарска колиба. А свърх това и змии не ги оста-
вят спокойни в тая колиба. Бай Нею оставя бунтовнишката четворка на 
Въля Стоилов Мечката от Тетевенските колиби, който се задължава да ги 
отведе на по-безопасно място в една пещера. Бай Въльо слиза в Тетевен, 
за да направи там, каквото трябва за тяхното спасяване. На 10. май той се 
връща и ги повежда по долните склонове на планината, към реката Свинар-
ница, недалеко от Рибарица. Тук Бенковски открива своето име: Гаврил 
Груев Хлътов. Ето старецът ги повежда през Костиня (Свинарница) – за 
Троян. Минават мостчето. Засада. Гръм. Бенковски пада убит на 12. май 
преди обед. Бай Въльо е могъл дори да ги спаси, а цели три деня ги е залъг-
вал. Предателството му бива установено и по-късно, през есента на 1886 
година, когато Захарий Стоянов отива нарочно в Тетевен и оттам – на 
мостчето, заедно с бай Въля и други граждани. Оттук вече Стоянов води 
читателя по своите следи: в троянските колиби той бива хванат от селяни 
и предаден на властта в Троян. Разбира се, той се чувствува задължен да 
хвърли светлина и върху другите огнища на пожара. Още повече, когато 
те са свързани с общото средище – Панагюрище, когато те са били под-
готвени за бунт от Бенковски, Волова и други апостоли. Не забравя да 
напомни за бунтовническото движение в Пловдив, за плана да бъде запа-

  17 удрям (прен. разг.) – потеглям (бел. ред.).
  18 лъка – низина край река, обикновено с ливада (бел. ред.).
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лен тоя град, за Коча Чистеменски и Димитър Свещарова, които, съгласно 
даденото нареждание, запалват дюгените19 си. Даденият знак от Пловдив 
бива подхванат от съседните села – Перущица, Брацигово, Царцово, Со-
тир, Дядово и Бойково, в някои от които е проповядвал бунт сам Захарий 
Стоянов. С чувство на болка Стоянов говори за Перущица, за водачите на 
въстанието Кочо Чистеменски, дошел от Пловдив, Спас Гинев, Спас Спи-
церинът, Петър Бонев и др., за юнашката защита на Перущица, за трагеди-
ята, разиграла се на 2. май в черквата „Св. Архангел”. Все така живо е пре-
дадено въстанието в Брацигово и Батак. От 25. април Брацигово е под 
натиска на башибозуците. Отчаяната борба завършва с мъченическата 
смърт на Васил Петлешкова, душата на въстанието, развявал знамето на 
борбата цели шестнадесет деня, въпреки заплахите и ордите на Ахмед ага 
Барутанлията. В Батак въстанието бива обявено два деня след пламване-
то му в Копривщица. Но от 24. април се почва борбата с турците. Водачът, 
Петър Горанов, заедно със свои другари по идея, след нещастни прегово-
ри с дошлия за свирепо нападение Ахмед ага, води борбата упорито, осо-
бено на първи май. На 2. май през нощта става страшното клане. След два 
дена Барутанлията предприема за втори път кървав пир: хиляди ножове 
лъснали, множество жертви паднали. След това настава грабеж, пожар. 
Най-после Батак бива нападнат от „бесните кучета и грабливите птици“. 
Така завършва Априлското въстание.

Посочихме по-главните приключения и събития, предмет на изложе-
нието, следвайки хронологически, логически връзки. В тая действена 
нишка, поддържаща произшественото в записките, Захарий Стоянов 
вплита и личните свои приключения, които не са без значение за изграж-
дане на цялото съчинение. В тях са спотаени биографски изповеди, една 
жизнена участ, една значителна личност. Личното обхваща времето от 
1866 до 1878 г., сиреч цяло десетилетие. Първите четири години от него, 
времето от 1866 до 1870 година, обгръща живота на Стоянова, когато той 
се подвизава в живота като скромен овчар. От 1870 година, цели шест 
години, той е посветен изцяло на въстаническото движение. Доста прос-
то, искрено и сърдечно, без желание да изтъкне личността си, Стоянов 
загатва и говори за себе си в рамките на историческите събития. В Запис-
ките виждаме Стоянова прост овчар, в среда доста невежествена, завла-
дяна от немотия, сляпа на религиозни суеверия, занимлива в своя бит, 
своите нрави и обичаи. Бихте помислили, че първата глава от Записките, 
„Няколко подробности“, е излишна, с оглед на задачата, която си е поста-
вил авторът – да даде картина на Априлското въстание, тъй както я вижда 
той през своите спомени. Но всъщност тя има значение да осветли лич-
ността на автора. Виждаме как обикновеният овчар, начетен в нравстве-

  19 дюген (остар. диал.) – дюкян (бел. ред.).
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но-религиозна домашна литература, се изскубва от своята среда благода-
рение на своите жизнени качества, и как се издига духовно, за да разбере 
едно народно движение, да бъде озарен от една свръхлична идея, да за-
стане между първенците на своето време, като вземе живо участие в бор-
бата за освобождение. Потърсил при баща си в село Медвен закрила в 
стремежа му да се просвети, неразбран от него от младежките му пориви, 
той търси във Варна възможност да се хване на работа, прибягва към ов-
чарската среда в с. Инджекьой, недалече от тоя град, за да утоли отчая-
нието си и глада си, за да намери най-сетне своето просветление, от 1870 
до 1875 г., в Русе. Тъкмо тук, след като е изпитал несгодите на абажийския 
занаят, той намира подходящи условия за своето развитие. Проникнал в 
читалище „Зора“, той улавя нишките на комитетската организация, полу-
чава от Никола Обретенова, сина на баба Тонка, взел по-късно участие в 
похода на Ботева, своето бунтовническо кръщение. Оттук отива в Бяла, 
гдето става учител и апостол на свободата, сетне, в навечерието на Старо-
загорското въстание през 1875 г. в Търново Сеймен20, гдето постъпва чи-
новник в гарата. От Сеймен го виждаме в Стара Загора, гдето са среща със 
Стефан Стамболова и гдето на 16. септември 1875 г. се обявява въстание-
то. В занимливо изложеното въстание виждаме и неговото участие. Ето 
го в Стара Загора, сетне в Чадър могила, Глуханската гора, Хаине, Нова 
Махала, Елхово, при Хаиския боаз, сетне обратно – в Хаинето, в една го-
ричка близо до това село, оттам с Георги Икономова през Тунджа, през с. 
Чанакчи и с. Кортен, към Нова Загора. Икономов отива през Одрин за Ца-
риград, а той се укрива при приятеля си Ради Иванов на гара Харманли – от 
9. октомври 1875 до 1. март 1876 г. Преживял злополуката на Старозагор-
ското въстание, познал несгоди и лишения, доброволен затвор от някол-
ко месеца, той не се разочарова от идеята за освобождение. И наистина, 
когато през на пролетта на 1876 г. той получава в Харманли, чрез прияте-
ля си Ради Иванов, писмо от Никола Обретенова, който го призовава да 
се яви в Гюргево, Стоянов се чувствува спасен, възроден. Оттук почва 
нова страница от неговия живот. Озовал се в Гюргево, той е в заговор с 
бунтовници, които си поставят за цел да освободят поробеното си оте-
чество чрез всенародно въоръжено въстание. Нишките на заговора оттук 
се разплитат в някои по-големи селища на българската земя. Главните 
двигатели на въстанието е трябвало да тръгнат из България и да пропо-
вядват делото на свободата. Захарий Стоянов решава да изпълни честно 
и достойно своя дълг като българин и бунтовник. Той минава Дунава при 
Свищов. От тоя град той се отправя в Харманли, гдето скоро постъпва 
чиновник в гарата. Тук се среща с П. Волова. Заминава с него за Пловдив, 
при Коча Чистеменски. В къщата на Коча, простият чизмар, както казва 

  20 Търново Сеймен – днес Симеоновград (бел. ред.).
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Иван Вазов, устройва с Волова събрание. Определя му се кои села да оби-
коли, за да подготви населението за бунт. Виждаме Стоянова из рупчан-
ските села, проповедник и устроител на кървава борба: в Сотир, Извор, 
Дядово, Бойково, Яворово, Карагач, Марково, Дермен дере, Брестовица, 
Коматево. Завърнал се в Пловдив, гдето се крие в манастира „Св. Врач“ в 
Мараша, отново тръгва да проповядва в с. Царцово, Мързян, Карамфоля, 
оттук обратно в Пловдив, после в с. Царцово, Цалапица, Черногорово – 
за Панагюрище. Следвайки по-нататък пътя на Захарий Стоянова, виж-
даме го в Панагюрище, оттам в село Баня, в къщата на поп Груя, гдето има 
първа среща с Георги Бенковски. На път за Панагюрище отива в Калугеро-
во, в близкия до селото манастир „Св. Никола“, гдето се запознава с отца 
Кирила. Преживял известни приключения, от манастира се отправя в Па-
нагюрище, в къщата на баба Стойновица Сапунджийска. Там се е наста-
нил и Георги Бенковски. Оттук потегля с Бенковски, на 14. април 1876 г., 
за Оборище, гдето се взема решение за обявяване на въстанието. На 20. 
април, в Панагюрище, в дома на Иван Тотьова, гдето е бунтовнишкият 
стан21 на Бенковски, той узнава, че въстанието е избухнало. Бенковски 
получава кървавото писмо на Каблешкова от Копривщица. Тук са, между 
другите бунтовници, П. Волов и В. Петлешков. Захарий Стоянов следва 
послушно войводата. Той е в неговата чета, като посещава селата Мечка, 
Поибрене, Мухово и Махалите. На половин час от Мухово вижда жители-
те на Лесичево, Калугерово и Церово да бягат за гората Еледжик в Средна 
гора. Отново се вестява Стоянов в Панагюрище, когато става освещаване 
на знамето от поп Груя, който, заедно с Бенковски и Райна поп Георгиева, 
е в средището на тържеството. От 23. до 29. май Стоянов е отново в чета-
та на Бенковски. Посещава Мечка, Поибрене, Петрич, гдето стават пър-
витe схватки между бунтовниците и турцитe, сетне – Смолско, Камени-
ца, Раково, Вакарел, Поибрене, Еледжик, Сестримо, Бельово, оттам след 
два-три дена отива във Ветрен, Акаджик, Еледжик, Клисура и Петрич. В 
Капуджик е пристигнала турска войска, за да удари на събралите се въс-
таници в Еледжик. Захарий Стоянов преживява първата тревога: по-ско-
ро в Панагюрище! От Еледжик го виждаме на път за Панагюрище, на връх 
Лисец в Средна гора. Въстанието е към своя край. От Лисец, заедно с 
Бенковски, на 3. май, през Балкана, покрай Мирково, под Буново, от връх 
Бабата – се начева скитането му из Стара планина. На 7. май е под Злати-
ца, среща се със селяни от с. Липян и Бросен, изнемогва, страда, едва не 
загива. Захарий Стоянов вижда как четата на Бенковски постоянно нама-
лява. Остава с Бенковски, отца Кирила и Стефо Далматинеца. След не-
щастието на 11. май при р. Костиня, когато бива убит Бенковски, той ос-
тава сам. Отсега нататък за Стоянов почват дни на нови изпитания и 

  21 стан – лагер (бел. ред.).
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мъки. Останал сам, спасил се по чудо, като в приказкитe, той броди изто-
щен, гладен, обезсърчен из Балкана. До 20. май стига р. Рибарица, гдето 
вижда махала от тетевенскитe колиби. Среща се с козар, от когото науча-
ва вести за отца Кирила и Стефо Далматинеца, сетне с овчаря Иванчо, в 
чиято кошара си поотдъхва. Оттук към рида Дебели дял, като се навърта 
около с. Шипково. Среща отново овчар, от когото моли за хляб. Озовава 
се на вършина, в чието подножие вижда р. Осъм. Среща овчари, първом 
Доча, сетне Ивана, който му дава хляб. Вижда го един селянин, Петко, 
който отива в с. Грънчарски колиби. Оттам дохождат заптиета22, но не 
успяват да го уловят. Скрива се в кошарата на бай Стойка, гдето бива хва-
нат късно вечерта. Отвеждат го в Грънчарски колиби, разпитват го и на 
другия ден го откарват в Троян. В троянския затвор бива подложен на 
разпит, след като е бил подхвърлен на мъчения и изтезания. Хасан ага го 
смазва от бой. Четири дена наред го бие – по четири пъти на ден. След 
Каблешкова, той е нов комита в затвора. На 24. май бива откаран, с белез-
ници на ръце, в Ловеч. В затвора се среща с Тодор Каблешкова и Найден 
поп Стоянова – също и с Никола Обретенова, Сава Пенева и Димитър 
Тодорова, които довеждат по-късно. Подложен отново на разпит, Стоя-
нов не се издава, нито пък бива издаден от Обретенова и Пенева. След 
като престоява около един месец в Ловеч, подхваща път, на 23. юни, във 
верига с няколко души, за Севлиево. В затвора докарват трима въстаници 
от Ботевата чета: Кирков, Пешев и Карагьозов. След два-три дена, заедно 
с други осем души, оковани в синджир, отива в Търново. Там бива хвър-
лен в подземията на тъмницата, гдето престоява три денонощия. Тук на-
учава, че Обретенов и другарите му са осъдени на заточение в Аккия, 
Мала Азия. От Търново скоро го отвеждат, все така във вериги, за Елена, 
гдето остава през нощта в затвора, оттам – през Беброво, Стара река, 
през Балкана – в Сливен, гдето след две седмици му снемат оковитe. И 
тук разпитът не го уличава във въстаническа дейност. От Сливен го от-
правят за Нова Загора, сетне в Търново Сеймен, гдето се среща на гарата 
със стар приятел, гърка Калуди. Моли го да не го издава, да каже за това и 
на другите от тоя край, като не откриват истинското му име. Най-после 
пристига в Пловдив. Отново е в затвор. Тук вижда множество бунтовни-
ци, между които Васил Соколски, Иван Ворчо, поп Груйо, Тодор Душан-
цалията и Димитър Свещаров. Тук е и К. Величков. Скоро затворът бива 
посетен от европейската комисия, дошла да изследва издевателствата и 
свирепствата при потушаване на въстанието. Тук бива освободен.

Излагайки събитията, Захари Стоянов изтъква, без преднамереност, 
мъченическото, дори героическото в тях. Заслужава да се отбележи, че 
никога той не повишава тона, не прибягва до реторичен израз. Той раз-

  22 Заптие (тур.) – нисш полицейски чин (бел. ред.).
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казва просто за един страдалчески живот. И неговите страдания извикват 
спомена за страданията на Софрония Врачански, проникнати от дух на 
християнско смирение. Възпроизведена е всъщност картината на ония 
страдания, на които е бил подложен българският въстаник. И оставаме с 
впечатление, че героите на свободата са били същевременно и мъченици. 
Страданията на Стоянова, телесни и нравствени, започват от първи май 
1870 г., когато той заявява пред баща си, че ще изостави овчарския си за-
наят и ще тръгне по света да си „търси честта“. Във Варна, воден от Кондя, 
скитникът нехранимайко, да му търси работа, той бива изпращан „с под-
свиркване и различни подигравки“. Останал гладен, той решава да се вър-
не при овцете си в Инджекьой, близо до Варна. „Не без борба преминах аз 
тия минути. От една страна стоеше гладът, а от друга – срам, унижение, 
малодушие. Преди един ден, изгонен от селото по най-безчестен начин, 
днес се връщах, като че нищо да не беше ставало. Тежко и усилно ми беше, 
но нямаше що да се прави“. По-късно Стоянов се озовава в Русе, „след че-
тиридневно денонощно пътуване по линията на железницата, по пътя, а 
нейде и из шумата… с отекли крака и бос”. Като някой герой на Максим 
Горки, той преживява различни неприятни приключения, но все успява 
да ги мине леко, без големи напрежения, сякаш съдбата му помага. Меж-
ду Шумен и Шайтанджик преспива в една „допотопна воденична“, между 
Турлак и Хесенча няколко младежи турци го сграбчват и искат да пуснат 
в един кладенец, по-нататък цигани биволари му вземат абата, турчета го 
подгонват, а той удря в изнурителен бяг. Най-после в русенските лозя 
един заптия му взема ножчето, преди да влезе в града, „гол и бос”. Вечерта 
преспива в празна лодка край Дунава, в Българската община го нахокват 
„като говедо“. С основание той се изповядва, след всички несполуки да се 
нареди в Русе: ,,Аз бях разбит и отчаян съвършено. Познах себе си, че не 
съм достоен за нищо, освен да ме бият татарите по добруджанските голи 
поляни… Нямаше съмнение, че аз теглех от себе си, от собствената си 
простотия, а не че хората ми бяха криви“. Няколко дена той води борба за 
насъщния си хляб: „Благодарение обаче на щедростта на нашия еснаф, т. 
е. на овчарите, не умрях гладен; както по пътя, така и тук, излязвах деня23  
по полето да си прося хляб от тях, като лъжех, че наскоро са ме пуснали от 
затвора… Колкото за нощуване, не берях грижа; когато вечер хората бър-
заха да се прибират в къщите си, аз излязвах по краищата на града да тър-
ся някой каик24 или някои опустели развалини, в които преминувах нощ-
та“. Той е подложен на душевни терзания. Дали ще издържи гладен, бос, 
окъсан? Не му остава друго, освен да се върне пак при овчарите. Мечтата 
му да намери честта си в живота пропада. Самолюбието му е засегнато: 

  23 деня (остар. диал.) – през деня, денем (бел. ред.).
  24 каик (от тур. остар.) – ладия (бел. ред.).
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„Но, Боже мой, с какво лице щях да се подам при тях, окъсан и одрипан?... 
Ако и сега се върнех, то до живот вече трябваше да се помиря с дряновата 
тояга“. Когато постъпва най-после в един абаджийски25 дюген да учи за-
наят, той бива съкрушаван от нови унижения и оскърбения. „Твърде мно-
го си претеглих аз”, пише той, „от новите си другари, калфите и чирацитe, 
които, възползувани от моята простотия, постъпваха с мене, както им 
скимне“. Освен това, стаята, в която живee с „нещастнитe калфи“, е безо-
бразно мръсна, душна, пълна с прах. Храната му е като в затвор: „бобова 
чорба, в която зърната плуват тук-там по повръхостта ѝ, и едро нарязан 
лук, като трески; зелена чорба, с кайдисан праз отгоре, лук и пипер, а в 
неделен ден шаранска риба, която се продава в Русчук26 грош оката“. Раз-
бира се, хлябът трябва да „съответствува на горнитe гозби“. Най-после на 
младия абаджийски чирак ограбват труда му: вместо триста гроша, пла-
щат му двесте. Посветил се на революционното дело, Захарий Стоянов се 
подлага на нови изпитания и страдания. Четата, която обявява въстание 
в Стара Загора, се спира в Чадър могила. Там тя чака да придойдат мно-
жество въстаници. Стоянов преживява тук първото разочарование в бун-
товническата си дейност: „Уви! Напусто подсвирквахме по хайдушки, на-
пусто паролата орел се повтаряше от мнозина, напусто лягахме на земята 
да гледаме не иде ли някой – нямаше жива душа!“. Разочарование се сме-
нява с отрезвяване: „Чак сега бяхме уверени наздраво, че сме излъгани от 
заарскитe27 патриоти и от отчаянитe си братя селяни“. В Глуханската ко-
рия28, скрил се там с другаритe си, той е изнурен от ход, от глад и от жаж-
да. В с. Хаинето, пристигнал като „полуубит и преследван човек”, той на-
мира подслон при дяда Никола: „Стаята… не беше ни стая, ни килер, ни 
хамбар, а просто курник за хвърковати домашни гадове, със следитe и 
миризмата на които се запознахме още с първото влизане“. Тръгнал с дру-
жината презнощ29 да се крие в Балкана, той бива настигнат от буря. Обил-
ният дъжд го измокря. „Барут, пушки, книжни фишеци стават на чисто 
тесто“. Той е душевно потресен. Мъката, която носи в душата си, поради 
неуспеха на делото, бива съпроводена от страдания в борбата с природа-
та: „Страшна картина представляваше напреде ни разяреният Балкан, а 
най-много боазът30! Шум и трясък се слушаше там надалеч, реката и дру-
гите многобройни долчини, придошли от пороя, ехтяха ужасно, гласът на 
свирепия вълк се чуваше от дясна страна в урвата, небесната гърмотевица 
следваше и само когато светнеше, можехме да съгледаме тук-там напреде 

  25 абаджийски (от тур. абаджия) – производител на аба; шивач (бел. ред.).
  26 Русчук – старото име на град Русе (бел. ред.).
  27 заарски (остар.) – старозагорски (бел. ред.).
  28 кория (от тур. диал.) – гора (бел. ред.).
  29 презнощ – късно през нощта, полунощ (бел. ред.).
  30 боаз (от тур. диал.) – проход, пролом (бел. ред.).
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си някой от високите върхове, които се издигаха над боаза“. Когато в по-
лунощ стига буйно придошлата Тунджа, той бива заставен да я прегази 
заедно с другарите си, за да намери подслон в близката гора. Страданията 
са толкова силни, че той никога не ще може да ги забрави: „Никой път 
няма да забравя аз тая страшна есенна нощ. Тя ни се стори, че не е двана-
десет-тринадесет часа, а цяла година. През цялата нощ никой измежду ни 
не затвори очи. Свихме се под един сипей, впити един до друг, уж за по-то-
пло, но скоро краката ни се вдървиха от студ; всички треперехме едно-
образно, като по правило, а студената лапавица продължаваше да шиба по 
храстовите листа. Ако се спирахме на едно място, още повече измръзвах-
ме, а ако станехме да ходим, удряше ни на сън! – В нищо нямаше спокой-
ствие!“ В Караач при Одрин той се крие три дена в стаята на свой приятел, 
преструвайки се на болен. В Харманли, на гарата, той трябва да се крие, за 
да не бъде хванат от властта. Три дена стои в торното. „Там беше тъмно 
като в биволски рог”, пише той, „дъждовната вода покриваше цялата по-
върхност, нямаше една педя сушинка да се подслони човек, хладната ат-
мосфера проникваше дори до костите на човека. Цял ден прекарвах аз 
върху две препречени железа, привесен като лукова плетеница“. След 
това се крие в един вагон. Сутрин бива заключван, а вечер освобождаван. 
Най-после се затваря в една стаичка в станцията, без да се показва няко-
му. Цели пет месеца живее в нея, цяла мразовита зима. „В разстояние на 
това време моята скромна стаичка не видя ни свещ, ни огън… Покривката 
ми се състоеше от един голям зеблов чувал, в който се пъхах цял. Ако 
малкото кученце на Иванова, което бях научил да дохожда при мене, ос-
танеше вечер в стаята ми, аз се считах за щастлив, защото лягаше при мен 
и краката ми не вкоченясваха нея нощ”. Сетне бива заставен около две 
седмици да става рано всеки ден, облечен като ловец, и да отива край Ма-
рица – в „буря, виелица, студено, сняг до пояс”, и да чака прииждането на 
нощта, за да може да се върне на гарата. Преживял „униние, разочарова-
ние и малодушие“, познал трагедията на другарите си по оръжие и по идея, 
особено на братя Михаил и Георги Жекови, Стоянов никак не губи вяpa в 
тържеството на святото дело – освобождението на отечеството. И в име-
то на това дело той търпи и понася и по-нататък мъчения и изтезания. 
Почва подготовката на Априлското въстание. Ето го по агитация. От 
Пловдив почва първото изпитание. Той се крие в къщата на Коча Чисте-
менски в един килер, „в една малка стаичка или хаят31, без прозорци, в 
който се намираше едно-друго, като брашно, нощови, бъчевки и др.“ Като 
се връща една нощ от агитация в Пловдив, намисля да спи „край града до 
някой плет”, но понеже валяло дъжд, той се отбива в един хан, гдето, след 
като бива заставен да отбива подозрението, че е съмнителен човек, прес-

  31 хаят (тур. диал.) – пруст (бел. ред.).



