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ххипьти
. r? .

.ипвсни грижа ум·1ра1ш1я хаf1ути11. На
тоя ио гив са съзлалени много-
бройни вариаши 11 наfl·хvбаонят
от тях. вчсокопоетичен извод от
гях. е .Ж11в е тоn• на Ботев.
Смъртта на хайдутина е обкръже
на с такава поетичност в народ-
1111те 11ес1111, поставена е в такава
романгична обстановка сред чн-
гтат а прнгола. че няма ла бъде
11р('С11Лено. НК() КВЖ('\1, 11е по СПО·

мен 01 тия песни е- изкокнал 11з

полсъзнпиието на Ботев иэрвэъг:
.. 11 смър ггв е там мила есмнвка,
11 хлапен гроб сладка почивка".
Та н защо да търсим 11руги вокв-
зателства за силата на въздейст-
вite на тези песни. когато най-
ярък пример за това въздействие
е сам Ботев - откърмен от тия
песни 11 упоен от хвйлушквта ро-
мантика?

Така хайпутство 1, песни са вър
вели запружно, в непрестанно оэа
имодействие. И когато днес все·
наролно славим хайлугството е
леёриге на Стара планина. на сга
·рсто хаалушко сборище Агл11к1t·
на иолина - 1t11e 11е можем да го
отделим or песните. Първо. защо·
то ако хайлутството е ропило nee
пите, го те 11а свой ред са съпей-
сгвували за неговото нарастване
11 ОЪ."\МЪЖЭВЗНе. (.1 второ. 93ШОТО
само чрез песните ние ше яоже«
игтински да почувствуваме топя
хайпутство, да се вживеем е не-
го, да се пренесем в епохата. Ние
славим реалния хаi1дутн1t, но до
голяма степен го славим st такъв,
какъвто са го съзлали песните, та
къв, какъвто народът го е искал
и чрез песните с11 е спомогнал ва
стане: идеален борец за правда
11 за свобола.

Нему вечна слава!

говия растеж, неговото нлейно
осмисляне " извисяване. Евинстве
на пропагапда на хайдугслаото f:1

онова некнижно време. ner11111t.·.

едновремеино са го it насочвали.
611„111 са средство 11а народа лн
му влияе. Обаянието. с което е
обкръжвно хайдутството в песни·
те, романтиката. с която е пролъх
наг животът му. са били мошна
аппация на мла11111r „да тр ьгнат
по гората", Възхвалатв на ствпи
войвопи ft хайдути е попхраивала
СЮ110Ч\'ВС180ТО у Х3ЙЛ\'Нt1121. Те не
са маглн па не държа, смегкв
за това. че са поп зоркото око
на парола .че делата 11м попле-
жат на обша преценка. че за тях
се nee по сватби и веселби, по
седенкиге на младите. 11 са се
стремели да бъдат такива. как·
01110 народът ги 11с1<а. Те трябва
да преодолеят егоистичните и rpv
611 стремежи, ла станат рипари ш:1

бпвгоролствсто II героизма. какnи
то ги рис) ват песните. Т ьi1 от ne
сните нпеалният хайп етин се r10
явява и в аейст ви гелността, очи-
ствайки се от вребнавосгиге 11а

характера ги, насочвайки се, към
общополезни за народа дела. За
ярък пример на това. как песен-
та съдейсл вува за морален пре-
лом у хайпутнна, може да Hit
послужи песента за Инлже вой·
вода „3аплакала е гората". Мо·
же б11 тая песен да fie е ел1111с1 пе
на причина за настаналия прелом
у Индже. но и тя безспорно е
спомогиала.

Наред с многократного опоети-
вирвапе на пролетния зов на го·
рата 11 рисуването на привлека·
гелнн картини от волния xai1дv111·
к11 живот в ппа нииатв, на rюn 111не
певци са ограждали с особена

Димитър О син вп
ствигелност. Гората вече ct е
оживила, превърнала се е на б()Й
110 поприше. тя пролъхва песните
с велрина и волност: хайдутство-
то се е превърнало вече о широ-
ко наролио до11жr1111е. Покоаенив
са иинали под байрака 11 юнаш-
К11 эагинали. техният живот сга-
ва 11en11ra11 закон за живите, рас-
те самсчуьствиею на хаплутина,
той е войник на благородна ии-
еня. Ве11е Е' надживянв първата
задача на хаr1дутс1оото - опп,·
шаване за обиаи " насилия. осво
()ожл.ава11е роби. Наред с мъже·
те в порасналото хайлутство уча·
ствуваг 11 смели жени 11 девойки,
прочуват се с 1юдв11з•1 1t упли11ат
Лj)\'fll след себе CII, НаЗJ}ЯВЗ СЪ·
зщ11111ето за оrвобожлrт1е. То се
мярва тук 11 там. за да бъде ша·
кpait ЯСIЮ H'JJ)33PIIO от Ракооск1t.

ХаГ1д\ шкш1т ж1tоот е сезоне11.
Започва с р(!ЗЛ11t·1оа11сто на го·
рата It эавt,р111ва с оr1ада11с10 на
шума ra f'.1ашатаi1 е кукувиuата:
шсм се оба1111 - 11 плъnоат под·
маме11111е от зnва на пролетта.
Влече пt нешо неясно, но въэои-
111е110, оле11е пt своболата. ж?1nn·
rът. В рамката „от кукупшtа до
c.r1a11a„ са nместrюt какnн л11 не
про11:1111есто1tя 11э хn(1дv111к11я жи-
вот - It ВС1141Ш е НЗМ('р11ло ОТ·
раже1111е във 011сокоnnет11чн11 nec11tf.

Роля,а на хаftдушкнте nе,·н11
още не t дос1ат,,11но 111яс11е11а.
Огромно е знаt1rн11ето им за хай·
nутстоото. Само чрез т11я песн11 са
жн:011 и днес имената It nодв11з11·
те на опн1n11а1111ш во(1оqд11. Без
111n кр11.11ап1 Rесп11ел11 шяха да
пнат в заt\рава Чавдар II Стра·
}\lfЛ. Стоян 1t Боглан. Тап•нчо и
Ман1·1н. Алтанлъ Сто11и н Кара
fанас. 1 lндже н Кара Колl>О. хай
дvт Велко 11 Вълко баi1рактар,
j{o111rn It A11re.n II всички други из
вrс11111 ш1<:с. Тук се опраолава
?шсмта на Гьоте. че само муза-
та iioжe да ocitГ\'PH на човf!ка
11111с-стнu безсм,.р1не. Нима без
Ba'!Uu11тt стnхоtворе11ия · шяха na
бъ11ат увеи•1аш1 днес с такава жи
оа слава Паисиft и Ш11nка? Н11ма
11н11же щеше да сто11 меж11у нан·
11роСJ1аое11н1е? А шеше ли Хадж11
д11м1пър па отнеме пъроенстnото
на Стефа11 Кара11жа, тоя nрекра·
сен юнс1н и човек. ако не беше
Ботевата бала11а?

Без пес1111те ннмаше, да имаме
и тая 11рка представа за хаАдуш
fШЯ живот. та пори тoil да 11маше
11а1шса11а r,ъл11а история.

!lo ролята на хаii11ушк11те нара
днн песни не се из•1ерrша само
с разнасяне слаоата на бележити
войводи II оъзсъэдаоане на ха?·
ду:uкня жиьот - песните са влия
лн сооеореъ1сн110 н върху самите
хаrtдутн, върху хаnдутството ка·
10 дшtжсние, подпомаrапн са не·

Ннкоil не може да каже с по-
ложн1rлност кога. къде и как е
1nпоч•1ало хаitдутството н коn
пръв е rюРсл кърнавото хоро. но
можем беэrnорно да твърп11м ед
но: пърнв1 е "набили горат:э'' са
нallJJЗUIIJIII ""rOBa !IP НО .,де(нш под
бvдн. а по сурова 11со.бхоп..11мост.
Те 11t: са моrл11 да знаят. че със
rвоРТО t1tмr.oл1tt1110 скъсоа11е с 06
ществоrо сн слаrал11 11ачало на
тежка II nро11ъпж11тел11а бnpf.a
срРшу тооа без11рав110 общество.
слагали са t1ачало на мноrовекоо·
на борба срещу робството.

