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Една от най-главните црнчцнн за неуспеха ватня показваг неговите изедннци - чорбад
11а нашите вест1111Ц11, особено на вия, що са жнпте н по-горното духовенство.
се издавали и издават отвъд Дунав, е и таи, . . .нолко злочести проповедници се про
дето n1ежду програмата и съдържавнето на дадоха от тези народни пиявици II колко дру·
секн вестник, n1ежду обещаннята и 11ШПЪЛ11е· ги се укриха и крняг в народа! А тука, тука
внего на редакторите, почти сякога е имало не направиха пи ни ?аrабоитн, шарлатани,
такава разлика, каквато има n1ежду мохаме- чапкъни н снчко, що меже да излезе из уста
данскиа р а ii II християнската n1 ъ к а. На та на един баенословнн невежи, каквито са
шнте редактори в лрограиите сн обещавали нашите чорбаджии? Ипи бяхме rnyxц и слепи,
са златни гори на чшателите си, но тутакси та 11е видяхме техния пръст и в несполуката
след тези обещания, след тези сладки 11 мв 11а Петрушанското събитие, и на решителните
дени весишка им заияава па голо поле без приготовления на Желя II Филнпа Тотя. Нека
цел, без характер, на кое наместо обещаните wt възрази някой на това, с фактове, с живи
гори читателят вижда някакви- си тръни, слу факrове ще n1y избодем очите и ще му дока
чайно нвкачеяа с беацветвн дрипи от разни жем, че несполуката ин не бе, че идеята за ос
матерни, приготвени за дреш 11а оголелия вобождение не е развита у народа, канто мн
Народ. слят И в а и о в ц и и С т о я и о в ц и, а ча

. . . За да не падuе н нашата Д У М А, стаите тези иенародни препятствия. Собстве
ако ще би и в натегорвята на споменатите но идеята за освобождение не е някога угасва
блажеиеопочнвll!И с р е д и о в е к о в и и р и· па у народа и ако неговата еивграцвя днес за
цар я, инi1 ще се въздържим от всякакви днес прнутнхиа, то тя не е уn1ряпа и не син, а
обещания и като мислнн, че ,съдържанието се е сложила да с11 почине 111 отдъхне от 11е·
на първите два-три броя от вестника ни ще спо;1укн и наново, с нови снлв, да се залови
обвсяи IL програмата му, въапнраме се само за работа и приготви за ударя.
да кажем: нещо връз названието ъ1у - ДУМА Ето с какви убеждения, с какви надежди
на б ъ JI r а р с к и т е е n1 я r Р а И т 11. н мисли ние раакраваме уста я вакаме пред

На последната нова емитрацня, коя от ден грозния час секи емигрант, сяна благородна
на ден се умножавв с бежанци и нзrиа?и душа, секн свестен българ?ш, който е оставил
от вси слоеве на вашия народ, 1ше rлeдanie бащипо огвнще не за да промени едно робст
като ва пръв граннтен каиън, които се хвър- 80 на друго, внкаие ro да издумаме вснЧ110,
пи сред пладне върху голата тиква на тнранв що се е набрало в гърди в тези злочести чети
на, като на същ народен протест црртнв об· ри годния, 88 водшнея въпроса на нравстве
ществеиото му положепие между народите - но-аолвгичеената свобода и да се откликвем
дори и повече, нашият емигрант като пръв и на страждущия народ, който зад расото и ки
законен наследник на класическия вн хайду- лияявката посяга върху чалаата на босфор
тия, приел и опазил е завещаната борба със ския болван 111 гледа да ритне н едното, и дрУ.
сивквге niy социални стремления, които са ед гото. Откъм Дупава, бе.1111я Дунав е чакал тон
ин. ож най-хубавите черти на народвия нв ха някога си своите освободители от византийско
рактер.Полякьт 11Юбн и пропива кръвта си за иго, към Дуиава и сега обръща очи! Затова
сиЧ110, що е полско, що говори еаикв n1y - ние трябва да се салотнм, да иислнм, да ду
за.магната, за шляхти, за езуити. Бъпrарииът, мане и да работни. Пък ако е имало досега
напротив, какваго омраза храни против турчи ръка, която р.а ни 01б11й и.1111 възпре ударите,
на, такава (може II по-дълбока, като е во-вех то къса ще е вече да пи затули устата II пре
та) и къn1 чорбаджията II духовенството, тази късие дуn1ата . . .
вепорнната византийска воня, коя предаде и И глас искрен бл;?rородеи
съсипа народа, а днес носи на шията ключове в сърца с:rзнв ще намери,
те на неговите окови. той е станал глас народен,

. . . с какви трепетни надежди, с каква та врагът ще потрепери . . .
трогателна гордост се отзовава бедния народ 10 юни 1871 година
към своите ся прокудепи синове и каква анти
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СИМВОЛ-ВЕРУЮ
НА вългнгсквтв комэнн

Га'ло.ц, 20 април 1871 г.

ТЕЛЕГРАМА
на Хр. Ботев до Парижката

комуна - 1871 гол,

Превод

ПАРИЖ

КОМИТЕТ НА КОМУНАТА

Братски и сьрдечни поз-

драви от бмгарската комуна!

Да живее комуната!

Революцнонери-емигранти
Ботйов, Попов

„Стига ми тая награда

да каже нявга народа:

умря сиромахът за правда,
за правда и за свобода".