222

пива в една стая при двама мечкари заедно с двете им мечки. Но какво 
собствено представя тая стая? „Тая стая всъщност не се различаваше от 
Чирпанския затвор. Светлината проникваше вътре само през едно допо-
топно прозорче, а отдолу беше гола и мокра земя, тук-там между стените 
се подаваше зелена трева. Покритият с паяжини таван беше нашарен 
цял-целеничък със собствени имена на пътници, написани посредством 
пламъка на лоена свещ”. В манастира „Св. Никола“ при Калугерово, гдето 
е представен от отца Кирила, че е дошел да търси работа, Стоянов прес-
пива в стаята на стария свинар. На другия ден, заедно с манастирски ра-
ботници, копае с търнокоп дълбоки дупки за лозови пръчки. „Малки-го-
леми дупчиците, но след два-три часа на моите ръце имаше пришки, на 
големина колкото един лешник; а кръстът ми се пребиваше от навеждане. 
Три пъти поглеждах към слънцето, няма ли да клюмне то към сините вър-
хове на Доспат даг, за да тури край на моите мъки, да ме отърве от нокти-
те на отвратителния калугер”. Скоро става „предмет на забавление“ от 
страна на другите копачи. „Няма никак да забравя тоя ден”, отбелязва с 
болка той. Но тепърва след неуспеха на въстанието настават жестоките 
мъчения за Захарий Стоянова. Най-страшното за него е оная нощ, когато 
на върха Лисец, заедно с войводата Бенковски, той размисля за трагична-
та участ на Панагюрище, на хилядите поборници на свободата, на безза-
щитните жени и деца, за страданията на българския народ: „Настана нощ. 
Нощ мрачна и мъчителна… Студеният балкански ветрец… донасяше на 
планинските върхове миризмата на разлагащите се вече трупове по доли-
ната на Панагюрище. Заедно с това, той ни донасяше от време на време 
пресипналите гласове на умиращите деца из гората… А Панагюрище 
следваше да гори като запалена борика32… Подплашените кучета, които 
обикаляха като обсадна войска около селото, виеха и лаеха до сините не-
беса… Кора хляб не можеше да се намери между всички другари. До сред-
нощ стояхме изгорели и за капка водица… Страшна беше тая нощ, казвам 
втори път!“. Тръгнал с четата на Бенковски из Стара планина, за да търси 
подслон и закрила, той скоро преживява ново разочарование. Стара пла-
нина, възпята от народния певец като майка-закрилница на хайдутина, на 
бореца за свободата, се оказва негостоприемна, жестока, свирепа. Не гла-
дът, не умората го съкрушава, а нейната непроходимост, безподслонност, 
безлюдност, нейните ветрове и бури. „Нема нужда да ви разказвам надъл-
го и широко за нашето пътуване през тая нощ. То беше едно от най-труд-
ните, доколкото може да си въобрази човек! Падане, ставане, препъване 
на конете, изгубване на пушка или друго някое оръжие във време на пада-
нето – бяха неща обикновени… Голата уж планина, която ние, както из-
мервахме през деня с очи, представлявахме си я гладка като тава, всъщ-

  32 борика (диал.) – борина (бел. ред.).
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ност не беше такава. Щом водачът ни остави, ние се намерихме в бурно 
море…“ Друга нощ ги сваря буря. С няколко думи Стоянов дава живо 
описание на мъката, преживяна в пазвите на разярения Балкан: „И зарева 
тогава Балканът с всичкия свой ужас и трепет, като че да беше разиграно 
море, и запя той оная своя песен, пред която трябва да се съкруши всяко 
сърце, всяка вирната и необуздана глава. Затрещя, заплющя наоколо, 
заскрибуцаха клонищата, опрени един о друг, стана страшно, стори ни се, 
че се събарят цели гори, че се отваря небето, че целият свят иска да се 
разруши, вселената да пропадне!“ Повече от две седмици той броди с дру-
жината из Балкана, една седмица сам се скита из неговите дебри, криейки 
се като подгонен вълк. Наистина, мъчения, които не всеки може да изтър-
пи. Трябва да се отбележи, че Стоянов говори за тях с достойнство. Никъ-
де той не изпада в сълзлив тон на изложение. Вярно, той предава събития 
и преживявания по спомен. Но все пак споменът е твърде свеж, за да на-
мали силата на преживяното. И ние вярваме в искреността на Стоянова, 
вярваме и в проявеното от него мъжество в страданията. Неслучайно той 
прибягва към хумора – и то в тежките часове на изпитанията. Освен това, 
макар и смазан, сломен, физически и душевно, стигащ до решение за са-
моубийство, той все намира жизнени сили в себе си, твърдата воля му 
разчистя пътя в живота. И чудото в неговото спасение се таи тъкмо в тая 
воля – да не падне духом, да се справи с всички затруднения, да излезе от 
всички заплетености здрав, неувреден.

Все такъв виждаме Захарий Стоянова и в затвора. Условията, при кои-
то е поставен да живее, лишенията, които изтърпява, побоищата и уни-
женията, на които бива подложен, не сломяват неговия дух. За затворите, 
в които прекарва около два месеца, той дава мрачна представа. „Троян-
ският затвор… може да се нарече проста тъмница, защото е прост яхър 
или изба, както бива във всяка обикновена къща… Освен четирите голи и 
мухлясали стени, в тоя мним затвор се намираше още една скъсана рогоз-
чица, хвърлена на голата земя… По-нататък стърчеше турски ибрик33 с 
пречупена шия, окаден и държан да стои около огъня, догдето е бил още 
здрав и догдето се е удостоявал да се мъдри в мюдюрския34 мангал35“. Още 
по-лош е затворът в Ловеч. Въведен в него, между турци и цигани, той 
бива лъхнат с „гъст дим от тютюн, смесен с нетърпима миризма“. „Само 
на дясна страна от вратата, в самото кьоше, върху едно чуканче36, беше 
кацнала една малка лампичка, направена от стъкло за вакса на обуща, ка-
квито се продаваха по онова време… Мрътвата тишина в тоя отвратите-

  33 ибрик (от тур.) – съд чучур за поливане (бел. ред.).
  34 мюдюр, мюдюрин (от тур.) – административен управител, началник (бел. ред.).
  35 мангал (от тур.) – разлат съд за горене на дървени въглища, служещ за отопление (бел. ред.).
  36 чуканче – парче дърво (бел. ред.).
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лен вертеп се нарушаваше само от дрънкането на моите букаи37… Чак на 
дъното на затвора, гдето стоят гърнетата, гдето турците се мият по десет 
пъти в двадесет и четири часа, т. е. гдето завинаги трябва да си държиш 
ръката на носа, беше ми заповядано да седна върху голата и мокра земя“. 
Не стига това, той трябва да води борба с досадни нощни гостенки: „Що 
трябваше да се чини с известните по всички затвори и в подобни нечисти 
места гадини, които са три породици38? Особено дървениците, най-сви-
репите: те като че извираха от стените, а от тавана валяха едри, угоени 
като боб. Гдето се залепяха, игли бодяха, пришки като турски бешлици39 
се вдигаха“. Такъв, мрачен и мърсен, е и Търновският затвор: „Цели три 
дни и три нощи стояхме ние в тая дупка, без да ни попитат за нещо. Само 
два пъти ни извеждаха навън – сутрин и вечер – когато се прибират дру-
гите затворници. Бълхи и други немирни животинки дотолкова много 
имаше в това помещение, щото ние един час не можехме да заспим спо-
койно“. В Елена, в затвора, все същото: „В него имаше до толкова бълхи, 
дървеници и мишки, щото цялата нощ нямаше заспиване. Мишките пре-
минуваха отгоре ми като айгъри40, и заптиите бяха принудени няколко 
пъти през нощта да се залавят с пушките си, по причина, че дрънках син-
джира си да се браня, а те мислеха, че се опитвам да бягам”. Най-зле се 
чувствува Стоянов в Нова Загора: „И какъв затвор беше той, Боже мой! 
От силните дъждове, които валяха твърде много него41 лято, той беше се 
преобърнал на блато, с тъмнозелен цвят, което издаваше убийствена ми-
ризма. Отникъде слънце не можеше да огрее; а светлина влязваше само 
през едно малко прозорче, напречено надлъж и на шир с дебели дървета. 
Посетителите на тоя грозен вертеп състояха от разни народности – тур-
ци, българи и най-много цигани…“. В Пловдив тъмницата е толкова на-
тъпкана със затворници, че Стоянов е бил принуден да стои прав. И тук 
нетърпима миризма, прах, жега и задух. Тютюнев дим от цигански лули… 
Захарий Стоянов не се свенува да разкаже няколко приключения в затво-
ра, които излагат неговото човешко достойнство. Той знае, че с него не би 
могло да се постъпи иначе, бидейки бунтовник. Затова, разказвайки, той 
не дава особен израз на възмущение, макар в тона на речта му да се чувству-
ва болката. Говори ли как го посрещат в Троян, Ловеч или Търново – и 
турци, и българи – турци с ругатни, заплювки и подигравки, а българи с 
немара или равнодушие; предава ли как безсрамно е подложен на клетва 
в Ловчанския затвор от страна на циганите; загатва ли как затворници 
турци и цигани искат да го колят и бесят или как му обличат помашки 

  37 букаи (от тур.) – окови (бел. ред.).
  38 породица (остар. диал.) – род (бел. ред.).
  39 бешлик (тур.) – сребърна монета, петак (бел. ред.).
  40 айгър (тур.) – жребец (бел. ред.).
  41 него (остар.) – това (бел. ред.).
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дрехи, той винаги съумява да бъде безпристрастен, в смисъл да убеди в 
истинността на изложението, да не се представя в благоприятно осветле-
ние, далеч от желанието да печели симпатии като мъченик и страдалец. В 
Ловеч Стоянов бива посрещнат много тържествено: пред него вървят 
„трима цигани свирачи, единият с цигулка, другият със зурна, а третият с 
дайере!“ Струпва се голяма навалица. Мнозина от турците го плюят, про-
клинат: „Най-напред вървяха малки кадънчета, турчета и циганчета, кои-
то вървяха повече заднишком, с лице към мене, за да не изгубят някак 
нещо от движенията ми и чертите ми. Те дигаха най-голям шум, постоян-
но викаха: „комита-момита“ и „гяур-мяур”, „ще го обесят” и пр., като си 
кривяха в същото време очите и си вадеха малките езичета да ми се бле-
щят. Други по-възрастни турчета вървяxa от страните ми и често посяга-
ха да ме мушкат и удрят. Имаше едно проклето, което скритом, само аз го 
знаех, беше стиснало в ръката си един камък и ме удряше с него. Брадати 
турци, позеленели и наежени, се спираха на пътя, но отстрана. Те като че 
се чудеха в моето лице на дързостта на комитите, които си въобразили да 
се борят с империята“. През време на пътуването от един затвор до друг 
Стоянов изпитва не по-малки унижения и страдания. На път за Ловеч го 
присрещат тълпа цигани мохамедани. „Страшен шум от псувни и заплаш-
вания се вдигна от тяхната среда против мен. По-юнаците от тях, с вирна-
ти ножове и брадви, скоро заобиколиха конвоя и посегнаха да удрят и 
колят, както копривщенци направили с техните братя цигани“. На изли-
зане от двора на конака в Севлиево турци и цигани ги изпращат с бой и 
ругатни. А – на път за Търново – нови терзания и гаври: „Помежду им 
(заптиите) имаше един циганин, на име Сюлейман, който беше от най-сви-
репите. Когато наближавахме някоя локва или кал до колене, тоя Сюлей-
ман ни шибнеше да бягаме и ударим през калта, а сам той се обесваше на 
синджира, за да го носим на вратовете си, или възсядаше само едного и 
викаше да бягаме а р а в а н. Няколко часа извървяхме вече от Севлиево, а 
тичането и боя не преставаха, пот като из ведро течеше, всинца слехтяхме42, 
като добитък… Страшно беше положението ни тоя ден, всинца си шеп-
нехме помежду си, че „днес ще се мре“. Никаква милост не можахме да 
изходатайствуваме, на всяка дума за молба ни се отговаряше с юмруци, 
шамари и псувни“. Въпреки изтезанията, заплашванията с бесилка, изну-
ряванията на духа, Захарий Стоянов успява да се спаси от смърт. Той ни-
кога не признава своята вина и остава докрай упорит и твърд: „Но не беше 
само Хасан ага, който ме биеше; и останалите турци не стояха хладно-
кръвно. Един от тях ме удряше по краката, които не можах да мръдна; 
друг скачаше на главата ми с крак, от което действие от челото ми потече 
кръв; трети ритаха и мушкаха, където завърнат и т. н. Виках до небеса за 

  42 слехтя (диал.) – дишам тежко (бел. ред.).
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капка милост, бащи и майки наричах всичките, кълнях се, че нищо не зная 
от онова, за което ме питат, гърчех се под всеки удар; но всичко напусто“. 
Той познава добре психологията на турците и успява да се справи с тях в 
трудни моменти. Той знае, че те обичат подчинението, ласкателството, 
кротостта. Когато затворниците турци искат да го подложат на изтеза-
ния, той прибягва към ласкателни слова: „Благодарение на сладкия език 
и на другите обноски сполучих да предразположа тая сган на своя страна“. 
Друг път изрично бележи: „Тая черта може да се срещне само между тур-
ците. Много са те и наивни. Щом чуят, че им се молиш, че признаваш 
своето нищожество на рая, а тях наричаш всесилни и пр., чувствата на 
някакво си благородство се появяват, което ние, българите, не притежа-
ваме. Но с едно условие: никаква гордост, надменност и достойнство да 
не бъдат заявени“. Ръководейки се от това схващане, Стоянов гледа да се 
представи пред турската власт като жалък и нищожен човек. Той се сбли-
жава в затвора с Коста, безпътник и пияница, за да си предаде вид на чо-
век за окайване и съжаление. Така той се освобождава от погледите на 
подозрението: „От подобен човек може ли да бъде комита? Както тука 
той другарува с чапкънина Коста, така също и когато е бил навън с такива 
хора е имал приятелство. Техният комитаджилък е: каквото изчукат днес, 
вечер да го пропият на кръчмата“. Когато вижда в затвора свой познат, 
богаташ бъгарин, той му се представя: „После, когато му се обадих, кога-
то видя, че освен турци, и българи има в затвора, той се усмихна от радост 
и ме препоръча на останалите си другари, които ме гледаха: как като мене 
мазник е могъл да бъде бунтовник”. По-нататък Стоянов му дава да разбе-
ре, че по тоя начин е решил да си спаси главата. Той дори съзнателно сам 
се подлага на унижения. И с особено старание той продължава играта 
пред затворниците и съдебните власти. В пловдивската тъмница го взе-
мат за циганин – мнозина от затворниците бунтовници го съветват да 
продължава да се представя за такъв, защото така ще може да се отърве от 
въжето. Без смущение той отбелязва: „Като такъв аз излязох преспокой-
но да обикалям всичките отделения на затвора. Ако нейде се случеше да 
загледа някой от заптиите или някой от турските бабаити, които и тука не 
липсваха, аз се почесвах или се навеждах на земята да събирам хвърлени 
цигари – действие, което, както съм казал на много места, има своето 
решаващо влияние на турчина“. Затова в Пловдивския затвор бива заклю-
чен в „циганския кауш43“. Не трябва да се забравя, че въпреки своите уси-
лия да облекчи положението си, Захарий Стоянов неведнъж е преживя-
вал минути на ужас. Неведнъж му се сторвало, че го изваждат от затвора, 
за да го отведат на бесилката. И тук искрено и просто разказва той за своя 
страх пред смъртта: „Най-напред моето сърдце се преобърна, като си чух 

  43 кауш (от тур.) – затворническа килия (бел. ред.).
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името да се произнася отвън на висок глас. Как съм отишъл до вратата, 
отгдето викаше заптието, и кога съм се върнал на мястото си, това аз не 
помня… Не можах да разбера и какво ми каза заптието. Отпосле ми раз-
правиха другите бунтовници, че то казало да се „приготовлявам за път”. 
Със сълзи на очите се простих с другарите си. Игуменът на Троянския 
манастир, хаджи Арсений, истински Христов служител, ми даде своите 
калцуни, като ме благославяше да ме запази Спасителят, гдето и да ме 
карат”. Заслужава да се отбележи, че Захарий Стоянов много pядко преда-
ва своите размисли в затвора. Струва ви се, че той не е имал възможност, 
време и спокойствие, да премисля своята неволническа участ. Понякога 
дава израз на свои разсъждения върху затвора и затворника изобщо – но 
доста бегло и повърхностно. Захарий Стоянов, излагайки своите приклю-
чения в затвора, предпочита повече да описва, да рисува, да предава ха-
рактерни сцени, да прави характеристика на някой от своите другари по 
участ, отколкото да се вдълбочава в разсъждения и размишления, да се 
подлага на психологически анализ. Затова читателят сам преценява и ус-
тановява, той бива свободен от преднамерени внушения. И вижда Стоя-
нова в истинския негов лик.

Захарий Стоянов не желае да представя само себе си. Пред неговия 
поглед се изправят множество лица, значителни и обикновени, големи и 
малки, от различни обществени среди. В Записките му ще срещнете и 
граждани, и селяни; и българи, и турци; и учени, и прости; и бунтовници, 
и мирни люде. Цяла галерия от образи, които дават ярка представа за 
времето и средата, за чувствата и настроенията, за намеренията и реше-
нията в един исторически момент. Към всички Стоянов е еднакво внима-
телен като мемоарист, на всекиго е дал съответната характеристика, все-
киму е отредил подходящото място. Наистина един занимлив44 свят, 
разкрит живо, въз основа на непосредни въздействия и впечатления, 
който заслужава да спре нашия поглед. Ето Любен Каравелов, Хр. Ботев, 
Васил Левски, Атанас Узунов, Ангел Кънчев – главните идеолози и водачи 
на българското освободително движение. Към всички Захарий Стоянов 
храни безкрайна любов и уважение. Каравелов е неговият учител, прос-
ветлител и вдъхновител, Ботев е пламенен бунтовник, Левски е чист и 
светъл проповедник, мъченик и герой на една велика идея, за която наро-
дът пази скъп спомен, Узунов е честно и благородно сърце, Ангел Кънчев, 
прострелял се в Русе, за да не издаде тайната на движението, му дава при-
мер как се гине за отечеството. Виждаме отношение, което и днес има 
всеки българин, който тачи личността и подвига. И за времето на Стояно-
ва това отношение не е изненадващо. Само че то се изтъква, то се гордо 

  44 занимлив (рядко) – занимателен (бел. ред.).
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изявява с омисъл45 да се наложи на всички, без разлика на настроение и 
убеждение. Захарий Стоянов, човекьт на революцията, се стреми да наса-
ди култ към бунтовниците. Старозагорското и Априлското въстание му 
дават достатъчно основания за това. Двете въстания разнасят на преден 
план личностите на братя Жекови и Георги Бенковски. Сравнително за 
тях той най-много говори, при това с нескривано чувство на обич и пре-
клонение. Стефан Стамболов, организаторът на Старозагорския бунт, а 
също и на Априлското въстание, за когото той казва добри думи, е поста-
вен в сянка. Нему той не посвещава отделна характеристика, за да посочи 
мястото и значението му в бунтовническото движение. В ярко осветле-
ние са представени други носители на революционната мисъл – Георги 
Икономов, Стефан Георгов Чифутина, Андрей Момчев, сетне П. Волов, 
Васил Петлешков, Тодор Каблешков, Васил Соколски, Ив. Ворчо, поп Гру-
йо и отец Кирил, Кочо Чистеменски и др. Икономов е честна душа, смело 
сърдце, горд и твърд характер. Героичното у него се чувствува най-добре 
в часове на изпитание. Момчев, искрено вдъхновен от освободителната 
идея, не устоява на напрежения и терзания. Затова върши издайничество, 
без да има коварно сърдце. Георгов е скромен хлебар в Сеймен, увиснал на 
въжето през пролетта на 1876 г. В кошовете с хляба той слагал и „Незави-
симост” на Каравелова, за „да се учи словото Божие“. С чувство на симпа-
тия е представен Волов. Млад и образован момък, дошъл от Русия, за да 
служи на свято дело, поставен от Гюргевския революционен комитет за 
главен ръководител на Панагюрския бунтовнически окръг, той не смогва 
да се справи със събитията. Слаба природа, нежна душа, той не е за рево-
люция. На Оборище, като вижда раздорите по въпроса за пълномощията, 
искани от Бенковски, той се отдръпва настрана и плаче. Бенковски го из-
мества от определеното му място на водач, отнася се с него високомерно, 
пренебрежително, нарича го иронично „граматик”, човек лишен от чув-
ство за действителността, със слабост към женската хубост, едва ли не 
виновен за катастрофата в Панагюрище. Доказателство за това схващане 
на характера му е трагичният му край: не куршумът, а Янтра слага точка 
на неговите страдания. Захарий Стоянов не го рисува в героични краски. 
Изключение: само когато минава замръзналия Дунав при Рахово в мрач-
на зимна нощ. Подвиг, който Иван Вазов в повестта си „Немили-недраги“ 
приписва на Македонски. Обаче казва: „Бедният Волов! Благородна душа 
беше той, но не беше роден за бунтовник“. Захарий Стоянов запитва Во-
лова защо мълчи, защо изоставя всичко на Бенковски, когато той е отго-
ворен за делото в Панагюрския окръг. Волов пояснява, че той е отстъпил 
доброволно всичко на Бенковски, защото го намерил по-достоен. „И 
действително това беше така. Волов, при всичките свои знания, беше 

  45 омисъл (диал.) – намерение (бел. ред.).
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слаб между народа, не бе го надарила природата с оня божествен огън, 
който се изискваше тогава от проповедниците на свободата. Най-главно, 
че той не можеше да се изразява на чисто народния говор. Той не беше в 
състояние да заплашва, да заповядва и пр. Две думи кажеше и се причер-
вяваше като мома. Всеки ще признае, че не беше негова вина, загдето от 
учител и кабинетен човек, той се увлече от силно желание да помогне на 
народа си и стана бунтовник. По тая причина Бенковски узурпира него-
вите права, възползуван от тихия му характер, той искаше да го смаже 
окончателно, за да може да блесне по-тържествено; защото, колкото и да 
беше силен, в много случаи Волов го обуздаваше“. Такъв е бил един от 
ония, на който е било възложено да бъде двигател на събитията, да съкру-
ши една власт и да изгради нов свят. В ореола на мъченичеството и с ла-
въра на героизма е представен Васил Петлешков, чието пространство на 
дейност се оказва тясно за него. Ако той би попаднал в средата на бунтов-
ниците във Влашко, навярно от него би излязъл водач с големи задълже-
ния и строги отговорности. Душа на въстанието в Брацигово, той бива 
заставен да се предаде на неприятеля, за да спаси селото от гибел. И бива 
изгорен жив. „Като честен патриот и верен на клетвата си бунтовник, 
Петлешков не искал да обезчести своето бунтовническо достойнство и в 
последните минути на живота си той сторил вяра и клетва – прави що 
прави – жив да не влиза в погански ръце. Заради това отровата, която 
имал при себе си, приел я хладнокръвно… Той изгорял на два разпалени 
огньове, като същински християнски мъченик, но не за вяра и кръст, но за 
свобода и право“. „Защо, братко, не си бил роден преди двесте или поне 
стотина години?“ – запитва Стоянов. Тогава биха оценили по-достойно 
неговия подвиг. – В същото осветление е представен и Тодор Каблешков, 
човекът, който даде от Копривщица сигнал на въстанието със своето кър-
ваво писмо до Бенковски. Него Захарий Стоянов вижда за пръв път в 
Ловчанския затвор. Тоя млад момък, „с бледо лице, със светли очи, които 
стреляха решителност и буйност”, който пее в тъмницата Марсилезата 
трескав и болнав – въпреки крушението на делото, вярва в него, намира 
смисъл и полза от въстанието. Пред следствените власти той не хленчи, 
не представя, че е увлечен в бунта мимо своята воля. Напротив, гордо 
признава, че в неговия дом са ставали съвещанията и приготовленията на 
въстанието, там се е развяло знамето на свободата. Той изтъква причини-
те, които са принудили народа да грабне оръжието. Дълбоко в душата си 
е бил убеден, че турската тирания трябва да се премахне, ако иска българ-
ският народ да добрува. Идеята за свободата е горяла в сърцето му, в нейно 
име той повежда борбата. Безстрашието и смелостта му го правят извес-
тен на всички власти. Той се е чувствувал задължен да говори открито – 
нека светът знае теглилата на българския народ. Бидейки апостол, той е 
длъжен да каже истината, да поеме отговорността, макар и да знае, че 
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изкуплението на вината е смърт. Подканя и Захарий Стоянова да стори 
същото. В затвора, окован във вериги, с болни гърди, изнурен и изтощен, 
той разказва „различни масали46 и фантастични приключения с източно 
съдържание“. Той има сили да се смее пред лицето на смъртта. Болен, не 
можейки да носи тежките окови, бива откаран на кон от Ловеч в Габрово. 
Там, в затвора, той се самоубива. „Кривач47 душа“, а такава сила на духа – 
това е преценката на затворниците в Ловеч. В Габрово свободолюбивите 
граждани са покъртени от смъртта на героя. Нему Захарий Стоянов пос-
вещава няколко страници – пълни с любов и достойна оценка. „В това 
лице“ (= на смъртника), пише Стоянов, „което скоро трябвало да изгние, 
се мъчили любопитните да открият всичката дълбока тайна и развръзка 
на трагическия акт, на миналото, на теглилата, на борбата. Те гледали в 
това лице всеобща жертва“. – Васил Соколски от Жеравна, лекарят на 
Бенковски, взел участие в Оборище, донесъл вест на Еледжик, че Пана-
гюрище гори, е обрисуван от Захария Стоянов като лекомислен и слабо-
душен човек, макар и да се старае да го извини и оправдае, като смекчава 
някои черти от характера му и изтъква мъченичеството в последните му 
дни. Соколски признава не едно обстоятелство при разпита, държи се 
смело пред следствените власти. Но когато разбира, че го чака бесилка, 
бива смутен. Пред представители на европейския печат моли смирено за 
застъпничество и милост. Последните му думи – „Прощавайте, братя!“, 
казани на затворниците в Пловдив, когато го подкарват за бесилката, го-
ворят за неговото примирение. – По-друг е Иван Ворчо, за когото говори 
и Константин Величков в тъмничните си спомени. Тоя „същински войво-
да и юнак”, който след поражението на въстанието отива в Копривщица и 
освобождава затворените от копривщенски чорбаджии по-първи апос-
толи в спицерията на Спас хекимина, като ги повежда в Балкана, бива 
хванат от башибозука близо при Габрово. В затвора се преструва на ням. 
Боят не го накарал да си отвори устата. Докаран в Пловдив, той бива ос-
вободен по чудо. Във всеки случай, тоя корав българин от народа, упорит 
и хитър, не пада духом, въпреки всички изтезания и оскърбения, остава с 
един светъл свой подвиг: спасението на по-видните копривщенски бун-
товници. – По-величав, трагичен е прославеният Кочо Чистеменски. Бе-
дният обущар от Пловдив отива през размирните дни в Перущица. Там 
води борба с неприятеля. В храма „Св. Архангел“ убива жена си, детето си 
и себе си, за да не гледа и да не търпи издевателства. Вдъхновен от идеята 
за въстанието, той върши подвизи: създава себе си като бунтовник, води 
ожесточена борба с врага до последни сили и в най-тежките моменти за-
пазва своето мъжество, лишава се от най-близките си същества, туря 

  46 масал (от тур.) – анекдот, виц (бел. ред.).
  47 кривач (диал. прен.) – шепа (бел. ред.).



