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ХАДЖИ ДИМИТЪР

?

l3 Ж11в е тон, жнв el Там на Балнана, Настане вечер - месец изгрее, §
13

потънал в кърви, .'lежн и пъшка звезди обсипят свода небесен:
1301юнак с д·ы,бока на гърди рана, ropa зашуми, вятър повее, -

[3 юнак във МЛВАОСТ 11 в свла мъжка Балканът nee хайдушка песен!
[3

§ На една страна захвърлил пушка, 11 самодиви в бяла преиена,
813•,i:J на друга сабя на вве строшена; чуд1111, прекрасни, песен поеипаг, -

8 очи тъмнеят, глава се ..аюшка, тихо нагазват трева зелена J:1

l3
уста проклинат цяаа вселена! 11 при юнакът дойдат, та седнат,

?8 Лсжн юнакът, а на небето Една му с бнлк11 раната върже, (!]8 слънцето спряно сърдито пече: друга го пръска с вода студена, f;1

13
жътварка пее вейде в полето, трета го в уста целуне бърже, - В,ft кръвта още пс-сиано тече: н той я гледа - мила, засмяна! а8 13

l3 Жътва е сега ... Пейте, робини, ,,Каж11 м11, сестро, де _ Караджата? r.1

13
тез тъжни песни! Грей •• тн, слънце, Де е II мойта вярна дружина?

l3?,в таз робска земя! Ще да загине Кажи ми, пък ми вземи душата,-
(3

11 тоя юнак ... Но 1t1m.кнн, сърце! аз искам, сестро, тук да загина!"
[3

§ Тоз, който па11,11е в бой за свобода, И плеснат с ръце, па се прегърнат, §t:J rой не умира: него жалеят II с песни хвъркат те в небесата, - 1:J

8 земя и иебо, звяр н природа, летят II пеят, дорде осъмнат, r:I

[Э
II певци песни за него пеят... 11 търсят духът 11а Караджата . . . ?

13 Денем му сянка 11аз11 оранца Но съмна вече! И на Балкана [3
(3

и вълк му кротко раната бл11жс; юнакът лежи, кръвта му тече, - (3г., над него сокол, юнашка птица, вълкът му ближе лютата рана,
l3t!J •• 1я се за брат, за юнак грижи, н слънцето пак пече ли - пече: 1

l3 ХРИСТО БОТЕВ \3
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ИЗДАВАТ: V w

ОКРЪЖНО ИGТОРИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, ОКРЪЖЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕИ В СТАРА ЗАГОРА, НАЦИОНАЛЕН ПАРК-МУЗЕИ „ШИПКА-БУЗЛУДЖА"

Юбилеен вестник no cAvчoR JOO rо1ики от поnвиrо но четата но Хаджи Димитър и Стефан Кароджо Цена s er.

НА ТРИр
Буз.1уджаl
h\11110 и драго е това име за всеки

труженик и патриот в нашата стра-
на. В rерончната летопис и револю-
щ101111ото минало на нашия народ
Буз.,уджа блести с обаянието 11

ореола на историческа светиня. Защо
то този старопланински връх е t1a„
11ос11 с кръвта на вай-свидни 11 сме„
ли български чеда. Няма друго мя-
сто у нас така последопагелно спо-
хождано от революционни историчес
ки събития в различни, но еднакво
тежки за нашия народ времена. Ис
горията сякаш пожела да свърже
славното дело на Хаджи Димитър 11

неговите четници от 1868 г. с по-сет
нешните прогресивни борби 11а 11а· •
рода н11 11 на: Бувлуджа с11 подадоха
ръка, вплетвха идеи 11 дела три гс-
роични 11 революционни е11ох11.

Името 11а върха прогърмя II се по-
несе като легенда след героичната
саможертва на Хаджн Д11м11тър II не
говите четници 11ред11 100 години.

Преминала Дунава 11а 18 юли 1868 1-. четата на Халжн
Д11м11тър н Стефан l(араджа, в състав от 127 юнаци, целя-
ла да вдигне въстание в България II образува „Пр11uре·
менне правителсгво" в Стара планина. Още от стъпването
на родна земя тя вапочнааа неравни боеве с многочислена
турска войска 11 башибоэуци. Караисен, Патрещица, Вишов-
град, Канпъдере - това са местата, no които се вие кър·
вавата диря на четата към Балкана. Загубнл своя верен
другар Стефан l(араджа 11 по-гояяма част от четниците, 11а

30 юви 1868 г, с около 28 храбреци Хаджи Димитър пос-
тигнал вр. Буз.,уджа. Тук четата б11ла обкръжена от мно-
гоброен неприятел: редовна турска войска II заптиета II ба-
шибоауците на страшния палач Кургчи Осман, Започвал
кървав и неравен бой. Шепата герои, вдъхновявани от
своя славев воевода, мъжесгвено 11осрещ11а:111 повече от 700
озверени поребител«. С.,е-д три 11 110.,овrша часово сражение,
в което показааи чудеса от храброст II безкрайна обич към
България, почтн всички четници заедно с Хаджи Д11мнтър
бнлн ивбитн. Връх Бузлуджа скътал а своите аемни недра
геройската 11м кръв II поругани от турците тела, а хайдуш-
кият повей на стария Балкан II до днес нашепва за велича-
вия подвur. ·

След две дееетилетия Бузлуджа предаде 11а българското
социвлистическо движение потъпканите от българската бур-
жоазия революциснно-вемократични идеи и завети на апос-
толнге от иациоаааио-оевоёоднтелната революция. В пазви-
те на вегендарния връх, скрити от жестокия режим на Сгам
боаоватв диктатура, недалеч от лобното място на Хаджи
Димитър, на 2 август 1891 r. се събраха на своя ,.Първ11
учредитеаен социааистически конгрес" първите социалисти
в Българня. Под рьководсгвото на Димитър Благоев те ре-
шиха да създадат у нас „Българска социал-демокрагичсска
партия", от коя.то израсна и се оформ11 днешната наша
славна Българска комуннстнческа партия. Конгресът пр11е
и първата програма II първия устав на 11арт11ята и решен11е
за и,даване на 11Соц11алдемократнческа б11блнотека11• На
Бузлуджа нашата партия направи първата си крачка, уаз-
nерн криле като ор.чнца II поведе труден 11 11ераве11 6011 за
правда и свобода.

Дълr11ят път на тази борба изведе nотомц11те на героите
от национално·освобод11телната епоха, оъзпитан11ц11те на
Б.ааrоевско-Д11м11тровската партия пак по стар11те хайдушки
11ътекн на Ба.акана-закр11лн11к. И връх Бузлуджа отново се
показа гостолюбив към верните с11нове на нашия народ. На
13 януари 1944 r., след някоякочасова борба със страшна
снежна стихия, пресл11 и поледица парт11за11нте от Габров·
ско·СеВJ1невск11я отряд се подслон11ха в х11жата на връх
Бузлуджа. Но на 25 януари те са напад11атн от фаш11с1к11
наемници. Върхът е отново свндеrел на неравен бой, 1to то-
зи път. след четиричасово сражение, врагът е прогонен да-
леч. До rробовете на Хаджндн>1итровнте четющ11 заr11ват
трниата nарт11зани: Георrн Н11колов - Енчо, Славit Анге-
лов - Альоша II Богдан Борисов - Любчо. Още веднаж е

· окървавено гордото чело на староnланннския 11сполш1. И
още веднаж народът ни тайно шепне името на Бузлуджа 11

разказва за новите герои ...
Но Върхът помн11 11 з11ае не само дядо Б.aaroeu II с11од-

в11жн1щнте му 11л11 кървавата битка на смс1111те народ1111
парт11зан11 с мо11архофаш11ст11те от 1944 r. Тук деiiц11тс око·
ло с-ьед11нею1ето на северна 11 Южна Българня, 11ачсло със
Захар11 Стоянов it буйн,шт Чардафон, определ11ха през 1885
r. деня на този с11ас11телен за отечеството 1щ акт. И още
много пъти в с.аедващнте по-късн11 rод11н11 връх Бузлуджа
е бил свидете.а на масоu11 народнн 11ротест11 11 м1tт11нr11 про-
т11в продажн11те буржоазн11 режими, 11а комсомолск11 демон-
стращtи, нэпети н спартакнад1t1 на нелеrап11и партийни съб·
рания и конференц1111. Така Бузлуджа стана символ на ор-
rаинз11рана съr1роп1ва 11 борба на народа 1111 срещу чужд11
и наш11 nороб11тел11.

Днес върхът е превърнат от народната 1111 власт в На-
ционален парк. Не ст11хва потокът от поклонници н тур11ст11,
110 с тях не ход11 мъката, шествувала в Балка11а през роб-
ските rодt1нн, u nеснн и смях огласят Бузлуджа н славят
свободата.

Е>11tл ЦАНОВ

ВРЪХ ВУЗЛУДША

Историята на наwото Отечос-
тоо с изпъстрена от слаони съ
бития, nознаоа безброй храбри
синоое, отдали всични сиnн,
възторжена младост и жи оот за
свободата на 6ълrария. В пето
n11ca на борбите за национално
освобождение през Възражда·
нето особено nрно се от·
нроява безсмъртния подвиг на
Хаджи Димитър, Стефан Карад
жа и тохннте друrари. Изr.1ина·
ха вече сто години от славния
н11, поход през лятото на 1868
година, но ехото от това съби-
тие nродължаоа да звучи с
неотслабваща сила до днес. Го-
лямата заслуга на двамата оос·
води се състои преди осично
о големия политичесни резо·
нане, който nреднзоина тяхна·
та смела революционна анцня
о отомансната империя. Хаджи
Димитър и Стефан Караджа
осъществиха този легендарен
подоиr благодарение ва споите
прекрасни лични качества н
добродетели: необикновена хра
брост, органнэ?:щионнн способ·
нос.ти, желязна оолn, ф?1зичес·
на сиnа и себеотрицание. Но
от най.rоnямо знаwенне за без
смъртното им дело е тяхното
·оъэторН(СНо родолюбие, нощио·
нално достойнстоо и поnнтн-
чесна зрялост. Хаджи Димитър

H<CtiHQ о зн?менитият Георrн
Ранооскн. Още о началото на
60-тс години tia мннаnиn вен.
бnагод«рснне на неговата t(ИПЯ
ща реоолюционна и оСSщсстое·
но-политическа дейност, оеноо·

еводн. Така хайдут•tте·отмъстн· ..
теnн н местните .:sаеераднсни·
бунтари се nреоръщат в рево-
nюцнонерн от национален ма-
щаб. Комитетът „Върховно наро
дtto бъnrарско тайно rра.ждан-

прости думи, пропити от тро·гателно чист патриотизъм не са
само нрасно?та фраза, а nрограма за деистеис, израз на
нравствена сила и неnреклонсtt
борчески дух, Хубаоитс думи

от хората са избити, остан.:?ли-
то хванати н обесени. Тун на-
мират своята героична rнбел и
двамата войводи. Стефан Кара·
джа, тежно ранен, попада о
плен на врага нраА с. Внwоо.
rрад н скоро след това е обе·
сен о Русо, а Хаджи Димитър
загива славно о люта битка на
връх 6у:,nуджа.

Макар и разбита о нераони-
те бнтни, четата nреднзвиноаrолям политически ефект и о
събитие от rолямо значение о
нашата история. Вестта за пре
минаването на голям бълrар·
ски отряд и драматичните сра·
»сения срещу поробителите се
разнася мълниеносно навред
no бъnrарсиата земя. Юнашка·
та смърт на Хаджи Димитър и
Караджата эапалоа бунта о е н
пламък у всяко родолюбиво
българско сърце, одъхоа ку-
раж, става стимул за борба.
8 същото време турската оласт
е сериозно обезпокоена за сво
ето rосподстоо. Хаджндимнтро·
пата чета е за нея още един
симптом, че бъnгарсният на-
род е твърдо решен да са бо·
ри до нрай за правда и саобо·
да. В този смисъл четата от
1868 rоднна спомогна эначител
но за решаването на българ·
сння църиооен оъnрос, а no

БЕЗСМЪРТНОТО ИМ ДЕЛО
r,1ного ct<opo се превръщат о
най·бляснаuи дела, Х. Димитър
и Стефан Караджа орrаннзи„
рат и оглаояоат голяма друJНИ·
на от оноло 130 Храбри бъл-
rарсни мъже, peweн1t· да сло·
жат наетите си о пантеона н.:?
бълrарсиата свобода.