Хр. Ботев

Моята
О, n101t боже, првавй боже!
Не 'JIB, що си в небесата,
а т11, що ся в мепе, боже, -
мен в сърцето и в душата...
Не та, комуто се кланят
калугери и попове
11 коnтуто свещи палят
православните скотове;
11с ти, който он направил
от кал мъжът я жената,
а човека си оетаввл
роб да бъде на земята;
не ти, който en помазал
царе, пвпн, паrрнарсв,

. .
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7, Програма на?БРЦК "iii
1870 година

1968 година

Хр. Ботйов

молитва
.Благословен бог :ваш"

а в пево1111 с11 зарязал
?101\те братя с11ро?1аси;

пе т11, който y•nIW робът
да търп11 и да се n10л11
п хра!ШW ro дор до гробът
са?10 със надежди rолн;
не тп, б0)1<е, па лъжцJ1те,
па безчестmtте т11ра11п,
ве т11, идол па rлупцпте,
на човешквте душn1аннl

А 1111, боже, ва pic.t1yn1ът,
защитнпче па робяте,
на когото щат празuуват
девяr скоро народцтеl

Вдъхш1 все1шn1у, о, боже!
любов ншва за свобода -
де: се бори кoli как може
с дywntaWJTC 11а народа.
Подкреп11 11 n1eu ръката,
та коrа въстане робът,
в редовете на борбатЕJ
да CII паilда в аз гробът!

Не оставnй да 11зст1ше
бyli110 сърце на чужбина,
и гласът nщ да преnшпе
т1tхо 11ато през пуст11няl

Хр. БОТЕВ
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'l'ьр11ово, 22 май
Аз ида да В11 се оп-

пача от чорёацжнлъ-
нът, В нашият град
стават такива сграш-
1111 элоупотребления,
които са в състояние
да ожесточат II най-
мирните граждани.
Карагьозоог.пу стоя
па чело. . . Той беше
аемал във фабриката
едио n10n111чe, което
нзпъдняло желанията

11 11а чорбаджията си,
и 11а неговите прияге-
л11. Когато това неща-
стно момиче се готве-
ше да роди, то и три-
те негови мъже се
събрали II решили да
се убие воворсжде-
ният плод, защото
се не энаело коn1у той
врннадлежи. Моnш-
чето преди малко оре
n1e се ожени, но мъ-
жът nty ГО изпъди 11

изпроводи го при Ка-
рагьоза да му бере
грехът. . . И тоя нз-
род се не срамува
да се хвали по кафе-
нетата, че сяко моми-
че трябвало да мине
през ръцете му!
(Свобода, г. 11, брой
50 от 27 май 1872 г.)

Русчук, 9 февруари
Не се минува деи

да ие премиие нянос
времеждие през по-
корната и безаащнтна
глава на българинът,
който в прсдълженне
на цели столетия е
търпял най-страшни-
те униження, а мозъ-
кът 11а тая глава се
още повтаря своята
робска II безчовечна
поговорка: ,,Покорна
глава сабя не сече!"
(Независимост, г, IV,

брой 18 от 16
февруари 1874 г.)

Пловдив, 28 март
Братя! За нашия

народ са наетанали
тежки времена. Тур-
ското правнтелетво с
голямо ожесточение
преследва по-будиитв

11 по-вародолювпвите
хора т. е. ТО гонн 11
ненавижда секиго,
който е човек II кой-
то има честно сърце.

Тежко и горко на на·
родът 1111! Чорбвджн-
лъкът е захванал из·
ново да цъфти и да
се развива. Училище-
то, читалището н жен-
сното 1111 дружество
вървят назад 11, нак-
то се види, скоро ще
се затворят съвсем.
Около 80 ученика,
ноито бяха дошли в
градът ни 113 вловдив
ските околности, за
да научат нещо, се
разхождат по улици.
те и лапат мухите, А
защо? Защото се из-
пъдиха от нашите
чорбаджии,
(Независимост, г. III,
брой 28 от 31 март

1873 г.)
лом. 17 април
Преди няколко вре-

ме една чета черкези
нападна селото Дер-

вншево II след нато го
обра II съсипа някол-
но ' българени къщи,
увенча своят подвиг
с убиването на две до·
ста n111огоч11сле1111' се.
вгейства. . . Посред
нощ раабойниците 113„
вързаха членовете па
гореказаните семей-
етаа, накладоха ня-
колко огньове на дво-
ровете 11111, отсякоха
7-8 ръжена II зах-

ванаха да г11 пекат
като прасцн, да ги би-
ят като говеда II да
ги мъчат като бълга-
ре. Отчаяните викове
'Ila нешастните цепе-

ха даже небето, 110
пред зора те утихва-
ха II утрешният ден
1111 поназа 7 души
жертви онърваяеви 11

почернели, а един по-
лувгъртъв без очи,
без ръце II без крана..

Преди четири депа
в яомскяте лозя се
уби едно бедно момче,
секи вече знае, че
убийците са двама
турци, кенто са се
похвалили пред 1111·
колко лица, че те са
бабаитите, конто ко-
лят раята. Но прави-
телството 11 нехае да
под11р11 убийците. . .
Нож, нож! Ножът ще
да спаси 11а11111те гла-
ви от погнбел. (З11а·
ме, г, I, брой 14 от
2 най 1875 г.)

'

.,
..

?н '3p!JJЩ'H•..t!tf??t Ьt?1 ?1XtiitJt?tn J.11? щт?.11.цt h:+.

Пlmv ?1щiirt• n..111\iuW\' 11 '-'"''I"' ы„ G?;,1щ1, "fi>••tH,
f?i!I/Utt· f!JJJJ!ml 1j pn;,,,.,'"w;,.1,·111",'QI· .1,,i.,•,. J", (,;tJt'
?v-. 1, ,1'1 r,i,.;,1,, )lfil',o1>11. li;, ."t11щ•11· • " 1111,;;ч·
.ffJlt'tV,i; "",:11, Щtl'.WЩI" ,;tf!;l;'t,Щф'$" ,;, ? ;,,p,:;t,rц,, ,,,
?'!i.fH· t'..'й f?? .. .JJ.... Wlftt•??iif•t.ц .. tf.t?Wi-.J.(t??- .1.;..-(. т,

, .

!СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ?
Литография!!'.. ?

Във Виндзор
нралнцата днесна

следи
как з11ат1111те дами се
страстно увличат
в модерна игра,
непозната преди -
нрокет се играта

нарича.
Подхвърлят те топките

с радостен вик
в кръга отбелязан

със бяло.
Нралнцата гледа
аасмяна, но в миг
ааилънва. . . с лнце

побледняло.
Наместо топкнте

гладни, уви! -
с лопатките,

тпаскани ловко,
тя внжда: търкалят
се nшого глави. . .
Размисля в ценонте,
бледна стон,
11авъс11ла вежди. .
А кървава струя, о,
ужас, етрун
до нралс,?ата скъпа

одежда.

,,Измпllте я скоро,
британски рвнн!
На поиош, кръв

алена блнна!"
-Не, Ваше
Величество, детската
кръв не ще намнете

никога.
,,Крокет във Виндзор"
Ив. С. ТУРГЕНЕВ

Гласове в защита
на ёъвгарскяя народ

„Ние ще учуд11м ев
ропе!!сиите правителст
ва, 1што им нажем, че
в тази nmнута, съвсем
близо до иас, пред са-
мите 1111 очи, убиват,
палят, грабят. нзтрсб
еат, нолят бащите и
ма!!ките, продават мо
мичеицата, а децата,
които са твърде малки
още, за да бъдат про
дава1111, се разсичат с
еднн удар на сабята,
че нзгарят цели семей
ства по домоnете I\J\I,
че ед1111 град, 11апр11
,1ер нато Батак, CaJ\IO
за няколко часа е све
ден от 9 000 житет1
иа 1 300. че гроб11ща
та са препълнени с по
вече трупове, отколко-
то могат да поберат... "

Р.?
Внктор ЮГ() '?

Дlродъткават да бе
сят по ъглите на ули-
ците. Това се вършн
метод11ч1?0. както се
В'Ьрши поръчана рабп-
та, без да мислят да я
спрат. И ако попита
те някой ЧIIIIOBHИK, тoli
11а11в110 ще ви отгово
р11, че това ще трае
дотогава, докато 11111&

българи ...
Разсъдъкът се губи

сред толкова ужас11."

Из дописна па де
Вестнв, поместена във
в. ,,Фнгаро'' от 30 юлн

1876 r.

.Ние назахме на ее
ропе1iсн11те правнтелст
ва следното: че се раз
парят бремен1111те же-
и11, за да убият децата

••, в техните утроби, че
по площадите I\J\ta ну-
11Ища же11ск11 трупове,
иосещн белега иа раз
паряието; че 11с11чко то
ва е ужасно! . .

. . . Дошъл е момен
тът да се 11зд11гне rлае.
Повдига се всеобщо 1<е

годуванне. Пма ?шну
ти, ноrато човс=ата
съвест взема ;?умата и
заповядва на правител
ствата да я слушат ... "

Из речта па В?штор

Юго пред френския
парлаn1е11т на 29 ав-
густ 1879 г. в защита
на българсння народ
„Букурещ, БЦБО

Драги м11 пр11ятел11,
Италианският народ
има К'ЬМ ваш11я 111арод
с11мпа'I\Ии, заслуже1111
поради неговите злоща
стил II неговия герои-
зъм.

Аз с1<'Ьрбя, че ие мо-
га лично да участву-
вам във ·вашите боеве.
Пожелавам Ви постони
ство в светата ваша
MIIOIIЯ И СЪМ

Ваш
Дж. ГАРИБАЛДИ

Hampepa
10. 10. 1876 г.

Пред очите иа уми-
ращите братя безче-
стят техните сестр11,
пред оч11те на ма1!к11-
те хвърлят нагоре тех-
ните деца - h1Ладе11ц11
11 ги подхващат на
щик; селищата се уни-
щожават, църкв11те се
разбиват иа треск11,
вс11чко се заличава ма-
сово II това от диваш-
ка, rиусиа мюсюлман-
сна орда, заклета про-
т11вн11ца на цивилиза-
цията. Това е система-
тичеснс уиищожеиие. .

О. ц11в11лизац11яl О, Ев·
ропа. която тъ!! мно-
го ще пострада в свои-
те интереси, ако сер11-
оз110 забра1111 на турц11-
те да одират иожата
на бащите пред очите
на децата 11мl Тня тъi!
висши 1111терес11 иа ев-
ропейсната цив11лиза
ция - разбира се Т'ЬР
rовня. мореплаване, па-
зари, фабр11н11. - как
во пък може да бъде
по-висше в оч11те на
Европа? Това са таки-
ва интереси, до конте
11 да се доносиеш, ие
се позволява ие само с
цръст, 110 дор11 и мис-
лено. но - ..да бъдат
те проклет11, тия н11те-
рес11 .иа европейсната
цивилизация!"

Ф. М. ДОСТОЕВСКИ
(Из дневmmа па

писателя)

Бсшанова маtiка не плаче, а Стоянова...-Не бо!!те се, скоро ще заплаче II Османова.
По1юрна rлава сабя л не сече.нава глава хо,ют влече.

Да, ио та

На две врати нуче г11адно остава. - Лъша
е. Г-11 Балабанов е захванал да затлъстява.

Събира клинци да си nparn rюн. - На коеот нашите дружества да стиснем rоя л11мо11?

(,,Тъпан", 1875 год.)

Туна лежат кокалаците
на кир IVL11xa.n81!11,

тoli 11маше празна глtоВа
н дългн n?устанн.

Изровен гробът с n101111на,
сандъкът със злато

обкован,
във него лежн владнна -
тулуn1 със слаnш II катран.
Ynt 11111ал нявга в краната
н чувства топля в червата!