231

край и на своя живот, за да запази своята чест, достойнството на човека и 
на българина. Той е олицетворение на българския героизъм в изпитания-
та и страданията. – Между множеството духовни лица, за които става 
дума в Записките, Захарий Стоянов отделя особено внимание на поп Груя 
и отца Кирила. Скромен свещеник от с. Баня, Карловско, „любимецът на 
Бенковски, който носеше патрахила48 си в паласката49 при фишеците50; 
който четеше „Верую“ вместо „в единаго Бога, – в единаго хъша балкан-
скаго“ и пр.; който беше преобърнал молитвите на Требника51 да ги чете 
по своему; който отслужваше Божествената литургия с два арнаутски пи-
щова; който привеждаше под клетва52 бунтовниците в едната ръка с кръст, 
а в другата с ятагана“, е подложен на мъченически страдания, но пак запа-
зил крепък своя дух. Макар и мизантроп53, унесен в себе си, който не оби-
ча да разговаря със затворените в Пловдив въстаници, той понася всичко 
твърдо. В обрисовката, която му дава Захарий Стоянов, са изтъкнати чер-
ти не на героично, а на наивно, лесно увличащо се, но прекрасно и вдъхно-
вено същество. Такъв го виждаме и в неговото отражение – поп Матей в 
„Кървава песен” на Пенча Славейков. Той е занимлива фигура в история-
та на българските въстанически борби. Лекият, едва уловимият хумор, с 
който Захарий Стоянов предава някои страни от жизнената съдба на поп 
Груя, не подценява неговия образ. – Игуменът на манастира „Св. Никола“, 
отец Кирил, касиерът на Бенковски, преживял трагедията при мостчето 
над р. Костина, познава увлечението на поп Груя, но се отличава от него по 
голяма твърдост в изпитанията. Пребродил Балкана заедно със Захарий 
Стоянова, отведен полужив в Троян, с глава набита от сачми, той изпитва 
всички огорчения, мъчения и разочарования на един запален бунтовник. 
Ето неговия външен образ: „След малко той се подаде в стаята, с препаса-
на сабя през кръста, с два пищова отстрани, с лъвче на калимявката, със 
спустнати коси по раменете, мешинено54 толумче55 за вода, провесено от-
заде му, с кръст в ръката, с една реч, цял бунтовник. Подире му вървеше 
целият персонал на метоха“. Неслучайно Бенковски, когато изоставя дру-
жината си в Балкана, взема със себе си и отца Кирила. За него и за Стоя-
нова той е от ония горещи деятели на Априлското въстание, когото тур-
ците с първо виждане трябваше да покачат на въжето“. За нищо на света 
той не би искал да падне в ръцете на турците. Страдалческо и мъчениче-

  48 патрахил (разг.) – епитрахил (бел. ред.).
  49 паласка (от унг.) – кожена чантичка за патрони, окачена на колана (бел. ред.).
  50 фишек (от тур.) – примитивно направен патрон (бел. ред.).
  51 требник (църк.) – книга с молитви (бел. ред.).
  52 привеждам под клетва (по руски образец приводить к присяге) – заклевам (бел. ред.).
  53 мизантроп (от фр.) – човекомразец (бел. ред.).
  54 мешинест (от мешина „кожен мях“) (бел. ред.).
  55 толум (одрана като торба животинска кожа) (бел. ред.).
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ско има в неговата участ. В Троян го виждат в следния образ: „Неговото 
лице беше обляно в кръв, а снагата му била продупчена с куршуми и сачми 
като решето. Той вървеше най-напред, с един хубав кръст в ръце, който 
държеше отпреде си, като кога минува пренос56 в черква“. Духовно лице, с 
което справедливо може да се гордее българският народ. Самопожертву-
вателност, доблест, мъжество, твърдост, крепкост във вярата – не в Бога, 
а в свободата, в България, това е той. – Най-после между тия светли фи-
гури, герои и мъченици на една идея, Захарий Стоянов поставя и някои 
бунтовници от четата на Ботева, с които съдбата го среща в затвора – Ни-
кола Обретенов, Сава Пенев и Димитър Тодоров. Не забравя да спомене 
и обрисува, макар и бегло, въстаници като Стефан Пешев, Тодор Кирков 
и Йонко Карагьозов, намерили мъченическа смърт на бесилката. Трога-
телно описва Стоянов тяхната раздяла с домашни и близки. Не забравя 
Стоянов и Щ. Хр. Бъчваров и С. Д. Юруков от Брацигово, Спас Ив. Гинев, 
Спас Спицеринът, Петър Бонев и Ив. Натев от Перущица, Петър Горанов 
и Ангел Кавлакът от Батак – все достойни чеда на България, осветили със 
страданията и борбата си правото ѝ на живот. – Покрай тия по-важни 
дейци и борци на свободата, Захарий Стоянов запознава читателя с мно-
жество лица – учители, свещеници, монаси, селяни, запалени от движе-
нието за освобождение – Матей Преображенски, Пеньо Близната от Из-
вор, Димитър Аргиров от Дедово, Коста Бейков от Бойково, поп Атанас 
от Яворово, поп Стоян от Дермен дере, поп Недялко от Поибрене, поп 
Иван от Дядово и др. Ето и водачите на Бенковски из Стара планина: бай 
Станчо, бай Нею, бай Въльо Стоилов Мечката. На бай Въля Захарий Стоя-
нов отделя повече място: предателят е обрисуван пълно, без омраза, 
по-скоро със съжаление. Незабравима остава сцената на предателството 
и на разкаянието по-късно. До бай Въля Мечката стои и Ненко Балдюве-
цът, издайникът на Оборище. И към него Стоянов отправя своето вели-
кодушно опрощение и съжаление. Между хората от народа Захарий Стоя-
нов извежда с особено благоволение бай Ивана Атанасов Арабаджията от 
с. Царцово. Верен другар на Левски, на Волова, на Стоянова и на толкова 
други знайни и незнайни бунтовници, обърнал родното си село в „столи-
ца на българските революционни апостоли“, а бедната си къщурка – в тяx-
но убежище, той е един от ония скромни българи, които изнасят на пле-
щите си борбата за освобождение. Величието на неговия дух се долавя в 
оная сцена, която рисува Захарий Стоянов след една по-късна среща с 
него. България е вече свободна, всички тичат да се настанят на софрата ѝ, 
само бай Иван си остава в Царцово, със своята тесла, със своя коларски 
занаят. Дрипав, повече от по-рано, с набръчкано и почерняло от труд и 
грижи лице, със запустяла вече къщица, в сянката на отчаянието и на за-

  56 пренос (църк.) – ритуал с изнасяне на причастието от олтара (бел. ред.).
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бравата, той не издава ропот срещу отечеството – едно гордо и болезнено 
примирение, което буди укор и угризение на съвестта. Трябва да отбеле-
жим, че между толкова лица Захарий Стоянов отрежда в своите записки 
внимание и място и на няколко жени – Райна поп Георгиева, ушила зна-
мето на революцията, което гордо развива в деня на бунта в Панагюрище, 
възседнала кон; Мария Ангелова от Пазарджик, жена на бунтовник, на 
далматинеца Иван Шутич, която се движи с четата на Бенковски из Стара 
планина; баба Тонка, знаменитата закрилница и почитателка на бунтов-
ниците, обърнала къщата си в Русе на съзаклятническо гнездо, дала не 
един син в жертва на свободата. Подробната характеристика, която ѝ 
прави Стоянов, станал по-късно неин зет, е пълна с проникновеност, пра-
вдивост, жизненост. Безстрашна, самообладаваща се, находчива и съ-
образителна, нежна в грижите си и корава в изпитанията, с ясен дух и 
ведра мисъл, тя е достойна представителка на българската жена и майка. 
Покрай толкова българи и българки Захарий Стоянов посочва и турци, 
черкези и цигани, повечето от нисшия свят, олицетворение на властта, на 
произвола и свирепствата. Ето Хасан Пехливанът, Мехмед ага Барутан-
лията, Кескин Пехливан, онбашията57 Кекеве, Хюсеин ага, Сюлейман ци-
ганинът, Неджиб ага, Мехмед ага, Хасан паша и Хафус паша, хаджи Люз-
гар и пр. По-пълна характеристика дава Стоянов на тъмничарите, зад 
които стои цяла тълпа затворници турци и цигани. Стоянов е напълно 
обективен, когато изобразява мохамеданите – никаква омраза към тях, 
никаква преднамереност при обрисовката им. Неведнъж той изтъква до-
бри качества в техния характер. Същото отношение запазва и към бълга-
рите, които не устояват на думите си, или пък се обявяват против револю-
ционната борба. Георги Консулов от Пазарджик, който не се съгласява да 
тръгне в Белово с Бенковски, е извинен и оправдан от Захарий Стоянова.

Би трябвало да спрем по-продължително поглед върху Георгия Бен-
ковски, душата и ума на Априлското въстание. Как го чувствува Захарий 
Стоянов, каква представа има за него като личност, как определя мястото 
му в разигралите се събития? За отбелязване е, че Стоянов не посвещава 
на воеводата отделна, самостойна характеристика, както на други някои 
дейци и бунтовници. Необходимо е да се следва изложението, да се разу-
чават събитията, за да се долови истинският негов образ. За пръв път 
Бенковски се представя пред читателя в едно от заседанията на Гюргев-
ския бунтовнически комитет. В него той „играл второстепенна, па дори и 
по-долна роля между апостолите; той се свивал там настрана, гласът му 
нямал никаква тежест, всекиму бил послушен, вероятно като е слушал, че 
организаторите говорят по на няколко езика, благоговеел е напреде им“. 
„Един прост случай повдигнал неговия авторитет на няколко степени“: в 

  57 онбашия (от тур.) – десетник (бел. ред.).
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едно от заседанията на гюргевските съзаклятници влязъл без позволение 
един градски комисар, за да види какви хора са се събрали и какво вършат. 
Докато другите се наканят да му отговорят, Бенковски става и му удря 
плесница, като го изтласква из вратата. По-късно, по препоръка на Ст. 
Заимова, той бива приет от Комитета за апостол. За главен деятел на Па-
нагюрския революционен окръг бива назначен Панайот Волов, а Бенков-
ски – негов помощник, напълно подчинен нему. По-сетне тоя абаджия 
постепенно взема връх над Волова, макар че по възраст не е значително 
по-стар от него, взема в свои ръце и ръководството на революционното 
дело. При първата си среща с Бенковски Захарий Стоянов бива поразен 
от левентската му природа, от силата на неговия характер. Не е вече онзи 
послушник в Гюргево. Минал при Рахово Дунава, проявил още тогава 
твърдост и решителност, той не се оставя да бъде воден от Волова. Ето 
как Стоянов го описва, когато го вижда в къщата на поп Груя: „Ужас! Аз 
скочих на крака в съня си като луд, вследствие на това грубо събуждане; 
станах още по-замаян и зашеметен от онова, що гледах напреде си. Висок 
непознат човек, с морав фес на главата, наметнат с черна мушама на гърба 
си, с високи ботуши на краката, опасан по гърдитe с много ремъци, на 
които висяха два револвера, кама, чанта, телескоп, с една реч, напреде ми 
стоеше страшен човек”. Захарий Стоянов бърза да даде физическия порт-
рет на воеводата. С любов и увлечение той описва неговитe черти, за да 
изрази необикновеното, не само значителното, у него: „Той можеше да 
има възраст приблизително 28–30 години, ръст тънък, висок, гърди из-
пъкнали напред, глава вирната назад, с дълъг врат, лице прилично, малко 
сухо, усмивка сдържана и привлекателна, руси мустаци, тънки и доволно 
дълги, закривени от само себе си нагоре към очите, които придаваха осо-
бена представителност на лицето му; очи ясно сини, поглед проницате-
лен, коса и вежди руси, както и мустаците му, изобщо човек личен и пред-
ставителен, човек, който беше в състояние да привлече всеки смъртен 
само с външните си качества. При това, като се прибавят още неговите 
движения, пъргавината му, строгата му реч, разправянето с ръкомахане, 
обращенията му с хората, които не оставаше да се почесват и да излагат 
своите мнения пространно и да го учат на ум, което е взаимна отстъпка и 
пр., вие ще имате горе-долу повръхностно понятие за портрета на Бен-
ковски. Тая прекрасна характеристика, напомняща характеристиката, 
която Вазов дава за Левски в „Немили-недраги“, отразява онова основно 
впечатление от личността на Бенковски, което поразява Стоянова – мла-
достта, силата и волята. Захарий Стоянов е слушал за Бенковски от по-ра-
но, виждал е негови писма в Пловдив, знаел е, „че е взет за апостол по 
милост, турен под личното наблюдение на Волова“, и все пак бива завла-
дян, покорен от него: „Не зная защо“, казва Стоянов, „по вътрешно някак-
во настроение, аз благоговеех напреде му, чаках да ме попита, та тогава да 
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се обадя, доброволно признавах, че той е велик, с една реч – изповядвам 
си чистосърдечно – бях омаян от Георгия Бенковски“. Как го представя, 
как го рисува по-нататък Стоянов? Бенковски обича простите, останали 
без образование люде. Когато Стоянов му казва, че не се е учил в Европа, 
той е вътрешно доволен, защото, както се изразява, в главата му нямало 
„никакви граматики и запетаи“, които най-много объркват ратниците на 
свободата. Писмата на неуките селяни, без препинателни знаци, Бенков-
ски най-напред ги целува, после ги отваря и „с благоволение ги четеше на 
всеуслишание“. Неведнъж той изпада във възторг: „Как вразумително, 
как чистичко и скромно пишат сиромасите селяни! Как да не отиваш да 
мреш за тия хорица? Ето на, ясно се вижда, че този народ желае да се отър-
ве. Вярва в тебе, като в Бога, открива ти сърцето си, стига само да му по-
могнеш. Колко пушчици имат сиромасите, куршуми, барутец, храна, до-
битък, имат ли си войвода, всичко дават – всичко ти го изложили така, 
като че го гледаш напреде си. Мили братя!“. Чувствувайки се избран, по-
сочен от народа, Бенковски става самонадеян, вярващ в себе си, в своето 
призвание. Сам излязъл от народа, той мисли, че най-добре го разбира. 
Просветените си другари отхвърля настрана. Те нямат, според него, усет 
за реалността, смятат, че важни, съдбовни жизнени въпроси ще се реша-
ват с граматики, с правила и параграфи, че са слаби за акции. Неговото 
незачитане към тях стига до ненавист и презрение. „Най-много нападаше 
Бенковски“, пише Захарий Стоянов, „Волова и Бобекова – първият се 
учил в Николаев, както казах, а вторият в Цариградското медицинско 
училище. Тях той наричаше граматици и философи и открито им говоре-
ше, че те ще докарат някое препятствие на въстанието, защото, според 
него, между граматиката и барута не можело да има нищо общо, и че фи-
лософите вършили работа само на думи; а щом замиришело на барут, то 
те трябвало да се запират при старите бабички“. И друг път Бенковски 
изразява своето неразположение, дори своята ненавист към образовани-
те хора в движението. Дали това е страх от просветените люде, заплашва-
щи неговото първенство? Или негодуване на природата му срещу собст-
вената му неукост? Или най-после тук намира израз долнокачествена 
изобщо оценка за просветения човек? Захарий Стоянов обяснява това 
негово отношение само с желанието му да властвува, да заповядва, да 
бъде всецяло диктатор. Бенковски задържа писмата, които получава от 
другите революционни окръзи за хода на делото, за да не знаели за това 
комисарите в Панагюрище, но всъщност, казва Стоянов, „ревнеше58 му се 
да диктаторствува“. От своите съграждани Бенковски иска помощ със за-
поведнически тон, твърдо и решително, защото той не проси за черква 
или манастир, а за българското царство. Тая идея за независима българ-

  58 ревна (остар. диал.) – искам, желая (бел. ред.).
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ска държава му дава още по-голяма вътрешна сила. Захарий Стоянов чес-
то подчертава самовластническото59 в природата на Бенковски. Изглеж-
да, че тая черта на характера му и нему не е допадала твърде много. 
Затова гледа да я оправдае: „Повечето съм уверен, че това го правеше от 
добро намерение за успеха на делото, както ще се види по-нататък от са-
мите му действия, отколкото със злонамерена цел. Той беше убеден, че 
волност и лични права трябва да бъдат ограничени във време на въста-
нието“. Че Георги Бенковски не е имал „злонамерена цел”, в това никой не 
може да се съмнява. Неговата самовластническа природа най-добре про-
личава през време на заседанието в Средна гора, на Оборище. Там Волов, 
водачът на Панагюрския революционен окръг, играе второстепенна 
роля – гледа да се запази тишината и реда, а Бенковски говори, разпореж-
да, обсъжда, решава и заповядва. Тук Бенковски изявява своята избрани-
ческа мисловност. Той е обладан от мисълта, че народът го е приел с отво-
рени обятия, че е „поверил съдбата си“ в негови ръце. Той се страхува да 
не изтърве делото от своята власт. Ако делото има успех, то разни „аван-
тюристи философи, българи, руси, сърби и други славяни“ ще „нахлуят в 
България с баталиони60“, „ще вземат всичко от ръцете“ на въстаниците и 
„ще го опропастят”. Затова Бенковски иска пълномощно от народнитe 
представители, „че само апостолите имат право да вдигат въстание, кога-
то намерят за добре, от тях да зависи да избират войводи, с една реч, те да 
разполагат със съдбата на населението“. Явно е, че Бенковски иска това 
пълномощно за себе си. Желанието му да бъде той върховен водач бива 
подкрепено от една щастлива мисъл – въстанието да се подготви отвътре, 
не отвън, и да се ръководи от хора, посочени от самия народ. Така рево-
люцията ще има чисто народен характер, няма да бъде гледана през подо-
зрението, че е подклаждана от заинтересувани чужди страни. Въпреки че 
множество от народните представители, водени от „граматици и фило-
софи“, не са съгласни да се даде исканото пълномощно, Бенковски побеж-
дава: той съумява с реч, тон, доводи, заплахи и закани да изтръгне иска-
ното от него доверие и пълновластие. И той е вярвал, като своите 
бунтовници, че когато въстане целият народ, „вниманието на човеколю-
бива Европа ще се възбуди“. Сиреч, не въстанието, а намесата на Европа 
ще докара освобождението. Такъв е Бенковски до обявяване на въста-
нието. След 20. април го виждаме в по-друго осветление. С четата си той 
обхожда съседните на Панагюрище села. Вместо да остане в града, за да 
ръководи въстанието, той прави посещения, произнася бунтовнически 
слова и проповеди, остава събитията на собствения им ход, за да види в 
скоро време на Лисец поражението си. Тържествените посрещания раз-

  59 самовластничество (остар.) – неограничена власт (бел. ред.).
  60 баталион, батальон (от фр. воен.) – дружина (бел. ред.).
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пламват душата на воеводата. Ето го в Поибрене. „Бенковски и тук не 
можа да се стърпи. Отвориха се неговите уста и никак не искаха вече да 
млъкнат. Огън и пламък излизаше от него“, бележи Захарий Стоянов. При 
първата обаче несполука Бенковски бива смутен. Той се оказва бърже чо-
вешки слаб. Когато вижда бежанци в местността Еледжик, подплашени 
от турската войска, Бенковски плаче заедно със своите четници. „Той се 
обърна с коня си на друга страна да няма свидетели за тая му слабост, 
срам го беше да плаче в качеството си на бунтовник и войвода“. Той прави 
усилия над себе да запази хладнокръвие, но не успява. Обладава го мис-
тично чувство за мисията, която му предстои: „Боже! Дай ми сила и недей 
ме оставя сам; помогни ми в своето предприятие да избавя тоя народ от 
железните нокти на тиранина“. И малодушието го обхваща отново – „и 
сълзите му рукнаха още по-силно“, добавя Стоянов. Едва по-късно той се 
опомня и произнася пред селяните „огнена реч”. Въздействието на слово-
то му е силно. Но дали в това слово той не е искал да заглуши съзнанието 
си за собствената си слабост? Особено като е знаел, както изповядва 
Стоянов, че и малката несполука може да убие духа на въстаниците. Кога-
то се научава, че Волов и Икономов не излезли от Копривщица, за да по-
дигнат на оръжие някои съседни села, той кипи от гняв, обвинява ги в 
нарушение на клетвата, в провала на плановете, говори остри думи с на-
стървение, като „изпуска тежки въздишки“. В решението му да се заста-
вят някои селяни да станат насила бунтовници, като се изгорят селата им, 
проговаря отново силата на духа му, воеводската му воля. Също така при 
първите схватки на въстаниците с турците той проявява решителност и 
твърдост. На Еледжик той дори играе хоро. В Белово заповядва да се за-
пали станцията и да се избият всички непокорни. Обаче всичко това го-
вори само за временно подигната бодрост. Десетина дена след обявяване-
то на въстанието, когато вижда от южната страна на Еледжик, че в Тракия 
горят села, Бенковски онемява. Отчаянието, дошло след въодушевение-
то, заедно с разкаянието, завладява и него. „Неговият глас, който със 
своето гърмение събуждаше, где що е имало заспало до вчера, сега захва-
на да се чува по-малко“, казва Стоянов. Напразно го молят пратеници да 
посети тяхното село. „Всичко е свършено“, продумва той на Захарий 
Стоянова с наведена глава. Срещу бежанците панагюрци, дошли през 
нощта на Еледжик да търсят помощ от него, той се нахвърля с гняв, като 
ги обвинява, че не са останали там да се борят и да загинат за идеята. На-
станалото беспокойствие между въстаниците се разраства в присъствие-
то на Бенковски. Потегляйки за Панагюрище, за да помогне на тамошните 
въстаници, той произнася реч, последната своя реч, която не произвежда 
очакваното впечатление. Ненапразно неколцина въстаници от Мухово 
искат да му устроят засада, за да го убият: та оставят ли се в такива кри-
тически минути толкова въстаници на Еледжик? Разбира се, Бенковски не 
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е могъл да отиде в Панагюрище: ударя бързо с четата си към височината 
Лисец. Оттам той вижда горящия град. Какви мисли и чувства го вълну-
ват? Неговата цел е постигната. „В сърцето на тиранина аз отворих такава 
люта рана, която никога няма да заздравее; а на Русия – нека тя заповяда!“, 
изповядва той. Обаче от минута на минута, както спомена Стоянов, той 
става „по-замислен и необщителен“. Същият ден, на 2. май след обяд, че-
тата потегля за Стара планина. Оттук нататък, до 11. май, когато го уби-
ват, Бенковски вече не е войвода, той е в сянка. Захарий Стоянов по-ряд-
ко отделя вниманието си върху него. Сега вече човешкото взема 
окончателно надмощие над героичното у него. Онова властничество, кое-
то проявява през време на подготовката на въстанието, е стопено в душа-
та му без остатък. На места той се показва толкова слаб, малодушен, без-
помощен, че става малък. Не може да го спаси нито състраданието, нито 
извинението. Трябва да се съжалява, че Захарий Стоянов не отделя тук 
повече страници в записките си за него. Не е основателно да се предполага, 
че това го прави умишлено. Бенковски сам не се е наложил на Стоянова 
тогава, за да можем да видим отразен образът му в съчинението. Първом, 
виждаме Бенковски да се оправдава. Той тръгва за Балкана, „въпреки 
апостолската клетва, че всеки апостол е длъжен да дигне знамето и, с пет 
души макар, да пролее кръвта си за свободата на България“. Обаче той 
мисли, че „не отива на сватба, като е поел Балкана“, а това не ще каже, че 
не е умрял под байряка. Друга клетва обаче спазва: не иска да пие ракия, 
когато му предлагат чашка. Той бърза да се отдалечи, колкото е възможно 
по-скоро, от злощастното Панагюрище. „Два пъти се обърна да го поглед-
не той и два пъти му се пълнеха очите със сълзи“, отбелязва Стоянов. На-
празно той се мъчи да задържи всички четници при себе си с нова клетва, 
че никой няма да се отделя без негово знание. А по-късно той сам изоста-
вя оцелелите четници и тръгва само с трима от тях да търси своето спасе-
ние. Когато четата бива нападната от турска потеря61, Бенковски пада ду-
хом. Ето как ни го представя Захарий Стоянов: „Бенковски, макар и да бе 
отпаднал твърде много нравствено, но досега той се мъчеше да запази 
присъствието на духа, поне за очи пред момчетата. Сега обаче, след това 
второ приключение, той загуби съвършено и сила, и кураж, па и всяка 
по-нататъшна надежда за какъвто и да е успех. Дотолкова се бе променил, 
че мъчно можеше да повярва човек, че той е същият оня буен и строг Бен-
ковски. Каква разлика между Бенковски в Балкана и Бенковски в Обори-
ще, когато той вземаше пълномощията!“ Трескав, той се страхува от вто-
ро нападение от страна на потерята. И затова се моли на Стоянова да не 
го изоставя. Стоянов е поразен и затова отбелязва: „Бенковски и молба, 
това бяха две противни неща“. Тая преценка на Стоянова не е случайна: 