Инициативата за реоотоцион
ната nponoa през 1866 година
принадлежи на доамата ооево,
ди. Но no coon замисъл и пр?д
назначение тяхното начинание
не е просто резултат на случай
но хрумване или увлечение за
романтични хаА,;уwки подвизи.
Четата на Х. Димиrър н Ст. Ка·
раджа е занономерна изява на
орrанизираното всеобщо бъл-
гарско нацнонално·освободи·
тслно движение, със своя реоолюционна идеолоrия, съответна
тантика и стратегия. Пръu иде·
олог и организатор на тооа двн

ско началство.. (ВН6ТГН) набе-
лnзва програма за орrаннзнра·
ни реоелюционин действия о
духа на четническата тактика
на Рановскн. Първата пролва
от набелязания път за действие
,:а четите на Панайот Хитоо и
Фнnнn Тотю през 1867 rодина.
Именно нато политически ре.
зултат и следстоне от замисли.
те на комитета ВНБТГН и със
съдействието на друrн реоолю
.цнонни организации и отделни
родолюбиви бъnrари в Румъ·
ния се осъществява uъоръже·
ната четничесщ1 изява през
1868 година начело с Хаджи
Димитър и Стефан Караджа.
Предназначението н целта на
четата. е с успешно достигане
до Стара планина да обяuи оъс
тание в страната под ръковод-
ството на одно nриоременно ре
волюционно правителство в Ба

на.та стихийна съпротива на
наwия на.род се nрсоръща в
единен общонароден револю·
ционен поток. Оt<оло Раноасии
се сплотяват м1-1ожество нзвест
ни участници в хаАдуwиотодонженне от осич1tи нра.·ища на родината. М еж А у
т1tх са и двамат.:е б-ьдещи во·

БРАТЯ БЪЛГАРЕ!
Теглилата. при'fии"еьш t1a нас от турското

правителство, станаха вече иес.исю.и. То, вместо
да облеrчаоа нашето състояняе, от де11 11а ден
го прави по-нетърпямо: от всичко това няма дру
го спасение, освен да станем н с оръжие в ръка
да д11рим сво111'е права и свобода.

Ето, ние 011 показваме пресеят прямер за това
като се хващаме за оръжие: последвайте 1111 11

вие ще бъдете достойи11 потомц11 на нauntтe слав
1111 предед11 Крума, Бор1tса, Симеона It np., която
1111как и ис търпят чуждото срамно 11 1111зко за чс-
ловека иго. ·

lie надявайте се 1111кому да дойде да 011 осво-
боди като седите със

-
сrъ11ат11 ръце! Не слу·

waiiтe 1111ч11ft съвети, а само и само надеждата 011

да бъде ос11ована на вашнте юнашки ръце, защо
то те са 11С1'111111Й It вер,шй Bit ПОМОЩНIIК, който
ще 011 помогне 11 ,tзбави.

Братя! Времето е дошло 11 1111 011ка да си д11р11м
нашите права. Нека го послушаме и ся пока_?Ке>1
пред света 11арод, достое11 за свобода.

На всякого бил от каква II да е народност па
и на самнй турчин, който седн мирно, ще бъ·
де поtiетен както честта му, имота му, тъй също
и неговата вяра. Намерението 1111 е да 11зrо11им
11е сносното злоупотребление и да си добяем на-
родните права II соободата.

Братя, златоrр11в11й лъв реве из балкана II ш1 ,
вика I Нека вон•1к11 ся пр11т11чем под 11егоn11я
пряпорец ?1 съгласно с една уста изникнем: .,Сво
бода или смърт".

Стара nланн11а. Привременното nрав11телство.
Прокламацяя към бълrарс1шя 11арод, отпе-

чатана от Хаджи Димитър 11 С1'ефан Караджа
в Букурещ, 1868 r.

СТЕФАН l(АРАДША ХАДШИ ДИМИТ'ЬР

ЛОБНОТО МЯСТО НА ХАДШП ДИМИТ'ЬР НА БУЗЛУДША
и Стефан Караджа не са имали оъз·
можност да получат високо за оно·
оа време образование. Това не им npc
чи обаче, благодарение на ородена
природна ннтелнrентност н Cinocoб·
нос.ти, присъщи н.1 н ар о д н и т с
водачи и големите личности о исто-
риnта, да вникнат no интуитивен път
о развоя н хода на събитията, за да
поемат отредената им роля о борба?
та за освобождението. н.1 6ъnгария,
Съзнавайки наnъnно своя дъnr нъм
онеправданото Отечостоо, о едно nис·
мо до войводата П. Хнтоо, Хаджи Ди·
митър казва: ,.В нищо друго няма
cnacet,иe, освен в съrласисто н пое.
тоянството, за да турнме край на мъ·
чителстоата и угнетенията на бедния
ни народ български н тогаз, казвам,
ще има право да се гордеем и оъзои
сяоамо между другите за труда, иой-
то нато покажем на света не ще Иrl'la.
ной да ни ro откаже никога ••. аз
съм nолитнчесни хайдутин... Т.1на.
Хаджи Димитър просто, но съвсем
ясно определя сам своята дейност.
Нсrооите мисли споделя и верният
му събрат о депото Стефан К.1ра.джа:
,.Не мъст за тиран.?, а свобода и не·
завнсимост за нашето скъпоценно и
мноrо петимно Отечество •..• Към
неrо са съсредоточени оснчните ми
мисли и желания. . • • &и ще сн:оро
време, н:оето о освободеното наше оте
чества дето ще сеиой от нас намери
услада и утеwенио от мноrовеиооно·
то страдание, що да останат nо:Jнатн
осекнму блаrородните ни депа осени·
ro болrарина, една от най:· приятните
оъзнаrраждення.• Тези нснрени и

тоэн начнн допринася За признаване.
то на нашия народ на.то отделна на·
цноналн-1 и политическа единица о
империята. Учредяваното на бълrар·
ската екзархия о един иомпромис ва
Портата за удоолетворявано на бъn·
rа.рсннте искания с надежда.та, че та·
на. ще успее да nродоторатн надига·
щата се н.1цнона.лна рооолюция.

Най-сетне четата има и тооа важ-
но значение, че спомогна за. nрсодо·
ляването на один, манар необходим
и закономерен, но неефикасен начин
за борба, нанъвто беше четннчесна-
та тактика. Разгромът на четата пос-
таои пред бълrарсинто реоолюцион-
нн дейци неотложната зад.1ча д.1 по·
търсят нови nо·реэултатнн сродства
за издигане на бълrарсното рооолю·
цнонно движение на нов, още по-ви·
сон етап. Великата жертва на Хаджи
Димитър н Караджата, безпримерни·
ят nодвиr на четниците през памет·
ното лято на 1868 година сnомоrна rtнo
ro эа изостряне на реооnюционнат,1
криза в прогнилата османска, фео·
дално·деспотнчна империя и съэдаде
условия за още no,wнpo1< размах на
българската национална реоолюцнn.

пиана. С оглед н:? това оо?во·
днте носят със себе си сnецна
лен позна до българсння на·
род от името на прив.z.сменно-
то правителство, в и:.ито меж-
ду друrото се на3ва: "&ратл
бълrарнl • • • н11ма друго спа·
сенно, освен да станем и с оръ
жие в ръка да дирим своите
права и свободи •.." Позивът
завършва с думите „Свобода
или Смърт".

На 6/18 юnи 1888 rодин<>, доб·
ре nодrотвената. н организирана,
четата преминава Дуиава. при
Сонщоа до устието на р. Янтра
и се насочва към Стара пnани·
на, Турската •паст още в иача
лото разбира, че има насреща
си едни силен и добро органи-
зиран противннн. Затова тя
взема бързи мерни срещу неrо.
От Дунав до &аnнана четници·
те вод11т ожесточени битки с
турени потери. Местностите
Караисенсннте лоз,., Нара.пано·
вата кория. Дълrн дол, Канлъ
дере н &узлуджа ще останат на
воин неми свндетеnи на нръоо·
nролнтнн, епични битки 3а соо
бода.та на &ъnгария. Четници·
те nро„в11еат изключителна из·
др1,жлнеост, храброст· и дръ3·
ноаенне, достоАин за аъsхнще·
ние. Но и този n1,т мноrоброА·
НН,IТ, 81,Ор'ЬЖIН ДО 2?бн неnрн
"таn, а1,nрекн нанесените м1
rолемн заrуСlн, наддет,аа. Чета
та о разСlнта. nо-'rолямата част

Коистантнн l<OCED

иаидндат ва нсторнчоскнте нзунн



Отканто 11,-ш сражения 11

б11тн11, има командира II ред
1111ц11. Сава С11.1ов е or ред-
111щ11те. ОТ 011ез11 рсдшщи.
паднали за родината. чиито
ииепа след години признател
ните поиолсиия отбс.,нзnат
въоху ?1ра:юр1111 плочи с
поэлагенн бу1ши·дnе имена.
с две .1ат11 11 тире между тях·
lie с много онова. ноето ?-,.,.

Жt'!! да поставим на място-
то 11а тирето, но затова пък
всеки факт от него ТС'1Ш за
десет. 11 сега, 100 го,,1111п

слс т гибелта на Сплоп са
папразнп усилията 1111 да от·
гшом псщо повече от 11з-

сс ното за него. разпн.,т:о
JO СПОМ('НИ Н цснумснтч 11

ми се струва. че едва л:1 е
11,·т110 това, Защото об1ш1.о·

0?110 при такива случаи че
сгвуванип па големи годиш-
ш11111. устройвания на тър-
жества 11 пр„ пи се иска да
се доберем до нещо 11??..1ю-

чптелно. Да открием. пра-
мерно. о родосло?пrто п? ге-
роя някой дядо 11л11 прадя-
до хайдугин. който се е ски
тал исмпл-непраг 11з Ба.жа-
на. из девет 1<аз11 се е подви-
завал II е мъстял на ляво 11 на
дясно на турените бейово 11

11зсд111щн-чорбадаш11, 11 чия-
то хайдушка кръв. текнала
в жилите на правнука, го е
подтнквала да грабне пуш-
ната II да тръгне по дяцопи-
те пътеки из хайдушкия Бал
1ш11. Или пън да 11зров11:.1 пя-
1ш1ш11 изключителни обето-
ятелства на преследвания,
гонитби II поптиснпчество,
конто са ГО принудилн да
напусне род II родина, да се
скита из хъшовскнте среди
до онзи паметен ден. в кой-
то ще зареже всичко II ще
тръгне след зеления байрак
с двете златни думи „Сво-
бода или смърт." И открили
ед110 иэключително начало в
биографията, жизнените фак
ти се редят непременно no
възходяща линия. чийто
връх с гибелта на героя. На
то че ли тъй именно сме свик
нали да осмисляме великата
саможертва в името на сво-
бодата. Всъщност. подвигът
идва много преди смъртта.
която го довършва. 110 не
може само no себе си да го
изчерпи. Нещата около ге-
роя са много по-прости II в
тяхната простота е величи-
сто на подвига.

Наистина, какво по-обик-
новено 11 по-целвично пача-
по от това: едно момче аба-
джийче (тук трябва да сло-
жим вероятно абаджийче, за-
щото всични мъже от този
род Силоглу са абаджии) на-
пуща родния си град Ески
Загра II заминава на печал-
ба във Влашко. Тук става
известен като Сава Захрали-
ята. Hal( точно, нога точно и
кой точно. го свързва с рево
.яюционните ёмигрантсни сре
ли остава 11е11звсст110, но
фактът е очнвидсн - през
лятото на 1868 г„Савз С11·
лов е в списъка на Хаджиди
мнтровата чета, едни от
125-те эанантчип. ннраджии.
търговци, ласкали. всени
със своя съдба, със cвoii
път. много разл11ч1111 и в съ-
щото време много общи. Се·
ra тези пътища се сливат в

епин, който започва от Пет-
рушан II свършва на Бузлуд
жа. 11 ако все пан има нещо
необикновено у Сава Захра-
лията, ако има нещо неоёик-
новено в тези 12i5·тюш оъл-
гари. нещо. което ги поставя
поне с няколко глави по-ви-
соно от съвременниците IOI,
то не с нито в произхода им
(нз.111 11я11011 11стор11ц11 се си·
лят да докажат, че Хаджи
Д11'111тър е от болярски про-
изход). нито в професията
IOI. то е в осъзнатата необхо
пимосг, назряла в едно ре-
шение: да т р ъ г н ат II а
с л ъ р т за свобода-
та на поробената
З С '\1 я.