Тук е легнало сарафче,
храиево само със трнцп,
патриот беше клетото -
спечели двесте жълтнцнl

(,,Будплmm", 1873 год.)



Непресъхващ извор
на патриотизъм

,,Хъшове11 е първата сериоз-
на драма на народния поетиван вавов,

Сам авторът признава, че не
е имал намеренив да даде не·
гннска драма, а нещо по-скрсм-
но: ,,на1?J.1.една илюстрация от
живота на хъшовете", като си
дава сметка за несъвършенст-
вата на пиесата „в развитието
на деиствнето и в техниката ·1•

Дори II след втората основна
преработка (1!!99 rод), по коя-
то „лъшове" се представя 11

днес, - Вазов все още е неу·
верен в качествата на своята
пиеса, '11ой nn1a ооаче съанани-
ето, че е „хвърлил - както
яишв в предговора къет второ-
то издание - вярно н ярко оза
реnне върху емнгравтскага епо
ха", че е обрисувал средата, в
която са се създали девцн ка-
то Раковскн, Хаджн ).1,нnштър,Филип готю, параджата, Ы>-
тев ••.

Както повестта „Не•1ипн·ие·
драги:', така II нейната драматн
вацня вазов пише вдъхновен
от живота и депата на тия
светли синове на нашия народ.

При драматиаацнята на по-
вестта (естествено и логично,
разбира се) Вазов цапуска ре-
дица интересни подрооноста не
саио в описанието на обетаяов
ката, в която живеят хъшове·
те, но и в тяхната харантернсгн
ка, Но, от друrа страна, в ре-
днца оношения той допълва и
иаяснява хъшовската среда 11

атмосфера в Румъния.
Така навраетер, за по-пъпно-

то н во-реааистичво изобразя·
ване на нпевната атмосзрера
сред хъшовете особено зиаче-
ние има фактът, че в драмата
е засилено (а сравнение с по-
вестта) номунвстачесиого настро
енне. В .немипн·иедраrн" не·
гов изразител, макар и повърх
постен, е шакедовски. В „Хъ-
шове" то обхваща не само Ма-? кецонскн, а II Хаджнят.Попчето,
Мравката, Бръчков. При това
то се нвява тяхно постоянно
настроеlmе. По тозн начин Bu·
зов свидетелствува за важно
явление в нашата революцяон-
па емнграцвя: че значителна
част от пея е била аавладяна
от номунвстнческо насгроние.
Разбира се, то е изразено гру-
бо, комувкствческиге идеи се
схващат мното повърхностно,
во в случая това ве е важно.
Важното е, че е отбелязано яв-
лението. И още по-важно е, че
у Бръчков това настроение е
сериозно и преnшнава в опре·
делено и ясно убеждение. Той
декларира своето съгласие с ко
n1уннз•ш. На едно нясео той
признава "Откак съм тука (в
РумъН11я), аз хванах да оправ-
давам началата на коn1у1111зn1а.

От една страна разкош, от друга - мизерия! 'Не, тоя стройе оезнраьствен, невъаможен.
Трябва да се разруши гнилотоздание II да въатържеетвува
всеnшрната правда. И колко
?ертви ней ще да принесат. Воашивата си кантора аз виж-
дах само Ьългария порооеиа,
а тук съм в свободна земя 11виждам, че робството се прос·
тнра над чеповечеството. 1'ираннте не са само ония, които
носят чалми, 'l'нраш1те се кри-
11-г и под цнаиндъра, 11 под ра-
сото, ,,.1 в душите на всеки по-
сплеп, конто е такъв, аащото
тъпче це-слабия. Трябва труд,
труд ужасен! В разватuште 11а
това оощество да се съгради
царството на равенството н
правдата.

Ьръчкоя говори като кому-
Н11ст. В »Хъшове", (особено
във втората редакция) тон е
изцяло нов образ. От повестта
е останало canto това, че е по-
ет н че баща n1y е 1·0JI/ln1 тър-
говец. всичко дРУГО е ново.

Докато владнков е оргавиаа-
цнонеи ръковдител на хъшове
те, Бръчков е техен идеен ръ-
кuвод11тел ...

„Хъшове" е драма без интри
га, · В нея няма едно последо-
вателио и свързано действие -
интрига в обнк:иовення смисъл
на думата, цнесата представя
редица картини от живота на
хъшовете. Това обаче не зввчн,
че в нея няыа нде11110·е,11оц11а·
лен център, че няла еднветво.
..Хъшове:' е осовен вид дра-
ма, в която главният герои не
е отделна лвчвост, а цял ко-
лс11тнв - патрио11I1'Шо-революц11
01ш11ят колектив на хъшовете.
тоя колектив с всичките си
иден и чувства, с борбата с11,
с целия си живот е устремен
към една обща цел: освооожде
нието на България,

Общите иден 11 чувства, па·
тосът на борсата и свободата,
завладял всички членове на 1,0-
лекгива, - ето какво създава
единство в „Хъшове"', ето нак-
во свързва събитията и отдел-
ните наргивн вътрешно в ед-
но цяло. И ако трябва да тър-
снм някакъв кошрликт, ТОЙ е
в това, - че хъшовете се про-
тивопоставят на цялата систе-
ма :на робството, борят се про-
тнн него като колектив, пред·
ставляващ цял един народ. В
тоя сnшсъл Вазов - без да
съзнава - е създал нещо съ·
вършено ново, бих казал нова-
торено: пнесвта n1y се прибли-
жава до съвревтенния тип дра-
ма, която взема сюжета си от
действията на масите.