  61 потеря (остар.) – въоръжена хайка (бел. ред.).
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затова говори обстоятелството, че я срещаме ясно изразена и на друго 
място. „Видях го аз и след поражението на въстанието в Тетевенската 
планина; но кой можеше да каже, че той е същият упорит и постоянен 
Бенковски, какъвто беше преди един месец? Сега той мълчеше, въздиша-
ше, слушаше всякога, а понякога дори и плачеше, когато се отваряше дума 
за Панагюрското въстание“. Най-после Бенковски, който броди из Балка-
на и се стреми да се прехвърли в Румъния, гдето може да намери спасение, 
пада пронизан от вражески куршуми, със стиснат в ръката револвер. – 
Щом Бенковски не проявява героизъм, сила на духа, в дни на изпитание, 
ако не в сражение, на какво дължи мястото, което заема в революционно-
то дело в Панагюрския окръг? Отговор дава самият Захарий Стоянов. 
Бенковски е честна душа, благородно сърце. Никога, като се четат запис-
ките на Стоянова, не остава съмнение в благородните пориви на сърдце-
то му, в чистотата на мисълта му. Той е дълбоко предан на идеята за сво-
бодата. И още по-дълбоко вярва в нейното тържество. Буен, пламенен, 
човек на вдъхновението, той пленява слушателите си, ратниците на дело-
то. При това има дар на словото, умее с речите си да завладява, да въз-
действува, да води. Не бива да се забравя, че и външността му внушава 
доверие – бодростта, здравето, силата и енергията, заедно с пламъка на 
младостта, не могат да не изиграят своята роля. Също така и самонадея-
ността му, вярата в собствените сили. Честолюбието му да бъде пръв, ти-
раническото, велителско държание, волята му да се налага, гордостта му 
на водач, съзнанието, че е избраник на народа – всичко това му отваря 
път до сърцето на сънародниците му, които и без това са обладани от пси-
хоза: въстание за освобождение. Немалко допринася за обаянието, което 
спечелва сред населението в Панагюрския край, неговият външен блясък. 
Воеводското облекло, свитата около него, тържественото влизане в сели-
щата заедно с поп Груя, Божия служител, оказват своето влияние върху 
простите души. Би трябвало да се вземе и друго под внимание. Бенковски 
е необикновено дейна природа. Той обикаля селищата, диктува писма, 
праща разпоредби, не спи по цели нощи, работи безкористно, излага се на 
опасности. Нима такъв човек остава незабелязан от ония, които желаят 
да имат водач? Пък и средата му, било по нагон, било поради схващане, че 
е необходимо единство и послушание, е подготвена да се подчинява. Нито 
Волов или някой от другарите му е бил достатъчно силен да му се проти-
вопостави. Така масата, желаейки успеха на делото и търсейки водача си, 
доброволно оставя съдбата си в ръцете на Бенковски. Всъщност, речем 
ли да си обясним исторически явленията, трябва да стигнем до заключе-
нието на Захарий Стоянова, че Бенковски е създание и жертва на своята 
среда и на своето време. „Бенковски сам по себе си не беше друго нищо, 
освен едно въплъщение или, по-добре, оръдие на тая идея – общо 
стремление на всички българи по онова време. Не той създаде въстание-
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то, но духовете и общото историческо течение създадоха него. Разбира се, 
че и неговата буйна натура е имала решаващ глас в много важни случаи, но 
ако той се беше явил преди две години или по-после в България, той не 
щеше да бъде вече Бенковски, а прост копривщенски караабаджия62“. В 
тия думи на Захарий Стоянова се крие схващането му за ролята и значе-
нието на личността в историята, но също така и грижата му да представи 
в подобаващо осветление историческата отговорност на Бенковски. На-
истина, тъй както е обрисуван от него, Бенковски има множество грешки, 
носи немалко вина за хода на въстанието, но онова, което го прави вели-
чав, то е, че той е носил до края на живота си чистия и светъл идеал за ос-
вобождението на отечеството. Трагедията му е трагедия на всички почти 
крупни и по-малки български хайдути, бунтовници и въстаници. Че той не 
смогва да бъде истински революционер, че той не остава докрай с героич-
ната си стихия, това съвсем не го унищожава като историческа личност.

В свръзка63 с личността на Бенковски стои и въпросът как Захарий 
Стоянов схваща и преценява Априлското въстание. За да може да убеди в 
правотата на своята преценка, Стоянов дава представа за настроението 
на народа в надвечерието, през избухването и след потушаването на въс-
танието. Макар и Старозагорското въстание да не бива посрещнато добре 
от населението, все пак то подготвя духовете за голямото – Панагюрско-
то. Населението следва сега с радост апостолите на свободата. Особено 
младежта е въодушевена за подвиг. Дори и старците – и те не остават, с 
малки изключения, настрана. Леят се куршуми, правят се фишеци, трупа 
се оръжие. „Млъкнете вие, заклети врагове на българския народ, когото 
не преставате да хулите, че той е лишен от патриотическо чувство, че той 
не знае да умира за свобода и цел, че неговият единствен идеал е – парич-
ката!“, казва с възмущение Захарий Стоянов. Навсякъде народът приема с 
въодушевение решението за борбата. За нея той е подготвен не само от 
апостолите, но и от печата, главно емигрантския, от личности като Кара-
велова, Левски и Ботева. Разбира се, в разрасналото се настроение за въ-
оръжената борба, не може и дума да става за някакво критично отноше-
ние към събитията от страна на народа. Захарий Стоянов, който се 
опитва да загатне за психологията на бунта, говори, че лековерието играе 
голяма роля в създаване на революционна мисловност. Той знае, че бла-
горазумието, което е необходимо в много случаи в живота, особено кога-
то се решават съдбините на народа, невинаги може да овладее население 
и водачи. При бунтовническо въодушевение, при ентусиазъм се стига до 
изстъпления, често пъти кървави. Има нещо неизбежно при развитието 
на събитията, особено когато се е създало общо народно движение. Разу-

  62 караабаджия (от тур.) – производител на аба, който използва чужд труд (бел. ред.).
  63 в свръзка (остар.) – във връзка (бел. ред.).
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мът може да бъде полезен, но за голямо съжаление, събитията не всякога 
го слушат. Поражението на въстанието не изменя общото състояние на 
духовете. Вярно, водачите бягат и се пръскат из планините, гдето, при 
недостатъчно пробудено народностно и гражданско съзнание, се срещат 
издайници и предатели, има и из градовете люде, които си завръщат гла-
вите при вида на подкарания в окови бунтовник или пък проклинат и се 
вайкат за сполетялото ги злощастие, но изключенията не представят бъл-
гарския народ в униние и отчаяние след гибелния край на въстанието. В 
затвора бунтовниците, участвувалите във въстанието селяни, въпреки 
изтезания и страдания, не отстъпват в душата си от идеята за свободата, 
не се отказват от рода и родината си. Забегналите по планините жени, 
старци и деца, въпреки непоносимото страдание, остават с български 
дух. Вярно е, Захарий Стоянов не е имал възможност да види картини на 
поражението, за да ги опише в съчинението си. Но това, което разказва, 
не като очевидец или участник, за борбата на народа в Перущица, Браци-
гово и Батак, говори за юначния дух на българина в трагични и кървави 
изпитания. Стоянов отдава дан на почит към бедния народ и към неговата 
напредничава интелигенция. Чорбаджиите са охулени от него по караве-
ловски, особено ония в Букурещ, които са чужди на едно демократично 
движение, каквото е това през пролетта на 1876 година. С възмущение 
отхвърля той твърдението на някои зломислени и непосветени люде, че 
Априлското въстание е било подсторено от чужбина, от разни комитети, 
добродетелни или славянофилски. Свободата на българския народ е из-
градена с българска кръв, с български кости. „Днешната наша свобода“, 
казва с право Захарий Стоянов, „има безбройно число мъченици и герои 
българи, наши братя, които са оставили костите си из далечните азиатски 
затвори, умрели са от бой и мъки по пътищата в тежки синджири, преда-
ли са душа по бесилките, изложени на поругания и осквернения, посягали 
са сами на живота си, брат брата е убивал, баща чедото си, и обратно“. Не 
е вярно, че българският народ, мирен и трудолюбив, предаден в труд над 
земята, не е бил в състояние да се бунтува, че няколко несмислени младе-
жи го тикнали насила в кървавата борба. За Стоянова въстанието е само 
народно дело, изнесено не от гладни и отчаяни роби, а от състоятелни, 
дори и заможни българи, които не могат вече да понасят едно положение 
на безправие и безчовечност. Може би и за това той избягва да рисува, 
когато иска да хвърли светлина върху причините на въстанието, сцени и 
картини из робския живот на народа. Право, той загатва за теглила, свое-
волия, свирепства. Но не са те, които са тикнали народа към оръжието. 
Това е онова настроение на свободолюбие, на независимост, на оная мис-
тична вяра, че е дошел вече краят на робството, това е най-после оная 
идея, която е била насаждана от години, от десетилетия наред в съзнание-
то на народа. Не бива обаче да се отрича и стопанският момент в положе-
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нието на българския народ е съдействувал значително, ако не някъде и 
изключително за създаване на революционното настроение сред селски-
те и градските маси. Занимливо е да се отбележи, че Стоянов изтъква 
следните причини за избухването на въстанието: тиранското правител-
ство на султана, станало в последно време нетърпимо; руско-турските 
войни до 1854 г., защото са събуждали само фанатизма на турците и 
вдъхвали смелост у българите; въстанията на съседните нам народи, кои-
то са омаломощавали тиранина и са будили вяра в собствените сили на 
българския народ; църковната борба, завършваща с успех и породила вя-
рата, че така може да се свърши и с политическата; българската литерату-
ра, заедно с повременния64 печат; четнишкото движение, като се почне с 
Раковски, Филип Тотя и Панайот Хитова, и българската интелигенция, 
която турското правителство не нареди на държавна трапеза и по такъв 
начин не можа да я отурчи, да я приобщи към властта, да я направи нрав-
ствено недъгава, неспособна за подвиг и жертва. Като говори за интели-
генцията, Стоянов съвсем не подценява значението и на простолюдието 
във въстанието. Неведнъж той се възмущава срещу учените люде и сла-
вослови простите и неукитe, че тe именно могат да жертвуват удобствата 
си, да се въодушевят от благородната идея, да жертвуват живота си. Тък-
мо проститe хора приемаха движението, почнало от 1872 г., от самоубий-
ството на Ангел Кънчева, и завършило с Перущица и Батак. Като зacяга 
причинитe за поражението, за неуспexa на въстанието, Стоянов посочва 
между това и недостатъчната подготовка, слабото въоръжение, паднали-
ят без време сняг по Стара планина, бездействието на останалитe три ре-
волюционни окръга с техните средища – Вратца65, Търново и Сливен. Ако 
въстанието в съседнитe на България страни е успявало, това се дължи на 
благоприятнитe за тях времена, на чуждата помощ, на доброто въоръже-
ние. Захарий Стоянов се противопоставя решително на „просвещенците“, 
които изчаквали събитията и не искали да изнасилват действителността. 
И други народи, които се радват на свобода, са имали бунтовници като 
Левски и Бенковски, „които са си въобразявали, че с едно махване ще мо-
гат да съкрушат тиранина“. Той подчертава, че не всичко в историята се 
върши от мъдрите глави. Наполеон „не влезе ли във Франция да превземе 
царство с 30–40 души пияни вагабонти66?“. Кромвел не е ли „казал велика-
та истина, че в големите преврати най-далече отивали ония, които не са 
знаели накъде ще вървят от най-напред“. В революцията има рискове, но 
в нея печели смелият, който е готов да се жертвува. Ако речем да съдим 
въстанието по резултатите, вярно е, мисли Стоянов, можем да поставим 

  64 повременен (от рус.) – периодически (бел. ред.).
  65 Вратца – старото име на град Враца (бел. ред.).
  66 вагабонт (от итал.) – мошеник, измамник (бел. ред).
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нерадостни заключения. Има обаче едно обстоятелство, което го оправ-
дава и дава възможност да се схване истинската му стойност. „Онова, 
което може да се каже, е че турското правителство след Цариградската 
конференция, ако не беше се увлякло във война от Русия, щеше да бъде 
принудено да вземе мерки за подобрение съдбата на раята… Но щеше ли 
българският народ да се задоволи и да остане мирен, след като имаше той 
вече отпреди си Батак, Перущица, Еледжик и други още паметници?“ 
Явно е, Стоянов не мисли, че Европа се е смилила над българските стра-
дания, че не бунтовниците, а майките и старците, жените и децата със 
своите сълзи, както изтъква К. Величков, са извоювали свободата на Бъл-
гария. Напротив, Априлското въстание не донася обезверяване в собст-
вените сили на народа, то подига духа му за нова борба, която не можеше 
да не доведе до освобождение. Смисълът на въстанието е именно тук: то 
даваше обезпечение, че българският народ ще продължи борбата и ще 
извоюва сам свободата си. При така определеното историческо значение 
на Априлското въстание излишно е, според Захарий Стоянова, да обви-
няваме неговите създатели. Обаче от изложението на събитията, което 
той прави в своите записки, никъде не личи мъдър организационен план, 
промислено ръководство, най-обикновена подготовка. На какво са раз-
читали двигателите на въстанието, когато и в самото Панагюрище, сре-
дище на бунтовническия щаб, не е имало нито облекло, нито оръжие? Как 
се побеждава една империя без оръжие, с черешови топчета? И как денят, 
в който трябва да се почне борбата, се оставя да бъде определен от проста 
случайност? Чудно ли е тогава, че още на другия ден след обявяването на 
въстанието се почва злощастното поражение? И защо за Панагюрище 
борбата трае само няколко деня? Или защо не се е потърсила връзка с 
другите революционни окръзи? Такива въпроси се налагат неволно. И 
отговорът, който би се дал, определя историческите отговорности на во-
дачите. Масата не е била добре организирана, бунтовното настроение не 
е добре използувано, борбата не обхваща по-големи области от българ-
ската земя. При това от спомените на Стоянова не се вижда, че двигатели-
те са промисляли политически, че те бързат да обявяват въстанието, за-
щото долавят сгоден исторически момент. Съгласни сме обаче със 
Стоянова, че Априлското въстание е белег на една славна и героична епо-
ха от историята на българския народ. Епоха на въодушевение, на чисто и 
безкористно родолюбие, на напрежение и борба, стигаща до самопожер-
твувателност. И тъкмо затова Захарий Стоянов я слага на „първо място“ 
в страниците на българската история от търновския громол67 насам. Въз-
славяйки така българските въстания, по-общо българската национална 
революция, той забравя, че тя е подготвена от друго време – епохата на 

  67 громол (книж. прен.) – разгром (бел. ред.).
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Възраждането, на която също така историята на българския народ трябва 
да отреди челно място. Защото тогава цял един народ се пробужда, осъз-
нава, създава. Ако тоя народ не беше се създал, едва ли би се стигнало до 
бунтове и въстания. Култът на революционерите, който насажда с толко-
ва любов Стоянов, не бива да поставя в сянка просветителите, които 
също така са бунтовници, защото направиха духовен преврат, въстанаха 
срещу един непоносим ред. Заедно със Стоянова ние се прекланяме пред 
героите и мъчениците на българското освобождение.

Захарий Стоянов въздействува силно върху сърцето и въображението 
на читателя. Защото той е човек на увлечението и на чувството. Той не е 
толкова историк на едно събитие, колкото е жив, темпераментен мемоа-
рист. Нещо повече, той е и белетрист, без да има притезание68 за такъв. 
Затова записките му притежават и литературни качества, които не могат 
да бъдат отминати. Той се проявява като превъзходен разказвач. Така мо-
жем да си обясним и очарованието на спомените му. Сам Стоянов изпо-
вядва, че от него не може да се изисква спокойно, хладнокръвно изложе-
ние. Не само защото, като участник в излаганите случки и събития, не 
може да сподави напълно своите чувства и настроения. На места той пре-
увеличава, желаейки да изтъкне, да посочи, да привлече вниманието, да 
изрази някоя своя преценка. Другаде той използува споменния материал 
за свободно художествено пресъздаване. Тъкмо намесата на Стоянова в 
изложението подвежда мнозина да подценяват фактичната страна на за-
писките, която всъщност мъчно може да бъде подложена на съмнение. 
Качествата на разказвача, който в подробностите прибягва до образи и 
обрати невинаги съгласувани с трезво отношение към нещата и явления-
та, сподавят чувството на безпечност в пълната достоверност на изложе-
нието. Понякога поетическата измислица, безкористна впрочем, се спли-
та с истината, която невинаги се възприема в нейната чистота от 
скептичния разум. А всъщност – цялата книга на Захарий Стоянова е от-
ражение на самата истина, на оная истина, която се нарича Априлско въс-
тание. В що собствено се състои белетристичното в записките на Стояно-
ва? Преди всичко в тях долавяме една действена нишка. Тая нишка, 
наистина, е подсказана от самия ход на събитията. И все пак тя умело 
бива поддържана от автора. Ние следим живота на Стоянова, искаме да 
знаем как се увлича той във въстанието, какво става с него, с другарите 
му, знайни и незнайни. Занимава ни участта на един безимен и невидим 
герой, българския народ. Затова не описанието, не разсъждението, а по-
вествуването съставя съществената ядка на изложението. Сам Стоянов 
обича да разказва, да излага във временен порядък, събитията, в разказ-
ването е цялата негова стихия. Той притежава несъмнен дар да фабулира 

  68 притезание (остар. книж.) – претенция (бел. ред.).
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смислено и мъдро, по определен план, с ясно поставена задача. При това 
той умее да поддържа интерес към разказваното, бавно и постепенно да 
разбулва интригата, да не казва всичко изведнъж. Той не разказва сухо, 
фактично, безжизнено. Напротив, тонът на изложението у него е неспо-
коен, нервен, напрегнат. Зад тоя тон се таи страстна, емоционална приро-
да. На места тая природа се издава пряко в лирически отклонения, в жив 
подвижен израз. Или в пряка намеса на автора в изложението. Когато 
Стоянов говори за провалата на въстанието в Панагюрище, за потегляне-
то на Бенковски в Балкана, той прекъсва изложението и дава израз на 
своето вълнение: „Сбогом, окървавена Тракия“! Прощавайте, средногор-
ски долини и върхове! Сбогом, многострадални Батак, Брацигово, свеще-
на Перущица, със своя божествен храм „Св. Архангел“ и други още пору-
гани светилища! Поклон отдалеч на вашето пепелище. Лека пръст и вам, 
смели герои и другари: Кочо Чистеменски, Спас Гинев, Рад Клисарят, 
Стоян Пъков, Щърбанов и стотина още мъченици, паднали за българска-
та свобода! Преди неделя-две, когато ние се целувахме и стягахме пушки 
и ножове, съвсем друго мислехме, но не забравяхме да турим на пръв 
план и смъртта. Поклон! Сбогом и ти, окървавена Марице, сбогом, всич-
ко легнало за право и свобода…“. Като разказва за настигналата го буря в 
Стара планина, Стоянов поставя пауза, отклонява се от посоката на ми-
сълта си и отправя читателя на друга страна: „Где е железният Бенковски, 
где са безбожните невярващи хлапетии, които тълкуват, че природата не 
е страшна, че тя върви по определения свой път?“ След като поема отново 
нишката на разказа, той пак се намиса и дава своето осветление: „Право 
казват учените, че величието на природните явления карало човечество-
то да пада на колене“. Като говори за въстанието в Батак, за причините на 
нещастния му край, Стоянов бърза да добави: „Що ни трябва да ходим 
по-далеч. Да поставим въпроса така: от хора трудолюбиви българи, хора 
работници, притежатели на различни имущества, които през целия си 
живот не са лягали ни един път с празен стомах; най-после от хора жене-
ни, с тежки семейства, може ли да стане отчаян бунтовник в пълния сми-
съл на тая дума?“. С тия чести отклонения и намисания Стоянов постига 
живост, разнообразие в разказа. Но той не се задоволява само с тоя пох-
ват. Като добър разказвач, много често прибягва и към живо драматично 
изображение. Когато дава описание на различни произшествия, той ос-
тавя лицата сами да се представят пред читателя, използувайки вещо ди-
алога за непосредна характеристика. Бихме отишли твърде далеч, ако ре-
чем да посочим всички изобразени от него сцени. Стига да си спомним за 
някои от тях, за да добием представа за неговото изобразително изкус-
тво. Например в Русе, когато се разговаря със застаналия на един прозо-
рец ага за Букурещ, сетне сцената в кафенето, в общината. Или срещата 
му с дяда Никола в с. Хаине, с баба Герговица в с. Кортен. В Пловдив, в 
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килера на Коча Чистеменски, когато подслушва разговора на жените за 
предстоящите събития. Или сцените в събранията, които той устройва в 
рупчанските села, в Дядово, Бойково, Яворово, в къщата на поп Стояна в 
Дермен дере, в пловдивския хан, когато излъгва, че е от с. Бойково. 
По-нататък: в манастира „Св. Никола“ – отец Кирил иска да закълне един 
разпален младеж, отец Софроний подлага на разпит Стоянова, събрание-
то на кандидатите за свещеници. Ето и първата среща на Стоянова с Бен-
ковски, драматичните сцени на Оборище, обявяването на въстанието в 
Панагюрище, тържествените посрещания на Бенковски и неговата чета в 
съседните на Панагюрище села, картините на разгрома, на разрушенията, 
на страданията – в Панагюрище, Перущица, Батак. Или предателството 
на бай Въля. Или пък разпитите и побоищата в затворите, разкарванията 
от град на град... Толкова много сцени, живи, изразителни, занимливи, 
прекрасни образци на разказно умение. Така еднообразието е избегнато, 
интересът към събитията е повишен, художественото въздействие върху 
читателя е обезпечено. Чрез диалога Стоянов изяснява някои положе-
ния, дава образ на настроенията, характеризира някои лица, внася дра-
матизъм в епическото изложение. Той е майстор на описанията. Когато 
описва обстановка, природа, лица, душевни състояния, той винаги влага 
чувство, преценка, личното свое отношение. Така в описанията долавяме 
отражения на неговата личност. При това те винаги са пълни с движение. 
Глаголът в постройката на изреченията е на преден план. Ето едно от ха-
рактерните негови описания: „Стаята, в която живеят тия нещастни кал-
фи и чираци, се мете и чисти на неделята един път, именно в събота вечер. 
Боклукът от дребни алени парцалчета и всевъзможни други нечистотии 
се трупа зад вратата – да го прескачаш с кривак. Горенето на миризливите 
лоени свещи, които са в общо употребление между абаджиите, и честото 
им секнене69 с ножиците пълнят и така омирисаната одая с отвратителна 
миризма. Космите, които се образуват от рязането на абата, хвърчат като 
сняг из стаята. Но иди се опитай да отвориш вратата поне за една минут-
ка. Заблуденият калфа начаса ще ти извика: „На бащината ти къща няма-
ше ли врата“. Описанието у Стоянова не се изгражда само върху основата 
на зрителни впечатления. Освен това, то се свръзва здраво към разказа, 
често пъти неусетно минава към повествуване. За това свидетелствува 
например описанието на тържественото посрещане на Бенковски и чета-
та му в с. Мечка, описанието на пожара в с. Смолско, Дереорман, Палан-
ка, Славовица и пр. Стоянов не е естет, не отделя особено внимание на 
природата, но описанията му на Балкана, макар доста рядко и да се сре-
щат и да са извънредно къси, притежават сила на художествено внуше-