Вероятно с чиста случай·
ност, но Сава Силов е чет-
1111кът. който отбелязва с
кръвта си първата стъпка
на трудния поход нъм Буз-
луджа. Не била преминала
още сладката тръпка от то-
ку-що дадената клетва о
името на българската свобо-
да, пушките още не приля-
гз.111 към яките младежки
плещи. когато една от тях
с.1уча1!110 изгърмяла 11 рани-
ла Савата в ръката. При дру
111155

САВА

силов
ги обстоятелства войводата
би потърсил сметна от вннов
1111ка. 611 го наказал. 110 сега
време за губене нямало, ча-
мът на всяка цена трябвало
да стигне на родния бряг, а
турският пост бил съвсем на
близо. Нак е постъпил Сава
та? .,На хаирлия да el" про-
етично рекъл той, превър-
зал на две на три раната 11

опитал дали може да си слу
жи с оръжието. Мотел, зна-
чи всичко е на ред. Сега
момчетата го гледали с дру-
ги очи, юнакът· си личи и в
малките работи. тук нямало
поза, а едно искрено жела-
ние да се служи честно дон-
рай. И затова Христо Маке-
донскн .бивш войвода във
въстанията за освобожцепис
на България, сам участник
в четата отбелязва случката
като апамение II споменава
С почит за този четник .,Са
па, който от после учасгву-
ва във всички сражения на
четата II биде :-:uанат при Гъ
бене от турците... Всъщност,
Сава Снлов не е хванат nрн
Гъбене, 1ю СЗ)Ю ранен, засд
1ю с друrн чет111щi1 с )1ы,а се
.1обнра до с. Дебели дя.1, t?ъ-
дето с предаден II задоnен.

1\lидхад наша вероятно
доволно е потрtша.1 ръце nрн
вестта, че сноро тезн „лудн
НО)1t1Тетс1rи глав11" ще бъдат
11ш<ара1111 в Русчук, но с1,еп·
т11ч1ю и нсдовсрчнво е пш,ла
щал r:1aua, разnолошсн вър·
ху чсрnеш1те а.111ща на м11н·
дер.1:щ11тс в Русчуш1шя съд.
пред невероптпото унорстnо
на тези из11е?юще.чн. одърпа-
1111. наранени )!"Ыке. ио1по с
:.1ъ1:а столт на 1,рtша. 110 пет
rщт не даu,т. че ;io беснл-
ната 1вt ocrauu са?.ю сднн
1(ра•11:а. Р.1аб11р;щ е М11дха,1
паша, преобразователят па
Туна вн:rае, no enponencю1
образец, същнят турс1ш уп-
равнш;, Jioiiтo с-ьздад nъп вн
.1з.ста първата печатшща н

Л.\МПНИКЪТ НЛ ЗAГIIIIAЛ!ITE ПАРТl!ЗАНII

първия публпчен дом, иан·
во е нлетва .пред Бога 11 11а

рода в името на д1юrоцс11110·
то отечество".- А тн. С11.1оглу с?ва 11з

Захра. за 1ш?;во II т11 с11 rp1,r
11а.1 да се бунт)·ваш щюнш
султана? - го nнта, съд1111-
те.- Tyn вече го казах·, ;1,>У·

гарите ?!!I. ю.rа 2но не с с
разбрал11 пъ1; 11 аз да в11 го
J'\aшn: тръгнах?1е. за да он
прогоним веднъа, завннаrн
от зю?яrа нн, от бащнната
1111 зе??я II са?ш да се управ-
ляваме. 1юл?юто ?ю,;;е?1. Не
успяхме ние, 1ю друrн ще
дойдат след нас.

Мндхад паша 01ю11чател-
•НО с загvб1111 шелаш1е да раз
нграва ;юмедня па евроnеi!-
сна ц11внт1зац11я. на съд и
на съдене. и съдебните про-
1?сдур11 се с1>1<ращаоат. За
назидание „да се 11?бсслт 1·r
прокопса111111итс no ?,сс---ата.
нъдето са се r,од11л11, та да
знаят всички. на1·ШО ro чана
nсею1 душма111111 на султа-
на"-отсъжда Мвцха,1 паша.
l!сще да е б1т ,ол?юва у?1ен
11 прозорлив 11I11дхад паш:?,
що?1 не е разбрал. че ед·rа
бесилка. на която ще увисне
„та1<ъn душманнн". може 11:1

уплаш11 само мплодуш1111те.
онезн, IIO!ITO нииога l!C граб·
ват оръашето. боят се от не·
го иато от сатаната. а пред-
почнтат махзар11те н та/!ннте
преговори. Защо е 611ло 11с-

обход11мо да се плашат II без
друго тези 11онор1111 душици?
А може ли да изплаши
смъртта смелите. тези. ио11·
то дават клетва пред нръс-
тосани меч и револвер? Ето.
ту11 не си е направил добре
смст1?ата Мндхад паша. Мо-
же със стрuхоnочита1111е да
е гледала тълпата полусма·
зания Сава Силов, l(Qraтo е
вървял нъм бесилната (нал11
тону-що хората са се 11ауч11-
т1, че той е заплюл 1шйма·
намина Шаю1р беn, ногато
последният го запитал защо
е посмял да вдигне ръка сре
щу падишаха, а Сава прис·
мехулно му отговорил: .за·
щото нснах аз да седна на
твоя стол!"), може II сълзи да
е имало в очите II все пан
са· си назвалн: ..добре. че аз
не С'!\111 на неговото място."
Но сред тълпата са бит, 11

Homo Ганчев, и Господин
М11хаt1ловс1ш. 11 Д1шчо Стаев,
и Стефан Чифудов, наслед·
111щ11те на Сава Силов, 1ю11то
предн още да е м1111ала годи
вата, дадоха свещен обет
пред българс1?ата свобода.
борпха се за нея точно 1што
Савата II увнспаха 11; бесил·
1<ата през буреносната 1.876
l'D111111a.

Назват, че един ден II ед·
на НОЩ висяло TJIJJOTO на бун
товнвт? па бсснл?шта. под
с;:рсхата на rтш дю1щ11 в
?.азандшпtkната чаршия. J?а-
то ?tъртnнло би.10 нз Захра:
1<спе11ц11тс на ДIОl(ЯIШТе Cl!YC·
11ат11. хората ходели като по-
парени - нсе 11а1; хрнстнн·
l'ШJ човс1<, 1<ан да го оставят
непогребан? Но и ИЗ!< да нз-
nr,осят позволс1ше от Illaiшp
беl\. на.1111 него б1щ зап.1юл
Салатr:, пън и .чу се присмя;?.
Torana Нолю Раi111ов. шестдс
сетrодишннят nъсташщ, ноi1-
то тръгна нрез 1875 г. да ос
nобо:ндава !Jългария II уn11с-
в? на бrснш<ата в Пловдив.
рс1'\ъл на оно.тшитс: "Аз ще
отида nрн каймакашша." Нан
no с ronopв.1 I,omo Paii1ю11 с
llial(!!p бей, IШН II послед1111Я1
сн дu:1 съгласнсrо. не се,
знае. но нато н?.тшзъ:r от н:о-
нана. Но.1ю Раl111ов от11-
шъ.1 _при бсснm<ата II свалил
тялото па Об('ССIШЯ. Оф1щ11-
а:шо по1·рс(.с1шс не разрешн-
:111, 110 се 11з111t3З.? снр11шо?1
целн?т гра,1 ,1а остави стры;
че 1шетс на гроба му.

Iiзнн?аха се сто годнtш от
··е:щ съG11т11п. llaшrcaxa се
;:('сеттr съчинения, aнnдe-
:\tli1J1!11 н ттоп?·.,лрнн. за зна-
Ч<'Jнн:о·"'r'J на 'IСТ}П1'1ССЮ\Т3 так·
тш:а п бъ.1rарсното щ11що-
11а.1НQ p?IIOЛIOЦIIOHIIO ДUII·
же1111е, нодчсртаuат се ела·
uостнтс Ii, вр11ч1111ите за по-
р:ннr-ннrто па Хадшнд11,1нт·
ров:т:1 •:ста. /lo ?111 се етру-
r.з, че n тrан 11зследва111щ 11е
винаги точно н ясно се 1,aз-
n::t, на?1во бн 11?губ11.1а Бъ.1·
rарня, шю не бяха Хадшн
Д11м11т1,р, Нарадшата. Д11ш1-
тър Захралията, Ва111<11та
Хр11стов11ч, Сава Си.1ов. иак·
во биц1е загубили }(ато на-
род, щ,о нямахме nод011га па
125-те. Б11х?1е .111 се nочув-
ствува.111 достатъчно бълrа·
ри, ано 11я?1ахме .Ж1ш е то!!,
ЖI\В ef"?

ЧЕТНИЦИТЕ ОТ СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪГ

СТ. КАРАДЖ'; 11 JIB. ПЕЕВ
Дl!МНТЪР ЗАХРАЛНЯТА ЗНАМЕНОСЕЦ НА ЧЕТАТАi-----??????????????--?_,,,,

тслн на оня трагичен акт,
те видяха, когато бликна
алената кръв в гърдите
на слнвенския херой, ко-

·

гато той изтърва сабята
en, I<огато рухна на эе?1я-
та, заобиколен от храб-
рите си другарп, конто .1е-
жаха наред с 11ero и с1<у-
беха своите коси от смър.
тоносните болки и рани!

И така поклон на тво-
ето землище! До 1878 г.
с тебе се мъчеха да кон·
курнрат долината Обори-
ще II гората Еледжик в
Средна гора, но тяхната
слава едва,1и може да
хвърли каква-годе сяш<а
на първенстtю ш1 твоето
ш111ало. Едно само свети-
лище, с чийто върхове тн
се здрависваш тnърде на-
б,1изо, трябва да те пре-
възхожда във всяко отно-
шение. Аз· говоря за съ·
седката ти Шипка, която
П! познаваш от блазо 11

на която присъствува от-
далеч на 11 август 1878г.
Каквото и да кажеш, 110
тая твоя сестра; 11акар и
по-t{Ъсно, бе честита да
пожъне палмата на пър-
ленството. С.1едовател-
1ю т11 сн длъжна да пре.
кло11шu гордо чело пред
тзя твоя всемогъща С'Ъ-
се·,1,а. Вярвай, че твоята
слава и миналото· 111, най-
>IDЮ,о няыа да постра·
датl

Все още между 11стор1щ11тс 11ма спор дал11 •1еrющ11-
тс са б11.1н 122, 124, 125 11т1 127 ;?уши. Все още има не-
излс1:сн;а неща око.1ю бногрr?фш1те и:м а nee пак 1111е
з11аем достатъчно мноrо1 за дn щщим ЯCilO мястото
на четата n на1шонат1ата 1ш нстррttя, ,1а о?rд.11м чрез
J1одnига на сто дnадtсе.т н няко.,кото четника 11ай·ярко
изразения нарqдсн стrе:ысж КЪ.\t сnобода. В 11ай·nъл-
ш1п CJШJCUЛ на ду?щта XЗДifШ.:11!MIJТj10Dll'ГC ЧCTIШUII бя·
ха ист1111сю1 11арод1111 предстаnите.111, защото 11дnaxn от
разл11чн11тс сло?nе 11а бъ.1rарск11я народ, идваха от
всички бълrарс:ш краища. Те са родени в 62 селища,
от коп?о 59 са бълrарск?r rpaдone 11 сс.1а. Коа от тези
селища са дал11 11аi1-щ1ого •1et'Jt1щ11? Това са Търново -
9, Стара Загора - 8, l(аза11.1·?к - 7, Габрово - 7,Pyte - 7, С.11шен - 5, I<отР.1 - 5, Калофер - 4, I<o·
пр11nщ1ща - 4. Останалите 50 градове II села са дали
no ед1111. двама или трима четника. А по 11ра11ща те
се нареждат така: Старозаrорскв - 20, Търнооск?1
18, Македо1111я - JO, Пловдивсюr - JO, Сливенски -
10, Русе11ск11·- 7 11 т. и.

Вероятно цял ред от пр11ч111111 биха ?юrл11 да съ·
ставят изчерпателния отговор на nъпроса: за?µо ro·
з11 11.111 онзи край е дал попече четници. l(ъ:,1 rоэи nъ-
прос отношение имат преселническата група от с.цот-
ветен български град или край във Влашко, влняннетр на
средата илв на отделни д1!'11юст11 там, 110 не 11 11а по·
смдно място родното място 11а чст1111ка. Пооечщо ,от
бъдещите •1ет111щи са 11аnускал11 родното с11 мясtо .във
възраст, коrато то е бвло в?•1с цраво осмука.но в
тях - чрез семейната среда, уч11т1щето, ч11тат1щето,
църквата, еснафа, чрез всачко онооа, 1;оето обр.азу-вмо спе:111ф11ч11ата аr?1осфсра на тоаа 11:щ онова се-
:шще.