Проф. Георги ЦАНЕВ,
(Из »дРа•ште ва Вазов")

11 - - - - .. 1С111 - - - - - 1.11111 - - - -·
Прототипове на

СТРАНДЖАТА
Никола Тодоров Странджата

бил роден през 1834 година в
ТЪриово.Отличавал се с необик
новена физическа сила и волен
дух. Нато дете той прескочил
натоварена с щърва каруца. Сма
яният стопанин-турчин се въз·
!!НТ:ИЛ с думите; .,бабан етранд-
жаl" (истински юнак). И оттога
ва останал прякорът му ...

Нато младеж участвувал в ед
но въстание. скитал из Балкана
и бил знаменосец. Преследван
QТ потеря, той преплувал студе
ните води на Дунава, стискай·
ки до гърдите си остатъците
от знамето ...

През 1873 година заболял от
туберюулоза н на 24 март 1876
годи.на ПО'lННал в Браила с ?IЪ
ка, че не е доживял въсrтание-
rо, и заклел пле.'lенннка си да
не се дели от хъшовете.
Младият Вазов дотолкова обн

чал легендарния.но болен пок-
ровител на бедните български

1850-1921

Иван Вазов
ll.il.'il El 1iШ 13..1 Q,.J Ciil I!!-. 1Щ1 1.::.11 Ga 11D Eil lill J9ii 1151 - - I

Вазов допълва случката с убwйството на влаха от Маке
донс1m.)

!i'едица прояЕ'н на Македонски, ка'J1о задигане дрехи·
те на близъ11 човек (гл. УHI), обирите па богаташи :или нз-
11росването на пари от тях. са също де;10 на хъша Стам-
болов.

Нол11ото за соц11а;шстнчес1ште идеи на Македонсtrn,
Вазов е нма11 пред вид не само Ст.амбо;юв от тази епоха.
но - преди всичко - ,и руския революционер· емигрант
Сергей Нечаев, който е бнл участющ в Парижката комуна
и спед нейния разгром избягал в Руыъния, унривал се
сред българс1ште е??rранти и дРужел с Христо Ботев.

ВЛАДИКОВ

хьwовете

патрноrи, че ro оставя в произ
веденията си с неговото истин-
ско име - Оrранджата.

МАКЕДОНСКИ
За обрисовката на Спиро Македонски Вазов е изпол

эвал наблюденията си l!Ърху две ярки личности - Сте-
фан Стаn1болов. известния по-нъсно 1110Jl!Итическн мъж. и
русжия революционер-емигрант Сергей Нечаев . . .

Със С'J1ефан Стамболов Вазов се запознава в Буну
рещ през 1876 г. Двамата живели в една квартира II уча
ствуЕ"а;m в революционния 1<0ш1Тет. ,.Реиrnтеле11, умен,
духовит, голям песнопоец - като много от апостолите
(наnр: Левскn} - Стамболов, след като влезе в номнтета,
упражняваше силно влияние върху неговите решения.. •

{;ъщата.JВJЮИТQрирirка Banos прави и tia Ма\1еа.он
ски "r/,' ..Hibltlmr-neдpar11": •Тоя чоЕ'ек упражняваше едно
странно влияние въз 13ръчнова. 'rоя уверен, 1intъ1ешлив,
лунав поглед, съединен с изражението на безгрижността
в живота, замая Бръчкова n трl!; h1аtnинално тръгна подир
Ма11едоне1ш·. (Края нв II гл.)

Описаното в гл. Х па повестта смело и рисковано ъш-
иава?rе па заледения Дунав е действителна спучка or жи
веrа на Стефан Стцкбопов. {В х,у-дожестl!'евото опнсавие

ИВАН ВАЗОd
* *?*

ОТЕЧЕСТВО ЛЮБЕЗНО, КАК ХУБАВО СИ ТИ!
КАК ЧУДНО СЕ СИНЕЕ НЕБЕТО ТИ БЕЗКРАЯНО!
КАК ТВОИТЕ КАРТИНИ МЕНЯВАТ СЕ ОМАЯНО!
ПРИ ВСЕ.КИ ПОГЛЕД НОВИ, ПО-НОВИ КРАСОТИ;
ТУК ВЕСЕЛИ ДОЛИНИ, ТАМ ПЛАНИНИ ГИГАНТИ,
ЗЕМЯТА ПЪЛНА С ЦВЕТЕ, НЕБЕТО СЪС БРИЛЯНТИ ...
ОТЕЧЕСТВО ЛЮБЕЗНО, КАК ХУБАВО СИ ТИ!

Прототип нf Владиков
едни от главните герои в дра-
Ма'l'а .Хъшове" и революционен
водач на хъшовете, е Велично
,Попов. Вепнчко Попов е .111,р-
вия с?ретар на българската
комуна". Той е роден в Стара
Загора, в същата година, в ко-
кто е роден и Ботев (1948). Бюл
е приятел н съидейник на Бо-
тева, който на шега говорел, че
двамата затова са приятели. за
щото единият е роден на Ноле
да. а другият - на Великден.
Опитвал се да пише и стихове.
Автор е на поемата .Хъшовски
спев", но НЯ)1ал ?талант. С
цел да се набавят средс11Ва за
революционното дело е участву
вал в някои обири. 11оради ко-
ето бил компрометиран в очи-
те на „порядъч:инте• хора. Учи
телствувал в българското учи-
лище в Галац. При rоле."и за-
труднения Ботев намирал и при
бежище при него. В освободн-
телната война пост<Ьrmл като
доброволец в опълчението, но
към гр. Бяла се разболял н
трябвало да излезе от него.
След Освобождението бил при.
върже1mк на парrнята ?ia Стам
болова в ЧВВОВШ1чествувал. По-

следните оодннн бедствуваше.
Умря през 1927 година в Ста·
ра Загора.