  69 секване (рядко) – подрязване (бел. ред.).
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ние. За показ70, ето едно описание на природата: „Балканската растителна 
природа бе предала на всичко своето величие. Папратът ни хващаше до 
пояс; белите и прави букове, да си вдигнеш главата, за да им измериш ви-
сочината с очи, непременно трябваше да ти падне калпакът; по-нататък 
допотопният дънер се прострял на земята от бурята. С падането си той 
изпотрошил, где що му попаднало; корените му на дебелина колкото една 
желязна соба, се изтръгнали от земята и заграбили пръстта, на големина 
колкото едно здание, заедно с тежки камъни и други по-малки дръвченца, 
които така също пострадали покрай страшния гигант“. Не е излишно да 
припомним и описанието на сбора в Панагюрище, в местността „Св. Пет-
ка“, толкова живо и така ценно, предавайки характерни черти на българ-
ския бит изобщо. При описанието на лицата Захарий Стоянов изтъква не 
само своето проникливо наблюдение, но и своята способност да улавя 
физиономичното. Няколко сполучливи сравнения или противопоставя-
ния, малко епитети и наречия са достатъчни за него, за да изрази своето 
отношение, чувството си на симпатия, на благоразположение, на сниз-
хождение или на съчувствие. Ето как описва облеклото на котленските 
овчари: „Най-идеалната и гиздава носия на котленските овчари са белите 
като сняг навуща71, които дохождат под коленете, завити с черни козиня-
ви72 върви или повивки; пискюлията чанта или улия73, от ярешка кожа, с 
писан кокал на устата и с разни други накити, като орлов нокът, маниста 
(синци), рачешки очи и пр., и медният кавал, описан с калай и турен в ко-
жен калъф, така също пюскюлия. Улията се носи преметната през рамо, от 
лявата страна, заедно с кавала, който се окачва на нея изотзад; някои го 
турят на силяхлъка74 си или пък запасан, както турцитe запасват своята 
паласка“… Подробностите в описанията загатват за един свеж реализъм, 
който на места добива особена сила на изразителност. Това важи и за 
външната характеристика на лицата, за които става дума в Записките: 
„Той се казваше Кондю Делидимоолу, мъж на четиридесет години, къс, 
дебел като румено батлаче, с голяма глава, лице широко като пълна месе-
чина, очи светли като разпалени въглени и дълги червеникави мустаци с 
увиснали краища, които приличаха на буква с… Късите му дебели ръце 
приличаха на мечешки панчи, а двата му големи пръста – като на жаба 
костенурка главата…“. Или образът на поп Груя в особен психологически 
момент, когато Бенковски пристига със свитата си на Оборище: „Както 
виждате, случаят бе твърде сгоден за свещеник Груя, за да продаде един 

  70 показ (остар.) – пример (бел. ред.).
  71  навуща (част от мъжката народна носия) – правоъгълно парче плат, което се навива 

над цървулите от глезена нагоре (бел. ред.).
  72 козиняв – направен от кожа (бел. ред.).
  73 улия, вулия – кожена чанта за храна (бел. ред.).
  74 силяхлък (от тур.) – кожен пояс с прегради за нож, пищов и др. (бел. ред.).
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чалъм, а особено като знаеше, че измежду депутатите имаше мнозина не-
гови събратя свещеници. Бързо извади той патрахила си, натъкми своите 
жълтоглави пищови, извади си косата навън, която разпустна по плещите 
си, изтегли сабята си навън и с кръст в едната ръка смахмузи коня си към 
Оборище, гдето чакаха около стотина развълнувани сърца“. Захарий 
Стоянов постига живост и занимливост в изложението със своята пряка 
намеса в него: дава направо преценки за неща и събития, изказва своята 
обич или ненавист към личности и идеи, съпоставя миналото със сегаш-
ното, обръща се често към читателя. Няколко примера в помощ на тая 
установка75 са достатъчни. Като говори за подготовката на Априлското 
въстание, Стоянов отбелязва: „Всичко младо и честно, всичко живо и не-
заразено от турското кално блато, поздравляваше от сърдце и душа бор-
ците за свобода…“. Или: „Да, във въстанията няма благоразумие. Способ-
ността да се различава доброто от злото и полезното от неполезното, 
разумното от неразумното, може да си има място само при най-пълно 
спокойствие на духовете. Като говори за облеклото на котленските овча-
ри, казва: „Ех, тия улии (т. е. вулгии), бели навуща и черни върви, на колко 
невинни сиромаси са изели главите!“ Четата на Бенковски хваща в Балка-
на един българин „Той се опита да бяга, когато го повикахме, но стражата 
излезе насреща му и го хвана. Бедният. Дълго време не можа да прогово-
ри“… Описвайки тържеството на Оборище, Стоянов заключава: „Дружи-
ната запя бунтовен марш и последва поп Груя, който стъпи най-напред в 
Оборище, с кръста в ръка… Блажени минути!...“. Или съчувствието на 
Стоянова към писаря Белопитов, който иска да се самоубие, защото в 
деня на въстанието останал без оръжие: „Той продаваше мило и драго, 
задължаваше се да робува, само да се намери някой майчин и бащин, кой-
то да го въоръжи. Бедният момък! Неговите сълзи не бяха крокодилски, 
не плачеше той от фарисейско лицемерие…“. Обръщенията му към чита-
телите внасят интимност, сърдечност, топлота в изложението: „Но стига 
вече толкова; доволно за приготовлението. Наближава време да препукат 
пушките, да зазвънят камбаните, да се развият байраците, та затова тряб-
ва да свърша… Прощавайте!...“. Или: „Да ви припомня още едно обстоя-
телство… Помните, че когато доближихме вече до мостчето… А знаете 
ли, каква цел е гонил хитрият старец с това спиране?... Както видите, мно-
го причини имаше, които трябваше да ни отворят очите…“. Или: „А где 
беше бай Иван, когото видяхме минала вечер как горещо се отзовава за 
въстанието. Как ли трепереше в тая минута неговото юнашко сърдце, 
гладно за шумата? – може да попита някой от читателите от любопит-
ство. Почакайте малко и ще видите, отговаряме ние“. Когато му предстои 
да разказва за теглилата си по Стара планина, Стоянов не забравя своитe 

  75 установка (от рус.) – основно положение, постановка (бел. ред.).
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читатели и слушатели: „Ние ще разкажем и едното, и другото, ще ви за-
познаем още с живота на комитите, ще присътствувате при последните 
минути от живота на оногова, който искаше да бъде цар… Обещавам, че 
ще бъда кратък…“. Или: „Сега нека читателите се задоволят и с моите 
скромни сведения. На много места, изтъквайки отношението си към 
неща и лица, Стоянов проявява тънка духовитост, чувство за хумор и ху-
мористично изображение. Така разказът му става по-свеж, оразнообра-
зен76 по тон. На места, за да свърже някои части, след като се е отклонил, 
той прибягва към чисто белетристичен похват: дава вид на читателя, че 
има сам съзнание за направеното отклонение, опомва се и възвръща вни-
манието върху изоставената тема: „Но да оставим историческото Обори-
ще, което си е все Оборище… Нека продължим своя разказ за ония съби-
тия и лица, които вече не съществуват…“. Или: „Но да продължим своя 
разказ, от който се отвлякохме твърде надалеч“. Отново: „Но да продъл-
жим своя разказ; нека пак учените решават тоя въпрос“. Трябва да се от-
бележи и друг похват на Стоянова. Той прекъсва изложението си върху 
събитието, за да запознае читателя с едно или друго лице, участвуващо в 
тях. Често прибягва към по-обширна и пълна характеристика на виден 
или ценен деятел на бунта и революцията. Постига по такъв начин тема-
тично разнообразие, вниманието се насочва не само към произшествено-
то, но и към личното, психологичното, типичното. Или пък, когато се 
предава на размисъл и дава свободен ход на своите разсъждения. Той оба-
че знае, че се отклонява и затова моли извинение от читателя: „Ако ние се 
отвлякохме от предмета си, това направихме с единствената цел да дадем 
по-пълна картина на онова велико общонародно въодушевение за незави-
симост…“.

Похватността в изложението, проявена от Захарий Стоянова с непосред-
ствена сила, се допълня от умението му за израз. Вече в подбора на думи-
те, в тяхното съчетание се долавя неговата непринудена, естествена реч. 
Оставате с впечатление, че той пише тъй, както и говори, между устен и 
писмен израз у него няма разлика. Значи литературността е сподавена от 
непосредствеността. Зад неговия език и стил се долавя умният събесед-
ник, който разказва просто, но живо, безискуствено, но във висша степен 
занимливо. Фразата му не всякога е изискана граматично, но винаги има 
силата на логическо въздействие и художествено внушение. Тя издава 
творческа, темпераментна, пълна с духовна мощ личност, която бързо 
възприема, сочно и свежо възпроизвежда, добре вижда и още по-добре 
предава.

В речта си Стоянов издава своя произход, образованието и възпита-
нието си, средата, в която се е движил, цялата своя мисловност. Излязъл 

  76 оразнообразен (рядко) – разнообразен (бел. ред.).
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от пазвите на народа, движил се и работил сред него, той отлично изпол-
зува живата му реч. Неслучайно в езика му се срещат множество „турци-
зми“, като например: келепир77, гириз78, берберин79, себап80, ахмаклък81, зе-
хир82, бешлик83, нофузлия84, пранга85, мезелици86, атове87 и пр. Множество 
от турските думи, употребени от Стоянова, днес вече не влизат в словно-
то съкровище на българския език. Но чрез тях речта му придобива особен 
колорит: тя отпраща към време и към среда преди Освобождението, ко-
гато се развиват събитията, за които се разказва. Същото може да се каже 
и за русизмите, по-рядко употребявани от него впрочем. Те говорят за 
времето, когато руските войски са в страната и руското влияние засяга 
всички области на нашия живот. Само че понякога те служат за нарочна 
стилна украса. Думи като маладец88, всадници89 и пр., някога живи в обик-
новената реч, издават не само начетеността на Стоянова в руската кни-
жнина, но и неговия личен вкус, склонността му да подчертава себе си в 
своя израз. Срещаме и чуждици, взети от някои западни европейски на-
роди. Трябва обаче да се отбележи, че той запазва чистотата на родната си 
реч, която владее, както най-добрите български писатели. Той не желае 
да оглажда своя израз, да го прави книжовен. А всъщност неговият език е 
жив, изразителен, достоен за българската книжнина. Този език е учен от 
народа. Затова той твърде уместно употребява пословици и поговорки, 
народни обрати, които придават на речта му живост, колоритност и све-
жест. Например: „Всички знаеха, че неговият косъм не е чист; на Стефана 
била изхвъркнала вече едната чивия90; иди след това и не се пука от любо-
питство; до това време се крепеше криво-ляво; хора от еснафска91 ръка; те 
ни съблякоха и ризите от гърба; много призвани, малко избрани; чуха се 
отговорите на продадените за зелен хайвер турци; защо бързаш като теле 
пред майка си; работата на тоя човек не е чиста; все те отгоре, като масло 
над водата; и тук комисарите удариха о камък; много събрани, малко из-
брани; момчетата си взели очите, кой накъде види; ще кажат, че Божа ро-

  77 келепир (от тур.) – изгода, лесна печалба (бел. ред.).
  78 гириз, кириз (от тур.) – гледане (бе. ред.).
  79 берберин (остар.) – бръснар (бел. ред.).
  80 себап (от тур.) – добро дело (бел. ред.).
  81 ахмалък (от тур. ахмак) – глупак (бел. ред.).
  82 зехир (от тур.) – отрова (бел. ред.).
  83 бешлик (от тур.) – петак (бел. ред.).
  84 нофузлия (от тур.) – авторитетен, влиятелен човек (бел. ред.).
  85 пранга (от тур.) – окова (бел. ред.).
  86 мезелик (от тур.) – мезе (бел. ред.).
  87 ат (от тур.) – жребец (бел. ред.).
  88 младец (остар. книж.) – млад мъж (бел. ред.).
  89 всадник (от рус.) – конник, ездач (бел. ред.).
  90 изхвръква ми чивията (разг.) – обезумявам, побърквам се (бел. ред.).
  91 еснаф (от тур.) – занаятчийско съсловие (бел. ред.).
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сица падала на лицето им; аз сбърках конците; работата няма да върви все 
така, като по мед и масло“ и пр. Стоянов умело употребява обикнат наро-
ден похват за пластичен израз: „Дъжд, град, но ние трябваше да вървим; 
правих-струвах, констатирах нужния за мене факт; вих-трих, нямаше що 
да се прави; свършил-несвършил още Бенковски своята реч; ситна-дреб-
на лапавица“ и др. Някъде той прибягва до изразни форми, които наподо-
бяват съответните народни: „Горната ръка хора захванаха да капят един 
по един в училището; а сълзите се спущаха по загореното му лице като 
капчук; прецеждаха пътниците през ключова дупка“. Чрез подходящи из-
рази той често характеризира лица от народа: „Че аз ще си поотида бай 
Георги, а утре пак ще ви заобиколя“. Или: „Ти учението чувал ли си го поне 
през плет, бай Драгане?“ „Гледай си рахата92, попе…“. Понякога Захарий 
Стоянов, щом се предаде на разсъждения, си служи със заучени фрази 
или общи сентенции: „Не е лъжа, гдето се е рекло, че човек претръпва 
пред най-големите ужаси, а после вече, когато се орахати93, само от едно 
въображение за миналото тръпки го побиват и почва да се чуди как не е 
умрял едно време от страх“. Като говори за предатели, които полудели, 
той завършва: „Такъв е краят на шпионите; не само на ония, които са 
шпионствували при турците, но изобщо на всичките“. Или: „Злочестият 
човек не може нийде да се скрие от преследването на горчивата съдба“. 
Ученик и почитател на Каравелова, той си служи понякога с изрази и об-
рати, които имат своя извор от неговия стил: „По-напред в Копривщица 
били се събрали няколко мрачни бухали; турското правителство изпоза-
твори и ония благоразумни крави, които се побояха да излязат; мислеха 
изключително за своите собствени черва; както искат да кажат някои бо-
гати гюбрета94; обичаше да посръбва и от червен Петка, и от бела Рада“ и 
пр. Захарий Стоянов напълно успешно използува думата като градиво за 
израз. В своето езиково строителство той постига напълно лична, харак-
терна реч. Подвижната му мисъл, живият му дух, неспокойният му нрав 
се чувствуват в пълна с енергия фраза. Неслучайно той употребява често 
глагола. Например: „Разтакаха се из улиците на селото, почнаха да не се 
покоряват, псуваха, каеха се, сърдеха се, че няма гостоприемство, захвана 
да им домъчнява за селата, храната и добитъка, с една реч – ставаше оно-
ва, което беше естествено и което трябваше да стане“. Чрез епитетите и 
художествените наречия той определя отношението си към предмети и 
действия. А той е един от ония писатели, които имат чувство за нещата, 
които могат да преценяват деянията. Чрез изтъкнатите средства за израз 
той постига колоритност и пластика или пък емоционалност и движение. 

  92 рахат (от тур.) – спокойствие (бел. ред.).
  93 орахатя се (от тур. рахат) – успокоя се (бел. ред.).
  94 гюбре (от тур. остар. диал.) – боклук (бел. ред.).
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Някои от епитетите му са доста свежи, изненадващи: „Аленобузести яго-
ди; немилостивата Стара планина; човекообразни зверове; голи камъни“. 
Същото може да се каже и за рядко употребяваните наречия: „кучетата 
бухтеха отчаяно“. Емоционален тон на израза, отношение към нещата 
Стоянов постига и чрез честата и уместна служба на умалителните имена: 
„Мадам Мария не ме забравяше. Било яйчице, било винце или чай, тя ско-
ласваше да ми подаде; калугерът не дал на слугата… ако не друга дрешка, 
поне една ризица; стъкнахме си огнец, понеже гъстата мъгла ни гаранти-
раше от башибозушко око, но помага ли огнецът; намерихме и малко бра-
шънце; домиля ми животецът; да похапна, що дал Господ, топла куку-
рузова пита, солчица и пиперец; да погледам на светливите звецици; по 
една паничка мляко…“ Тия умалителни имена подсказват за добротата на 
едно сърдце, за добродушното настроение на момента, за склонността 
към лек, безобиден хумор. Пластичността в израза си Стоянов дължи на 
сравнението и противопоставянето, доста обикнати от него стилистични 
форми. Намерени без усилие и напрежение, те са пълни със свежест и 
сочност. Въображението му намира бързо сходствата и несъответствия-
та, речта му е пълна с образи, присъщи на лично виждане, живи, необик-
новени, завладяващи. В сравнението се долавя най-добре способността 
на Стоянова да мисли поетически. Няколко примера могат да дадат пред-
става за неговата образна реч: „Напукана като церова кора кожа; ръцете 
му приличаха на мечешки панчи, а двата му големи пръста – като на жаба 
костенурка главата; кръвта рукна начаса и едната ми вежда увисна като 
конска устна; обущата, които Стоян ми донесе след малко, приличаха по-
вечето на суха пастърма, отколкото на калеври95; докато влезем в града, 
гьонът на единия Икономов пантоф се отпра съвсем, а на моите носовете 
зяпнаха като уста на ахтопод96; кундурите97 му скърцаха като вятърничава 
воденица; манастирските паткани (плъхове) му били изгризали ушите 
като пастърма; от треперене зъбите на момчетата тракаха като кречета-
лото на воденица; неговите думи падаха като сол върху рана; Орчо се на-
дува като мях и мучи като говедо…“ Реализъмът в своите сравнения Стоя-
нов често пъти облагородява. Нежните поетически образи не са му чужди: 
„Заспалото сърце на българина трептело като есенен лист; Бенковски ви-
сеше отгоре им като орел; хитрият кос – черна птица – свиреше като хай-
дутин татък нейде из тъмното усое; само тук-там се виждаха бели чалми, 
като лебеди, които отстъпваха твърде сърдчено…“. Често образът преми-
нава в цяла картина: „А грациозното тяло, безчувствено и окървавено, се 
претъркули на земята като клас, прерязан от жетварския сърп: практич-

  95 калеври (от тур.) – плитки кожени обувки (бел. ред.).
  96 ахтопод – октопод (бел. ред.).
  97 кондури – обувки (бел. ред.).
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ният бай Стоян се спря сред улицата; той ни прибра наоколо си като пи-
лета и строго ни заповяда да мълчим; харманлийската станция е кацнала 
на голото поле, като орел долу под селото, а наоколо ѝ равно и гладко да 
гониш бълхи, както се изразяват нашите селяни. Ние ги подкарахме с че-
тата като говеда, да ги имаме под надзор“. Способността на Стоянова за 
пластически израз личи и в описанията: „Когато излязохме накрай село-
то, месецът надникна през средногорските ниски върхове и разкошното 
легло на р. Тунджа, която се извиваше като змия по Казанлъшкото текне, 
лъсна напреде ни… В това време именно, когато да излезем навън, загър-
мя като в рог и дъждът, размесен със ситна-дребна лапавица, рукна да 
вали като из ръкав… Пазителите на тишината или по-добре – представи-
телите на султановата власт, се обтягаха преспокойно пред конака, легна-
ли на припек по гърбовете си върху канапетата, с вирнати нагоре крака“. 
Понякога сравнението е съпроводено с хипербола: „Едри сълзи като дъжд 
потекоха от очите на всинца ни; черна като катран змия; две сополиви 
овчарчета, които приличаха на орангутан; мнозина селяни, които също 
така бягаха един през други, като от чума; ножът на Османа висеше над 
главата ми като змия“. Стоянов обича да си служи с хиперболата, когато 
предава момент, пълен с тревога и напрежение. Или пък когато иска да 
изтъкне, да подчертае нещо. Например: „От нашето не твърде прилично 
влизане, от което се полюля цялата къща чак до основата си, всички до-
машни на дяда Никола се събудиха и разтревожиха… И тоя последният 
беше принуден да отвори своите големи порти, през които свободно мо-
жеше да мине Хиршовата железница… И заигра тогава кръвта, сърце 
трепти, иска да изхвъркне, мозъкът се пука, а следствия никакви… Но 
това ми бе доволно да изрева като заклан“. Антитезата у Стоянова е доста 
разнообразна. Вчера и днес, идеали и действителност, великодушие и 
дребнавост, добро и зло, светлина и мрак, герои и нищожества, родолю-
бци и предатели – това са обикновените форми на неговите противопос-
тавяния. Обаче в тях не се таи зърното на някакъв трагически конфликт. 
Например: „Кой е държал в едната си ръка кръст, а в другата – нож; за 
които нощта е ден, а денят нощ“. Стоянов освежава често своята реч с 
иронията. Той има чувство за хумора и хумористичното. Иронията му е 
лека, безобидна, рядко преминава в сарказъм. Дори често дава изображе-
ние на комичното. Да посочим само някои места от Записките му: „Той 
беше възхитен от нашето присъствие, възхищаваше се дядо поп, възхи-
щаваха се и другите селяни, но докато работата се въртеше само в чести-
тяване и поздравления… Братското съчувствие и святото дело в Стара 
Загора бяха нанесли последен удар на скромната ми кесийка, щото не бе 
останало и за насъщния… Но троянчани са дълбоки дипломати и фило-
софствуващи братя… Докато не видим в манастира поне пет души войво-
ди от Влашко с ястъкли мустаци, не се побутваме от мястото си – казали 
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тия велики мъже на Волова, когато той им предложил да въстанат… Про-
чутите влашки вълци, които крачели по леда без паспорти… Стомашната 
революция вземаше по-големи размери… Черното стъкълце, напълнено 
с бистра жидкост, било подадено от старата жена, която била сама баба 
Тонка, на тия любопитни хора, които скоро му обърнали дъното към яс-
ното небе, и в хлътналите им червени очи изведнъж станало морски при-
лив“. Нека си припомним за хумористично изобразените сцени, разигра-
ли се в манастира „Св. Никола“ при село Калугерово. Или пък моменти от 
изображението на поп Груя. – Захарий Стоянов винаги има пред очи чи-
тателя или слушателя. Затова той не само се обръща направо и косвено 
към тях, но и прибягва често към реторичните форми за израз. Въпроси и 
възклицания поотделно и заедно, широко разклонено построение на 
фразата, внезапни и ударни прекъсвания, смущения в спокойния ход на 
мисълта придават необикновена живост и енергичност на неговата реч. 
Никога обаче той не изпада в неискрен тон, не взема фалшиви ноти, не 
борави с кухи и леки празнословия, в пантетични тиради. Тук той проя-
вява чувство за такт и мярка. Запитванията у него са твърде обосновани 
и те издават неспокойствие, разтревожване, раздвижване на мисълта: 
„Не ми оставаше нищо друго, освен да се върна изново пак при овчарите. 
Но, Боже мой, с какво лице щях да се подам при тях, окъсан и одрипан?... 
Но що говорим ние. Възможно ли е човек, богат владетел на няколко му-
шии98, да има човешко сърдце, да мисли за своите угнетени братя?...

А направи ли Г. Димитров нещо в Димотика? Изпълни ли своето обе-
щание, което даваше пред хора, заклети да мрат?“ Понякога зададените 
въпроси получават съответния отговор: „Но, Боже мой, дали имаше поне 
пет души измежду депутатите, които да слушат с внимание наставления-
та, давани от апостолите и другите по-опитни представители? Аз не вяр-
вам“. Или: „А знаете ли каква цел е гонил хитрият старец с това спиране? 
Ето каква“. Стоянов задава въпросите или на себе си, или на читателите 
си, или на въображаемите си противници, с които страстно понякога по-
лемизира. Друг път Стоянов излага или описва спокойно и веднага пре-
сича изложението си с рязко поставен въпрос – и пак го подема. Така 
постига динамична реч: „Изнурени от трудното пътуване през нощта, 
мнозина усетиха нужда от хляб и вода, но где да го намериш?... Не отвед-
нъж се решихме ние да турим крак в тая дебела маса вода, която ни се по-
казваше по-страшна по причина на тъмната нощ. И как да не бъде страш-
на? Чуваш напреде си нещо, че фучи и клокочи, виждаш само на две-три 
крачки разстояние, че нещо се движи, като черно вълмо, и нищо повече“. 
Понякога въпросите образуват цяла верига. Изложението придобива 
твърде неспокоен тон, драматично напрежение придобива вид на диалог, 

  98 мушия, мошия (от тур.) – богато имение, чифлик (бел. ред.).