Старозаrорсrшят краi1 по това n?смс (ту11 се има
предn11,1 Старозаrорско, l(азан;1ъшко II Чщтацско, эе-
мнrе, ко11то малко по-късно 0Gразу11аха рево.rrюцнон·
ння окръг) е 11мал uс11чк11 ус,10011я - будно 11аселе·
ние, уредснн учи.т1ща н чнталнщ:?., конто спо:?.юrна.rш
много за оформяне личността на nо.?растващ11rе. С
тази ,.!,1а,111 на ро.1,ния кpaif са зам1шаоалн ,шого :мла·
деж11 u чужб1111а. за да д11рят по-добър ж1шот. lie са
?.:а.'1UНIШ от тлх. конто наморн.чв CDOCTO място под З}lа·
:?1сто със двете з.1атн11 .ау?ш „CnoGoдa н ..,и сr,1ърт:•

Кон са двадесетте мо?щн от Старозаrорс101 окръг,
хаджндш.tнтроои чстннщ1?

ГЕОРГИ ПЕIIЧЕВ от Стара Зы·ора, 22 rод11ше11,
загинал в сражението ш1 Буз ..,уджа.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЗЛХРМII IЯТА (I<ОдЖЛ
ИБРАХИА\) роден в с. l(араборун (сега с. Знамено-
сец), s;тарозагорско. Знаменосец на ЧL'Тата, пред11 то·
na хандутуnал нз Балкана, участник n Първата бъп·
rapCJ{a легия, сърат1111к на Ракоuска, загнна.11 на Ar·
ликнва по.1ш1а.

ДИМИТЪР СТОИЧЕВ (АГЛИКИН) от Стара Эа·
rora, един от малшшата спасили се хnджндш„штровн
четшщн. След Освобожде1111ето ж11nл.1 о Новозаrорско.

ДИА\ИТЪР ТРЪБАЧА от Ч11рпа11ско. Не се знае
нпто фамилното ,1у 11че, нито смото, от което е родом.

ДЩ!О I<ОЛЕВ от Стара Загора, 30 годишен.
НВ.1\:1 I ПЕЕВ JJT Каэшrлъи, 27 годишен. Eм\lrp11pa,1

п?е:? 1861 r. о Ру,.1ъ1111я, 11ъдето пола.:щал под с11.111ото
о.111я1111е на Стефан l(араджа. Пленен пр11 с. Ке•щ дере.Осъден в Русе на дожнnотен эатnор в крепостта Се11
)Кан д'Акр. Умира там вероятно око.10 1869 r.

ИВАН ТОТЕВ от l(аэанлък, 29 1·од11шен.
l(АЛЧО ГЕОРГИЕВ родом от с. Шипка, загинал

в боя на Буздуджа.
I<OJJIO МАРТИI-ЮВ от l(аза1тък, 25 годишен.
КРЪСТЮ МИНI<ОВ от l(азан.,ън, 20 rо1J.11шен.

Осъден на 15 rодшш затвор в крепостта Сен Жан д'Акр.
МАРИН НАЧЕВ от Стара Загора, 23 rод11шен.
1-IИI<ОЛА ВЪЛЕВ · от. Стара Загора, 28 rод11шен,бнл е на служба в драгунския полк 118 Садък паша,

а nосш телохра1111тм на судтан Абду.1 Азнс. През
1867 r. ем11rр11ра в Руыъння, а от там се nк.,ючва в че·
тата на Хадж11 Дюштър. Пленен е пр11 Ке•1е дере, осъ·
ден на с,1ърт II екзекутиран.

ПЕНЮ ХАДЖИ ПЕНЕВ, родо,, от Стара Загора,
27 rод11шен, уб11т n l(арапаноnата кория.

САВА СИЛОВ от eta.pa Загора, ем11гр11ра., от рано
в Румъния. Заловен от турrште чрез rtредаrмство о
с. Дебел дяд, осъден на 01ърт II обе?сн IJ род1111я ·си
rрад.

(ТАНЧО НИl(ОЛОВ от Каза11,1ък. 24 год11шен.
СТЕФЛ/1 ОРЕШКОВ от Ш1111кг, 21 год11шщ уча-

стоуоа.1 о •1етата на Фн.111n Тотrо през 1867 r. Заловен
от тvрц11те о родното сн село, хъдето с бил нзпраiен
от Хаджи Дш.штър. за снабдяване с храна. Осъден
на смърт II обесен в Казанлък.

СТЕ?АН ЛАНЕВ от l(азан,1ък, 28 го;щшец,
-
no·

рано ха11дутуnа.1 11э Стара ппан1111а с войводата Цвят·
ко. У•tастник във I I българска лог11я. Залоnсн, осъденна смърт II обесен в родния му r)!ад.

ТОНЧО (дОНЧО) СТОЯНОВ родом от Стара За·
гора, nо·!!Ъ<:110 се nресс.111л о Тулча. За.1ооен от тур-u11те кран Сливен, осъде•1 на доживотен ?отвор в кре-постта Сен Жан д'Акр. Дожнвял Освобождението.

XPliCTO ЯНЪКОВ роден в l(азан.1ък, 28 год11urе11.
Раи;,11 при Ка11.1ъ дере, той прао11 01111т да се добередо родното си място, 110 е открнт от турц11те 11 задо·
ne11. Обесен е в I<аза11.1ък през ю.111 1868 г.

XPI!CTO ПАТРЕВ от с. Шнвка, 20 год11шс11. Хай·
дутуоал известно време в четата на яиболскня вой-вода Коста. През 1867 г. ем11rрнра.? в Рум1,11ия, къ·
деrо се вк.1ючва в четата. ОС'Ьдс11 11а вечно заточени?в Сен Жан д'Акр, тоА вэбяrва от там, Убит като
участн11к. в Априлскоrо въстанне през 1876 г.

БУЗЛУД}К.А

ЗАХАРИ Стоянов

В. Hot1чcna

Ех, Бузлуджа, Бузлу-
джа! Свето и историчсс-
l<о място си ти! Великият
оня ИCПOЛIIII, който се на-
рича Стара планина 11 на
който ти имаш честта да
бъдеш чедо, няма друго
по-свето и по-историческо
място от тебе по цялото
сн пространство от бре-
говете на Черно море 11

Емине Буруну чак до
Мар1<ова врата на запад.
Твоите белскожени бу1ш,
студените тн 11звор1:, ;;:ъ:1
т11 сипРн н горди върхове
чуха наli-:?апрсд офшшал
но думнте „Свобода 11л11
смърт". Тн се показа наii-
мпого госто.1юб11ва да пр:1
смсш в об:пията сп J1Ва-
дссет II шест душн свет-
ци, ти видя. когато се по-
вали на зе:,шта за пос.•rс-
деп път зс:1с1111ят бaiipai<,
KONIT() ПОЛ)')!ССецът стъ-
пи върху )')!Орсн11я вече
лъв, тн шщя как бълга-
ринът знае да ршра зз
свободата, J,,ш лес той
кръвта сн за своето оте-
чество... На,1-пr>сле к:;о,.
новете на тооптс дървета
бпха най-бл11зк11те свиде-
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Революционер or
голяма величина

Един от на!!-забеле11штел1111тс участнмци в наци-
оналло-освоеоднгелннте борби от наэанлъшкня нp?II
е Христо Николов Патрев. Toll е роден на 27. XII
(ет.стнл) 1848 г. в с. Шипка, I<азанлъшrса околия.
Учи в местното училище и същевременно се зани-
мава с кожухарство. Известно време е във Варна,
седем месеца продава брашно II накрая влиза в хай·
душката чета на войводата Носта от Ямбол. При ня-
колко сражения с турената потеря четата била раз-
пръсната и Христо Патрев се прехвърля във Влаш-
ко. В Румъния се свързва с революционната еми-
грация II с оргаrшзnторите на бъдещата чета Хад-
жи Димитър II Стефан I<араджа. Ногато записвал
четниците, Ваиката Христович отказал да I о приеме
понеже бил малолетен-- Toll е балкансно чедо и всички 1111 ще засра-
ми - казал Нарацжата и Христо Патрев бил запи-
сан в четата.

ХРИСТО ПАТРЕВ

Първият изстрел в местността .. Нараисен". къле
то четата била обнръжена, дал Христо Патрев. Из-
точно от връх Столетов -в местността „Ноnацнтс"
четниците спират да починат II Хаджи Димитър
изпратил Христо Патрев и Стефан Орешков, по
тяхно желание, в Шипка за храна и медикаменти.
В родното си село двамата били хванати; Христо
Патрев 61111 осъден на вечно ааточение, понеже бил
малолетен.

Крепостта Сен Жан д'А1,р, Мала Азия, отнема
най-хубавите години от младостта му. Но и тук
той не стоял мирен. Правил някояко опита за бяг·
сгво II през 1874 г. успял да се измъкне от кре-
постта. Пристигнал в руското консулство в Bell·
рут. Дали му нови дрехи, паспорт и пари. С един
руски параход през Цариград отишел в Одеса. а
по-късно се прехвърлил в Румъния.

Има сведение, че Христо Патрав е взел уча-
стие в Старозагорското въстание през 1875 г„ но
в какво се изразява то. засега не се знае. В един
турени документ се говори. че е наредено да се на-
прави чрез тайните органи на властта щателна
проверка и да се проверят цействията ,1у в Галац,
тъй пата там се организирвала една група от .ле-
комислени II податливи към измама лица", които
изглежда трябвало да минат в България. Издава
се нареждане на всички подведомствени органи на
властта да бъдат бдителни и осторожни и на вся-
ка цена Христо Патрев да бъде заловен.

в навечерието на Априлското въстание Хри-
сто Патрав и няколко негови другари били изпра-
тени пата агитатори в 'Гърновски революционен
окръг- Неговата задача била да вдигне въстание
в Тревиенсно, Габрово и в с. Шипка. За кратко
време била избрана чета от около 120 души. За
войвода бил избран Христо Патрев. На 10 май
1876 г. четата води сражение с башибоаук и ре-
довна турена войска. Въпреки упоритата съпроти-
ва четата на Христо Патрев била разпръсната.
Войводата с няколко четника тръгва по билото на
Сливенския балкан за Румъния. След половинме-
сочно скитане из балкана те пристигнали в местно-
стта „Трънливата стона" на два-три км от с. Чен-
ге (Аспарухово), Айтосно, Тъй като б11л11 гладни.
те се открили на селски говедар и му поискали
храна. Той обещал, отишсл в селото и ги предал.
Веднага идва силна потеря. предвождана от Ха·
сан Басаре. Четниците би.111 заловени. Хасан Ба-
саре започнал да удря Христо Патрев със сабята
си 11 му нанесъл няколко рани, после оставил
ёългарите. насила докарани с потерята. да го па·
зят. другите двама откарал в с. Ченге. Разбнрай-
ки, че идва последния му час Христо Патрев раз-
говарял с българите за Априлското въстание. за
Хадншд1шитровата чета. По желание на войводата
един от българите го взел на гърба си и го носил
наоноло .. да в11д11 за последен път България". В
това време пристигнал Осман Пилич от с. Мурна
чифлик II гръмнал с пищова си в гърдите на Хри-
сто Патрев, от наето той веднага умрял. Още съ-
щия ден тялото ·МУ било погребано, а главата му
била набита на кол и три дни стояла на площада
в гр. Айтос. Това било около 25-30 май 1876 го-
дина.

След девет десетилетия, през 1966 г.. родолю-
биви шипчани потърсиха гроба на своя съселянин.
Откриха костите му, но непокорната му глава я
нямаше. Пренесоха тленните останки в родното му
село. И сега млади и стари. поноления II векове,
ще минвввт от тук 11 ще свеждат глави пред мъл-
чаливня rроб на войводата, Защото ыалцина от
големите революционери са учвстиици в толкова
бурни периоди на пацаонално-осаободителнатв 1111

борба - хайдутството. четническото дв11же1111е 11

в Априлското въстание.

к. стоянов
зав. отдел .Възраждане" в Казанлъшкия музей

ШВУК OJ ЧПАJА НА ХАJIЖИ nими1ъ, И Ш?АН КШIЖА

I HIШ?i пы,?ЖН[Н[IИ Пf?II

Още не бяха загаъхнали
гърмежите на сраженията tt
.,еrендарн11ят подвиг на два-
мата прославени герои 11 тех-
ните друrарн влезе в история
та на нашия народ. Впечат-
левието от тази най-голяма че-
1 а от епохата на чс щ,·,сL·1,ата
идеояогип •t тактика, коя го npc
мина с най-голямо дързнове-
ние о Турската империя, бе ог-
ромно. То намери нзраэ nред11
всичко у самия народ, коiiто
превърна подвига И о легенда,
то упражни неотразимо въздеi1
ствие върху самия пороёитсл,
то има голямо ехо ,, о чужби-
11а. И аатова лрав11?1110 преце-
няпайки нейното дълбоко зна-
чеюrе - uпечат.1ет1с.то о r ге-
роизиа 11а четата 11 сое111у;1?1-
ните нейни лосJ1ед1щ11 - гега-
вашиият периодичен печат ши-
роко отразява легендарнип под
от· нп Хаджи Димитровата
чета.