Хаr1дутrтоото е могло ла се
зародн нав1·е11. където робстnото
е СЛ3П1ЛО r1perpaд11 nред ЖIIOOTa.
110 нaii ·Jlecнo тоuа ? могло .'I.a С'ТЭ

ва о I о?,t·кн н nла111111rю1 крrн111tз.
Прt111111111те са б11J11t разнообраз1111.
как,о ? 611.10 м11?rообраз110 и на·
сит,е10. Затова II съставът ,н,
ха>;дутr1вото е б"·' раз1юобразен.
В ед1н1 песен се казва:

J-111i1 тог11с 11а се nръснеме:
коi, с крнво рало 11а оре.
коr1 r11во ста110 да пасе.
кoi'i чt:рно 1шсмо п.а n11111e.

И?nърnо хаr1дутстnото се е 11а·

реждало между възможните зя·
нзятrt. fl?mпe говорят за кал·
фн и ч11ра1ш. Това са noм.11ra1111 11

разузнавачи за дв11же1111r10 11а

царската хазна. Хаi1дут Иван ка·
1t11 сестра си да от11ла1 на обир в
Vнла пла11и11а. където с1юред
дснесен11ето на калфите и ч•1ра1111·
те wя.,а да it1111e царска, а хазна.

Като хазната с11 земем.
тоз •1ас ше да се раздел11м
от 11аште калфrt. чира1ш.
Труден е б11л хайду111княт ж11-

оот. .,То не е ора 1irранье. току е
глава r1iне11ье.. - казnа охр1?дча·
ш111ъ1 l(y.=tJ.1aн каn•11а11. Гле.nано
OTCTJl8H3, .. ,1а нешо ЗЙЛIICIIO 8
repo1i111нtя разt.1ах 11а ха(1аушк11я
ж1шот. 110 зад тая зЗл11с сто11 над·
скъп11ят за!1ог: собсtое,шят ж11-
вот. Нl1е ае всякога разгран111111·
вatJe 11er1c, внтел?юстта нв xaAnv·
шк1111 ж11оот от 11еГоватn noentзa·
uия в nесш1те.

Особено тру11tн е б11л ж11вотът
на първите xaftдy111. Като эверо-
ве-е11ннац?1 са брод11л11 те в гора-
та. без дружина. без 011нт и тра·
днц11я, без песен за разтуха иа
душата. Те дори оръж11е са ня·
1,1ал11 н са се надявал.t само 11э

ножа в пояса и на з11рав11я кр11·
вак а ръката.

Но безnравю1ят ЖIIBOT е IIЗХВЪР
лял все 110011 и ноnи недовол11111111.
растял е броят, съставnл11 се дру-
жюш, развели се баnрашt - си.,,
воп на вече зароде11а обща ндея.
СтаGЗЛО по-ведро, ПORBIIЛII се 11

песн11 за юнl!шк11 по11виз11. за гор
да хаrtдушка см1,рт, пъхвала re·
роиq11а ро?1а11т11ка в суровата дert

ВЕНКО МА.РКОJ3СКИ
СЪДБА

Земят-а е nри;шчала на викала моrнла,
а месецът - 11апом11ял робско кърваво ребро.
Родина и народ са мрел11 в яростни т?r;,ила,
кавали са оплаквали 11ерадостння роб.

На смелостта езикът на бесилки е увисаап.
Гърмежът 11а oep11r1t r•1яв 1,злнвал е в завет.
Км, сает.1н11ата път е" търсила хаАдушка мисъл,
тежал е neтcroneтe1t к1,рвав отоманск•1 rнет.

ЛЮЛЧИНА ПЕСЕН
Рожба русокоса,
люпко лъче11оса,

118НИ, HnlHt·HQ,
ОА ф1111анк? строА11а,
хубо,;т неспокойна -

Нар. худ. ИЛИЯ ПЕТРОй
Индже войвода

идва ра1н1на.
Тежка е робия.
страшеt1 е rnnx11я,

на1111, нанн·на.
Вред гърми оериrа,
мъст пръстта „адиrа,

вън е тъмнина.:ГJ!fJJOБJfК!fOBEH
ША31JИК

КЪМ ИЗВОРИТЕ НА ПОДВИГА Къщи опустяха,
маАки по•1ерняха1

на11н, 11аниана.
Татко е в тъмнина,
маАка - сиротиuа,

вън вилнеА злина
Мене нощ оплаква,
тебе 11ен очак•а.

11анн, нани-на.
В гръ11 не сп,хва рана,
пръст е окована,

вън е тьмннна.
Тъжни са жътвари,
пусти са хамбари,

нан111 нанн·на.
В страх селч нrмеят,
rpanoнt линеят,

..рем без светлина.
В чер яре•• е ш11s,
rрозна орисия,

нn11н, нанн·на.
Впач11м 3ЛН l?ВОЛН,
порасни сокопе,

спри таз TЫIHHIII.

Хаr1дутствоТ11 е ,:одо11ю6иво за11атие у народа ни. То •
u.<1a110 раэ11ични изявu, но вс.,кога е идва110 като м-&г11ите,
ветровете и е носUАо на своето духовно в-.ор-.хение силата
на народа/

Хаадутството е е7,че1ава110 си11ни11 дух на б-.11гарина и
неговата воля за сообода/ Karo обществена проява то е но·
си110 в-.о своите походи 11реданостrа К'ОМ бедния народ и се
е об11я_га11и на неговите пдщи/ Народ-.т му е в-.зда11 хиАЯди
песни. И ti тия песни са запазени спо,,ените за войводи,
хайдути и четници, 11ародни браните11и/ .••

Малко народll има, .,ри които rоя n'OT K'OAI свободата е
в-&зприе,1а11 или така ос-.ществяван. Това се д-ъМtСr, и на при·
родата ни? велика и .4!йn.ща - t?Аанини, еори. необятност/
Планината е 6u11a закр1?.1нш1а на хайдутството. Под Малоо·
вица се е бил Малю вmioQna и там е погинал. На Пирин Яво
ров поднесе своетп вд-охнове11ие и като четник се би с душ·
маните. По всички 11есове са Зd'Онели песните на хайдутите,
вдигна11и се с орт,??и• срещу робството. Само от Сливен и
окоАНостта се на6роs;ват над стотина воеводи/ Из тая об·
ласт в началото на ,111на11ия век, преследвани, се Ш1Се11иха
сто хи11лди се,1еаства в Рум-.ния и Русил. Те отнесоха по тия
земи и сn!>,wените за хайдутството,

Прославата на хаt'.дутството вт,эвР1{Ща народа nм из·
ворите на неговата вяра и подвизи/

Спас feproв

Мноrо празници са шумели no земята ни.
Въадована е почит на божества, на пророци '1 влllдетелн. В1.зве„

,жчовонн са герои и обществени поврати. Страхопочи1анието, което
невежес.rаото и сnебостта са пореждеnи пред въображаеми небесни
и nред реоnнн земни повелители, се е редувало с нзблмците на 1",-
торr от снnота 1на човека, ма народа. Празн11ците ма смирението есе
повече са бледнеели и oтмиpaftt.i. Защото все по-често са се утвърждо
uали nразниц?те .на преклонението пред човешкия rероиз"м.

И ето, край нас - и I самите нас - се надига аълната_не още
еднti празник на repot,,tзмo. Ние прославяме българското хоидутство.

Кокъе чудесен, какьs необикновен nрозникl
Той не пломва с нзrрева на денJt, 30 до затихне - като 1ce10t

друr празник - с:ьс: аалезо но слънцето. Месеци, rодино той crp11aa
сърцето но българино, свети над неrовато възродена земR. Разнс:крк
се из crywettитe в планинските поза.и махали и село. Изnъnнн равни·
ните. Р1звът?уао маnо и голямо навред в родt-1ната. За да заблести с
ной-пnеня1ощите свои чарове, с цялото си достолепие и величав сми·
съn но хайдушкото сборJ,1ще АrnнкинВ nоnяна •

Всеки празник напомня историята. Този я повтаря, М11но1а no

ст,.nките но свещения гняв, който създаеоwе истори„та и я двнжеw&- 3адъхващо трудно и мъчително - no воnято на?дна. Повторя я с
походите но стотици хиляди хора no стръмните хаидуwкн пътеки и

потайни сборища. Повтаря я с грабващите предания за чутовни юttеци.
С песните и танците, конто сълзите, надеждата и бунтът са раждали.

Зод еднм празници стои определено събитие. Зад този празник
се разстила истински лес от събития. Толкоеа много, че запълват пет

аекоl
Зад друrн nразннци стои един или много герои. З1д този проs3нк

с1 нен3бронмн множество герои. От незапомнени nоколеНня. ад

него е съдбата на българския народ.
Всекч празник внуw1ва едно представа или казва една ис_:rине.