255

който авторът води със себе си или с въображаем събеседник. Например: 
„Но надеждата, святата надежда, която крепи целия свят, поддържаше в 
нас още известна сила и кураж. А неизвестността? Липсата на всякакви 
съобщения с останалите окръзи и пунктове, което ние тълкувахме все в 
наша полза? А Велико Търново със своята тежка кавалерия? Хайдушки-
ят Сливен и неговите юнаци с големите пояси, които още от месец март 
бяха напълнили гората? Ами Вратца? Кървавите писма на нейния главен 
апостол, С. Заимов, който беше проглушил и Влашко, и Богданско, че ок-
ръгът му не може да търпи вече?“ Множество въпроси дават впечатление 
за бърза градация на чувството. Има случаи, когато с въпроса се дава ут-
върждение, заключение: „Та и другояче можеше ли да бъде?“ По-голя-
ма подвижност придава на речта си Стоянов, когато съчетава въпросите 
с възклицания. Например: „И какви съвети, Боже мой! Що имаше още 
да се говори? На какво трябваше да имаш надежда? – И лъжите се вече 
привършиха“. Възклицанието изобщо е твърде обикната форма за израз у 
Стоянова. Неговата употреба е най-разнообразна. Поставено в началото 
на предложението, то има характер на апостроф, на патетичен възклик, 
който изпълнява и определена логическа функция – да се спре веднага 
вниманието върху предмета, за който ще стане дума. Например: „Ангел 
Кънчев! Той бе за мен същински ангел, той ми развали спокойствието, 
поколеба моите понятия за тоя и оня свят… Бай Иван Арабаджията! Дали 
има събитие, извършено в Тракия от 1862 година за нашето освобожде-
ние, в което той да не е вземал участие!... Мъчениците! Те бяха дрипа-
ви много повече, отколкото в турско време… Ужас! Аз скочих на крака в 
съня си като луд, вследствие на това грубо събуждане… Бедната Геновева! 
Колко невинни сълзи е проляла тя, колко нощи е бивала наред след пред-
ставлението предмет на домашни разговори… А „Изгубена Станка“! Тая 
народна драгоценност, скромен труд на заслужилия Блъсков?... Бедният 
Волов! Благородна душа беше той, но не бе роден за бунтовник… Бедният 
бай Иван! Той не знаеше какво ще му дойде до главата на другия ден… Ех, 
че хоро ли пък беше, дявол да го вземе!“. Възклицанието често бива поста-
вено в края на изречението, след завършена някоя езикова цялост. Тога-
ва то прозвучава като заключителен акорд: „Кой знае? Докато изляза из 
града, може да ме убият“, казваха някои от дружината и хвърляха настра-
на всякаква провизия, която ни се доставяше от по-старите хора. Мла-
дини!... Подсуках99 си едното мустаче и захванах да си кривя окото към 
дядовата попова дъщеря… Младини!... А добрият Иванча подир няколко 
деня заклали турците! Сиромахът!... Неговите очи се примрежиха от съл-
зи. Бедният, той покърти и мене!... Заптиите само мълчаха; те ни изглеж-
даха под вежди и преспокойно надуваха своите пъстри чибуци. Турска 

  99 подсуквам (разг.) – засуквам (бел. ред.).
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работа!“. Понякога възклицанието е свързано с обръщение. То определя 
оценката, отношението, възгледа на автора. Като говори за Григорий До-
ростоло-Червенски, Стоянов в заключение възкликва: „Ех, дядо, дядо! 
Кална е твоята душа!“. Или: „Захвана се година 1876, настъпи пролетта. 
Ех, че пролет ли беше тая година!... В последно време последните три ка-
тегории патриоти дигат най-много гюрултия, че всичко те направили. Не 
ги слушайте!“. Възклицанието има емоционална сила, когато Стоянов го 
употребява и в средата на фразата. То служи и за свръзка между отделни-
те изречения. Например: „Той се опита да бяга, когато го повикахме, но 
стражата излезе насреща му и го хвана. Бедният! Дълго време той не можа 
да проговори… Проводих го да види, що става с обещания човек. Нямало 
го у тях! Казала стопанката му, че отишъл отрано за дърва“. Възклицание-
то е свързано често и с междуметие: „О, где беше сега Бенковски да види с 
очите си!“. Но междуметията изобщо не са обикнати от Стоянова. Служи 
си с тях само в моменти на повишено настроение, на по-голяма вътрешна 
тревога. Тъкмо тогава той прибягва към широко разклонено изречение, 
служи си с множество повторения, дава искрен патетичен израз. Напри-
мер: „Това минутно възхищение, предизвикано само от появяването на 
един човек, може да се види чуждо на някои кабинетни труженици, но 
който е бивал български въстаник, който преди един ден е мислел, че не-
говата постъпка, да вземе пушката на рамо, е желанието на целия народ, а 
след две минути е бил предаден от своите собствени братя, от тоя същия 
народ, който е имал злочестината да мисли, че само пушката и ножът са 
единственото спасение на България, най-после, който е пасал киселец и 
букова шума вместо хляб, ще се съгласи с нас, че лековерието играе твър-
де важна роля между хора, които са излезли да мрат за известна цел“. – 
Изтъквайки по-характерни особености в речта на Стоянова, виждаме, че 
в нея въображението и чувството играят значителна роля. А тая роля е ес-
тествена, не преднамерена. Живост, образност, изразителност, емоцио-
налност – това са ценни качества на Стояновата реч. Българският език у 
тоя автор е свеж и хубав, звучен и енергичен, изразителен и мощен.

Как бихме определили стойността и значението изобщо на Заха-
рий-Стояновите Записки? Стойността им е извънредна, значението – 
голямо: и като исторически документ, и като мемоарно-белетристично 
постижение, в което е отразена ценна и значителна личност, и като на-
ходище на литературни теми и извор на поетическо вдъхновение, и като 
средство на нравствено и народностно възпитание. Историкът на бъл-
гарските революционни борби за освобождение не може да не намери 
в книгата на Стоянова фактичен и психологичен материал за едно важно 
събитие в живота на българския народ – Априлското въстание. Множество 
податки, сведения и вести за организацията, хода и провалата на въста-
нието, за големите и малки участници в него, за неговите цели, за него-
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вия дух и смисъл могат да бъдат от полза за едно обективно историческо 
изложение, за една преценка, за едно установяване на заслуги и отговор-
ности. Стоянов дава ясна картина за настроението в навечерието на въс-
танието за въодушевението през първите дни на борбата, за страданията 
след потушаването му. Особено ценни са характеристиките, които дава 
Стоянов на някои от по-видните дейци във въстаническото движение. 
От значение са и ония подробности, с които се описва въстанието в Пана-
гюрище, Перущица, Брацигово и Батак. Неуловени от Стоянова, те биха 
били забравени по-късно. Историята може да бъде благодарна на Стоя-
нова за старанието му да бъде правдив и искрен, макар и невинаги спо-
коен, хладнокръвен. Обстоятелството, че Стоянов не излага с тенденция 
да изтъкне себе си, не е без значение за оногова, който иска да използува 
записките му, за да обрисува историческата картина на българската рево-
люционна борба за идеал. 

Записките на Стоянова имат значителна литературна стойност. Нито 
Каравелов и Величков, именити български писатели, оставили спомени 
като ,,Из мъртвия дом“ и „В тъмница“, нито Светослав Миларов и Ив. Евст. 
Гешов, единият със „Спомени от цариградските ми тъмници“, а другият 
със „Записки на един осъден на смърт“; нито най-после Атанас Г. Шопов 
с „Десетдневно царуване“, Христо Македонски със „Записки“ и Стоян За-
имов с „Миналото“ могат да се сравнят с живостта на изображението, 
занимателността на изложението, яркостта на характеристиката, с об-
разността и динамичността на стила, които така щедро изявява Захарий 
Стоянов. Справедливо го нарекоха класик на българската проза. Запис-
ките му се приближават към духа и стила на романизираната биография, 
на романизираните мемоари. На неговото перо биха позавидели мнозина 
български стилисти, разказвачи и романисти. Той най-добре улавя духа 
на едно време, обрисува една действителност, като я превръща в леген-
да, завещава на поколенията множество светли имена. Силата на негово-
то внушение иде от високата му оценка на въстанията, от искреното му 
преклонение пред хайдутина бунтовник и неговия подвиг, от любовта му 
към идеята за свободата. Никак не е чудно, че една живо написана кни-
га може да даде живот на други книги. Не е случайно, че в творения на 
наши и чужди писатели се намират следи, преки заемки, от Записките на 
Стоянова. Нещо повече, първият подтик за някои творби, вдъхновение-
то, иде от Стоянова. Дори литературният материал бива заеман от него. 
Иван Вазов дължи немалко на Захарий Стоянова за „Немили-недраги“, 
„Епопея на забравените“, „Под игото“, „Една българка“ и пр. Разбира се, 
не бива да се мисли, че Вазов тук не се е проявил като независим творец. 
„Кървава песен“ на Пенча Славейков е немислима без „Записки по бъл-
гарските въстания“. Едно сравнително проучване на двете произведения 
сочи взаимни връзки в материал, в мотиви, в характеристики на лица. 
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Кирил Христов дава вест, че Славейков грижливо е изучавал спомените 
на Стоянова, когато замисля и твори своята епопея. Словенският поет 
Антон Ашкерц написва своя цикъл епически песни „Рапсодии на българ-
ския гуслар“ едва ли не изключително по мотиви и материал зает от бъл-
гарския автор. Стихотворения като „Панагюрско тържество“, „Баба Тонка 
Обретенова“, „Теохана Честеменска“, „Събрание на Оборище“ и др. имат 
своите непосредствени извори от Захарий Стоянова. И по-късно „Запис-
ки по българските въстания“ оставят следи в нашата книжнина. „Бащи 
и синове“ на Владимир Полянова, „Април, 1876“ на Д. Хронев, играни с 
успех на българската сцена, имат все същия корен. Можем да посочим 
и „Хвърковатият конник“ от Георги Караиванов, драматични картини, в 
които образът на Бенковски стои на преден план. – Но Захарий Стоянов 
не оставя следи само в литературното творчество. Нравственото му въз-
действие е неоценимо. Да разказваш с възторг за едно голямо събитие в 
българската история, за дела мъжествени, героични, за личности свети и 
могъщи; да изтъкваш величието на духа в борбата за идеал, в страданията 
за право и справедливост; да разкриваш копнежи и устреми за по-честит 
живот, за братска слога100, за човечност; да рисуваш безстрашието пред 
смъртта, доблестта и самопожертвувателността на младежи и мъже; да 
изобличаваш подлостта, себелюбието, предателството; да развенчаваш 
мними величия и набедени герои – нима това не е нравствен подвиг, нима 
това не е изпълнен обществен дълг, нима така не се посочват ценности, 
върху които се гради вечното в живота, трайното и великото в историята 
на една нация? И когато Стоянов говори за един важен момент в истори-
ята на българския народ, за един национален бунт; когато излага кърва-
вите борби за една идея – идеята за българската свобода и независимост; 
когато описва мъките и страданията, пролетите сълзи и кърви на майки, 
жени и деца в стълкновенията на два свята, на две начала – не внушава ли 
той любов към народ и към отечество, не поучава ли той как се гине и мре 
в народностна борба, не повелява ли, че трябва да следваме ратниците на 
бунтовете и въстанията, да пазим спечеленото и извоюваното от нашите 
деди и бащи и да бъдем готови заради него да се принесем в жертва. Един 
национализъм и идеализъм, който е осветен от историята, от подвизите 
и мъченичествата на цял народ, отваря път в бъдещето. Така чрез своята 
книга Захарий Стоянов съдействува за едно народностно възпитание, на 
което може да се гради могъществото и величието на един народ.

   100 слога (диал.) – сговор, съгласие (бел. ред.).
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Алеко, 1940, София, № 9, с. 2.

АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ.                                                              
Слово, произнесено на юбилейното Алеково утро,             

състояло се на 10. XII. 1939 г.

Уважаемо събрание! Днес, когато едно туристическо сдружение праз-
нува своя 40-годишнина, ние не можем да не си спомним за онзи, кой-

то пръв у нас възвести излетническата идея – за Алеко Константинов, за 
онзи млад и въодушевен българин, който твърде рано се яви на литера-
турното поприще и твърде рано си отмина, за Алеко, който почна своя-
та литературна дейност едва 30-годишен и я завърши 34-годишен. Само 
четири години са били необходими на тоя даровит българин да създаде 
бляскави дела, да влезе в историята на българската литература, да остави 
след себе си светла диря.

Ние знаем Алека не само от неговите произведения. Ние знаем Алека и 
от неговия живот, ние знаем неговата трагична участ и виждаме неговата 
личност и неговия живот през призмата на тази участ. Тя е пълна с дълбок 
смисъл, защото ни отваря път за разбиране творческото дело на Алека, за 
проникване в неговата личност.

(След това проф. Йоцов направи литературно-исторически преглед на 
Алековите произведения, като се спря обстойно на „Бай Ганю“ и епоха-
та на всеизвестния комичен български герой, който създаде литературна 
слава на Алеко Константинов.)

Когато Алеко Константинов завърши външно образа на бай Ганю, 
почувствува, че на българския народ трябва да се кажат и други слова, 
че нему трябва да бъдат посочени други страници на неговата история, 
които говорят за издигането на българския дух и че бай Ганю е рожба на 
своето време. Алеко Константинов не остана само с отрицанието към на-
шия живот. Той разбра, че присмехът не е единственото оръжие срещу 
подлостта, корупцията и разврата и че в тая страна има и хубави неща, и 
хубави средства. Те са: да се работи върху българската душа, да се пречис-
ти тя нравствено, да се избистри нейният поглед в живота, да се посочи 
красотата на живота, да се търси тая красота в живота на човека, да се 
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търси тя и в природата и да се намира по-често всред нея. Затова Алеко 
отива често в природата. Алеко, идеалистът, романтичният човек, каза: 
„За да запазим себе си от нравствено разложение, трябва да бягаме всред 
природата“.

И Алеко потърси друг път. Явиха се неговите пътни бележки из Бъл-
гария и „До Чикаго и назад“. И ние виждаме, че докато в своите фейлето-
ни той отрази наистина болното в нашата действителност, в своите път-
ни бележки той посочи възвишеното и прекрасното в българската земя. 
Алеко Константинов желаеше да отправи българската интелигенция, 
българския народ към българската природа, към българските планини. 
Той виждаше в природата средство за утоление1 на скърби и печали, сред-
ства за разведряване. Той виждаше в планината път, по който може да 
освежи своята душа, път, по който всеки човек, останал тук, в задимените 
и прашни кафенета и улици, може да освежи своя дух.

Алеко Константинов искаше да създаде една духовна Стара планина, 
една духовна Рила, един духовен Пирин, тъй както за Лермонтов2 се казва, 
че искал да създаде един духовен Кавказ. Лермонтов е искал да отправи 
стрели срещу своите съвременници, срещу тяхното духовно равнодушие, 
към тяхното безразличие към доброто в живота, към прекрасното, към 
идеалното. Лермонтов намира своя Кавказ, своя духовен Кавказ, като се 
затваря в своитe блянове, като се мъчи да се откъсне от тая действител-
ност. Така и Алеко Константинов иска да се откъсне от тая действител-
ност и иска да създаде друга действителност – чиста, прекрасна, възви-
шена чрез един символ – Пирин, Витоша, Рила, Родопитe, Балкана.

Алеко Константинов имаше право да иска това от българската интели-
генция затуй, защото сам той беше чист и непорочен, защото беше въз-
питан върху здрави нравствени начала. Той сам беше аристократ по дух 
и искаше да остане аристократ в своя живот, във всичкитe свои деяния. 
Неговите биографи изтъкват как той никога не се е поддавал, как е пазил 
своята личност от чужди пристъпи, как, като адвокат и прокурор, е отсто-
явал правдата, как е жертвувал своето благоденствие, за да отстоява една 
чиста идея. Те ни разправят как тоя човек, Алеко Константинов, който 
иначе няма злоба у себе си, реагира енергично срещу грубата действител-
ност. Той не реагира с озлобление, както е реагирал Ботйов. Той не отиде 
да търси утешение във виното и не писа като Ботйов: „Тежко, тежко, вино 

  1 утоление (остар. рядко) – успокоение (бел. ред.).
  2 Михаил Юриевич Лермонтов (1814–1841) – руски поет и писател, един от основните 

представители на романтизма в руската литература; автор на известните произведения 
„Герой на нашето време”, „Демон”, „Маскарад” и др. „Герой на нашето време“ e най-зна-
чимата Лермонтова прозаическа творба (1840 г.), която поставя екзистенциалните 
въпроси за смисъла на човешкото съществуване, за разликата между добро и зло, за 
духовната самота и обреченост на личността (бел. ред.).
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дайте“! Той намира сили и средства да излезе от тая действителност, като 
отива в лоното на природата, където се чувствува съвършено друг човек, 
съвършено прероден, нравствено възвисен.

Алеко Константинов посочи пътя на тия, които идат след него, на тия 
алековци, бихме казали, които търсят в българската планина утеха и 
разтуха, които търсят в Балкана нравствено здраве, които желаят да се 
приобщят с всемира3, да слеят своята душа с душата на целия свят, които 
желаят да погледнат от високо на всички свои сънародници и събратя. 
Тия именно алековци желаят да изградят един нравствен идеал, те искат 
да създадат един по-друг живот – обществен, политически и културен. 
Тия алековци ще бъдат най-верни и най-предани ратници4 на Алековия 
идеал, като следват неустанно5 заветитe на големия българин, на великия 
свой учител. Защото истинска култура е само онази, която се гради на 
нравствени основи. Истински българин е онзи, който е нравствено чист 
и възвишен, който преодолява в себе си байганювщината, и я преодолява, 
както виждаме вече, за радост на всички. За тях се отваря широк пролом 
в бъдещето, за една борба честна и дейна, за една борба в името на онова 
скъпо наследие, което всички имаме – в името на България, в името на 
българския народ, в името на онзи народ, който е влязъл славно в исто-
рията и славно и победно ще съществува в тая история.

  3 всемир – вселена (бел. ред.).
  4 ратник (остар. книж.) – работник, труженик (бел. ред.).
  5 неустанно (рус.) – непрестанно (бел. ред.).
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Български университетски преглед: Списание за култура,                                
общественост и международни въпроси, г. III, 1940, № 2, с. 5–6.

ПОД ЗНАКА НА БОРБАТА                                                                  
ЗА СВЕТОВНА ХЕГЕМОНИЯ

Светът е подложен на нови изпитания. Велики народи прибягнаха към 
силата на оръжието, за да дорешат стари неразрешени задачи, за да 

разчистят помежду си изоставени сметки. И да решат най-важния въп-
рос на своето съществуване – въпроса за надмощие и владичество, за све-
товна хегемония. Кой ще властвува над света утре?

Времето ще отговори на бушуващата тревога. Важното е, че борбата, 
която се води сега между световни великани, засяга в своите отражения 
не един близък или по-далечен по пространство тям1 народ. Особено оня, 
който стои на пътя на техните исторически цели, на техните по-далечни 
замисли и домогвания.

Нашият народ, който излезе с огорчено сърце и с кървави рани от не-
давна потушения световен пожар, наблюдава с натъжен взор, но с добър 
дух развихрилата се величава борба, той вече има един опит, който из-
яснява отношението му към днешните събития. Той има и съзнание за 
отговорността, която тежи сега на неговите плещи. И затова следи света 
зорко, с напрегнато внимание, но без увлечение, без страсти. Спокойстви-
ето, което носи в душата си, твърдостта на духа, трезвостта на погледа, 
мъдростта на преценките, които дава за нещата и явленията са доста ха-
рактерни. Нещо повече. Той вече се запасява с търпение, с нравствени 
оръжия за отбрана. От изпитанията, които са вече изправени пред него-
вия дом, той не се плаши. От възможността да бъде въвлечен в бурята, 
мимо неговата воля, той не изпада в горест и страх, в смущение и песими-
зъм. В неговия поглед грее още отсега решението да брани с всички сили 
и до последен дъх своята свобода и независимост. В това спокойствие, в 
тая твърдост, мъдрост и решителност на нашия народ грее величието на 
волята му за живот, на духа му за победа в историята.

  1 тям – стар дателен падеж, на тях, т.е. на великите сили, за които се говори (бел. ред.).
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И, наистина, желанието му за мир не бива да се тълкува като израз на 
слабост, на страх от развилнялата се война, на равнодушие към собстве-
ната му съдба. Сега повече от всякога той промишлява политически. В 
него е заседнало убеждението, че ако се хвърли в борба за идеал, ще тряб-
ва всъщност да влезе в кърваво стълкновение с велики сили. Тъй като 
чувствува, че в домогванията си да осъществи своите права той засяга по 
един или друг начин техни планове и интереси. Той вече знае, че ако е па-
дал ранен в миналите войни, то е затова, че велики народи, които владеят 
и управляват света, не смогнаха да превъзмогнат своя свещен егоизъм, 
за да признаят и неговото неотменно право на живот. И сега, когато пак 
велики народи заявяват, чрез свои върховни глашатаи, на всеуслишание2 
пред света, че след тая борба за хегемония ще се изгради нов ред на земя-
та, ново устройство на права и задължения, той все още вярва в тяхната 
съвест, в тяхната правда и справедливост. В тая вяра сияе неговият исто-
рически, неговият творчески оптимизъм.

Дали неговата вяра, вярата на народа с кървави рани в душата, ще се 
оправдае? Вярата на народа, който късно поведе борба за един идеал, за-
вещан му от времето на романтизма – национално самоопределение и 
обединение. И то, когато други народи се вдъхновяват в своите борби от 
чисто практически задачи, от един реалистичен идеал – стопанска екс-
панзия, духовно и политическо могъщество, завладяване на простран-
ства, световно владичество. И сега душата му е арена на борба между по-
литически романтизъм и стопански реализъм. Няма съмнение, че засега 
нашият народ е свил крилата на своите романтически увлечения. Той чув-
ствува, че има да решава жизнени въпроси на своето народностно битие. 
И става търпелив, навиква да чака и да изчаква. При това икономиката 
взема надмощие над политиката в неговия живот. Той разбира, че за ис-
торията нямат значение дни и месеци. И че трябва да мисли, да решава и 
да действува съгласно с историческата обстановка. Дали сега, под знака 
на борбата за световна хегемония, той ще тръгне подир романтичното, 
или ще следва реалистичното – икономическото разширение? Във всеки 
случай той съзнава, че засега трябва да изпълни един съществен за него 
план: да устрои своя дом, да нареди живота си по-добре, да си осигури 
пространства, които ще му дадат възможност да заживее по-честито, и да 
работи неспирно над себе си, за да се подготви за ония исторически зада-
чи, които времето може по-нататък да му възложи с цялата своя стихия.

  2 всеуслишание (книж.) – публично, силно, гласовито, за да се чуе от всички (бел. ред.).
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Родина: Списание за българска историческа култура,                                       
г. II, 1940, кн. 3, с. 3–4.

ГЕРОИЧНИЯТ ПОДВИГ1

Всеки народ влиза в историята с подвиг. Тоя подвиг, извършен във 
всички области на човешката дейност, той го дължи на малки и големи 

свои синове, които творят в потока на времето блага и ценности от висо-
ко значение. С всекидневния си труд, минаващ в тиха, мълчалива и неза-
белязвана твърдост и храброст, той си обезпечава своето съществуване, 
той си създава оная нравствена основа, която предопределя неговия ис-
торически ход, която обуславя необикновените му дела и величавите му 
личности, изключителния, жизненоценен и значим героизъм. Проявил 
се във внезапно бързо решение и мъжествено всеотдайно действие или в 
дълга и упорита издръжливост в напрежението, изпитанието и деяние-
то, тоя героизъм, който се подклажда от волята, духа и вдъхновението, 
е немислим без мистицизма на жертвата, без нравствената сила на себе-
отрицанието2, мъченичеството, готовността на смърт, невъзможен е без 
възвишена и благородна идея, без съзнание за подвига, в чието величие 
се осмисля и утвърждава животът. Личен или масов, той отваря широк 
пролом в бъдещето. Заедно с жизнената храброст, която невинаги е дос-
татъчно добре оценявана, той подготвя, когато не е ограничено явление, 
победата на нацията в решителни часове от нейната история.

Героичното е нравствено ценно, исторически значимо, народностно 
необходимо. Подвигът в мирната работа и в кървавото сражение, в тър-
пението и страданието или в устрема и нападението, бил той личен или 
свърхличен, изтъква ценността и величието на човешката личност, на на-
родната общност. Чрез него се изявяват жизнените качества и творчески 

  1 Уводна статия (бел. ред.).
  2 „Нравствената сила на себеотрицанието“ е аспект на всеки подвиг без значение какъв 

е реалният мотив за действие – достатъчно е субектът да го схваща като значим в съот-
ветната ситуация, толкова значим, че да е готов да забрави себе си. Тъкмо отпадането 
на личната амбиция в сюблимна ситуация превръща носителите на различни каузи в 
герои и тъкмо това сливане на човека с делото Б. Йоцов нарича „мистично“. Всъщност 
той мистично вярва в съзидателната сила на себеотдаването и в този смисъл неговата 
вяра преодолява времето (бел. ред.).
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възможности на нацията. Който е дал доказателства, че се е домогнал до 
деяния на духовна чистота и сила с историческа стойност, нему може да 
се възлага надеждата, че ще намери отново мощ за дела от необикновен 
характер. Подвизите съставят едно от най-големите духовни богатства 
на нацията. Тях никой не може да ѝ отнеме, никоя история не може да 
ги заличи. Колкото повече подвизи е записала една нация в летописа на 
своя живот, толкова повече тя е по-могъща нравствено, пo-възвишена 
духовно, по-твърда борчески, по-достойна за почит. Та не е ли всъщност 
историята на един народ, история на изключителните му постижения, 
на редките му личности, чрез които най-ярко е отразил битието и духа 
си през своето странствуване в живота от век на век? Народ без героичен 
подвиг, народ без храбреци, народ, който никога в живота си не е бил 
герой, е народ без история, без образ, без творчески пламък, с уморена 
воля да пребъде във вековете. Да не мислим, че деянията на героя ос-
тават без следа. Тяхното въздействие е неотразимо. От тях се излъчва 
жизнедавна сила, която подхранва душата, устремява мисълта, възвися-
ва ума. Те обединяват народа, окрилят неговото съзнание, крепят честта 
и достойнството му, вярата му в призванието, осмислят живота му, из-
ясняват неговото предназначение. Те са не само пример и назидание, но 
и задължение, заклинание и призив.