Влечатлението от героичния
подвиг н3 тази чета намери
широко отражение о нашия и
чуждия периодичен печат. 61,п
гарскигс вестници през Възраж
дането, конто стават иэраэите-
ли па интересиге на различни-
те класови групи и проспойю1
всред българското общество о г
оная епоха, дават раздн,11111
оце11к11 на това rо.,пмо съб11п1е.

В. ,,Ду на о" (1865-1877 r.)
11здаван о Русе, с официа.,ен
вн.гrаетск?1 правнте.,ствен орган.
Печатан 611., на турск11 11 ,,а
бълrарскн език с редактор11 1,а
бъмарската •rаст Иван Чорзn-
ч11ев 11 Стон., Попов. Karo ;1з-
раз?пе.1 на правите.11ствен:па
по.111тика в. 11Ду11ав" бнJ, краен
nротивн1щ на българското рс·
nо.llюционно до11же1111е, порадико? той не •юм.., да добие
популярност осред бъ.,rарсю1я
народ. И само 11ай-рсащ110111ю
настроените прсдсташ1те.rrн на
бъ.,rарското общество одобря·
са.,и II поддържам? реnкщ1он-
нзта nо.11ип1ка на вестннка.

Добре осведомен, в. 11Дунав'1
редовно печатал, от 10 юли до
28 nвrуст, нnй-nодробни сведе·
1шя за съдбата на 11етата
qремнн:?ването И, двнжснисто 11

111 Ба.,кана, прссмдвансто 11

обкръжението If, местата на

сраже1111ята, броя на уuнтнте.
'lстата е разб11та. В нераuната
битка заr11оат 11очпt асн•11ш,
r1neнe11tt са само 28 че-r-ннкn н
rурсюtят съд G1.ip10 разследва
и осъжда 11:1 см1,рr 18 от rлх,
петима изпраща "'!.. заточе1111е,
а на тр?1мn малолетни 011рсдс·
т1 15 rоднш1 затвор о 01:on11.
Отношен11ето на тоз11 n?;. т11J11\. с
IIЪJIHO отрнча11с 110Д8ИГа Ila ТС·
з11 герои, които се срэжаnаха
и умряха за свободата 1ш свое
то отечество. В ко.r?о1111те на
оесrника четннцн1·с са 01<а,1ест·
nсю1 само иато "разбоitн11ц11•t
11 ,.убийцн't, смутите.:ш на реда
и спокоf.стn11сто, което царуnа
,'10 в страна.та. 11еп11щ11·rе nрс.."-
мшrа.1111 Дyrtaoa, .,за да иару·
шаr 11ай·свs1тото (:nокоiiспше 11:а

Т) рцитс II на хрнст11я1111п.:, к<m
то са жиоее.1ш о оте11е?тr.ото о
съвършена тишнна II мир."

в унисон на о. ,,Дунаuн It в
подкрепа на турсrсата 110.1111т11·

кц са сосдею1я;с? нn краiто
р е а к ц fl о 11 и в я в. 11Турцш111
(1864-1873 r.), 11ар11чан 01· Go
теп 11opru11 tta uшиощ1·rсн 11 11ш1
чncpu". Всстнин,.т 111„11еа u Ца
риrрад с реда:<тор l!и1,о.,:1 Гс-
н:ови•1, Gъ.1rарнн от Ссищов,
турс1ш чиновrшк и цензор 11а
бъ:1rарс1ште 11здаr1ш1. Своето
!)СЗl{ЩЮШfО СХD3ЩЗНС. Toti С (IJм
раз11Л о МНСЪ.'1ТЗ. си, че 11PCDO·
?'1Юtt11ята е 11а,f·омра:н1ото сред
стсо за 11ъзраждавсто щ1 ('Д1111
нэ.род." Това с един туркоф1.r.1
ски 8Cl'TНltK, За 1\ОЙТО 11нтерrс11
те иа Gълrарскня народ съn11в_:-
дат напълно с 1111тсрсс11те иа
Турция, nорац11 кое1'о 11с1·001пе
ннформащш II оце11ю1 за чета·
та са ораждеб1111 11 отрrщате.s-
ни. Ве.,ичнето ш, оrвобод11те.1-
11ата борба остава неразбрз110,
nор:?ди което nъu ncf!кa статнлt
дописка 11 съобщснне nод,.шrът
11а гсро1пс е назооан като ,,раз
6(,)ЙlfllЧCCTBOtl, а cal'IН!TC чeТIIIIЦlf
са 11аричш111 1111схр:11111маitкосц!t11
,,прагове" 11 ••разбойници11•

Друг оест1111к, 11зл11зал в Ца-
р11rрад1 е n нМ а к е до 11 н я"
(1866-1872 r.) с редактор Пет
ко Р. Славейков. Той изразява
11нтерсс11те на българската л11
бераJiна буржоазия II сто11 11а

euoЛIOЦlf0tfltCTll11CCКlt ПОЗJЩНlt. По
рад11 nатр11отизма 11 демокра-

т113ма шt свщ1 редактор о. 11Ма
кедония" 11мu 11роrрес11в11а н.?со
11с110.:т 11 е U.'1изък на осоободи
тe.1t1ara 11дея. Цензурата uърху
бъ.11rарск11те 11здан11я nр11нужда
ва.,а П. Р. С.,авеirков да 1111ше
твърде 1-ъокаnо, както върху
вътрешните поJ111тичес1ш съби·
т11я в Турц11я, така II за nро-
ееждLша ra nо.1нт11ка в бъ.1rар·
с1ште зем11. 1\\зкар 11 оъздър·
жа11 о преценките с11, той на·
м11ра формата и юразnоа умс-
.,о отр1щатетштс стр.11111 11а
тази nо.1111тика.

Първото съобщение за чета·
та на Хадж11 Д11мнтър II Сте·
фан t(араджа u. ,,t'1зксдон11я11
д.1оа на 13 10.,и 11од рубриката
н Пол11т11чесюt ноош1?111• Ree под
таз11 рубрш;а и n1111arи 1,ато 11з

оадsа от някой друг оф11ц11з.1е11
111ш 11уж.д nсст1111к той прспечат
са 1111формац111rте за 11етата. 11

неirна,а съдба. По този начш1
той оrразнва оъв оестm1ка сн
Koii-:тo rtО?'!ожнтепниrе, така и от
р11цатс„1ш1те 11нформац1ш на
съотвепнпс вестници. Крайно
nред11аз.11шо П. Р. с.,авейков
съумява да ра3кр11е u тези до
писю1 н своето 11оложнт?1110 or
11ошсиие, като nод11сртава, •1е
.,нзлоnеннте бълrар11 показаха о
отrооор11те си много храброст,
снс.рrнн 11 латрнот11зъм1', че
,.Хадж11 Д11м11тър ста11nп л1щс

·-за приказ" н ш1коli не ще JЩ
nоьироа, че е yt-tps1л. 11Хадж11
Д11м11тър е жно II сnолуч11 да
слезе о Балкана с 11якопко сто
тш1 души, за KOlfTO турr,ште н
1 уркоф,1лск11 журна.,и 11с щат
да занъс11еят да ги иари,1ат раз
60Нющ1111• Хаджи Дш,шn,р ще
11зча1ш nро.,е.тта, за да 11аnад-
11е турщ1те, доGавn Славейков.
Към тази ннформащш с.,авей
ков :sa 11ръn път праnн своя ко
мснтар като сме.110 разкрива
своето nо.1ож1пслно отношение
към nодвнп1 на геронте: .,Не
се ра•ш леr110 на 11с.11овен" да
остав11 Ба.,1ш11а, о 11който дей-
стnите.1шо се намнра Хадж11
Ди?штър н ако отоманската
власт няма по·rолnма прн•нн?а
да се безпокои, тя ,може м11р·
1шчко да си почиван. Предпаз·
тшо, но с ttслрнкр11та открове·
ност П. Р. c.,aoeiir<oo изразяпа
своето отношение към подuнга

ПАМЕТННIIЪТ НА БУЭЛУДЖАНСИНЯ КОНГРЕС

11а Х. Д11м11трооата чета 11 11eii
11ото значе1111е за бъ,1rарския
народ.

Съвсем друга е преценката на
бъ.'1rарската ()сnопюцноннn пре-
са, на nсстнищпе 11II ар о д-
110 ст" (1867-1869 r.) 11 „ду·
11 а о ска зор а" (1867-1870
1-.), 11зл11залн първият в Буну-
рещ под редакц11ята на 11 о. Бо
rоров, Ио. Грудов и Ио. Каса
бов, а втор11ят в Бра1>.1а с ре-
дактор Добрн Войн11коо. То,ш
с 11,крсна прос?,ава 11а леген-
дарната чета, npocмna на бор
Cia1 а за ос.вобожде1111с, 11pocл:ina ·

ш1 саможертвата. Те нзр;:?зnват
п момента 1111тересите на бъп-
rарската .либерална буржоазия
11 стават изразнтели на реnо-
.11юцио1шото наnравлсине uсред
българската ем11гращ1я.

Първото кратко съобщение,
11е в 11Балкана се nonoюu, на-
род1ш чети •1 c:i разпръснали
11лрокламац11и към бъ.11rарск1tл
на.род за въстанне11 даnа n.
„Дунавска зора't на 8 ю.1н. И
дnата всст1шка 11освещавnт цс
„11н броеnе с матсризл11 за о;:оо
бод11тел11ата борба, за nодв11rа
tia четата. В уводни стапш, в
11зоесп1лта 11 преr.1е-днтс те раз
кр?tоат лраnндно 11дсi,но-пола-
тю1еското значенне 1ш 11етата 11

сочат рево.1юц1101111ата борба
1<ато единствен път за осво-
бождение. ,,Днес светът знае,
че има бълrарн, ко11то се биnт
за свободата На оте•1еството си,
че има българско оъстанис11,

11защото от днес 11атат-ъ1{ се от-
варя но::щ ера за българския
народ. 1100 път за спаоно поп-
р11щс за нов ж11оот, за народ·
1-1а свобода.41 Tona са вестннцн·
те, конто смс?,э ана.111з11рат 1111-

форм?щшпс на чужд1?те вест-
ници It OTJIOWCHJICTO l!M къ,1
въстан11ето1 отговарят остро на
K.IJCOCТIITC на о. 11дунав•1, отр11·
чат чуi:,дата намеса np11 срrа-
1111з11ране на 'Iетата, пишат tit"·
прекъснато за изво1оnаните 110·
беди, за саможертвата 11 стре-
межа кън свободата! Чрез тези
съ0Gщсщ1я се 11зrражда 11 пс-
rсндарн1ш обра3 на войводата
х. Д11м?1м,р.

По-къс,ю, о nернода на ор-
rаниз11раната реполюцно11на бор
ба, Л. Караве.,ов 11 Хр. Ботео
11зд11rат о боен зов за борба
срещу поробителя вм11ю1я noд-
n11r на четата на Х. Д11"11тър
и Стефан l(араджа.

. Изобщо оъзрожденсю1ят ne·
чат разкрива го.,емня 1111терес,
който четата на Х. Д11м11тър 11

Стефан I(араджа събужда, а
проrрес1101111ят печат от тоnа
време определя t1эключ11телно-
то място, ноето този noдu11r зае
u разсоя иа иациоиалноосво·
бод11те.лн11те борби на 11аш11я
народ. Безсмърт11ата слава на
иаii·rерончния nодонr бе пре-
върната в пеrснца, за да ожи-
вее зав1111аrи в съзнанието на
аоколс1111ята с 11увството 11а
най-дълбана nризнате.,ност.

РАДКА СТОЯНОВА

ПЪРВИ ЧЕСТВУВАНИЯ
НА
БУЗЛУДЖАНСКАТА ЕПОПЕЯ

Паие,пвът X&AIIIB Дамятър ва Буз.,уАжа

Героичният подnнr на чета-
та преn1,р11а Буз.1уджа n 11сто-
ри11сско място, u наша шщtio-
fH].l]Пa соетш1я. До Осuо6ож-
дс1шето пък II n първнтс rо-
д11н11 след него не се пред-
приема нищо за честоуоане н
поч11тане па?1етта на падна.r?и-
те герои. Само се.11ш11 от Крън,
Е1111на II Шипка 11знърwват
скрито от турск11те n.,астн
хр11ст11n11ски обреди II nоддър·
жат скром11111е кръстоnе на;t
гробовете.