31 този nроэннк е малко да каже истината. Той доизследеа ненната

необикно„ене дълбочина. Той я доизrраждо с непрестанно увелича-

ващите се находк,н на един необятен фолклор. И с реликвите но_ е?на
поразяващо дълга борба, която не при:зttава и не nознаво0::с??е ::
победа. Съкровищницата на фолклора е обогатена с1,с з

б
около пет хиляди хйдуwки nеснм и мелодии, спомени н легенди, О о-

значени са стотици хайдушки къщи, сборища, кnоде??и, ":::к:а:тr???
бове.. И_злс:жби, вестници и книги, радио и ?елеви:а е ?а н?страдано
по-а ...уwитеnното величие но една сурова не нно, д
история.

Националният празник Прослава на хайдутст:?:iн. с: пr:;в:?':е"?н:
не?еапо откривотелство и събнрателств? на цен

есни и танци между
недпреворване между изnълнИ1'ели на хаидуwки

бота си в изк?ството.
разк11эвачи на легенди. Народът е претворил?ъ?ъченическо и неnри-
Изкуството възкресява съдбата на народа
мирим& rероична и неповтор1о1мо.

·

Път'ят който Прославата на хайдутството измина от селата до' е?рите t"O Сливенския балкон, е в същt;tоtт
състезателниrr, поляни tt д Т - се вrлежда 8 • св6ите
едно дълбоко себепроучва е на народа. он "

(Прод-.МtСава на 7-а стр.) •

ФЕЛИКС КАНИЦ
Прише11ци черкези Ш1гонвnт

бт,лгарско семеаство и се /Ul•
станяваr в дома му.

РАЗДНЛА
Бряст ранен ридае,' маnио льо юнашка.
Клон сломtн роптаt, 1. вита гръд сирашка.

Хищен е су.,тdна, маАно Лhо корава.
Зъл t ятаrана, младоt:т 11е познава.

ЛАМЛР

Бащина дес11иuа, маА110 льо, изс'Тнаа.
МаЯчина зор1111uа, маЯно льо, •аrнва.

Бе-? nът-еки, малt, тоэ е свят пустиня,
с вопли е богата маАката - робиня.

Не nроклиияfr, мам, верните хаА11утн.
Не зав11ваn а клет-ви тежю1тt м11нуrн.

С1tлнн са ятата, 11о1аDно пьо, с кр11.nете,
светлu е зем,1,а, маА110 лt.о, с мьжtте.
ПеА гора sавет на, маАно льо хаА11ушка,
пеА, зоа? на б11тка непокорна пушка.

Изnрат11 ме, мa.nt, с радост да sа11,шна,
целунн ме, мзпе, може Аа snr1tнa.

З?tаме ще рnэвtя, sнамето sелено,
sнамето хаАJJ.Ушко, sнамето свещено.

Набер11 м11 адрааец, адрае 11а се аавъриа.
sдраа да се sавърнв, тебе да прегърна.

Ако се не върна, ако млад изгасна,
не унива!!, мапе, мallno пьо нещас,на.
Бе., мъже ум1tра, маАно пьо, sемят8,
рожб,t живи, мапе, иска свободата.



пгвз
Хайдутството е най-ярка н тра-

йна изява на несломимия българ-
ски борчески дух през , вековете.
В безчислениге действия на хай·
дугските дружини на шир н
длъж по българските аеии през
XV-XVIII в. се закалява реши·
мастта за въоръжена борба сре-
щу феодалното угнетение, срещу
чуждото rосnодство, изяснява се
постепенно съзнанието за целе-
устремни освободителии усилия.

Най-ранните хайдутскн прояви
ни отвеждат къя началото на
петнадесетото столетие, към онова
вреие, когато а току·що покоре-
11а България ссианската власт
установява своите порядки и IOI·
стнтуцни. Сам Г. С. Раковскн
подчертава: .Началото на тия
български чети (хайдутскнте, б.
,1.) не е ново, то е аапочнало
йоще QТ падения Вългарии." През
този ранен период хайдутството
1100,1 чертите 11а освободителна
борба. Буди? български среди
живеят с надежди за избавление
11 изявяват неведнъж освободи·
телннте си пориви. Непрниирнми
българи участвуват с оръжие в
ръка в поиош на сборната хрнс-
тиянсна армия, предвождана от
Владислав III Яrело н Ян Хуни-
адн през 1443/ r. Десет години
след това старинна преписка спо-
менава за някакви вълнения око·
ло София, възглавени от хайдут-
скня войвода Радич, конто зае·
тавят самия султан Мехмед JI да
се эвнииае с усмиряването 11м.
Още през XV в. официалните до·
куиенти на османския кадастър
сочат не едно хайлутско свърта·
лнще в бъпrарск·нте аемн, ·което
мастта усърдно се иъчи да обез-
вреди.

Османската власт заздравява
устоите с11 в България, учреж-
деиията и натягат върху покоре-
ното нвселенне по-силно през XVI
в. На това българите отвръщаг
с все по-раэпалвашо се хаАдут·
ска движение. Планинскаге кли-
сури II гористи дебри около Трая·
новите врата и Ветрен, лесовете
около Харманли и Внза, пазвите
на Западния Балкан към Вернов-
ска и Вндннсно, македонските
планини приютяват множество
хайдутскн дружнни. В архивите
на Парижката· нацнсиалиа 6116·
лнотека е запазена султанска
заповед от 1528 г., в която вър-
ховната власт признава, че са
се появили кетежиици-хайдуги В·

саиджаците Кюстендил, Вълчи-
трън, Првзрен, Аладжа Хнсар, в
каазнте Скопие, София и др.

В края на XVI в. феодално-
то угнетение нараства, данъците
се увеличават, проивволите съси-
пват вавнснясто население. "Из·
вънредните данъци, признава сам
османският хронист Селяннка, до·
ведоха раята до това, че й до·
тегна и този свят; и всичко, кое·
то се намира в- него." ,.Такова
n-p1t.fe8Шi"• ·111 уr11етм11rе;·-:цоб'авя
Kyq11бeAc,Pf1<ml()l)'JIЖИHOКII; • н11110rа
ннготао1?.n11а?.:сrрвна,,,118'""СВетэ;,··в
нито една държава 11е са съще-
ствували." Притеснената рая се
разорява, изгубва земята с11, об-
себена от алчни лихвари 11 чиф-
ликчии. Съсипаните люде се вли-
ват в редовете на хайдутските
пружини, за да иъсгят на нарил·
ницнте.

Още през 90-те години на XVI
в. голяма хайдугсна дружина
влиза в София във връзка с дей·
ствията на влашкия войвода Ми·

ството
XV-XVIII »ЕК

ханл срещу осыаишгте. Тогава се кедоиия, Вълчан н Стоян войво-
подвнзава из Кожух планина II да в Източна Тракия. Хайаутст-
легендарният Чавдар войвопв. В вото се разгаря особено през за·
началото на XVI I в. Софийско честилите воr.1111. В такива тре-
и югозападните български земи вожни перисли населението стра-
кипят от хайдутски деr,ств•,. да от проиэволите на османската
През 1637 r. дружина от· 20\) ду· армия, натежават реквизициите 11

ши вълнува аапалноиакедоискнте недоволството срещу властта 11з·

краиша, напада с развети знаме· раства. Условията за борба са по·
на 11 1р'Ьбе11 зов. Очертават се благоприятни. защото главните за·
непримириин хайдутски гнеада - щигни сипи на властта са анга-
биголскиге села Гявато, Брод, жиранн във войните. Пр11 това тия
Цер, Маrарево. Юнаците на Байо, войни насър•1ават оевоёолигелннте
на конто се удивлява сам ос· тежнения на поробените и тласкат
манският пътешественик Евлня още повече хайдугнге към дейст
Челебн, са ваушителна въоръже- вия в помощ на османските не·
на сила, аакрилницв на населе- приятели.
1111ето от ыестj111 феодали в Южна Хайдутството се разгръща през
Македо1111я, Краговсно, Кочанско XV-XVIII в. с особена ннтенаив-
11 Пегричко гъмжат от хайдути. ност в северовападните II югоэа-
Пораженията на Османската им· падни български аеми. Тяхната от
перия в Критската война ( 1645- даяечеиост от централното упрвв-
1669 r.) разпалват нови надеж- ление, планинският терен, който
д11. Хвйдутските акu1111 съпътст- улеснява хайдутите, 11 чнфпикчий-
вуват подготовката на някои ос· стеото, развило се по-широко и