Народ, който мисли и ратува3 за своята бъднина, никога не губи чув-
ство и смисъл за героичния подвиг, не отслабва духа за борба, не убива 
вярата и любовта към живота. Той знае, че най-великото, което може 
да извърши, то е да си обезпечи бъдещето и да сътвори себе си като ця-
лостна и самобитна личност, при това – с непресекваща жизнено-твор-
ческа мощ. Ако не желае да свърши със себе си4, той е длъжен да изгради 
нравствените основи на своето битие върху героичните подвизи, вър-
ху живота и деянията на своите велики синове, като обгори душата си с 
вдъхновения идеализъм и трагическия оптимизъм на храбростта и геро-
изма. Такъв народ мисли непрестанно и неуморно, работи съзнателно и 
планомерно за своето величие. Затова твори и възпитава. Той подготвя 
условия за повече възвишени дела, възможности за създаване на повече 
герои. Какъв смисъл би имала неговата борба в живота, ако не отваря 
път на героя? Чувствувайки отговорност пред историята, тоя народ е 
напрегнат в грижи за своето просветление и възвишение. И всякога из-
хожда тук от юначеството на своя дух. Като знае, че нравствено тъпият 
никога не може да се трогне и от най-бляскавия подвиг, че бедната до 

  3 ратувам (книж.) – боря се, воювам за нещо (бел. ред.).
  4 Тази алтернатива, очертана от Б. Йоцов, „достойнство/свобода“ или „смърт/бягство“ 

е всъщност самата възрожденска балканска алтернатива „свобода или смърт“, но раз-
ширена ценностно: ако оцеляването се превърне в цел, то това е равносилно на духовна 
смърт за субекта – бил той отделна личност, или народ (бел. ред.).
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убожество5 душа се гризе от завист и злоба и пред най-скромното дело, 
мъртва за народностно духовно строителство, той се стреми да създаде 
в своята земя дух на благородство, на доблест и красота. Затова внуша-
ва, че великото и възвишеното може да почувствува само онзи, който е 
способен да се преклони и пред най-малката Божия искрица в човешката 
гръд. Той не подценява и не унищожава личността, защото знае колко 
трудно се изработва тя. Затова с цялата си мощ всажда в душите култ към 
героя, и не само към оня, който е вече влязъл в историята. Преследва 
безмилостно низки страсти и насърчава светли помисли, не отминава с 
мълчание победния подвиг, увенчава с любов и признание честно и гор-
до изпълнения дълг. Огрян от съзнанието, че сияе величие в неволята 
и подвига, той се стреми да бъде сам герой, да кове във времето своята 
съдба, да твори твърдо и самоуверено чрез дела своята история.

  5 убожество (книж.) – духовна бедност, ограниченост (бел. ред.).
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Родина: Списание за българска историческа култура,                                       
г. II. 1940, кн. 4, с. 3–4.

ИРОНИЯТА НА ИСТОРИЯТА

Човек знае да се надсмива, народи могат да се гаврят, обаче над тях, 
над помислите и деянията им, над техните слабости, грешки, несъ-

вършенства, друг може да се надсмее и подиграе. Историята може да 
каже тъкмо противното на онова, което се мисли, желае и очаква. Ней-
ната ирония, била тя лека и снизходителна, или жестока и трагична, крие 
винаги в корена си тънък сарказъм, който изявява всъщност относба1 и 
преценка2. Историята не е само верига от условия и обстоятелства, вър-
волица от събития и произшествия, галерия от лица и личности. В нея е 
съхранен опитът на вековете, в който е вложен човешки разум, затворен е 
един дух, озарен от висша мъдрост – духът на твореца човек, духът, който 
не чезне, не гасне, не умира. Тоя дух се движи чрез личности и народи, ус-
тремен да осъществи световен ред, който да бъде изцяло въплъщение на 
една обожествена човечност. Той, непроменното в световните промени, 
бди и съзерцава от прозореца на историята деянията в света, и преценя-
ва, и отсъжда. И често от тъмната паст на вековете историята отпраща 
чрез него своя тайнствен смях, който звучи понякога мрачно и тежко като 
трагичен ужас.

Големи и малки народи биват запленявани от представата, че те са 
призвани от провидението да бъдат водачи на човечеството, често се за-
плитат в мрежата на светла самоизмама относно своето предопределение 
и величие, люлени от гордост, надменност, забрава. Но трябва съдбата 
да им изпрати само един удар и цялата сграда на самоизмамата им рухва. 
Изпод нея, немощни, те въпият3 за състрадание, милост и помощ. Вся-
ка победа таи в себе си зародиша на поражението. Велика победа е оная, 
която задушва разложението в неговия зачатък, като разчиства простора 

  1 относба (остар.) – отношение (бел. ред.).
  2 Според Б. Йоцов иронията на историята е всъщност в нейната динамика – непредвидими 

обрати, които са част от действителността. Именно тази динамика е поучителна за наро-
дите да не губят усет за реалността – собствената и тази на света около тях (бел. ред.).

  3 въпия (остар. книж.) – крещя (бел. ред.).
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за дълговечно величие. Какво място заема един успех в неспирния ход 
на човешкия космос, брулен от вихъра на премеждия и тревоги? На тия, 
които дохождат след победата, се възлага задължението да запазят ней-
ните плодове. А на ония, които остават след поражението, се пада честта 
да изтрият позора и унижението. В смяната на победата и поражението 
се крие сякаш вечният тласък към движение напред. Виждаме, че много 
победи са били излишни, ненужни. Едно величие често бива изградено 
върху основите на отмъщението, ненавистта и злобата, на неправдата 
и насилието. Но справедливостта, тихо и безшумно, с трудолюбието на 
мравката, поставя пред него преграда, и то със своята бляскава колесни-
ца се струполва в пропастта, жалко и безпомощно. И смиреният кръст 
на страданието се издига победоносно над крепостта на могъществото 
и владичеството. В летописа на човешкото битие се обаждат множество 
властелини и победители. Где са те, какво остана от тяхното дело? Дотрая 
ли то до нас? Там се показват световни царства и господарства. Где е тях-
ната сила и власт? Множество развалини шепнат за желания и подвизи, 
велики и благородни. Величието е в прах, могъществото – в запустение, 
славата в бурен. Потокът на времето е завлякъл всичко в своя бяг и нищо 
не е пожалил – всичко е удавил в морето на забравата.

Споменът за иронията на историята може да омаломощи крилата на 
полета, но той напътствува да се излезе на щастлив бряг. Защото невинаги 
историята се твори с разум. Но разумът никога не е излишен там, гдето 
вилнее възторгът и вдъхновението. Затова тая ирония изправя, настав-
лява, поучава. Никой народ да не губи усет за действителността, да не 
живее в сладка самолъжа4, да не надхвърля границите на своите възмож-
ности, да не се заслепява в очарованието на деяние, което не е извършено 
с чувство за вечност5. Никога да не иска той да се поставя над живота, над 
тия условия и събития, които имат силата на съдба, над ония нравствени 
закони, които човечеството е изковало в своето хилядолетно развитие. 
Да не забравя, че той не е сам на земята, само за него не са отредени бо-
гатствата и пространствата ѝ, че само нему не е присъдено правото на 
труд, на хляб и живот. Да не забравя, че има действия и дела, които стават 
вън от силата и властта на неговата воля, невинаги съобразно с изгодния 

  4 самолъжа (неолог.) – самозаблуждение (бел. ред.).
  5 Йоцов защитава убеждението си, че „очарованието на деяние, което не е извършено 

с чувство за вечност“ няма тази значимост, която носи истинската отдаденост, готов-
ността на саможертва, т.е. духовното служене. Той защитава едно дълбоко духовно 
усещане за собствена съдба, която българите да искат и да могат съзнателно да насочват  
чрез достойнство и нравствена отговорност. В статията си Б. Йоцов назовава именно 
историята като своеобразен контрапункт, който, благодарение на времевата дистанция 
от случващото се, отсява значимото и отхвърля всичко онова, което само се е считало 
за значимо, без да е такова по същество (бел. ред.).
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нему план. Тъй като не всякога му е възможно да бъде господар на всич-
ки сили, които движат съдбините на света. Да не мисли, че той е избра-
ният, единственото оръдие на Божия дух, призван да властвува в света, 
чувствувайки се свърхнарод, чрез който историята намира своя смисъл. 
Никога да не почива върху своите завоевания и постижения, да не си въ-
образява, че с един жизнен успех се изчерпва историческата му задача, че 
всички препятствия, опасности и изпитания са превъзмогнати, че пътят 
му в живота е навеки открит и равен.

Честит е онзи народ, който не се оставя да го сдави иронията на исто-
рията. Вслушвайки се в сърцето си, в съвестта си, в разума си, в гласа на 
миналото, в призива на бъдещето, опрян на своята физическа и духовна 
мощ, такъв народ върви смел, въодушевен и мъдър, с вяра, че историята 
няма да закъснее да сложи на челото му лавров венец.
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Родина: Списание за българска историческа култура,                                       
г. II, 1940, кн. 4, с.163–168.

ГРИГОР ВАСИЛЕВ.                                                                          
ЙОРДАН ЙОВКОВ: СПОМЕНИ, ПИСМА1                             

София, 1940

Бившият министър и добре известният обществен и политически деец 
Григор Василев, който има връзки с българския културен свят, прите-

жава тънко чувство за духовните ценности и със съзнание за отговорност 
проявява грижи за творческите дарования в страната, излиза пред об-
ществото с тая малка книга да хвърли светлина върху някои страници от 
живота и съдбата на Йордан Йовкова, без време отминалия даровит раз-
казвач. Василев е бил съученик на Йовкова през последните три класа на 
Първата Софийска мъжка гимназия. И до края на неговия земен път той 
остава близък и сърдечен негов приятел. Смъртта на Йовкова през есента 
на 1937 г. трогва дълбоко Василева. На писателя и приятеля той посвеща-
ва няколко сказки2 в столицата и провинцията, които откриват образа му 
в интимни и топли краски. С посочената книга той отдава последна почит 
на дарованието и на дружбата, толкова скъпа нему.

Василев няма намерение да пише биография на Йовкова, нито да изна-
ся Йовковия литературен портрет. Просто, но сърдечно, без превзетост 
и преднамереност, без желание да прави капитал от приятелството си с 
Йовкова, той дава някои сведения за живота му, изтъква преобладаващи-
те черти на характера му, посочва връзките на приятелството и дружбата, 
подкрепени с твърде занимливи писма, пращани му в тежки и решител-
ни часове от покойния писател. Затова книгата придобива особена цена 

  1 Рецензията на Б. Йоцов за книгата на Гр. Василев с писма на Йовков и споделени споме-
ни е публикувана в рубрика „Книжовни оценки“. Коментарите на Б. Йоцов са изпълнени 
с дълбока симпатия към трудните години от живота на Йовков, останал сам „само със 
своята честност и доброта, със своето благородство, със своето дарование и своята 
бедност“. Като изтъква ползата от това издание за българската литературна история, 
Йоцов изразява благодарност към Григор Василев и определя неговата публикация 
като „културно дело“ (бел. ред.).

  2 сказка (рус.) – беседа, лекция, изложение пред слушатели по даден въпрос (бел. ред.).
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както за бъдещия биограф на Йовкова, така и за оня читател, който би 
поискал да се запознае по-основно с личността и делото му.

Според Гр. Василева, Йовков е роден на 8 ноемврий 1880 год., стар 
стил, в село Жеравна. Това са точни и проверени от него посочвания. 
Йовков свършва трети клас в родното си село, четвърти клас – в Котел, а 
последните три класа на гимназията – в София, от 1897 до 1900 г. Бащата 
на Йовкова бил абаджия3 (други опровергават и казват – скотовъдец4), 
който през 1892 г. се преселил в Добруджа, в с. Чифуткьой5 (други казват: 
в Мусубей6). Като завършва гимназия, Йовков става народен учител в Чи-
футкьой и сетне в Паралии. Тия вести, макар и не особено пълни, не са без 
значение за животописа на Йовкова.

Не са без значение сведенията, които дава Григор Василев за сътруд-
ничеството на Йовкова в урежданото от него списание „Народ и армия", 
започнало да излиза след погрома през 1913 г. в София. Като говори за 
Христо Ясенова, Иван П. Йончева, за Теодор Траянова, крито сътрудни-
чат в списанието с ценни свои поетически творения, Василев не забравя 
да изтъкне как е внушавал на Йорд. Йовкова да се залови за творчески 
труд, как е насочвал вниманието му върху известни художествени теми, 
особено върху сюжети из войната. Така разказът „Утрото на паметния 
ден“ възниква под непосредния подтик за работа от страна на Василева. В 
„Народ и армия“ биват напечатани Йовковите разкази „Отвъд“, „Първата 
победа“, „Кайпа“ и „Нощите край Одрин“. Ценно е указанието, че Йовков 
е искал да напише и разкази „Холерата“ и „Бунтът“. В първия е замис-
лял да изобрази страданията, на които е бил подложен българският воин 
пред стените на Чаталджа под бича на страшната болест, а във втория – 
да даде израз на някои отрицателни прояви през време на войната. Как 
се е отнасял Йовков към съветите на своя приятел, личи от изповедта, 
която последният прави: „Помолих Йовков да продължава своите военни 
разкази до края на войната. И той обеща. Но не изпълни докрай обеща-
нието си, въпреки моите приятелски и много настойчиви увещания“ (с. 
18–19). Разбира се, Йовков, който взема участие в Балканската война като 
офицер в 41-ви пехотен полк, е имал достатъчен запас от впечатления и 
наблюдения из суровия живот на бойното поле, за да може лесно да прис-
тъпва към странични внушения и външни подтици. Ценно е и друго едно 
свидетелство на Гр. Василева: „Последните си години Йовков прекара в 
София. Виждахме се доста рядко, но при всяка среща ние се спирахме. 

  3 абаджия (тур.) – производител или търговец на аби; шивач, който изработва връхни 
дрехи от тъканта аба (бел. ред.).

  4 скотовъдец – лице, което се занимава с развъждане и отглеждане на добитък (бел. ред.).
  5 Чифуткьой – старото турско име на днешното с. Йовково в Добруджа, близо до бъл-

гаро-румънската граница (бел. ред.).
  6 Мусубей – старото име на с. Изворово в Добруджа, област Добрич (бел. ред.).
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Един път аз го помолих да се занимае с един сюжет. Разказах му истин-
ския случай; след дълго мълчание, Йовков отсече: „Сега ще опитам един 
разказ, но може би – много често Йовков прибавяше това „може би“ – ще 
го развия после в един роман, който лесно би напомнил „Камо грядеши“7, 
но, разбира се, ще бъде съвършено оригинално нещо...“ – Вълкадин не е 
добруджански българин; Йовков ми каза веднага, че ще го присади на до-
бруджански чернозем и с най-топло чувство му го подарих за Добруджа. 
Но Вълкадин и днес живее – и още говори само с Бога. Надявам се, че 
наскоро ще проговори и с околните си“ (с. 61–62). Тия посочвания на Ва-
силева, като се свържат и с други от подобен род и като се съпоставят със 
съответните места от неговите творби, ще дадат изяснение върху психо-
логията на творческия процес у Йовкова.

Ценна е характеристиката на Йовкова като човек, която Григор Васи-
лев нахвърля бегло, но доста правдиво. „Йовков възбуждаше само добри 
чувства у всички другари. Би било недостатъчно да се каже, че той бе до-
бър човек; добротата му минаваше в истинско благодушие. Усмивката 
му бе чисто детска усмивка до последните дни на живота му. За Йовкова 
всички знаят, че не е направил зло никому; справедливо е да се добави, че 
той не би могъл да помисли зло“ (с. 17–18). По-нататък Василев дава една 
подробност из ученическите години на Йовкова: „Тих и благоразумен, 
Йовков обичаше много да се бие като ученик в гимназията“ (с. 18). Тая 
характеристика се допълня от писмата на Йовкова. Не е без значение да 
се посочи каква представа има Йовков за себе си. В едно от тях, писано в 
зряла възраст (от 19. IX. 1924 г.): „Винаги наклонен да вярвам на хората, 
да виждам и да търся у тях преди всичко доброто, аз искрено и честно си 
мислех, че тоя колосален и съсипателен труд ще се прецени, ще се разбере 
дето трябва и че аз ще чуя добри думи, ще видя признаване поне на това. 
А то какво излезе?“ (с. 56).

В писмата на Йовкова до Василева се вижда мъката и тревогата му за 
утрешния ден, за насъщния хляб, долавя се волята да се нареди, макар и 
скромно в живота, за да може спокойно да се отдаде на творчески труд. 
С каква мъка и с каква затаена болка на унижение той моли приятеля си, 
влиятелния в София закрилник на художниците, писателите и артисти-
те, Григор Василев, да направи едно или друго ходатайство, за да не се 
чувствува изоставен и отхвърлен от живота. С какви трогващи думи той 
говори за несигурното си положение, за дебнещата го мизерия, за разби-
тите илюзии, за мъката си, че му липсуват най-простите условия за рабо-
та – над себе си и над своето дело. Като четете писмата му, като вникнете 
в спомените на Гр. Василева, не само горест, но и омерзение, но и ропот 

  7 Известен роман на полския автор Хенрик Сенкевич от 1895 г., в превод от старобъл-
гарски и църковнославянски „Къде отиваш“ (бел. ред.).
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овладява душата ви. И в Добрич, и във Варна, и в Букурещ, и в София 
Йовков е все един и същ: той все хлопа, все моли с наранено честолюбие 
и със съзнание за ценността си като човек и писател – да се ходатайствува 
тук или там, за да му се обезпечи едно скромно място за препитание. И 
си спомняме за Димча Дебелянов, духовен побратим на Йовкова, който 
изрази страха си от нищетата в хубавото си стихотворение „Грижа“. Или 
за Христо Ясенова, за Д. Подвързачова и много други.

Но да чуем самата изповед на Йордан Йовкова.
През есента на 1913 г., след страшния погром на родината, Йовков, 

който от 1900 г. се е изгубил от София, среща Григор Василева и му казва 
с чувство на свян и болка: „Аз гладувам и ако можеш да ми услужиш да 
намеря някаква работа в София, ще ти бъда признателен...“ (с. 4). След 
няколко месеца Йовков пише на приятеля си: „Драги Григоре, нареди да 
ми се изплати хонорарът... Аз ще чакам още утре, защото съм останал без 
пари“ (с. 35). След втория погром Йовков, който взема участие във вой-
ната като поручик в 37-ми пехотен полк, отправя поглед на надежда от 
Добрич пак към Гр. Василева. На 22 октомврий 1918 г. той пише от сто-
лицата на Добруджа: „Без да те отегчавам много, ето накратко в що се 
състои работата: Щом се свърши войната и аз се демобилизирах, веднага 
сиромашията и неволята, стари и неразлъчни мои спътници, похлопаха 
на вратата ми...“ (с. 39). И завършва, предлагайки проектите си, где би 
могло да му се намери работа, нему – гимназиста, народния учител, за-
пасния поручик: „Не зная, чувствувам, че не твърде съм убедителен, но 
въпросът е съдбоносен за мене. Ако това стане, аз ще мога да почина, да 
поработя, да си отдъхна по-свободно и по-леко. Инак – не зная...“ (с. 41). 
По-късно, на 3 ноемврий 1918 г., той пише, между другото, от Добрич: 
„Благодаря ти много, че както всякога, си тъй добър и внимателен към 
мене. Аз вярвам, че работата ще успее. Рядко, както знаеш, съм имал едно 
уредено и задоволително положение; не бих се толкова безпокоил, че и 
сега изпадам в същото, ако не ми тежаха нови и много сериозни грижи, 
семейни вече. Това ме кара да изпитвам всевъзможни пътища и ето, преди 
да съм дочакал резултата от един проект, залавям се за други. Извини ме, 
моля ти се, че наново ще те безпокоя... Но за човек като мене, без доста-
тъчен образователен ценз, всякога е трудно да ми се намери някоя служ-
ба с една по-добра заплата...“ (с. 42–43). Същата година, на 5 декемврий, 
той се обажда отново от Добрич: „Разбра се, че когато трябва и искам да 
бъда назначен на някоя работа, аз изобщо имам твърде малко късмет... Не 
мисля и нямам възможност да се местя от тука. Но заедно с това положе-
нието ми се влошава, а мизерията вече почука на вратата ми... Каквото и 
да стане, аз оставам тук. Но, ако не от друго, да се спася поне от тая вечна 
и неразделна спътница – сиромашията и безпаричието. Затуй – побързай 
и направи последни и героични усилия“ (с. 47– 48).
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Йовков свързва своята участ с участта на Добрич. Надеждата му да 
се настани в тоя град и да се отдаде на призванието си, не се оправдава. 
Добруджа, която според примирието в Солун през 1918 г. оставаше бъл-
гарска, трябваше скоро да бъде завзета от румънските войски. Славни-
те български воини, след нещастния пробив на фронта при Добро поле, 
бидоха заставени да се завърнат в домовете си. Йовков, който се е уста-
новил в Добрич, наблюдава картината на отстъплението от Добруджа: „В 
тая минута“ – пише той на Василева от Добрич на 5 декемврий 1918 г. – „аз 
виждам през прозореца си да се точат по шосето към Варна колони от 
обози, пехотни части, батареи и ескадрони. Те си отиват не тъй, както 
бяха дошли! Мълчаливи, без ура, без музика, сломени и убити, някакви 
печални призраци под непрестанния дъжд и мъгливото небе. Има нещо 
много тъжно и много болно в тия зрелища, с които се завършват епиче-
ските походи в Добруджа. Какво ще стане утре, никой не знае“ (с. 46 – 47). 
Тук говори писателят, който вижда с око на художник една народностна 
трагедия.

Поради събитията – завземането на Добрич от румънска войска, Йов-
ков избягва с жена си във Варна. И оттам иде същата жалба. На 3 май 1919 
Йовков пише на Гр. Василева от Варна: „Не ми върви, не ми върви отдавна 
и открай време... И тъй пред мене по-тежко се изправя въпросът за пре-
живяването, тъй трудно, докато стане възможно да се приберем отново в 
Добрич“ (с. 49). И веднага надава тревожен и умолителен стон: „Но, моля 
ти се, покрай хилядите си грижи, не забравяй и мене, особено сега, когато 
не може да се чака тъй дълго и търпеливо, както някога. Аз искам само да 
ти наумя, да те помоля да побързаш, да побързаш, колкото е възможно по-
вече“ (с. 49–50). Назначен за делегат във Варна на комитета за бежанците 
с 25 лв. дневно, Йовков е доволен. Той веднага пише – на 29 септемврий 
1919 г. на Гр. Василева: „Аз не мога да се върна [в Добрич] и положението 
ми отново се влошава извънредно много... Но какво да правя, когато вече 
бях без стотинка и нямаше от где да взема... С тоя аванс [от издателя си] 
и премията, която получих от Академията, и със заплатата на жена си 
[учителка във Варна], прекарах лятото. Вярвах, че краят е близко и ще се 
върна. Това, за нещастие, не стана. Аз имам една малка заплата и от това 
съм доволен. Но дългата безработица досега съвсем ме разори и съсипа. 
Изпаднах много. Не мисля толкоз за облекло, което е съвсем опърпано, 
но ще се търпи. Лошото и най-тежкото е, че зимата иде, а на това отгоре, 
като всички бедни хора, ние вкъщи след 15–20 дни от двама ще станем 
трима. Какво не трябва, за какво не се харчи при такъв случай“ (с. 51–52). 
Бащата се тревожи и трепери над очакваната рожба! Но скоро уволняват 
Йовкова. И на 11 ноемврий 1919 г. той пише от Варна: „Макар опитът и 
миналото да ми вдъхва малко надежда, все пак принуден съм отново да се 
обърна към тебе, защото онзи, който се дави, и за сламка се лови... Нали 
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съкращават службите? – Съкратили и моята. Не бива бедата да замине и 
мене... Повече няма да ти пиша. Положението ми – знаеш го. Поне сега 
бих желал да бъда освободен от нуждата да го описвам – тъй болно и теж-
ко ми е“ (с. 52–53).