През 1883 г. в11уw11тел11а
rрула уtrе1шцн1 учители н граж
данн от Казанлък посещават
Буэ.1уджа, за да се noк.101inт
11 положат вешщ на;? гробо-
вете на падналите борци. Та-
ка се поставя началото. ! ta
следващата година по настоя·
ване на 1(011ста1тtн Бозвел11ев,
тогава секретар на I(аза11лъш-
..:зта общ1111а, се взема реше·
ние всnка rод1111а на 20 юли
ст. ст. 11л11 2 август н. с.,
Илннден, да се орrа1111з11ра на-
родно чествуване на Бузлуд-
жанската епопея. Топа памет-
110 съб11т11е хората свързват с
празника И>111111де11, а II nоrре-
бе1111ето 11а уб11т11те се извърщ
ва на този ден. Реше1шсто на
общ1111ата се посреща с ра;?ост
11 одобрение от гражданство-
то. И на 19 юл11 десе,·кн no·
K,'IOIШJIUH от градй noe?t31' към
Бузлуджа. където на друr11я
ден се събират 500-600 душн.
Пред гробовете се отс.,ужва
nанихнда н двама оратори с
пламен1111 думи говорят эа ве-
л11чавия подвиг на Хадж1щ11-
аштровцн. Гробовете се окич-

ват с оснuи, l'рад.1111екн и rop·
скн цnстя. Тържестnото завър-
шва с народна трапеза II ве-
селие.

Така по 11111щ11атива на ро-
дол:юбиn11те казан„'1ъчани се по
стапя началото 11а традиция-
та за 11естnуванс на Буз.1уд-
жанската епопея, която про-
дължава II до д11ес. Изпълнен
е сднн дълг към борците за
народна свобода.

естестnсио, българс1;нят ?;арод
не можеше да се прн?шри със
създаденото no.wжe1111c с.лед
Берт111ск11я конгрес. 13 нача-
лото на 80-тс rодин11 ш, мннз-
;шя век започна пог?rотовка:-а
ш1 съед?шсJшето, а n П.,он;тшо
се създава през "1885 r. БТРЦI(,
чийто идеолог е Захар11 Стоя·
нов: Осноnате.111те на рево.,ю-
шю1шин 1<0:-.штет се сtшта.:ш з;1
ученинн )[3 IIDUШ1'? BC.rlJIKH
рсволюцнонерн Хадж11 Днми-
тър, Стефан Караджа, Леuск11,
Ботев, Бс11коnс]{И н смлта.'lн,
че са. приэванн да довършат
-:-лхн.оrо де.,ю.

В такава връзка трлбоа да
раэг.11едаме н 11сстnуuансто w?
Бузлуджа rrpeз ю.111 1885 r.,
на което нрисъстнуш1т ОJ(ОЛО
две-три ХIЩЛДII душ11. БТРЦI(
използува чествуването, эn да
проведе голяма маннфестащ1л.
Ila староnлашшскнн връх с11
дават среща членоnсте на Цеи-
rралннл комитет н тайните ,со·
м11теrн от Стара Загора, Па-
эардж11к, Сливе11, Ч11рnа11, Я,1-
60.а, Пло.однв l! опъ.rJ.1rеt1скнте
дружества. С цветn н развенн
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Но създаването на тnзн Т(М
щщня не е nрод11нтувано само
от почит 11 nр11з11атстюст. Буз
луджа11сю1тс тържества се пра

. веждат 11р11 остра класова 11

nол11т11ческа борба II отде.11111-
те пол11т11чесю1 rруш1роuК11 113

ползуват идеите II заоетнте на
бузлуджанск11те герон за сnо11-
те класови It nартнrtни ШIТ?-
рссн в условията 11а освободе·
на Б ьлrарня.

Делото, за което дадоха жн
вота с11 Хаджи Днмнтър II Сте-
фа11 (<араджа, Левски 11 Бо-
тев II х11.,яд11те пародии с111юnе,
остана недовършено дорн и
с..,ед Освободнтмната война.
!:le за разпокъсана Бъ,1rар11я
мечтаеха II се бореха те. И

знамена с посрещната r.нн·1ка-
1 а на Хаджи Д11м11тър, nр11-
-?ружсна от група )1.1адеж11, об
.11eifeш1 n хъшоnскн дрехи. Раз-
бира се тук ·б11лн 11 предста-
011тел11тс на управляоащзта пар
т11n о Източна Румелня -
1,;онсерuат11011ата нлн т. н. съ-
сдщшстка партия.

На Бузлуджа е•,ат. оъзрож-
де11скн II патрнот11t1ш1 .пес1ш,
дек.1ам11ра се „Хаджи Днмн-
тър··. Представителят на със-
д111шстнте в своятв реч свър-
зва подв11га на Хаджи Д11ми-
тър с делото за освобожденн-
ето н и э т ъ к в а, че то не
е з а n ъ р ш е II о, но затова
трябва да се 11зчака удобеп
1tоме1п. т. е. ще заоиси от

„б,11,гос.,ош1лта" на Европа. В
отговор на тооа, оратори на
БТРЦК изтъква, •!е сnободата
н пpnua га на народите не се
дават по милост, а се nс11елят
с кръв, че 11е може да се ча-
ю1 "удобният момент". Toif на·
поыш1 за и:?мяната на руме-
тнiскнте упраnющн н:1 народ·
1штс ндсал11. Peitтa е 11зпрате,.
::а със ·С!<а11д11ра1111я „Долу
Руыет1я! : Да жиnеt"О съед1111е·
?rнето!".

Прсдн да··?авърши тържест-
доi6: опы1цеnц11те от Тър11000,
Габрово, Тр1\"вна 11 Севт1еnо

11 '.,;?11 от . l·lзто•ща Румелня се
orrct.r1лт н?страна, където се
11роч1;.,а писмото на Райчо Ни-
колов, геро11 or Кр11мс1<ата вой-
на II бивш офнцер от Българ-
ското ·олълчешrе, изпратено до
r?бровскнте ОП'ЪJ!'lенцн. В не-
го той r11 nр11ка11ва да бъдат
готови, когато отечеството rи
прнзоuе. И ТОЗII 300 ЩЯ.1 СКО·

ро да се 11уе от планините и
особено от Буз.,уджа, за да се
съберат жнвнтс 11арод1111 побор
1;11ца за окончател11Ото осво·
Gождеюtс. ,,Помнете, че брат·
..':КО'ГО СЪСА1111СШfС, заоършnа
ПIIСЫОТО CII Р. I-111колов, 11рао11
силата, която може да осnо-
бодн отечестnото II да ro уп·
1н1в..r1ява". Последните думи се
изпращат с възгласи „Ура! До-
лу Руыслнn! Да живее съедн-
ненн?тоl" 13ъодушевле1111сто

обхваща вс1<чю1 прнсъстоуоа-
щ11 11 те дават тържествено
обещание, че ще работят все·

, отдайио за съеднненнето. След
това голяма част от тях се
отnраоят към Шнnка, за да
се поклонят пред подвнrа на
шипченските герои. ,,Поссщс·
1111сто на Хаджндимнтровня
гроб и неrовнте друrарн 11 оно-
ва на върха Cn. Ннкола, пи-
ше участшш, 11зново повдигна
11 настрои родолюбивите чув-
ства 1,ы1 нова борба, за бла-
гото на народ.а.?•

Така завършва чествуването
на Бузлуджанската епопея
през 1885 r. То показва, че
бмrарският народ свято та-
чи If почита паметта 11а свои·
те синове, дали живота си за
освобождението му, че rеро-
нчиият подвнг на Хаджи Д11-
маrьр II Стефан Караджа 11

другарите им е nрнмер за под
ража1ше и 11зоор на патриоти-
зъм, който nлиnа нови снпн 11

вяра в предстоящите борби
па народа. Тържеството се
превръща в ярка ма1111феста-
ц11n на 11арод11ата воля за ед1111

ство, за ояр11ост към 11деал11-
те и заветнте на нашите ре-
волюц11онер11. В навечерието
на нсторнческото събитие -
Съеднненнето - е демо11стр11-
ра11а готовността II решнмост·
та на народа да не чака бла-
rоволешrето на великите CJf·

.qи. А светинята Бузлуджа 11

съседката Ii Шипка са фаро-
вете, конто осоетяоат пътя на
борбата II още повече усилват
и укрепват тази готовност 11

решнмост.

ВАСИЛ Вълков
зао. отдел при Нацноналння

музсf1 „Шипка-Бузлуджа••

СТАРИТЕ ИОСТIIНЦИ НА БУЭЛУДЖА



Ф1ев[RН nнnnомаrнчеtки nок,мевтн 1а

четата на
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из
,,ЗАКОН НА ХАДЖИДИМИТРОВАТД ЧЕТА"

теглила, конто има да срещ-
нем и дано се смилостиви да
1111 помогне Господ да добие
народът ни, което искаме, сво-
бодата 11 самостоятелността.
Ето коя м11 е грижата II жела-
яието. Ако в противен спучаr,
искам да търгувам с пашата
кръв или да се дам на свое-
волни користни стремления,
нека Господ 11 011с да ми бъ-
дете съд111щ11 11 да бъде трн·
кле проклета душата м11."

Нлетва на воАводата
"Дружина, мене сте набра-

лн о наето на иэпалналото ни
Отечество, за да помогнем със
силата си " с юнащината си
за неговото освоёождение. Аз
иивм - каквото 11 онс син-
ца - да ell заложа живота за
тази свегла цел. Моля се 11а
Oora да 1111 укрепи в този път
11 да даде нам сипа и креп-
кост да претеrлнм всичките

Чуждите дн·
nпоматнче с н н
доиумt-нт,4 з а
Cliъnr.ipc и от о
ровоnюцнонно

донженне преа
GО·то rоднюt на XIX о. н за големите
чотннчсски акции от 1867-1868 r.
не са енnн предмет на с.итемно из.
дироа.не и задълбочено nроучоанс.
Особен интерес продсТ'авnяоат неот-
давна отнритнте в архионте на френ-
сния консул в Русе през 1868 r. _
Шефор.

Тия доклади, ,соито обхващат един
период от началото на сеnтемори
1867 до аоrуст 1868 г„ ярно разкри-
ват официалните позиции на френ-
сннте упраоляоащн среди спрямо
българското нацнонаnво-реооnюцно11-
но двюнснио.

в ирап на 60-те години от XIX о.
Източният оъпрос не заема такова
място оъо фрснсната оънwна попити·
на, нанuото о заемал о миналото.
Франция е заета с друrн тежии прс-
блеми, вниманието и е nоrьлнато от
назряващия нонфnинт с Прусия, ной
то се разразява оъв френсно-nрусна-
та война през 1870-1871 r. Нi'\нстнна
no повод на Крнтсиото въстание о
1866 r. френското nрааителство на-

столоа чрез нарочен меморандум за
реформи о Империята, конто да пе-
добрят положението на nоиореннN
християнски народи. Но тия предло-
жения са тоърде неноннретни и не-
осъществими при условията на тира-
ничния режим о Турция и не озна-
чават, че Францип с променила вс-
ренно традиционното дотогава 13ла·

Клетва на войник целостта на Османската империя. От
друга страна недъnrотрайното й сСSлн
женне Русия и одновременн.ата ннтор
оенцил на двете държ.а.ви около Крит
сното оъстанио не Силн изява на ня-
щнсъв съществен завой • отношение-
то й спрлмо Турция. Тия основни nн.
нин в източната nоnнтина на Фран-
ция с.1 наложили своя отnочатъ,с оър
ху отношението на френската днмnо
мация в Турция към революционно-
то движе••не на СSъnrарнте.

Още през 1867 г, Шефер съумява
да си създаде добра информационна
служба главно в Соuоронзточна Бъn-
:-ария и Добруджа н да следи вснч-
нн революционни прояви на е:ълrар·
сното население. Макар и не винаги
точно той рисува дейността на бъn
rарсната революционна емнrрацня в
Румъния и Русия и отражението й
о 6ъnrарня, nодrотоеиат.:а за органи·
зиране на чети, подробностите око-
ло преминаване на четата на Хаджи
Димитър н Стефан КараДжа и нейна·
та участ.