вободителни оп11т11 о България. довело до по-голямо разорение на
Не е случаrшо, че тъкмо през та· 11асепеннеrо от другаде. обясняват
з11 епоха, изпълнена. с метежния необ11к11овення размах на хаftдут·
заряд иа хайдутството, бележи· сrоото там. Т11я зем11 са в близост
n,ят бълrарскн д11пло„ат П. Пар· с враждеб1111те нз Турuия страин.
чевиg?,· орrаннзнра големи попити· Те стават често бойно none npe?
ческi1 sаrоворн и става 11эращ- вoft1111re. А 100n поддържа будн11
'ТеЛ 'на св'ободолюб11вите устрема, освободите..1Jн111е теж11ення. 11зявя

на живо наро..а.ност110 съзнание, оащн се все по-ярко не саа.10 във
н:S ясна представа за етническо· въстаниt1ескн опити. но и в самото
'ТО единство на бъпrар11rе от Ох· хайдутство.
рид до- Дунав. Безспорно този Но къде се корени СJ1лата и не·
войнствен дух о българските зе· лреодолнмостта на това до11же1111е,
ми е имал пред вид тоi,, когато което стоJ1етня наред държ1t в на
заявил, че народът „се е одър· nреженне r1редстав11тет1те на ос-
зостнп да се изстъпи срещу тозн манската власт в бъ.1rарските зе·
голям звяр (Осма11ската 11,,перня), 1>111 н особено от XVII о. ната?ък

· че султанът желае мвр повече от .се превръща в една от д·ь.r1боки·
заек, преследван от хрътки, като те язви на османската феодална
вижда голем11те вълнен1(я в с_об· система?
ственото сн uарстоо." fаброоск11· Услов11ята 11а османския поро·
ят Балкан, Северозападна ii /Oro бнтелскн режим. конто 11е11реста11·
западна Бъдrария пламтят от хай flO се влошават. възбуждат 11е11ре
дутскн деftствня през втората 110· късната ro,11 своеобразен въоръ·
лов11на на XVII в. Затова властта же11 от11ор. Хаilдут1пе са 11рел11м1ю
Непрес1'а1шо се 011лвква, че "uелн- се.r1яшt, а върху селото се с-тооdр
ят свят се е изпълши1 с раз1_111 раз ват най-rо.,емнте тежеrтн на ос-
боiш11ческ11 бу11rове." Народната ма11ск11я феодапс11 ред. Хаi1дут·
съпротива нараства особено през ските пъr11ща пое)tат t1есто н лю·
голямата война на Турц11я с Авст де от специап11нте катеrор1111 11а·
рня, Ве11еш1я, Полша II Русня селе1111е - войтщ11. мартоло:и.
(1683-1699 r.). Uяла Бълrарi1я е дердентдж11н.
препъп11е11а с дейни xailдy'l'CKII че ХайАуm стават най-често смепн,
111. конiо държат властта 8 не· вмнн 11 6удн11 r?ля1ш, конто
прес.та11110 11апреженне, всяват смут осъзнават 11собход11мостта от бор
сред самата ОС}.?анска армия - с Не·

ба срешу нас11.111111Jе<.::к11те пuрядки
умор11нте сн 11ападен11я.

11 учреждения. Така напр. хайдути
От хайду'l'Стоото черпят с?1л11 11 нът Ннк.ое от с. Цапар11, Битол·

големнте въста1111я в Търноuо ско, ( 1636 r.) е от онези. конто от
(1686 r.), Ч1tпроое11 (1688 r.) 11 в крuто отказват да 11зпъпняват фео
Югозападна Бълrар11я (1689 r.). датште с11 зцъпжен11я- не n.1a·
Сам вождът на въстан11ето от1689 щnr да11ъц11те на своя спах11я. А
r. - Kapnow, е оп11те11 xaiiдyr1111, х:iйдутанът Марко or с. Бо11ща,
броднл 11з Доспат. В Пазардж11ш Б11толско, ( 1669 r.) сам отка.1аа
ко по това време се подвизава да плаn1 данъците CJI 11 11одбуж-
Страх11д войвода II подпомага ав · да кы1 същоrо 11е11001111овен11е ра
стр11йск11те войски срещу оtма11· ят?.
щпе. Северозападна България. 11 Хайдутите са пред1шно бълrарн.
цялото българско Под.у11ав11е са \1011якоrа о хаr.лутскнте •1еп1 у•1а
пъл1ш с хаi1дут11. Бт1зостта на ствуват сърби, гър1t11, власн. а до·
румънс1ште княжества насърчава р11 11 турски селя1111. Но в осноо·
хайдутнте, които често_.тьрсят. убе 11ом;,, хайду'l'Ството сп_.qрава uce

···жii!це та?f·l!л?:иnравер.еm1щ)1.11а tн.?aк?»:WJ.>.k?jl ·a1m1Фl4Jilan11? съ:"qл
българска 'l'Ср11тор11я ак1Щ11,rJЗ??ст •'!"е,<'Т1\В?т,иШ ?ljl}'1!d1!f"Pвцщa ct•. :.'

wta'llce no·тpymro.Cfac1t о!'J1111щв.tа на .,.? 1?1ОСТIIО?lх:вобо)U17сл11в. насоч?..
вътреш11а съяротнва, които , се 11ост на българи re.
разгарят през XVI 11 о. Това е бу· То има определе11а а11т11феодал·
рен, треооже11 бу11тоое11 век. По на uе.оеустреме11ост. Най·чес10 хай
сведенията на османските доку· дутските нападения са насоч1.:ю1
м.ен11r и чужди наблюдате?111 xari- срещу османски в.'1астн111111: ха(щу
дутството е повсеместно. И пак 1,а т11те нападат чнф.1111111, спах11r?ск11
челно мясrо са эаладюtте бълrар· къ11ш, оnrемат имущество и оръ-
скн земи. В на1rа.1ото на века we„ ж11е: отмъщават на данъчщ1 чи·
тат с ю11аu11те сн Папазоrпу о · новнини н местни нас11лющ11. Xai1
Стrвенско, по-късно Чавдархан в дутството става в известен см11-
Соф11ftско, кап11та11 Пройчо във Во съп сп11рачка за 11арастоащата феденско, капитан Кок11110 пак о Ма одап11а експлоатацня II произвол.

Прнзован11 чрез съд да извършат
определената 101 от спахията ра

бота, в 1622 r. жнте.1ите на r.
Маловнще. Б11то.,ско. зап.оашват
тqэн спахия: ,,Нне не ходим на
съд, теб ще убием с камъни
ще побегне" в п,1а1111натаl"

От XVI I в .нататък в хайдутст·
вото натежават 11 се избистрят
все повече народ11остн11те струи,
съ:111ан11ето за борба с чуждата
власт. Споме11аn1ят вече Марко от
с. Бонща, хаАдутувал 15 rод11н11,
заявява на власт111111нrе: ,,Вие ру
шите нашнте черкви, 1шr we ру·
шнм вашите джамшt. Нашите

cor11tc."!IIIIIJI са по-добри от вашите
ходж11." Уt1аrп1ето шt м1юго l'ве·
щещщ11 ii MOJIЗCII О ,'(ЗЙА}'ТС1 DOTO

още ur края на XVI о. е също
указа111t\: за 11:1рол1шсrтнотn с?мо-
11увств11е и nо-ш1соtш цел11 в бор·
бата. Твърде указателен е в тоэ11
смнсъ.11 и фактът, че хаf1дут11те се
устремяuат все повече срещу опор
нн с11п11 на в.,зстrа, нзпал.ат кре·
пости. където уязвяват rар1111зо11и.
нахвърлят се вьрху османската
арм11я по ьреме иа поход. А ,1а·
сооото учасn1е на хайдуnt в по·
мощ на 11еnрнятелсюtте за Тур1шn
оойск11 np11 тяхното нахлуване о
бъпrарск11те земн н в нзбух11ал11те
във връзка с това оъстан11я е яс·
110 указа11не. че хайдутството в
ред1111а прояви 11 периоди още
11рез XVI-XVI 11 в. пр11доб11ва 11а

родоосвободнтелен характер 11 'на·
соченост.

Завнс11мото насе.1Jение обнt1а и
закр11ля хайдуште. Неuедиъж
властта е изправена безпомошно
пред чел11чеt1ата стс11а на. !tъл11а-
п11вата солидарност на ха11дутскн·
те ятаци. на цялото насепе1ше.
преградило усилията н да смаже
хайдутсю,те действия.

В те«еi1не на няколко века хай
дутството наяква II се превръща
в постоя11на н сериозна npon1no·
действуваща народна сила в 11ед·
рата на осма11ската феодална с11·
стема. Столетия наред в разл11ч11н
област11 хайдутството плющи като
611•1 върху 11еспрзведлнв11я обше·
ствен ред. Акциите на отделните
хайду'l'Скн .дружин11, макар 11

разединени. поставят властта в об
становка на непрестанна война с
народ11нте сили, поддържат неуrас
ващ метежен огън в земята ни.
Тия акuнн. колкото и оrран11чеш1
no обсег да са те. о?аломощаnат
османската феодална класа н под
копават устоите на чуждото roe·
подство.