БРЪЧКОВ
.Живmvьт 1В , Олтеннца, С"РУ-

ден, непрнветJJНВ, скоро ?ш до-
тегна. 'iH'!O ми, човек бJJаt·оро-
ден, но сприхав и строг, посто-
янно ме гълчеше за моето не
хю'\ств.о и неспосоьност в тър·
ГОЕ'НЯТа ...

Аз не можах ща търпя пове-
че укорите на чнча си н избя
гах една нощ с една .f1РЪЦКа re
мш1 в !:iраит, само с два мин·
ца в джооа, които беше ми ос.та
IВНЛ ьаща ми.

В БраиJJа, без оредС'J1ва, без-
по?tощен, немил-недраг, слязох
в един хотел, който се посеща-
ваше от българени хъшове.Тук,
?опадиал в тяхната среда, аз
сподеJtЯх братаки техния ЖЮIОТ,
техните идеаJJн и авантюри. llo
вечето пъти се хранех наедно
с тях 11 подзе.\lJ{ата изба на Нн-
ко;1а Странджата, знаменосеца.

Тая епоха от живота си аз
описах много подробно в р.).,1а-
1на. en ?не.,шли-нед1>агц'' и в
.Хъшове", гдето сам съм се
изобраанп под пмето на младия
поет Бръчков.

Иввв БАЗОВ

КРАТКА ИЗПОВЕД с·

10.

•

на Иван Вазов, направена
пред проф. Шишманов

1. Коя краска предпочитате? - Небесен цвят.2. Коя е люопnщта Н11 nшрпзn,а? - uт пuап1шск11Dоснляк n111p11c.
3. Кое цвете е сuоред Вас 11ай-нрасивото'? - Тръt1-даq?ш1ът.
4. Кое жпвотно Ви е най-стшатнч110? - Моят Хек-тор. \ny?e'IO DIY)
5. Коя краска на очи и кос11 предпо'Штате? - Чер·ш1те щ,?д11n1ущ?с,вено.
6. Коя е според \:sac паn-цепната добродетел'/ - Мипостта.
7. Кой порок n1раз11те най-011101·0? - Грозотата.8. Кое е ьашето люо11n10 занятие? - ?1ехара н ра3·

ходк11те.
9. Кое равлече1urе Bu е най-приятно? - Да си бъдав стал1'З по хuлат.

Кое е според Вас ндеалът на земното щастие?- ЗдРаве·rо, когато сн ro из1убнл uе?uъзвратно.
Кол с·ьдЬа ви се вижда наи-веч<: за 011,шкване·1- На •шзантроnа. ·

Може ли да пош1та човек на колко сте годннн·r- 45 rодшш 11 11ящо си . . . ? ви!
Кое кръстно н•1е tщхте си взеди, ако бихте с11
нзш1рiiJЩ са•11 - иnаи.

Кой е (шл вай-хубавият n10n1enт от живота Ви'I- Когато пръв път п.чаках от радост.
Кой е ьип на11-печал1шят {:иан-тежю1ятJ'I - Имя
нn1 пешои.

ltoя е Вашата пай-rоля•tа надешда?
жду от жизнн ннчеrо я:·

Вярвате пн в пр11ятепството'/ - Да.
Кои е за Вас нан-прнятннят nюn1ент през деня·?

ltогато слънцето запа?я зад J1юmш планина.
Коя историческа Л11ч11ост J::111 е ваn-сш1шатнчна·1

11апо;1еон ьонаnарт.
Коя пнчиост от pontaн нлн театър? - Жан Вад-
жан, защото прави да 0011кнеш доброто.

В коя страна онхте предпоче1111 да жнвеете"I -
6ълrарияl .1:iълrарня!

???с::;;ат:лю??::??????:те::_ -?:юrо, лаnне,
Кой ко•шоиист? - Бнзе, т. е. чудната n1y песен
11а тореадора в „Кармеп·• н други нянон късове.
ltаква девиза 6пхте си избрали, ако би тряова-
ло да 11n1ате такава? - J11оонте друг дру1·а1
Кое е според Вас шедьовърът на 11рнродата·1 -
Хубавата жена.

От кое n1ясто сте запазили най-приятен споn1ен·1- lи1латус - връх в Алпите.
Кое ястие обичате най-мвого7 - Сар•ш от зе-
лена шуn1а 11 заарска бел. - пастър•1а.
Предпочитате л11 твърдо HJUt n1еко легло?- 1v1еко.
Кой чужд народ Ви е снnшатнчен? - Братуш-
ннте.

Напишете една от Вашите nшслн илн цитат,
смисъла па който одобрнвате. - Много е по-

леко да пренасяш удара ва завистта, нежеп11
да 11 Н3Пllташ.
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18 9 5 година

Иэ „Немипи - недраrи"
..<.:коро концертът, ус1ро?н

Ut J.,1Jt1.Ш1'J.'a ;;sQ.(;HdJJИ, с? )t..:tШИ
u?e HUHt:tle 01' l',l)ЪI\101'JlQ.(;J1UfU
.\ D,1Jt{.'1Jн; И. ОТ T'ЬttnU'fU lШl.;ИJJrt·
ь?1 1·?,·ьА,Нu t:.UИ!Jt::Иe на 1.....1·.1,1?1-tд·
щd,'J:a. "--''Ьн,1т у1,,;нuн0n1шш? нu ае
t{d.Bl,lt::Mt:: ТtШ t1?11J'Ь"it::HH u1 u?-
l1UL.J. 1·а същестыа; 1ин XJ!'Ь1HCL.ru:t
u1· UJ(t::tШH И Hel:SьJ).l.'b!}lt\c::J.t1!1t.:
u•tИ, Н1.>_! J:ICДOJIJJ.И I\Up.·11.rt, 'J.H.-i
U11;JJЭOrtdJIИ •И UO?J!eli.Ji UT C.h.H·
1ш-1t.: t\1-1d.ю:1 . .УТрсшнн>tr д?н ot::
Wt: J"ti::1-id..lIO!O Hd нuви надt::Ш;.!.:f,
1-ia нul:Sn uupoн с }1\ttllO'!'d 3d J.'Шi