Докладите на Шефе?, отправени
до френския министър на оънwн•tте
работи маркиз дьо Мустне или до
френския посланик в Цариrрад Про.
спор &уре разкриват rоляr.,а осведо-
меност на българените проблеми. Те
са пропити с нескрито небnаrоразnо·
ложение н враждебност към борчес-
ките усиnня и прояви на бъnrарсння
народ, пренебрежение н недоверие -
към освободителните му стремежи.
Този е смисълът на непрестанно из·
тъкваната от Шефер теза, че бълга-
рите в страната са бе3участнн към
реооnюционннте иден, а дейността на
българската революционна еr„игра-
ция е nnoд на чуждо въздеАс.твне, на
рус,са политика. Но въпреки тааи под
чертана nредубедитеnност, тiнден-

циозннят подбор и осветление на no
сочените от Wефер факти, неговите
доклади ясно разкриват важни етра-
ни и моменти от нашето нацнон.snно·
освоСSодитеnно движение през 1867-
1868 г. Преди всичко о?иnието на
анцнн, сведенията за напрегнатата
подrотоона говорят за безспорна ре-
волюционна зре:Пост на българската

емиграция, за развито реооnюцион·
но движение с целенасочени планове
за въоръжено народно въстание, ма·
нар н все още в J]амкнте на четни·
чесната тактика. Тази ревоnюционна
зрелост наА·безспорно се раз,срива
от признанията на самия Шефер за
характера и поведението на четата,
предвождана от Хаджи Димитър и
Стефан Караджа, за борческата ре·
wимост н съзнание на участниците
в нея. Нееднократно френският кон.
сул отбеляэоа добрата подrотовка и
организация на тази чета, вещото й
ръноводстоо и разумна стратеrия,
смелостта н дързостта на четниците,
доблестното поведение на войводата
Стефан Караджа при разпитите а за·
тоора и достойното държане на зало
осните и осъдею1 бойци. Сам Шефер
Оележн, че всички те доброволно са
nодеnи борбата със съзнанието за
опасностите, конто носи тя. В доне-
сенията си до френския министър
на външните работи от 9. VIII, 1868
r. Шефер подчертава, че четата е ус
пяла да се задържи 12 дни въпреки
редица неСS11аrоnрнятнн обстоятеnст·
ва и чо не друго, а nредатеnство до-
принесло за разгромяването Н...Тря6

ва да добавя, съобщао.? той, че бъл-
гарените новобранци, ,,.3Кар да. знае-
ха, чо в сnучаА на неуспех rн чана
наназанне, проявиха невероятн.1 онер
rия, за да постигнат целта си."

Още едно оnроворженио на твър·
деннето за ревоnюц•1онната незре-
лост на българския народ е устаноо-
ката на самия Шефер эа произхода
на четниците. ,,То nринадnонсат към
ннз?ата н:ласа и между тях е имало
само малко хора, н:оито са nоnучнлн
напълно военно образование." Нима
това не о ясно уназавие, че един на-
род, нэnъчнn от недрата сн таниоi\
с:ьанатеnнн борци, не може да бъде
Сlе3ра3nнчен н1tм робската си участ7

От друrа с.трака свидетелстоатn
на Wефер и дори на с.омня Мидхадnawa за враждебните настроения на
българите н-..м техните осмi\нски уг-
нетители м 1а всеобщото оълноние
сред народа, 81t3будено от деАстоня-
та на чотата, са указание за това,
че българените народни маси съnсе,..,
не са били така беэразлнчни и nасио
ни, както се старае да rн nредста1Jи
френскнАт дипnомат. Нещо nовече-
в един от ранните си докnадн до
френски„ посланик в Царнrрад Ше-
фер nрн.?нава, че макар дотоrаоа
бъnrарите да но са се вднrнаnи ма-
сово на борба, то все повече утnър·
нсдаааnи националното си чувство.
Френският консул предвижда скrур-
но раэrръщане на движението о сnу-
чаА, че се създаде революционна об
становиа...Ако избухне ияноА бунт,
nиwe той, ако о?мансннте оойскн бъ·
дат разбнти, ако някои злощастия рnзкрнАт много rоnлмата слабост на Тур
цнn, тоrава, убеден съм в тоеа, въста
ннето що намери многобройни участ
ннцн сред б1:tnгарите... "'

&орчесната готовност на българи
те в тия събнтнn проличава н от до·
несениnта на френския консул за от·
3Вука и последствията от действнят;?
на четата. Той не може да скрие, че.
тя е възбудила възторrа н родоnю·
бнето на Gълrарското население, раз
вълнуваnа ro е, тласна.па е револю-ционните деАци в емиграция към no·
упорити усиnн11 н действия.

Докладите на френския консул от
Русе още веднаж потвърж:даuат поз-
натите досеr.а сведения за връзките
н задружните освободнтеn·и опити на
балканските народи - бъnrарн, сър
би, ръмънцн н rърци. Те разнрнват
и :sначението на румънските земи на
то братско убежища на бъnrарсната
рееоnюцнонна емиrрацн,..

Докладите на русенсния френсни
консуn изразяват традиционната не-
блаrосиnоност на ръноводните кръго
ое във Франция спрямо Русиn н опа-
сенията от русно влияние върху бъn ,
rарсното революционно движение, но
ето предубеденият дипломат се стре
ми всячески да омаловажи, nрсдста-
вяйнн ro иато nnoд н.:. руски подст-
рекателства н де'1ност на русна агсн·
тура.

Въпреки усърдието си Шефер не
е успял да прикрие и друга основна
страна на борбите ни за освобожде-
ние - искрената привързаност и
симпатия на бълrарсниn народ нъм
Русия и връзките на българското рс.
волюцнонно движение с таэв голпма
славянска страна. Особено ярно това
се долавя о един обширен доклад до
френсння nосnаннин в Цариград -
Просnер Буре от 16. VII. 1868 г. В не
ro Шефер подчертава, че събраните
сведения от различните нзточющи
ro убеждават в това, че Русиn може
да намери „сред бъnrapc1<0,ro населе-
ние на 6аn1<аннте... предан" помощ
инц?1." Като преписва на руска npo-
naraндa утвърдения в страната ни

:??? иn?::aо: Р,:е?иняос??и :fc?;;?::
агенти", Шефер занnючава, че глао·
ннте източници на тази вяра и бли-
зост с Русия е родствеността между
едноверци и надеждата за близкия
край на османското господство. Осо·
бено аерни сторонннцн на руското
влияние в &ъnrария били според Шс
фер българските нотабнли и свеще·
ннцн, а така също ?• монаси, н учите
пи. Те оказали с.1:tдействие на руска-
та аоеннотопоrрафсна експедиция
през мннаnата 1867 г., като й доста·
вяли най-пъпни сведения за състоя-
нието на поробеното население, за
злоупотребите на османската власт,
за nnанинсннте проходи, за движени
ето на пътищата и np. Цеnият дон·
nад на Шефер до Просnер Буре е
признание за нарастващото оnияние
на Русия сред поробеното население
поради задъnбочаващnта се криза на
господствуващата османсна система.

Бистр? А. ЦВЕТКОВА
старшн 11ауче11 сътрудшш о БЛН,
1сtшд11дот на 11сторн'lескнте 11nук11

l(олен11чнп 11 с лява 11а сърце
11 дясна към небе да се закъn·
11е:

"Аз пред бога 11 пред на-
рода в 11мето на нашето дра-
rоuе11но отечество эаклеnам
се какво, че зaлaraJ.t II пре-
а:апвам ж11вота сн за борба
i:: 11епр11ятелнте на народа си
до последното 11зл.нхание, ще
бъда верен 113 тоя ПОДВIIГ, ШI·
ма да се подлъжа II подкупя
за никакво има1111е, щото да ра
ботя срещу народа с11, ипн за
полза иа другите, 11п11 за пич·
11а II кор11ст11а полза, пр11емам
вс11чк11те длъжности (задъп-
же1111я), ко11то ми се четоха в
эако11а. Ако не оста11а верен на
таэ11 клетва, бог да ме порази
11зяс110 и ю11ац11те да ме съдят
11 накажат според закона." Це
пуоат то всички.

!ШЕТВА НА ЧЕТАТА

ТОВА, КОЕТО
Караджата

НЕ ЗНАЕМ
за отношение към оnа.зоаногоскnонно

звнщето 11Пазвантоглу'\ което
в този 011д се среща за пъро11
П'ЪТ.

Втората кн11rз, за- която се
е абош1рап Стефан l(араджа,
е: ,.Душ11ца. Нъравствена при·
каска". (от И. 6оrданов11ч)
(превел) 6. Запрянов. Б'уку-
рещ, о ю111rопечати1щата Сте·
фа11а Рае1,дескова. 1865 76 с
8°. Це11ата за Влашко 1 цванче.

И таз11 юшrа ш1а посвеще-
ние, само tJe този път на Н.
Д. Бакалов. Интересно е да
се отбепеж11, че тук за първи
път срещаме прозв11щето l(а-
раджа: Родо.аюбнвиil rосподн11
Стефа11 Т. l(аражя от Туп•1я.

Би б11ло едностра11ч11во, ако
або11нрването за к1111rн от Сте·
фа11 l(араджа се разглежда
само като плод на уважение
към тщата, на конто са пое·
ветенн. Заш1соането за к1111п1,
което е стаоа.ао по собствено
желание, доброво.ано, е пред11
всичко израз 11 11а ед11а вът-
решна 11еобход11мост.

Според нас 11ail-ronям 1111тс·
рее представлява третата к1111-
rа, за която се записал Сте-
фан l(араджа. Това е 11стор11я
българска, соч1111е11а от Гао-
рн11па l(ръстов11ча, •1пе11 от
Върховното ц. суд11л11ще Д11-
ван11 Акям11 Адат1е. Том 1,
част 1. Цариград, n 11е•1ат-
1rицата на Македошrя, 1869.

Абон11ра11ето с ста11ало •1рез

настоятепя в rp. Браипа Скар-
пат Стар?11ещ1ч. По всичко
11эrпежда, че за нея Стефан
l(араджа се е записал след
завръщането с11 от Втората
пеr11я, пред11 започване рабо-
та по подготовка на четата.
Записването на Стефан l(арад·
жа за тази ки11rа rовор11 за
опредепе11n 1111терес11 към въ-
просите на българската исто·
р11я. l(ато се 11ма пред вид не·
rовата дейност това е съвсеы
пес110 обяс1111мо. Сам борец за
11арод11а свобода, roil се въл-
нувал от м11иапото на нашия
народ, което му било бпнэко
11 CBIIДIIO.

l(ниrата е излязла от печат
през 1869 r., когато Стефан
Караджа вече ие е бнл ж11в 11

името му: Стефа11 Т. l(арадж·а
от Тупча прозву•1апо 11а съв-
реме11111щ1rrе му като скръбен
спомеfl за него.

Проследява11ето 11а слсд11тс,
оставе1111 в нашата въэрожде11
ска к1111ж111111а от Стефа11 Ка-
раджа, има важно научно зна-
чеш1е. То IШ раЗКJ)'118а HOBII,
11епоз11ат11 стра1111 от биогра-
фията 11а воiшодата. Допълва
11ашнте предстаn11 за Стефан
Караджа като деец 11а на1шо-
11ал1юосаобод11тел1111тс борби
11n нашия народ.

Ннкопаil ДОМУСЧИЕВ
эаn. отдел „Въ3JJажда11е" пр11

Окръж1111я муэеil в Ямбол

СИЛi\ТЛ МИ f
В СЪfЛi\СИЕТО

Гоооодин

ПанаАот

Хмтов

Едuа от характер1111те особе
пости на нашата възрожде11·
ска книжн11иа е липсата 11а из-
дателстаа. Авторът ипн прево-
дачът трябвало сами да се
грижат и за осигуряване на
сrtдствата по отпечатаане на
ки11rата или вестника. Затова
всеюr автор се е стреыяп да
набере 11еобходимия: брой або·
натн, наречени спомоществува·
тел11, С ЧIIИТО BHOCKII се OCII·
rур1ша.1н разноските по nm?-
чатването. За благодарност към
края на кн11rата били помест·
ваи11 име11ата на спом<>ществу
в?тсп11те с посочване броя на
мп11саните от тях екземпляри.

Прсrпеждаието на сп11съци-
те на спомоществувателнте,
поместени в книгите, излезли
от 1862 до 1869 rод1111а, даде
възможност да се открият 11я·
кон нови, неизвестни до сега
данни, свързани със Стефан
l(араджа. Установено беше, че
през пер11ода 1864-1868 rод11·
на Стефан l(араджа се е за-
ш1сап за три кн11r11.

Защо се е записал за тях
Стефан l(араджа? Какво е тях
и?·,о съдържание II под каква
форма се явява иетовото име?
Къв? се е намирал той по то·
1ta време/

з? да отrоворнм правилно
на тези въпрос11, ще разгледа
ме пu отделно всяка една кии-
rа II съдържащите се в нея
да 111111.