Това самобн rtto народно донже·
ние вдъхва на безоръжната рая
дръэнооенне да 01<азва cъnpontвa
на зас11дващото се феодално yr11e

·тенне. да разкъсва дори отдел
1111 звена. от веригата на феодал·
ната с11 обвързаност. Разгарящо
се тук II там като отпор срещу
пронзвол'И и насилия 11а месnш
властншш. по време на в0Аm1 11

разрастване на пnл11п1чккнте дви·
ження. хайдутството се разгръща.
разед1,иените усн„1ня се обединя·
ват 11 придобиват В:""С nо·ЯС'На на·
родоосnобо1штtл11а насоченост.

В нзоесnн1 перно!l.11 от края на
Х\'1 в. нататък хайдутството от
11ай-ярка изяоа ва а11тнфео.nа:111а
въоръжена съnроп1ва се 11з.:шга
до равнншето на оrвободите.1111а
борба срещу чуждите nороб11'J'С.1н.

Хаiщуството е сКЪ!IО Н',Ше дn·
стоя1111е. то оставя светла .н1ря В
нашето минало npr:-\ ве.ковете на
ос,1а11ското rосподство. в него се
нзяоява и разгръща бунтов11ата
неnрнмнрнмост на б1,..1Jrарите с- Ч}Ж
ДОТО П0дТ11СН1tЧ?ТD0 11 ОО.'1ЯТ3 IIM за
свободе,н жввот. То по;?готоя поч
вата за орган11знраш1те на1111011а.1·
11оосообо1111 rtл1111 борбн 11а наро-
да ни през XIX в.

БИСТРА А. ЦВЕТКОВ<\
старши нау•1ен с.ътруд1111к прн БАН

В11уш11телннят юнашки образ 11а

прочутия ооЯоода Панайот Хитов
се радва 11а широка популярност
сред нашия народ. Особено из·
вестна е неговата революююнна
акuия през 1867 rод1111а, една . от
първите n11онерскн проявн 11а иа·
шето 11ашюналtюосnободнтел110
движение. Но патр11от11чнО-револю
uионната дейност на войводата не
запо•1ва 11 не эаn:ършоа с четнн·
ческата кампания nт 1867 го·
дн11а. Закърмен owe отрано с
бVHTOBllitЯ П.'13МЪК на хайдуш·
кОто двнжrние, Панайот Хн·
тов посвешаоа uелн 20 го.n1шн
от ж11оота си 11а делото за бъл·
rарското Осво6ожде1111е.

Х11тов е роден през 1830 rод1111а
в хайдушкия Слнпсн, град С"ЬС

стари борческн трад11u11н. Още от
м:злък тоn се 11ауч11л па "но?11
пушка„ it да „uен11 човешката с110
бола". Както сам Хитuв отбеляз·
ва в с11оме11111е си· .. В 1?ашето Ore
честно само хайду 11t re, овчарите 11

rоведарн н• са свобод1111. Тия ба·
рем са избавени от турското роб·
ство 11 от чuрба.аж11Асюпе насилия.
А за една свободна II щ?стл11ва
м1111ута много българи са готови аа
11ожертвуиэ Г ВСilЧКИЯ си ЖИВОТ, ..

Скоро rор1111ят бълrар11н изпитва
върху гърба си безправ11ето н без
закот1?0 в nоробе11ата род11на.
Физическият н морален тормоз
nр11нуждаоат Хнто8 owe в 1858
rод1нrа „да хване Балка11а••. От·
начало като хайдут1111. а от 1860
година като ноnвода 11а а.tалка tie·
та. той об11каля неуморно стра·
11ата и осъшестuява р?111ша дръэ·
кн нападе1111н срещу османската
власт. Твърде скоро слаиата wy

v,?,w1•цr;.,.?.,,1 ь1t,11о'4 ,..?,.,c,tov„

??';;t J;-?.J ,·\?;с
ВИЛА СЕ ГОРА. МАЙНО ЛЕ

(Берковско)

Вила се гора, маiiно ле. раэзеленilла,
са., едно дърво, майна ле, не се раза11.10,
не се р?зв11ло. майна ле, раззеленило.
По;? дърво лежи, майна ле, дос·добър юнак,
дос·добър юнак, маАно ле, със девет рани,
със девет рашt, маf1но ле, се куршумени,
десета ph11a, май1ц, ле, с нож прободена.
На дърво седн, май110 .ое, черна гарвана,
черна rарва11а, май110 ле, черна кръоннца
и си на юнак. май110 ле, думатовор11:
.Я умр111 уиро,, майна ле, дос·добър юнак,
Аа ти н,пия, маАно ле, черните кърви
и да с11 Изам, маАно ле. белота месо'\
Че се р?эсърдн, майна ле, дос·добър юнак,
и CD1 из?адн, "айно пе, тънката пушка,
та с11 у.iарн, майна ле, черна гарвана,
н си

"1

дума, майна ле, дума·rооорн:
.Я nищ,, пиде, майна ле, двама да п11щнм·
я пища, пиле, м.зйио ле, ?r десет рашt,
ти •rrnщн nнJ1e, маАно ле, от една рана.
от една рана, маnио ле, у деоно кр11по".

войводлтлПАНЛйОТ
:хитов ?

на народен sакрндннк II страше,1
хаnдутнн се разнася навред нэ
Слиаеиско, Габровско. Шуме11ско,
Староsаrорско, Котелско, Каза11·
лъ111ко. Ямболско и друrн райони
на Изrоч11а България. Реоолющ1-
011на.та хайдушка активном на Хн
тов му донася rO.IJЯMa известност
11 популярност. Затова знаме11н·
тнят патрнот Георrн Раковскн. ко
rато попа? а усн.1ня да насочи съ·
nротньнтепното п.оиженне в еди·
нен. орrаю1зиран. ревn.,юuнонен no
ток, бърза D.3 уста11ов11 контакт
с прочуrня бунтовннк. Раковск11
сплотява окодо reбt> с11 вс,111кн no·
Н3ТЪКt13ТН хаnду111кн 1Ю/13'1И, С'ЪС·

таоя единно ръкщюдстно и дава
11дей110 · nолнтнчеrка 11елr11асоче·
t1ост в двнжr11нето. Мrжп.у него,
в11те наii·бЛНЗЮ-t CПOДAHЖIIHUlf е
Панаi\()т Х11тов. В резултат на ,?а-
бrлязаннте мерк11 за размах на
борбата, в съrляс11е със схоаща·
НИ,JТЭ 11а Ракоnски за орrан11з11ра·
но четинче.·ко nв11жР1111е. през 1867
1 од111-1а се пол.готвя и осъществява
з11а.ме1111тнят поход на ПанаАот Х11
rов н Фнл11n Тотьо 8 Бъпrарня.
Появата на чет11те в страната по
онова време бнло важно събнтн?.
с rоляи пол11тнческн ефект н зна·
ченне. Подвигът 11а Панайот Хи·
тов н 11еrовнте другари от 1867
rоднна е знамение. nрелюдне на
11ад11rаwата се рево.,юцня. Вестта
за пр11съствнето на юначн11я вой·
вода. начело на въоръжен отред
в Ба •.нана, се разнаrя мълнне·
носно по ВСНЧКII краАща на ПО·
робе11ото българско отечество. То
ва вдъхва у народа кураж, раз·
палва бунтовен ентусиазъм н no•
рие за борба. Х11товата чета до·
принася съществено за 110-ната·
тъшння размах на българската на
ц11онална революцнп. а оттук про-
тнqа нейното несъм:не-ио rоля\lо
значен11е в нашата 11стор11я. !iloд
влияние на съ611тнята и в хода
на борбата Хнтов израства по·
с,тепенно от хаАдушкй войвода с
местна орне11таu11я н ограничен
обсег на деАствне в съэиателен ре
волюцно11ер от обwобълrарски ма
щаб, с нзбнстре110 наш1онално с1,
зна11не н верен norлед за перспек·
тнвнте на българското нац11онално
освободително двнженне. Дълго·
ГOдHUIIIIIЯT му OПIIT в борбата го
правн авторитетен II уважаван
деец сред бъпrарсю,те революц110
11ер11. Ве.о11к11ят аnосто,, на свобо·
дата Васил Левск11, участн11к в
четата на Хнтов от 1867 година,
в едно от по1смата си до войвода-
та пише: ,,Така се трудите и за
ос11чк11те нн с1,бран11 братя ..., за
щото сте н наА-повече о 11а11алото
на скупщ,шата 1111 rлЗвf1нят вoit·
вода . . . пръв люб1шец бъпrар·
CKII."