вече. Накво ни трябв.а друrо·1
Пари ли? Пари не щем, за па·
ри не сме проливали кръвта
си. защото е по-скъпа от всн•1·
юtте пари на Е'лашкнте богата-
ши . . . Имот ли искаме или къ
щи7 Та ние зарязахме нашия
ммот и къщи доброволно. Ние
нямаме потреба СУГ имоти. Ние
се жертвуваме за свободата на
България н а1<0 найдем отида·
та, то тя ще бъде: освобожде-
нието на България - ни пове·
че, ни по-малко.

Всички станаха прави и мъл
чаха.

Странджата пан вдигна ча-
шата и продължи:

Братя. няма защо да жа
лнм. А1{0 ние тука сме скит·
ници и голтаци, в България

.t1t.;·td.1JИ0.1·, t,;:ьс1·авен от нщ.-1,Ен,иt, нашите бедни братя са хиляда
дl"н..tut1 н cm1U-d. да. ;;saщu10 тн.1 пъти по-зле. Там турците г?10-
нечие1·и дрнш,. що висяха по бяват. събличат, убиват, позо·
.....cu d.1d. на 111Н неЩdС'l'НИЦ11, 'J.U•

ва оеше СJtавата: нан·висuкатd рят и народът П\!ЩН 11аиск11 в
cJJaBd,?aщu-ro оеше ненvизнатd рсбството и няма 1ш11во Д'8 сто·
и · ·0.1.JиH,:HlEdOLl .1.0 taaнit:;tiv н ри. Ние сме поне свободни.
;,,.uдеха често на opera на µ.унава А нато имаме свободата, има-

.
11 1·ледаха зе;1ешпе хыши на ме всичко. Не трябва да се от-
ьългарня. lia, тя е там, усмих- чайваме. Додето имаме ръце 11

ва н.,1 се, вика ги, .говори им, 11рака, 11 нръв в жилите си, 11

ло11азва 11111 небето си, показеа огън в сърцата си, вашето оте·
им О!'Ннщата И.'1, възпоыенания· чество се т1а нужда СУГ нас.
та ?IМ. ме,пите им . . . Дуиа· Ано не днес. то утре ще ударн
вът велн•1ествено 11 тихо се сн пак часът. llнe трябва да C)te
нее между тях н нея, като ед- готови - дз със старите сн
на бара. Една 11рачна само - кости пак ще зема байрака, ба
и в нея с:а; едни вш, само - ри още един път да го издигна
ще rн чуе_ .Как е близ110 и 1<ai1

·
в Балкана, па тогава да умра.

е далеко! О, Бълrарнйо, ннко- можем още дълго време да
ra не си тъй мила, 11акто нога страдаме ,може още много да
сме вън от тебе! Никога не он , чаиаме, да гнием н да у)шра·
1ш тъй необходима, както 1ю- ме 110 влашките полета, но ня·
rато те изгубим безнадежд· ма нищо. Народ без жертви не
но ... 1 „ е народ. Българня има цял на·
(.,Неnшлн-недРаru , 11 глава) род от роби, 11е11а има II някоJ1·

. . . И чашите зачат11аха. ко мъчешщн. а хъш значи да
Сранджата дойде в умнленне Ct' мъчиш, да гладуваш, да се
н като вдигна чашата си с раз биеш, е една дума. да бъдеш
треперана ръ11а, каза раэвъдну мъченик. Ама ние сме били
Е"ано: тия мъчеющи. нека. Но.,кото- Блаrодаря ви, братя ми· повече гн нма. толкова по·доб·
лн, за честта. Ню1а по-голяма ре за България. Но. да свър·
радост за мене, стар хъш, от- ша. Ыеп )Ill се чини, че рабо-
нолкото да се намирам между тите ще се прожтят: скоро
вази, свои братя. Нашите слав ще се размири политиката 11

ни битки в оrечество Бъгарня иашите ръце не ще останат
ги помНJ1 народът . . . Те раз· празни 11 нашите сърца ще за
будих.а народа н му вляха в туптят II ще в111шем: С)IЪртсърцето желание за свобода II пли свобода! И ще умрем съсза правда.Но ще кажете; днес слава 11 в борба н НЯ.\1а да из·кой 1111 зачита? Кой 1111 призна дъхнем като 11учета по т1111
ва7 Мирувайте! Ние сме ЧОЕ'е· улици. Ще се бнем още. бра-
цн, m1e сме българи, ние 11э- тя мили! Ще се бием за свобо
пълнихме нашата света длъж· дата па България! Да ,ю11?еi!
носr 11'Ь11 отечествСУГо. Нищо по Бъп:гарW!L .•. •

V\;.:ДНТ! tt H?H?U.1,lt:1't1d1'И се1·? !Н.)-
VU.iJHИЦrt. f.!УШо.'!а iJ,1 Щt::W? ОТ

• liutsu ..\а се 1·1,ю1:ш 11!,J?д щца на
C..Юl'c:t.Jt;i.tS<i'J.'d н u??ltt.J,v.щ::IIHt:'l'U, но
ИН) HU н<.:нна C'I'ЫIIO:i нм се I\I.Н,l)·
1\UAO. ? xyuul:Н-НI }'.)'МЪht.ИИ J iJCl,4,.