В писмото до Василева от Добрич, 3 ноемврий 1918 г., Йовков, който 
е печатал вече стихотворения и разкази, който е излязъл на книжовното 
поле още от 1907 г. и е привлякъл вниманието на образованите люде вър-
ху своето дарование, пише, че вече е решил да посвети живота си на ху-
дожествено творчество: „Ето в що се състои работата. Окончателно съм 
решил в себе си, че било с голям или малък успех, призванието, от което 
не мисля да се отказвам, ще е литературата“ (с. 43). И затова, когато хлопа 
за място, Йовков винаги има съзнанието, че той заслужва да го получи не 
само като човек, който е способен за работа, но и като писател, който чув-
ствува своето призвание. Затова иска ту да бъде назначен чиновник в На-
родната банка във Варна, ту като действуващ офицер във военно-истори-
ческия отдел в Министерството на народната отбрана, ту като дописник в 
Дирекцията на печата в София. Когато след няколко години го назначават 
като аташе по печата в легацията в Букурещ, а жена му – волнонаемна8 
учителка в тамошното българско училище, той се чувствува малко при-
ласкан от съдбата. Но и тук скоро бива подложен на безпокойства, тер-
зания, унижения и оскърбления. Жена му бива уволнена. Той се страхува 
всяка есен, няколко години наред, когато в София се съставя бюджетът, 
да не би да съкратят мястото му и да го оставят на улицата. Неговите опа-
сения не са били без основания. Йовков моли да не останат в Министер-
ството на външните работи – оскърбени с нещо от него. Страхува се да 
не обиди някого там, той, който е бивал само обиждан. На 10 септемврий 
1923 год. той пише от Букурещ на Василева: „Виждам, че макар и вече да 
се приближавам към края на битието си, така ми е било писано вечно да 
търся подкрепа и ходатайства... В Министерството на външните рабо-
ти намерили за нужно, кой знай защо, да уволнят жена ми, която беше 
учителка тука... Твърде много неприятности имам, много неща ме мъчат, 
за които не мога и не му е мястото да ти говоря, та нека поне се направи 
нещо, за да се осигури моето място, да се уверя, че ще ме оставят и не ще 
ме безпокоят... Аз пиша и се залавям с тия ходатайства, когато ножът е до-
прял до кокала“ (с. 54–55). На следната година, на 19 септемврий 1924 г., 
той отново тръпне за службата си в Букурещ: „Аз ще се обърна към тебе с 
молба да ме завардиш от уволнение“ (с. 55). На 20 февруарий 1926 г., пак 
от Букурещ: „Започнаха да достигат до нас обезпокоителни слухове – 
съкращения, уволнения, пр. Прекарваме всекигодишната криза, когато 

  8 волнонаемен (остар.) – лице, наето на временна работа, без постоянно задължение 
(бел. ред.).
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се съставя бюджетът... Искам да зная дали не се готви някаква промяна 
в бюджета, която да засегне и мене... Гледай обаче да не се предизвика 
някак незадоволство в кръговете в М-вото“ (с. 59–60). И по-късно, на 10 
март 1928 г.: „Онова, което искам, е да ми се запази мястото и службата, 
която имам сега...“ Най-тъжно е писмото от 19 септемврий 1924 г. Йовков 
се научава, че искали да го уволнят, защото уж нямал ценз. А всъщност – 
да бъде настанен някой друг на мястото му. Той моли Гр. Василева да го 
спаси „от тая жестока и с нищо неоправдана и незаслужена обида“ (с. 55) 
и продължава: „Защото съди сам: вече 2 години, при един крайно нама-
лен (досега) и недостатъчен персонал, аз работих без почивка, работих 
до изнемогване и до разсипване на здравето... Както и да е, истината е, че 
подобна изнурителна работа аз не съм имал никога през живота си... Аз не 
знаех удоволствия, развлечения. За мене друг път от Легацията до къщи 
и обратно – нямаше... По-голяма неправда аз не зная. Къде мога да отида 
сега аз, без средства, местен от една държава в друга, 1–2 месеца само 
преди зимата? Това е равносилно и на най-безмилостното ми изхвърляне 
на улицата, разоряване пълно, да не кажа нещо повече...“ (с. 56–57). След 
обидения човек проговаря оскърбеният писател: „И все пак, ако земедел-
ците ме назначиха, не беше партизанство, а малко внимание, малко зачи-
тане към мене като човек на интелектуалния и литературен труд. Нима 
сега, днес, това малко зачитане трябва да ми се откаже, нещо повече, нима 
тъй трябва да се постъпи с мене?... Много ми е тежко да пиша за всичко 
това. Това тъй ме умори, огорчи, измъчи...“ (с. 57).

Какво гордо страдание, което, макар и да пречупва крилата, все пак 
не угасва вярата и надеждата в добрия изход на жизнената борба, вярата 
в човека, в тържеството на правдата. На Йовкова тежи тежката обида, 
когато му се внушава, че е получил синекура9. Та нима той не работи не-
уморно до изнемога, до разстройство на здравето си, при това честно и 
добросъвестно, много по-добре от тогова, който би бил назначен с необ-
ходимия образователен ценз? Тежко му е, че не ценят личните му усилия, 
че не уважават писателя, който твори народностни ценности, и то когато 
други негови събратя по перо, често пъти по-малко даровити, са се наста-
нили в живота добре и властта е щедра, внимателна, дори любвеобилна и 
всеотдайна към тях.

Той стига понякога до фатализъм: така му е отредено в живота – все да 
не му върви, все беди да го сполетяват, да си остава само със своята чест-
ност и доброта, със своето благородство, със своето дарование и своята 
бедност. Друг на негово място би стигнал до озлобение, до отрицание. А 
той, тих и разумен, кротък и мъдър, стига до прошка и примирение. Ка-

  9 синекура (лат.) – платена длъжност без големи задължения, в негативен смисъл – 
уреждане (бел. ред.).
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къв нравствен героизъм в страданието и търпението, каква възвисеност 
на духа! Да молиш за едно малко местенце в живота, с кървави усилия 
да го придобиеш, а сетне, когато го имаш, да трепериш за него да не го 
изгубиш, и то цяло десетилетие, и то до края на живота си; да тръпнеш, 
че можеш да осъмнеш на улицата без покрив, без хляб; да се страхуваш, 
че могат да те оскърбят, унижат, и то ония, които имат притезания10 за 
някаква култура, за човечност. И това става с един от най-големите наши 
писатели!

Писмата на Йовкова са страшно обвинение срещу българската дейст-
вителност, срещу едно време, в което, изглежда подмолно, потайно, 
прикрито, тържествува бай Ганьо. Гласът на едно чисто сърце стене, а 
никакъв отзив, никакво съчувствие. Съвестта на един писател изнемог-
ва, а малцина го разбират. И колко душевна енергия е пропиляна, кол-
ко нерви са изхабени, каква творческа мощ е сподавена. За писатели с 
Йовковата творческа природа е необходимо спокойствие, вътрешна сво-
бода, по-малко повседневни грижи. А то – цял живот борба с грижата и 
бедността. Някога Пенчо Славейков се оплакваше в характеристиката на 
Олаф ван Гелдерна в „Епически песни“ от 1907 г., че е принуден да чинов-
ничествува за къшей хляб, колкото да не умре от глад. Какво да каже Йов-
ков? – Познавах добре Йовкова и знаех как страдаше и през последните 
дни от живота си.11

Трябва да бъдем благодарни на Григор Василева. Затова, че е запазил 
писмата на Йовкова и че сега ги прави достояние на българското общес-
тво. Той е извършил едно културно дело, от значение както за българска-
та литература, така и за българската общественост. Едно от най-ценните 
дела за Йовкова, което заслужава внимание.

  10 притезание (остар., книж.) – искане, претенция (бел. ред.).
  11 Йоцов  има предвид познанството си с Йовков и спомените си, отразени в статията 

„Последните ми срещи с Йовков“ в настоящия том (бел.ред.).
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Родина: Списание за българска историческа култура,                                         
г. III, 1940, кн. 1, с. 3–4.

КОПНЕЖ ПО СПРАВЕДЛИВОСТ

Една от най-висшите прояви на благородството в човешката природа 
– това е справедливостта. Тя е израз на чисто и ведро състояние на 

душата, на нравствено съвършенство, на възвисеност и просветленост, 
която прави човека свръхземен. Тоя копнеж, който е люлял сърцата на 
хиляди същества от векове, говори за непобедимата човешка жажда за 
духовно величие. От него е тръпнел и смиреният Назарянин1, когато е 
обещавал вечна справедливост в царството Божие. Защото на земята тол-
кова малко я има. Затова по нея са протягали ръце най-много слабите, 
злочестите и унижените в живота, но в нея са вярвали – в нейното пос-
ледно тържество и силните, и чистите духом.

Българският народ е един от ония народи, които поради своята исто-
рическа съдба най-много са копнели по справедливост. Той е копнял и 
в дни на робство, и в години на пробуждане и възраждане, и във време 
на свобода и независимост – цялата негова нова история е изпълнена с 
тоя копнеж, тих и дълготраен, страстен и бурен, стигащ до стихийна ус-
тремност. Най-хубавите му синове – поборници на идеята за народност-
ното му съществуване, хайдути и бунтовници, просветници и политици, 
мъдреци и пророци – са горели заедно с него и са поддържали в душата 
му със словото си пламъка на истината и правдата. Справедливостта той 
съчетава с народност и човечност, като изпълня с тях един свой земен 
идеал – да се устрои и възвиси като народ, след като се създава и осъзнава, 
в отреденото му от съдбата пространство за живот. А за да осъществи тоя 
свой идеал, той е чувствувал жизнена необходимост да бъде свободен, 
обединен и единен. И когато се е борил против тиранията, и когато е ди-
гал меч за свобода, и когато е развихрял кървава бран – и на север, и на 
юг, и на запад – той е воювал за оная справедливост, която му е била отне-
та, която му е била дръзко отказвана. Тук се долавя едно от най-ценните 

  1 Назарянин – прозвище на Иисус Христос, или Иисус от Назарет, по името на града в 
историческата област Галилея в Израел.
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му нравствени достижения – да се чувствува духом подготвен да брани 
правдата. Затова той стига в своя национализъм, в идеята за себе си, за 
народността изобщо, до един свеж и бодър, не болезнен и безплоден, а 
творчески мистицизъм. Убеден, че неговото съществуване като народ 
е свързано с тържеството на справедливостта, той заживява със само-
чувствието, че е Божи воин, който борчествува2 на земята, за да провежда 
една висша воля.

Наистина, българският народ не живее със самоизмамата, че всич-
ко на земята е в строй, основан на Божията правда. Но той не се движи 
в деянията си от един ограничаващ погледа реализъм, който води към 
отчаяние и песимизъм. Напротив, познанието му за ограничеността на 
човешката воля, за безсилието понякога на човешките добродетели не 
го оставя да се обезличи във всекидневното си битие, да затъне в груби 
земни страсти, да бъде равнодушен към добро и зло. То слага живота му 
под знака на високи помисли, мечти и копнения. Защото знае, че с един 
хляб само не може да се живее. И без един нравствен идеализъм, с кой-
то е осветен пътят му в историята, той не би могъл да съществува, той 
отдавна би изчезнал без следа и помен. Нещо повече, познанието му за 
несъвършенството в света вдъхновява силите му – не само да изтрайва 
в копнежа, но и да бъде способен, когато трябва, да защити застрашени 
нравствени ценности. Така един героизъм на духа в името на справедли-
востта – в търпението и страданието, в устрема и битката – дава смисъл 
на неговото съществуване като народ3. Съзнанието, че може да се страда, 
без да се стене, че може да се копнее, без да се изпада в изнемога, че може 
да се воюва, без колебание, до крайната победа, е извор на мощ и гор-
дост. Не грее ли величие в съдбата на тоя народ, който, понесъл кръста 
на своето страдание, изгаря от копнеж, но не спира своя ход към върха на 
справедливостта, без която земята би била сборище на глутница вълци, 
който бива удрян с бича на гаврата и насмешката, но не пада сразен от 
малодушие, но не гасне вярата му във възможността да се установи тук на 
земята един божествен ред.

В копнежа си по справедливост българският народ е излял най-свидни-
те съкровища на своята душа. Нея той иска не като подсъдим пред исто-
рията, но като съдия със съвест и разум. Нея той желае да посели и в своя 

  2 борчествам – боря се, водя битки (остар.).
  3 Мотивът за героизма на духа е водещ в уводните есета на „Родина“. Той е според Б. 

Йоцов знакът на достойнството и просветлеността, на нравствения подвиг, на самата 
човечност. В статията си „Култ към героите“ (вж. в настоящия том) той споделя убеж-
дението: „Всеки човек, който осъзнава себе си като духовно същество, има чувството 
за изключителното, необикновеното, великото и героичното в живота. У ония пък 
люде, които живеят с повишена представа за човека и човешкото, това чувство е още 
по-силно развито“ (бел. ред.).
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дом – така да изгради своето господарство, че правдата и човещината да 
бъдат отправен тласък на доволство и щастие в живота, че всеки негов 
син да се чувствува приютен под крилото на родината, спокоен за своя 
живот, за своята мисъл, за своя дух4. Така да устрои страната си, че тя да 
бъде огнище на светлина, която чрез подвига на силни и смели мъже да 
озарява пътя на човешкия род. В тая насока той би могъл да се създаде 
като съвършен и ценен народ със световна стойност, без когото земята би 
била лишена от едно най-скъпо свое богатство.

  4 Значението на думата „справедливост“ от заглавието е разгърнато не толкова идео-
логически, колкото психологически в цялата статия. Справедливостта очаква да бъде 
поселена в дома на българите, да бъде част от „крилото на родината“, която приютява, 
защото това е единственият източник на сигурност и оттук отправна точка на самото 
щастие. В този смисъл Б. Йоцов свърза устойчивото – копнежа по справедливост, при-
същ на българите в цялата им история, с героичното – поривът към промяна, излизащ 
извън рамките на простия инстинкт за оцеляване, порив, който разширява границите 
както на съзнанието, така и на хоризонтите на битието (бел. ред.).
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Родно изкуство: Седмичник за литература, театър, музика, ху-
дожество, филмово изкуство и културно-обществен живот,                                                  

г. I, 30 септември 1940, №5, с. 1.

ИЗКУСТВОТО В ЖИВОТА

Казва се, че изкуството е независимо и свободно, че то не може да иг-
рае служебна роля в живота, то не е средство, а самоцел, то е свято, 

чисто и вечно. Обаче забрави се, че въпреки всичко, то зависи от живота, 
от средата и времето, от съдържанието и духа на историческия момент. 
Изкуството живее във велика самоизмама – то си въобразява, че е сво-
бодно, а всъщност, както онзи, който създава, се намира в несъзнавана 
ограниченост и зависимост. Освен това изкуството е немислимо без чо-
века, без неговите духовни потребности, жажди, копнения. Какво би било 
щастието на слънцето, ако ги нямаше тия, на които то rpеe. Каква жизнена 
стойност би имало изкуството, ако земята беше населена само с хищници 
и влечуги? Не е необходимо изкуството да преследва служебни жизнени 
цели. То трябва да овладява всевластно живота, да го пресъздава, като 
сътворява нов свят, нови действителности и да носи духовно освобожде-
ние. И тъкмо тогава, когато то иска да бъде най-чисто и независимо, то 
може да навлезе в живота, да окаже своето въздействие и влияние върху 
една или друга среда, да събуди в душите един спомен, да запали един 
копнеж, да възгори една идея. Та човечеството не живее ли под внуше-
нията, под хипнозата на най-великите художествени откровения! Поети 
и композитори, художници и ваятели, велики архитекти не владеят ли 
сърдцата и не напътват ли духа на човека?

Нашият народ, който от столетие насам е наченал да излъчва чрез свои 
даровити синове своя художествен гений, макар и да се е стремил към 
чисти постижения на изкуството, е изпитал практическото въздействие 
на поетическото слово, на живописната багра, на музикално овладения 
тон. Водил борби за своето народностно съществуване, лял кърви за 
своята свобода и независимост, той е намирал сили и време да създава 
художествени ценности, чрез които се самопознава и самовъзпитава. Не 
можем да отречем, че българското изкуство, и когато се е стремило да 
бъде чисто, да се освободи от гмежа, врявата и суетата на деня и да въплъ-
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ти в своите форми вечното в живота, пак е изпълнявало своето жизнено 
послание, пак е съдействало на едно народностно възпитание1. Най-голе-
мите му представители, немислими без българската народностна стихия, 
чрез силата на своята художествена красота са вземали живо участие в из-
граждане духовния образ на българина, в прояснението на българското на-
ционално съзнание. А и по-малки ратници и труженици на художественото 
творчество, следвайки примера на духовните водачи, са допринесли немал-
ко за засилване националното предназначение на българското изкуство.

Така, стига да посочим само някои имена, за да почувстваме как изкус-
твото у нас е влияло върху живота, как то е давало, често пъти дори нео-
чаквано, мимо замислите и намеренията на твореца, чисто практически 
последствия. Един Николай Павлович или един Захарий Зограф, по-къс-
но – Борис Денев, Н. Кожухаров или Константин Щъркелов; един Маес-
тро Атанасов или Добри Христов, Петко Стайнов или Панчо Владигеров; 
поети като Добри Чинтулова, П. Р. Славейкова или Христо Ботева, като 
Ив. Вазова, Кирил Христова, Пенчо Славейкова, Т. Траянова, разказвачи 
като Елин-Пелина, Николай Райнова, Йорд. Йовкова, Каралийчева – да 
споменаваме ли все още вдъхновени и достойни? – всички са възпламе-
нявали, просветявали, напътствали своите сънародници към красота и 
подвиг, разкривали са българската земя в нейната хубост и съдба, будили 
са в душата на българския народ светли спомени и чувства, надежди и 
упования, копнежи за по-добър, по-честит, по-възвишен живот. И така, 
словото, тонът и баграта са се превръщали в дело, в подвиг. Нещо пове-
че дори, образите на изкуството са внушавали често вдъхновени почини, 
поддържали са волята в часове на изпитания, окриляли са духа в полети и 
набези в живота. А какво да кажем за песента, която е люляла сърдцето на 
българина и го е отпращала на вихрена бран?

Ето и една песен, един химн – „О, Добруджански край“ на скромния 
Бобевски, на още по-скромния Кръстев. Словото ѝ може да не възвеж-
да към възвишената красота на чистото изкуство, напевът ѝ – към само-
стойните извори на вдъхновението. Но това е една песен, която повече от 
две десетилетия люлее българската душа, залива българската земя и носи 
на крилата си светия идеал на свободата. Изкуството, включено в нея, 
притежава повече сили на непосредно въздействие, отколкото и най-ум-
но написаното изследване върху историческата съдба на Добруджа. То 
поддържаше крепко сърдцата в един поробен край, то възпламеняваше 
волите за дело в свободната българска земя, то обединяваше, възвися-

  1 Б. Йоцов изповядва убеждението, че изкуството трябва да служи на живота, да съ-
действа за изграждане „прояснение“ на българското национално съзнание. Мечтата, 
поривът, илюзията, превъплътени в изкуството, имат непреодолима мощ и това е според 
Йоцов значимата „жизнена цена“ на изкуството (бел. ред.).
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ваше, будеше възторг и умиление, жажда за правда и победа. С тая песен 
днес се отварят вратите на Добруджа, тя изразява буйната радост на един 
героичен народ, копнеел от години за правда и справедливост. Наистина 
една историческа песен, която напомня за други с историческо значение 
песни – „Вятър ечи. Балкан стене“ или „Къде си вярна ти, любов народ-
на“ от Чинтулова, или „Шуми Марица“, или дори „Покойници“ от Вазова. 
Тъкмо такива песни най-непревзето добре показват, че изкуството има 
жизнена цена, че то върши – с мечтата, с илюзията и с копнежа велико 
дело в живота. Духовната сила върши дела, пред които немее и най-груба-
та материална мощ.
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Родина: Списание за българска историческа култура,                                       
г. III, 1941, кн. 2, с. 3–4.

ОСЪЩЕСТВЕНИЯТ ИДЕАЛ1

В дълголетното свое историческо развитие българският народ си е из-
работил трезв, но във висша степен нравствен, жизнен план. Тоя план 

се изчерпва в няколко основни линии – да се домогне до необходимото му 
жизнено пространство, да си осигури достойно място в отредения му от 
съдбата кът на земята, като затвърди неговите граници, да се обедини – 
единен и цялостен в своя държава и да се предаде на мирен творчески 
труд, като превърне своя дом в обиталище на Божия дух. Тия основни 
линии в едно или друго време са изпъквали или са се затъмнявали. Но 
винаги зад тях се е изявявала една воля да осъществи тоя жизнен план. В 
тоя стремеж българският народ в историческия си път винаги е вървял 
напред. Застоите в някои исторически завои не са намалявали способ-
ността му за съществуване – той все е просветлявал своето същество и 
все е възвишавал своята нравствена същност. Затова никога не е бивал 
спокоен. Нито външните условия на неговия живот, нито вътрешното му 
разположение му е обезпечавало някакво доволство от постигнатото в 
желанията и завършеното в деянията. Той е свикнал да получава благово-
лението на съдбата само по достойнство – чрез труд и борба.

Това благоволение особено е било променливо във важни исторически 
моменти – в дни на международни стълкновения и усложнения. Той, бъл-

  1 В този кратък текст Б. Йоцов, без специално да споменава Крайовската спогодба от 1940 
г. (подписаният договор между Царство България и Кралство Румъния за връщане на 
България територията на Южна Добруджа), пише за двата идеала, на които се е надявал 
българският народ в своята многовековна история: „на идеала за освобождението, сетне 
– на идеала за обединението“. Той слага акцент върху основното духовно усилие на българ-
ския народ да получава желаното „чрез труд и борба“ и допълва, че самото осъществяване 
на идеала „не е случайност, а съдбовност“. Йоцов дълбоко вярва, че самото обединение 
„не може да бъде само землищно, само народно, като се съберат всички българи под 
един покрив, то трябва да бъде и нравствено, културно, духовно, за да се изгради единна 
голяма нация, за да се построи цялостна велика държава“. Защото Йоцов е убеден, и това 
е важен акцент в текста, че борбата се води не само с меча, но и „със средствата на духа“. 
Тази позиция е израз на дълбокия нравствен идеализъм на Борис Йоцов и на неговата 
вяра в устойчивостта и „устрема“ на българския народ (бел. ред.).
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гарският народ, не може да не бъде засегнат от тяхната мрежа: мястото, 
което заема в света, не му обезпечава уединеност край мътния порой на 
времето. Политическите кризи, които е преживявал материкът, гдето той 
е отседнал в жизнения си път, засягат и неговото битие. Тогава над него-
вата стряха или е грейвал лъч на особена милост свише, или се е разнасял 
острият и суров кикот на съдбата. Сякаш някакво средно решение над 
народностното битие не е могло да се вземе. Трябва да се изтъкне обаче: 
българският народ и на върха на славата и величието, и в бездната на па-
дението и унижението не е забравял задачите, с които е влязъл в живота 
и които историята му е поставила за разрешение. И тъкмо тук се е про-
явявала силата на неговия дух. Осъщественият блян, малък или голям, 
никога не е заслепявал погледа му, не е приспивал волята му, не е пресек-
вал действената му сила. Пораженията, които е преживявал, винаги са 
бивали последици от една неравна борба – не затова, защото в душата му 
е угасвал пламъкът на жизненото му призвание. Борбата, която той води 
от векове, за да осъществи своя план, смисъла на своето съществувание, 
тръгна по линията на идеала за освобождението, сетне – на идеала за обе-
динението.

Събитията, които се разиграват от години наред, особено в днешно 
време, поставят напред същия тоя идеал. Неговото осъществяване не е 
случайност, а съдбовност. Българският народ е изправен не пред скъп дар 
на провидението, а пред победа, макар и късна, от една борба, чието край-
но разрешение времето бе само отложило – едно разрешение, по което се 
насочва от години вече развитието на народностния живот. Борбата не-
винаги се води с желязо, тя се води и със средствата на духа. Крушението 
на меча не съкруши душата на българския народ – дълбоко в нея остана 
да грее идеалът на обединението. Защото той така е сраснал със съдбата и 
бита му, че нито насилието, нито поражението, нито измамата могат да го 
изтръгнат оттам. Да се отрече от него, то е все едно да се откаже от себе 
си. Той е последица на стеклите се условия за живот, на историческото му 
развитие, на нагона му за самосъхрана. Той е израз на волята му за живот, 
на решението му да се утвърди като биологична и етична цялост, като 
народностна индивидуалност в историята. Не е мимолетно настроение, 
а траен неугасващ стремеж, в който се проявява съществен момент от 
народностното битие. Обяснимо е защо с тоя идеал българският народ е 
живял толкова цялостно, защо се е борил за него и защо е страдал. Сега с 
неговото осъществяване се разрешава една от неговите исторически за-
дачи. Слага се точка на неговото напрежение в една посока.

Обаче това осъществяване на идеала за обединение не означава край 
на творчески усилия и напрежения. Да не се мисли, че една извоювана 
историческа позиция е обезпечена с крепостен акт от света навеки, че 
историческият път на българския народ ще бъде веднъж завинаги равен 
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и гладък. На никой народ пътят в живота не е постлан с рози. Но да не се 
забравя, че от извоюваната позиция може да се направи скок в история-
та – с неизмерно значение. Народ, който заспива на своите лаври, остава 
в своето доволство измамен и подигран от историята. Ето защо всяко 
отпрягане на волята, всяко спиране на енергията е начало на поражение. 
Напротив, необходим е нов вихрен устрем, тъй като българският народ 
осъществява сега само дял от своя цялостен жизнен план. Освен това, по-
стигнатият идеал поставя, с оглед на една организация и рационализация 
на цяла колективна трудова енергия, множество въпроси за разрешение 
от единната народна воля. Обединението не може да бъде само землищ-
но, само народно, като се съберат всички българи под един покрив, то 
трябва да бъде и нравствено, културно, духовно, за да се изгради единна 
голяма нация, за да се построи цялостна велика държава. По тоя път на 
мислене и действие може да се утвърди общото народностно българско 
огнище, българският народ така трябва да се възвиси, че да се изправи 
пред света горд и могъщ, бидейки равноправен по качества и постижения, 
по права и задължения, по участие в световното строителство и с всички 
народи, стари и велики, за които историята и човечеството са изрекли с 
чувство на благодарност горещо и безкористно признание.
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