Първата книга е: .,Хапима
или баснословни арабски по·
вестиос1'11." Вредни за внима-
1111е пъпи11 с твърде хубави
и чудесии спучкн. Съставе1111
на арабск11 от премъдрия дер
В11ш Абуб11ю1ра, а преведени
от И. И. Мънэова. ПървиА
св11тък, 6ра11па в Ромъно-бъп·
rарската книтопечати,ща иа Х.
Д. Вакпидова, 1864, 204' с. 8°.

l(акто 'te в11жда от эаrпавие
то 11а книгата, то представля-
ва забавно четиво. В сп11съка
на спо11ощестаувателиrе, за·
писали се от rp. Гюрrево, фн-
rур11ра II името иа Стефан Ка·
раджа като Стефан Т. Пазван
тоrпу от Тупча. Кое е 11акара·
по Стефан Караджа да се за·
пише именно за тазн книга?
Смятаме, че кпю•1ът за отго-
вора на този въпрос се 11ам11-
ра в посвещението 11а книга-
та, което гласи: 11В знак приз·
нателности 11юб„родuому r·ну
Скарпату С. Воilводу от Пре-
водитеnят." Изглежда, че Сте·
фа11 Караджа се е :1111чно поз-
навал с този човек, за кого-
то имаме мноrо малко сведе·
1n1я. Иэп11тв?п е чувство на
уважение към него и се зa-
mrcan за посветената му ки11rа.

За биографа 11а Стефа11 l(а-
раджа откр11ntят факт ПРСi!.·
стаопява знач11тепе11 11итерес.
1864 r е една от rодин11те в
живота на воr1водата, за коя-
то имаме много малко сведе·
иия. Установява се точ110 не-
говото местожнтепство по то-
ва време. На11С1'1rна о книгата
няма издателско каре, от ко·
ето да се вижда кога тя е
б11па дадена за печат II когае отпечатана, за да разберемпо-точно през кое време е ста-
иа.10 11абирането 11а абона111-
те. Обемът на КНIIЖИОТО ТЯ,10
не е много голям, което нндава възмож11ост да предпо-пож,ш, че набt1рането 11а спо-
••ощестnувател11те 11 отпе•1атва
11ето е ста11а.10 през една 11съща година.

И11терес представлява II про

Длъжността, която ме ,юдбуди да
в11 11иша настоящето, е суща длъж-
ност на всек111, .свободолюбив бъл·
гарин. С 11с1Среността, 1Соято в11 1111·

та II от дълбо•11111ата на сърljето
мu надел се, ree ще нраеАrните поэд·
раалението мu, което ва,н придu,шо
отдаоа.11.

Предu няколко вре,,е бях в11 11и-
сал едно 1111с,10, на което 14е11та бе·
ше ?tастна саАю и att питах за нещо
си, а оий сте казали, 11е ,не можете
на мене да се отговорите на тоз11
въ11рос н111140 11 ,,е е 113л1l111но, эа да
.си дадете мнението на л1ене II на
другиго като на .11ене, а на кого?
С кого All трябва да c,re съгласни?
Кого ли трябва да обичаме? На ко-
го All трябва да се окайваме 11 да
се 1111тал1е? Най-11аче с -.кого ли тряб
ва да се с11ораэу,нейме за наша·
та работа? Нал,1 11ак 11омежду ci1 11

помежду нашите братя; кого 1111

бол11 за нашата рана, когато m1й
11омежду cu не се 11отруд11м да Ii иа·
,1ерщ1 лекът? Не са 1111 сутно тру-
довете до ·сеги, ако остане,11 тъй
хро.1111 11 х11ад11окръвн11, за да се
окоренпоа 110А1ежду 1111 такава не-
11рш111рш1а вражда, чреэ това с11

нnше са,юл1об11е? Бързал II с тооа
AIU CQ.AlO IШCAIO и BU науАlЯВйАI като
вuждам времето се отваря за голс-
АIIIЯ търг, който отдавна вече е наз
11ачен 11 се 11р11готоя. За нас за 11ър·
011 11ът непреА1енно трябва пригот·
ояние с хой и Da е начин, зтцото
таА1 леж11 11а111ата светла будущ·
пост. Като разш1сл11А1 11отребните
1ta,11 за гореречния, тъй пз оижда.н
за най-нужно съгласието. де ще го
11аА1ер11м тооа, rцо се ду,,а съгласие?

КРАЯТ...
I

за да под1Jертае опасността 11

за ж1шеещ11те u града. Така
Каолаков обяс1111л пр11ч1111ата
за своето настояоа11е да бъ-
дат эаровеи11 11з611пrrе чет111щ11.

П р11 да,1.еш?те oбЛCIICIIIIЯ по
nрсмс 11а раэn11та II след 11е-
прод.ътк11тсл110 престояnа11е u
мазето на ка11макамстоото му
611,10 раэреше110 да вземе све-
ще1111к II хора от Еюша 11 от
Ш1шка II да 11звършат ноrре·
бс1111ето според об11•1ая.

Поrребс1111ето б11ло 11звърше-
1ю II на връща11е в местност-
та „Преслоnад·', между Ш11n·
ка II Кръ11, участ11nц11те се пре
6ро11л11 11 611.111 99 душ11. Спо-
ред 11оuер11ето, когато пеят 99
нлн 77 ду1ш1, това което пеят
се сбъдnа.10. Под в.1ия1111ето
11а 11аш1рзщ11те чуuстоа и съ·
щестпуnащото лоnернс Каола-
ков с? обърнал към участву-
nащ11тс u погребението (дру·
жнната, както се изразява сам
тoit) с думите:

„6раn1я да фа111в1е вяра на
стар11те песни юнашки кога
п е я т ъ 99 IIЛII 77 то е
на nсрно, който nяpna, който
11с uярва 11яма кой да го б11е
110 главата сасъ камане вашъ
стар побор1111къ, според c11n11n1
си e.rrn на ме11с мн е доволно
оrь каn11пш1, Никола доро
пр11ст11rа11то 11а Рос11я Пснiо
Хр. Кав.,аков

от 1862. Д. 1877. го."
С rор1111тс д,·ш1 завършва

прнпнската.
·

Какво е 11з11сст110 за автора
на тая прнш1ска 1

И то 11ък е Аtежду нас и завис11 от
саА111 нас въобще.

Като рпзберете съдържан11ето на
,шсмото ми, като разсъдите 11одроб-
1Ю, надел се, •te rце одобрите мнени-
ето и ще отгооорuте на 1111смото ...и
онова, което в11й знаете за добро. А
аз като едtш оаш съотечестве,шк и
11риятел, като 110-млад от вас, ще 11р11

еА111а с благодарност чест1тя 011

отговор, когото 110 отдавна очаквах
не11реА1енно.

В 111111{0 друго няма с11асе1111е освен
в съгласие 11 1юстолн.стоо, за да до·
караме край на ,1ъч11телствата и на
угнетенията на бедния ни народ бъ.1·
гарски и тоги.,, само тогиз, казвам,
rце 11А1а,1е 11раоо да се гордееА1 1, да
се възв11111ава.11с меок:ду другите за
трудът, който като покажем на све-
та, 11е ще I/Ara кой да ни го откаже
никога.

Тия днu прие? поздравлен11я от-
към нашите странu н се уверявам за-
що тамошните не им се ще да оста·
нат мирни на никой начин 11 11оже·
лах да ви !IЗЯВЯ,

1868, март 5
Букурещ

Хаджи Д11Аштър Асе1100
Оригиналът на 111,смото се съхраня

ва в Бългаµr:кuя истори•1ески арх11в
на Народната б11блиотека .Кирил 11

Методи", София

Смелата борба 11а четата, в
краткня бое11 път от Ду11ава
до връх Буздуджа, е 11амер11-
ла oтr.riac о цялата страна.
Силно впечатпе1111е е направид
героизмът 11а чет111щ11те у насе
11еи11ето 11а бл11зк11те до Буз·
пуджа селища.

След 11зб11ва11ето 11а •1ет11иu11-
те труловете 11tм бн„111 оставени
11епоrреба1111. В пр11n11ска към
Ltъркоона кннга, написана на
сдю1 лист от двете стра1111 от
Пеню Хр. Камакоо, 11ау•1ава-
ме как по-късно С CTЗ!-13.i'JO ПО·
rрсбе1111ето 11а чет1111ците.

Заrр11жо11 за остаоеи11тс 11а
зверовете II пт11щ1те трупове,
П. Хр. l(авпаков оnша в rp.
l(аэа1щьк пр11 каilмакаш?на,
за да вземе раэреше1111е да бъ·
дат поrреба1111. Каiшакам1111ът
го заподозрял в съ?rувствие
към 11е-т111щ1пе, усъмнил се, •re
нма бп11эък между 11эб11т11те 11

започнал да го заплашва, че
"ще r11 превар11". Toil 11эдръ11-
кал със звънеца II нэвнкал:
„апан шю кош1тай" (дръжте
тоз11 ко.,шта).

Кавлаков бнл свпе11е11 в ма-
зето 11а каймакамството. l(ак
е станало това той сам пише:
нПооня, че мн лопаше глава-
та по СТ'Ъ.t1бата...

След два часа се събрал съ-
вета (м11эп11ча) в каitмакамст·
вото II му направ11п11 раэn11т.
Toi1 разказал, че 1111то е с
четниците и11то брат 11ма при
тях, i!O труповете из уб11т11те
при разпаrа11ето ще замърсят
вод11те, което е опасно за до·
бнтъка и за хората. Споме11а·
ва 11 за водите иа Баята, кои·
то прем11иават през l(аэа11лък,

Пеню Хр. Кавлаков е от с.
Ш11пка. Той е роден през 1832
година 11 110чш1ал на I О октом
врн 1922 rод1111а. Пред11 1877/
•78 rоди11а е б11п кмет иа Ш11п-
ка. От пр?шнската се вижда,
че тоi, 11ма обработен почерк.
Спуж,1 с,1 с 11яко11 гръцки бук-
ви, вщ10ят1ю е уч11п гръцко
ПIIСМО.

Поспсдннят пасаж на при·
п11ската, ц111'11ран no-rope, 11э·
разява попож11тел11ото му от·
иоше1ше към четшш,нтс на
Хаджи Дим11тър II ревопюцн-
ошюто дuиже1111е. Той сам се
11ар11ча „ваш стар побор1111к
според силата сн„ и noco1rna
rодин11те 1862 11 1877 като пе·
рнод, в 1<ойто се е прояв11л
като поборн11к.

ЛТАНЛС ПОПОВ

НАРОДНА ПЕСЕН
ЗА СТЕФАН КАРАДЖА

В Търново ще да ?о водат
'Прн пашата ще 11з.1еэе, -
Нека каже на пашата,
какво нсхат бълrарсте:1
Щом l(араджата туй 11эдума,
Той м11 в боят ра11ен падна.
В Търново го заведоха,
Пред пашата отведоха.
Нема ти страх малки Стефан!
Той доказа на пашата,
какво искат бъnrарете:
„Не е жално да погинем
За своята мила маfiка
Мила майка Бъпrарняl
Таз година сме стот1ша,
До година х1111единаl
Друr11 мо,щи ще 11з11езат
Вас да ко11ат, вас да бесат,
Вас да бият, вас да мъчат,
да отнемат своnто царство."

Песе11та е эаписа11а в Стара
Загора през 1870 r. и пубп11ку
вана за първи nъУ в.ъв о. "Сво
бода" в бр. 28, 24 &rail 1870 г.

От ка?t исто•?ната страна
Голем са страх зададе;
Из Сърб11я млад11 вой1111
Се юнаци, се бъ..гаре
Съгласно са съгласиле,
Сърдечно са nомолипе:
11Боже вишни, всемоrъщ11,
Помогни ни, направи ,ш
Що желаем, че страдаем,
Да спечелим Бълrарня,
Да спасим нарОАЪТ с11."
Щом балкана достигнаха,
на зелките страх дадоха, -
Разпратиха стражарете,
Баiiрактаре, бълrарете
По внсою1 по планини,
По в11сок11 по попеии.
Срещнаха са сос турците
Направиха първа битка
СтРашна битка в l(ара-Юс11н.
Отговаря водителя,
Байрактаря мапк11 Стефан
Малки Стефан l(араджата:
„Ой ви вазе, отбор момц11I

l(ойто са нз вас в боят падне,
Нека Господ да го прости;
l<oA са из вас жив попадне
Вов турските остр11 нохте, -

БОЯТ ПРН КАРАПАНОВАТА КОРИЯ