. • • X..J..l,J1H HUB Н l'Jld,.J.t;:J·t 11.lJU-
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Пом. peжtfJA.i-

Да си горд,че си българин.
Нерядко н11 се СЛ}ЧВа да чу "1ЪК да не унижавам и вас,

ем наказвания от типа на: ..А. (макар че и аз, 11 вие, С':'1е има
бе! Ние л11 ще се сравняваме ли много случаи, в които сме
с ?орапейците? {Ит1 с амери- се самоунижавааи по този на
кэвцнте?) Хората .нмат нето· чин] - няма да ги nревеж-
рия, имат традиции!" и т. н. дам, Вие сами r.и анаете Те
И то от хора, конто в 1111.ка- са толкова много - и оф?1щ1-
къв случай не можем да обви ални, и лични.
ним, че са чуждопоклонници. Понякога ми се струва, че
Свикнахме вякак си Uta се съ Валкаиджи У!ово е останал без
жаляваме, 11с. видите ли, дру. наследници. Че има хора, кои
гите имат, ?, ние иямаме; дру- то .не само хубава Яна, а и
гите могат, а ние не можем; себе си са съпласни да прода
другите анаят, а J111e не знаем. дат на чужда вяра Така "11
Свикнахме да се признаваме се нека да срещна адин нов
за малки, Свикнахме да бъдем Македонск11, който да пита:
малка". Свикнахме да се са- ,,I<ой в11 е дал вярата? -
моуиижаваме, прекланяйки се p111el ... Кой 011 е дал словото?
Jrp(\!J. всеки аоторитет - без - ,Ннеl . . . Погледнете се 11
разлика лали авторитетът е вижте колко неща сте взели
авторитетен, или съмнителен... от 111ас, българите!"Някак си много леко вапочнах Изглежда е дошло време заме да се съгласяваме, че иУ ед1111 1100 Паисий, който да ?э-
?РУ17,;:е.!

така", пък „у нас вика: ,.О, неравумннй и юро-
ле! Поради что се срамиш ?да

Прю1ер11те за тази черта из се наречеш бопгарин? ... "
съвременния бъагарви не са Чавдар КРЪСТЕВ,яалко. За да не се унижавам, режисьор

лИJ!I:

в
-·OD

паринов
одинов

Първият ...Македонски" за първата ·постановка
х ..на , , ъ·wов·е

Издадена през 1894 год., за
един театрален сезон, драмата
•Хъшове" бeljlc представена 15
пъти при винаги пълен салон- неверрято, небивало дотогава
с никоя българска оригинална
или преводна пиеса, която тру-
пата „Сълза и смях" е играла в
.. Славянска беседа".

Интересът, който Вазов проя-
вяваше към своите „Хъшове",
правеше из всички впечатление.
Не се минаваше репетиция да
не внесе някои нови изменения
в отделните роли или да приба-
вя цели нови явления и моноло
зи.

Особено в ролята на Македон
ски, която бе поверена на мене
и в която авторът е вложил та
къв голям комичен елемент, -
винаги намираше да липсва не
що и до последния момент се
вписваше нещо ново.

. . . Ногато оставаше три де-
па до генералната репетиция,
Вазов носи нов монолог за Ма-
ке.донски в първо дейСТIIИе н

{Споо1ен)

цяло ново явлениё еъв второ
действие...

. . . Но с 1'0nщ1а любов се
бях?щ отдали на равучаването
на тази интересна и с високо
патриотически дух пиеса, Още
същата вечер аз научих доб,ре
новите прибавки,

На друrnя ден нямаше репе-
тиция, Есенното слънце грееше
шриятно и аз отидох в Градена-
та градиа да си ОТ/!О'ЩН'а и да
подишам чист ВЪЗду)(. Седнах
на една пейка, эаобиколена с
гъсти шубраци, и току-що бях
извадил ролята си да я прего-
варя, виеза,пно иэлъкна предмен Вазов,- Добър,ден, баЦ Попов! Иа11
во правиш. четеш ли, четеш ли?
Научи ли това, което бях ти
дал вчера? ... Я. да видим как
жъ го кажеш?

Увлечен от благородната ро-
11я на Македонски, аз за момент
забравих, че се намирам в Град
ската градина, станах прав,
взех нужвата .1ЮС111. в заш>'IВаХ

на висок глас да репетярам от
първо действие иовоприбавени:я
монолог . . . Доната реп?ирах,
Вазов сияеше от радост, нлаяе
we самодоволно и одобрително
глава на всяко ново натъртено
логическо ударение и когато
свърших монолога, ... Базов се
бе ТЪЙ увлякъл И ТЪЙ въахн-
1111л , че извика доста високо:- Браво! Браво! Мнзrо хуба-
во. много хубаво!

Тези нови прибавки доста И'З-
мъчваха артистите. особено в
последните репетиции.

Десетина люёопнгни гражда-

ИИ И1 НЯКОЛК\) хлвпетеи. /IQИ'l,'O HEIJэабеляэно се бяха f,Ii? ощнас, да ни, на?.щодаj!!\'t, an?,c?ll
эовиге дУ/?!И СЪ<; ОИIПЩ, P'l>'КQr
пляснаннн эаввкаха, ..?ilJll!tБраво!"

Смутен?t o'l\ тази неочаквана,
овация, веднага ое проврязив
през щубраците и ?Q оавнх-
ме по една алея, за да, се изгу-
бим от очите на яюёозвателнв-
та- публика.

Ваэовнте .Хъшове" ее пооре
щиаха възторжено от столична

.та публика.Те имаха грамаден мо
рмеи и материален успех на
сцената. Тази пиеса се нrра то-
гава пове'Че от 15 nъти през
те8!1'раЛlfИЯ оезон. Тоэн успех
беше небивал за нашата трупа
./}ылза и смях".

Иван ПОПОВ,
ввродев 8JIDIШ

·

Посвещаваме на 90-годишнината
от Освобождението на

България