От 1868 година Хнтов пребивава
пред11мно 8 Белград II аа 11зоестно
време се оказва настрана от еп11·
центъра на революц11он11ото до11·

женне. В това време Л•вскн н?·
rражда уснле110 С()ЛНд11n рсвопю·
ц11онна орrаннзаш,я в стра11а1а и
11зднrа на нов, по-онсок етап ре·
вnлюнионното дв11жение. А11осто·
път поддържа постоянен контакт
с Х11тов. коrото уважава дълбоко
н се старае да го привлече къ\1
организацията. Отна'lало воn11ода
та rneJta с нзnесте11 скеnтнш13ъм
към делот() на Левски, макар .,а
wy помагал с каквоrо "'оже. По·
с:тепенно обаче тоА се добтtжаnя
до Леаскн1 въэ,снщава ct 01' ра·
батата wy н споделя неrовнте въз·
rледн. В едно от писмата до Лпо·
стола относно ко1,1нтетf1<НЯ уrтав
Хнтов n11we: .Но не трябва да
ш1слнте нлн крнво да раз6нра1".
че сън прот11вннк на това (н•
демократичната република·/\ м.),
неl Но да се спечели и поддържа
правата свобода. И ас•kн, който
идва против тнранстаото, tрябва
да е желател на демокраТСl\а ре·
пуб,111ка." Както лнчн от тези ду.
ми, воnаодата съшо споделя 11ро·
rреснан11те, революцнонно·демо?Р•
тнчн11 достнже1111я на б'ЬЛrарската
обществено - политнческа мисъл
през Възраждането. Това ro пре·
връща неусетно а .плът и кръв or
изградената революц11он11а орrаин·
занни. Затова съвсем осковатrлнп
на Uбщото събрание на органи·
заш1я I а а Букурещ през проле1'Та
иа 11!72 ro111111a П. Хнтов е 11з6ра11
за ч..ен на БРUК. Смд rиб'"',rа
на Леutкн II разt1 р0Аст?о10 в ре·
tHMIOUltOIIH010 дuиже,111? ,югJН..'ЛII·
те на де•iците er он1раuи1 1\ъ,,
Хитов. Както Любен Карзое.,оu,
така nо-rетн? 11 Хр11сто Бurt•o при
бяt uат до нeroua-ra no:iкpe11a II tiJ
ползуват авrорнтета му за укре11·
ва11е на разхлаб?ната орпн111з1щня
н ак111uнз11ране на борба ra. През
аоrуст 1875 rоднна 11. Хнтов е
натоварен да председателствува
Общото съ6ра11не на ?евОJ1ю1111он·
11нте дейuн в Букурещ. което взе·
ма историческо решение за неза-
бавна подготовка на въстание а
Бъпrарня. В д11нте на Априлската
епопея от 1876 rоднна войводата
развива активна дейност. Начело
11а голям отред български добро·
аолц11, в редовете на сръбската
армня тоА участвува в тежки ера
ження през вреwе на Сръбско·
турската вой11а от лятото на
1876 година, непосредствено след
11ъстан11ето у нас. .

След мноrоброАни отчаяни опи•
тн за нэбавле1ше на отечеството
на11-поспе удря часът на нашето
Освобождение. Могъща Русия се
nр11тнча н4 nQмощ. Хнwв теза•

,,!!,•цo;,.J;,J!,ЪOAY?e\lJ!<ti ?n.щ:та·
вя а услуга на руското коwанду•
ване и актноно съдействува а
Освободнтелната воАна през 1877-
1878 година. За проявено умение н
с11елое,т във военннп деАствия
Х11тов получава от руски!\ гене-
рален щаб специално блаrодарст•
аено nнcwo н два ордена.

ВоАводата дожнвя Освобожде•
ннето. Но 11еrовата будна rраж•
данска ·доблест и пламенен па,
тр11от11эъ11 не му дават nокоА н
с.,ед това, Макар н в напреднала
възраст, той ьэема живо участие
в уреждането на важни nробле·
ми, пред ко11то е 11зnравена 1,1ла·
дата българска държава. Преs
1885 година например начело на
голям отред тоА отстоява твърдо
святото дело на Съединението.

Па11айот Иванов Хнтов завър,
шоа своя живот на 22 февруари
1918 rоднна. Престанало да тупти
ед110 голямо сърце, изпълнено с
безпределна обич къ1.1 Бълrар11я.

КОНСТАНТНИ КОСЕВ
научен сътрудник при БАНI

ЩТКО ВОЙВОДА
Бащите ни г тт.мни тт.мници

• лежат,
кдiJ знае какво са те стали;
У турците роби, неволи ТЪР(IЯI
:жсии и дсчтiа ни мали.

Петко войвода

Пенчо САавеакоs
Петко I(нряков беше още дете,

когато турските властници поrна
ха баща ыу, эа?варяха го, бнх11
ro 3а тоnа, че эашнщаваше раята
от своето родно село - Доrан
Хнсар, Дедеаrачко. Петко въсе·
ше r<.1neм,iTe си склю(1ени вежд"
11 казваще на маАка сн:- Като порасна, ще стана хаА·
дутин като Ангел войвода н ще
отмъстя на мъчнтелнтеl

А маАка му. напи мислеше как
да опази челttдта си, му нашепва·
we, че срещу турската държава
не бива да се бор11, защото е снл
на, 110 Русия, Русия ще дойде с
вi:JАск11те снl

Пет110 не чака дъпr0 за отмъ·
ще1111ето... Като стана на 16 ro·
дннн, о пояса му вече лъщяха ре·
son.er II к?ма.

Беше август 1860 r., когато се
пръсна грозната вест. че брсtт а.1)
Матьо н братовчед му Вълчо са
у/\нтн от тур11н'l'С, а труповете ни
хвърлс11н в Марнuа. Реката r11 из
хвърл11, бл11зк11те им намер11ха
трупове;rе н rн погребаха по хри·
ст11я11ск11. l Iетко се налоес11 над
пресния общ гроб н без да проро
ни съпва, сякаш на себе с11, каза,- Гората ме чакаl Ще отмъ·
стнl

И пролетта на следващата 1861
r., <11Ва 17-rодншен, тоА образуuа

хайд,шка чета n Родоп11те, 11еда·
леч or родното CII село Доrан Хи
сар. Чет11111111 бях? младн момш,.
,ю нсичкнтс nо·оъэрастш1 от него- коА 11а 20, кой на 20-21 roдll·
1111· Всек11 от тях беше пострада.,
11еuнн110 от турск11те бейове
nластниuн.

А зашо те 11збраха него - 11aft·
младия - за войвода?

Защото беше смел н с11ле11. На
??рба никой не можеше да му нз
леэе насреща /не сам0 в Доrан Хн
сар, но 11 в окоп?ште села. Защо·
то получаuаше от Царнrрад ю111-
r11 и аестннu11 н така хубаво раз·
Р.сняваше съдържанието 11м на
по-вырастннте...

Първата работа на малката че
'Та беше да накаже в1шонш1ш,те
з• извършените убийства 11а тех-
ните 6лнзк11. Последваха ред1ша
rерон•1нн прояо11 - разгром 11n
потери. изпратени да npecneдua1
,rет.Qта нлн да терориэ11рат насе·
пrн11е10.

Забt.-леж11телно е. ire четата нь
Петко войвода закр11ляше 11е само
<iълrарското, но и uялото бед1111
11аселе11не в Беломорска Тракия,
включително н бедните турц11,
конто не по-малко страдаха 01
военно-феодалната ?сманска си·
стема. Ето звщо хандут11те наын-
раха подслон във .всички КЪЩII
на сиромашта".

В началото на 1863 r., след един
тежък бой на четата, която беше
изненадана от силна потеря ( 130
душн), Петко I(нряков беше ра·
нен и пленен. Но по чудо той не
беше С1Съде11 на смърт, защото съ
,!l"hT не можа да 11амср11 со11дете·

ли. конто да потnърдят, че чета·
,·а ?,у е върu111па лоши J.J.eлa
( ..разбu111ш•1ество"). Ton успя да
11з6лrз or затвора II през 1864 r.
осноьа нова чета, в която влезе
11 Gpn1 "У Стойко·

Оттам 11асетне подвизите 11а
Петко воr.оода н друrар11те му
11ямаха край. Ton громеше с11л1111
потери, водеше оф1ш11ал11н преrо·
оор11 С BIIДНII турск11 DЛЗCTIIIIUII
за зашита 11а българското 11асепе
нне, uземаше от беi'iовете грамад.
1111 откупи 11 раздаваше ПО!\ЮШ•t
нэ пострадалнте (вдов,щи, с11ра-
щ1). 3& него говореха със страх
11 уоажешtе бertone н лю:вар11.
В?1астта даваше rрамадн11 откушt
з;:? главата му. н0 тези. конто се
L'ПНТВЭХЗ да му Я вземат. СЗi\111
Ot!1аваха без глава нли пък ono·
зuрени. бяха праща1111 в затвuра
за това, че не са уд1)ржалн думаt3
си. llpv ед110 оътуване от Гър1111я
::.n б",11гар,еюtтt- земи с геа.шя тoil
t·t: nрt:дrтавн за паша 11 вапрао11
,,1шс:пrкщ1я" на турската крепост
на (). М11п1л1111. Коые11да11тът му
•>1н1за rюt1erтtt и t'1tабди t· хра11а
11 му1111111111 чет1111ш1те ыv (8:\ ду·
11:11).

Петко вolino11a пр,•кара 11якол
ко год1ши в чужо,ша - I ърння
Итапня, Франция и Египет. Запо
зна се с гръцкото н нталнанското
НRЦНОНЗЛНО·реоопюцноннG дВНЖе·
н11е, срещна се с Гарибалди. !(а
то обобщи опита на нтал11анскн·
те II rръцкнте революцно11ер11 11

подпож11 на преценка своята хай·
душка деnност; като се запозна
със съ•шненнята на Георr11 Ра·
ковскн, към 1870 r. Петко войоо·

да· даnде до 11звода, че трябва
да основе в южннте български зе
?·н •

и а ц и о II а л н о·р е вол IO·
ц н о н н а о р r а н II з а u н я. Оче·
внлно от 1861 r. насетне. когато
Г, Раковск11 започна системна ра·
бота за nр11вл11чането на хаАдутн·
те в нащ1онал110-револю1111оннот11
двifженне. това не можеше да не
окаже по11ожнтел1!9 влияние at

върху четата 11а Петко войвод11.
Пµнзнвът на Раковскн:_ ,JI е к а·
1' о х а i\ д у т н, а к а т о б у н т о в
? н 1, 11 (т. е. въста111111н) ще въз
к р е с II м Б ъ л r а р II я·, накара
„IНОГС хаЯдушкtt ВОЙВОДJI да се
свържат с нашатп реоолюu11он11а
ем11rрацня в Белград и Букурещ
и да започнат да развиват нацио
напно·революuионна деАност.

Петко воi\оода, ч11ято дружина
воде11•е оъоръже11а борба срещу
турск,•те оластннuн в Родопите и
ТrаК11Я. НЗДНГf!З до11ж.е1111ето В ТО
ЗJt pailot1 на ед11а степен по·висо·
ко. В 1870 r. той с11 11зработ11 ne·
чат, на коАто беше нащ,сано:.,Тракийска Революцнон·
на Българска Военнад руж н II а". Трн rодннн по·къс
"о създаде .Устав на П1,рвата
българска родопска дружина .за
щ11та•. ?·ставът беше nрнет на
общо събра11не на друж1111ата.

Според 1юл11ти•1еската бор6а,
коsто Петко воnвода водеше, той
t·в11кuашt nод своето революuнои·
110 sньые раэпнчеч брой ревuлю
ш101н;·р•1. Понякога дружината му
11ап.мннаваше 400 д.ушн.

Toh влез? във uръзка с на11110·
надно·рt:.оолкщн1..тната органнза·
uня, с-ьздадена от БРЦI( в Буку-
рещ, .Сан (!еше в близкн връsкн
със сс}:еАството на Христо Ботев.
I lрез 1876 r., научавайки, че в
П,1овд11всю1я револю11ненен окръг
се подготвя народно въстание, той
изпрати свои четници з а у с т &•
повяване на връзка II за
е д II но де А с т в и е. Само 01,е·

ждевременното изl\ухване и бъr·
зот,> потушаване на Апр11лскt1то
ьъстанне попречн на Петко войво·
да дс:1 съrпасува реьолющюн1ште
си деnстоия в Източните Родопи
н хъм уст11ето на Марuца с тези
на апрн.,скнте оъста1111ц11 от
П.,оод11вск11 революц11онен окръг,

ПоrрN1ът на Априлското оъn-•
ние „ ЛО'7,ЛРдвап11те кла11?а нака·
pd,\a Петко nойвuда да ун-.·т11i11
състава н? друж11шпа с11 н да за
сн:111 f)eOOЛIOUlfOHltЗTa Cit llPЙHOCT
а Б/:,,омuрска Тракия и Източните
Родопо,

По време на Руско-турската
война 1877-78 r. Петко воАвода
разви огромна бойна дейност.
С.лед настъпле1111ето на руската
армия на юr от Стара план11на
той с1-Здаде с в о б о д н а б ъ JI·
r а р с к а т е р н то р н я в Бела·
"орск3 Трак11я с це11тър градчето
Маро1111я. След сключnането на
Сан-Стефанскня договор Петко
воt1вода вод11 успешна борба в
1-\зтсч1111те Родоп11 н Димот11шко
срещу мюсю?,м?11сю11е метежННWf,
r+рсдьuждан11 от анrлнАскня rене
?ал Сrнклер. За rолем11те му
бой,111 заслуп, руското командува
не даде на Петко войвода офицер
ски чин (капнта11).

Така хайдутинът Петк?,
войвода постепенно оре·
установи своята деАност
н се превърна а наuнона11
рев ол ,е ц и о не?- То А ·да де
своя голям принос и sa
о с в о б о ж де 11 11 ето на Б ъ 11•

r n р н я о т т у р с к о II r о. За-
това де.,ото "У представлява еАНа
r.ветлi странн11а от освободнтм·
ннте борбн на 11аш11я народ, По·
доб1ю на Ф11лнп Тотьо, Панаnот
Хнтов н Хадж11 дн•1нтър, Петко
uоА?еда стана от хаААутив на•
uионал-реоолюцнонер.

flp11ф. ЯОН() MHTF.B



Аг..tёкифна nкАянg, едно от наtl-старите хайдишки cбopuitia и нас. Тук четата на Хаджи ди·
мипр и те ан ара жа е трябвало през 1868 год. да се съедини с четата на Гунчо войвода и
пров"Ъзма.:и незао11симостта на страната.

ДОНЧО ВОЙВОДА
В .; ьачалото IO! ,11.еветнадесетн

вe'ie'iw В1,nfарскЫсе r\'ояв:иiiа' хай-
душката дружина на Дончо вой·
вода. Неговите подвизи са въз-
пети в народни песни, а героич-
ният му живот е описан от Лю-
беи Квравелов в очерка .доичо",
110 спомени на негов сподвижник·
хайдутин, Пр'ЬВ помощник на ВОЙ

водата. известен под името Пет-
ко войвода.

Дончо войвода имал .чиста
бъагарска кръв" 11 бнл образец
на юнак-хайдутин, който пазел
•1ес'!'ИОТО име на народните бор·
цн, Забранявал на хайдутите от
своята дружнна .да обират и да
правят вло" като турските еейие-
1111 и ниваин, .Блъскал турските
кратуни", отмъщавал само на зли
управници, които грабели II подти-
скали народа, "юнашки бранел
сиромасите от турските волуии'' 11

често m подпомагал. Каравелов
разказва с големи подробности
за подвизите на чутовния войво-
да из българските планини и в
Тракия, нарича ro .български Гв-
рибалди", .гръм.отевнца за тур-
цнге", "хайдушка слава", .,юнак
над юнаци".

В .История на ёългарите" д-р
Константнн Иречек пише, че най-
бележит юнак измежду всичка
български хайдути бил Дончо Ва-
тах, съратник' на гонителя на кър-
джалиите дядо Никола. Ползу-
вал се е с уважение сред иестно-
rо население (българи, турц,н и
гърци}, които често подпомагал,
като изплащал дълговете и купу·
вал волове 11а бедните селяни. В
1848 г. разбил 200 КИЗЗ1'!Н при
Одрин, изпратени да го заловят,
от които се върнали саио 60 ду-
ши, Понякога е слизал с дружи-
ната си до Странджа планина в
Тракия, край Узункюnрийск"я
мост, гдето се е срещал със „са-
иодиви", Турците имали суеверен
страх от него. Когато веднъж бип
пленен, одринският паша освобо-
дил Дончо войвода, защото му
било .жап да погубва такъв хра-
бър юнак"

Павел Делнрадев съобщава на·
кратко данни за Доичовите под-
визи и пояснява, че "ватах„ се
нарнч'ап главният рударски май·
стор в обработката на желяаото.
Той предполага, че името на ре-
ка и махала Рударцн при село
Клади1ща, Софийско, 'произхожда
от старото рударство край Вито-
ша. В Доичовня род е имало май-
стори рудари, които са били на·
ричани "оатах·-. "ваташи" и 017ам
е произлязло името на техния
род. Погоини на Баташкия род
it сега ииа във витоwките села
Клад111111а, Драгалевци. Бояна и
във верилското село Ковачевии.
Саиоковско, в които се разказват
предания за Дончо войвода. Plop·
дан Николов Баташки от с. Дра·
гааевци, 84·rоднwен, разказва
(август 1961 r.), че дядо му Ге-
орги Баташки имал трима братя,
конто в турско време рабатели
желпэо в мада11а при Враня. край
Квзичене, Те били ватах, майсто-
ри в иадапа. Когато се свършила
работата в мацана, тримата бра-
тя отишли яетьове в Драrалевци,
Бояна и Кладница.

Тия сведения за Доичовип про-
нэхов се потвърждават и от Ка-
равеловия очеак. Дончо имал се-
стра Станка, !5-rодншна к_расав11·
ца. Нейн годеник е бил Детел1111

войводе, който отишъл в Сърбия

? iio ·работа:., 'I'iiм. ВЛЯЗ'Ы!.в' дружи-
ната на Кара Ге9рr11 11, iPDд)'T
Велко и взел участие в битки с
турците. Това ? било в началото
на XIX в. Един възрастен кадия
отвлякъл сестрата на Дончо в ха·
реив си в град Пловдив. Детелин
научил това и ое завърнал от
Сърбия, за да спаои годеницата
си. Той донесъл на Дончо необик-
новен дар - .пушка, два пищо-
ва, две палвски, сипях и една да-
маска сабя". Набавили си барут
при едно нападение край Перник
и въпреки молбата на Дончова-
та майка възседнали коне и пое-
ли с дружина нз Витоша, която
тогава е била покрита с вековни
гори.

Това именно сведение на Пегко
войвода потвърждава предание-
то, че Дончо е поел пътя на хай-
дутството от Витоша и че негово
родно място е село Кладница.
През колибите на Чупетльово 11

Плана дружината се отзовала в
горите на Верила, 1<рай село Ко-
вачевци. Там хайдутите намерили
убежище западно от селото в ма-
наетира .св. Иван Богослов",
скрит в горското подкрилие на ве-
рилския връх Дебелец. Дълго
време витоwката дружина всява-
ла .страх и трепет" в турските
насилници, които грабели н иъче-
ли .раята•. Турците узнали къде
е убежището на хайдутите и за-
палили манастира край Ковачев-
цн. Изгорен бил и клалиишкият
ианастир .Св. Никола", в който
се укривали комитите н отдето
нападали турски потери и еннче-
ри. За отмъщение много семей-
ства в Кладница били посечени,
наонлени и ограбени от турците в
дните на Доичовото хайдутство,
а други, за да се спасят, избяга-
ли из софийските села и чвк в
Северна Българня.

Детелии войвода направил ге-
роично смел, но злощастен опит
да освободи годеницата си Стан-
ка. Заедно с Дончо повел дружи-
ната ся в Пловдив, .дето на 21

септември 1839 r. нападнал къща-
та на кадията, но паднал убит.
Загинала неwостно и годеницата
иу, Дончо бнл ранен, заловен и
осъден на смърт, но успял да
избяга. Люто се заканил да отмъ-
сти за смъртта на сестра си н на
Детелнн войвода. Той продължил
борбата с народннте подтясиици
по хайдушки места из Стара пла-
нина и Средна гора. Обичал не-
достъпното хайдушко сборище на
„r11здавата. но ирачна и стръмна
Мургаш планина". Вечер край xafs·

душки огньове, когато лумвали
искри към авеэввото небе, дружи·
ната пеела любимата песен на
Дончо войвода .Мургаш пла-
1111на"':

Мургаш ппаннно, планина,
много си, Mypraw хубава
за паша, за вимовище,
А за хаnдуте най-много!
Тръгнал 11н Дончо войвода.
да шета гора зелена,
да пие вода студена.
да води момци юнаци.
Дончо е юнак войвода,
че ro българка родила,
с българско млеко доила,
11 11а с1111а си думала:
Дончо, българско коляно,
я си запаши саёлята
и Cit нарами пушката,
па ид11 в гора зелена,
събери момци юнаци, -

Удряйте пусти читаци,
да си земята qти??w11,,
да си децатi oткyirn\1,
да си жените избавим,
да си бащите поменем,
да си за майка отмъстим,
Който си ив нас не иска,
эа България да умре,
за свойта земя да гине, -
нека го Господ убие,
нека го майка прокълне,
нека. го баща посече,
нека го син му заплюе!

Дончо воitзода зиме се укривал
в Копривщица, дето се оженил эа
Пенка, дъщеря на Петко Радин,
сестра на Лупчо Кабпеwков, чий·
,,. n.,еме111111к Тодор взел участие
в Априлското въстание през 1876
година. Дончо се укривал в една
стара копрявшенска къща, а про-
лет 11злнзал със своята друж.1шз
по средногорските върхове Богдан
и Буная,

Дончо Ватах водил двадесет го·
ДIIHII хайдуШКII ЖИВОТ. Десет ГО·

дини е бил войвода и се просла-
вил в Турско. В народна песен,
запнсана в Копр11вщ1ща, се въз-
хвалява Дончо войuода эа иеrоnи
набези из Странджа планина:

Прочул се Дончо войвода
по тая Странджа планина,
no Едренската равнина
със трнстамииа дружина:
заптнса дру1111 широки,
заварди води дълбоки,
не дава пипе да фръкне,
нежели човек да мине
през тая Странджа планина.
Варди nt Дончо, варди rн
тъкмо ми девет години,
кога десета подкара,
тоrаз се царят усети •••

Султанът обещал голям бак·
шиш на Снпюмаи паша, ако пле-
ни и доведе жив Дончо 11оitвода.

• - Ще 111 харижа - казал сул·
танът - Едреие града rопяма о
джамия и на Черно море Гимрю·
ка.

Пашата заминал с 600 иизамн,
но бил пленен от Дончо. Той го
освободил и поръчал да носи
много зд(\аве на султана с поръ-
ката:

че царстоо ще му отнеме,
ако ои царят не махне

тез пусти делнбаwии.

В друга народна песен се опис·
ва радостта на млади юнаци, кои·
то се записвали хайдути в дружи
11ата на Дончо войвода.

Дончо загивал заедно с Нено
войвода II посестримата с11 Добра
войвода в неравен бой с тvрш?те
край Копµивщиuа през 1850 r.
Погребан б11л на връх Вълк о
Средна гора ПQ хайдушки обичай:
без саван 11 без опе.10. с юнашки
възглас? лека пръст!

В народната памет н в художе·
ствеиото слово на Любен Кара-
велов живее образът на прочут11я
български хайдут1111 Дончо вnй·
вода, но на гробното му мяс-то
на връх Вълк. нито в Ко11ри011111-
ца, дето е бил семейният ,1у кът,
1111то на Витоша, rneтo е излязъл
за пръв път с хайдушка дружи-
на, не е изд11rнат паметник на чу-
товния repoil. Запустели са пъте-
ките към върха, гдето е погребан
този български Гарибалди,

ГЕОРГИ КЛИСАРОВ

Хаnдутството • едно от най·
продълж11телюlте, д'Ы!боко народ-
ни съпротиаителни движения на
българския народ през епохата
на робството. Възникнало още
от началото на османското за-
воевание, nродължнпо през след·
ващ11те векове, то се разраства
с особена сила , и получава голям
размах през XIX в. През това
столетие българското хаАдутство
се развива пр11 нови обществено-
икономически и попнтнческ11 ус·
повия - пълно разложение на
осмаиската военно-феодална си-
стема, аараждане н разв11т11е 110
новите буржоазио·капитал11стю1е-
скн оmошення и формирането 11

нsпнзането на българската нац11я
на политическата арена в борба
•а самостоятелна църква, народ-
на просвета и попнтичесюt соо·
боди.

В тазн изключително важна за
б'Ы!rарскня народ епоха - епоха-
та на Българското възраждане,
б'Ы!rарсиото хайдутство има свое
място и историческо значение.

Преди всичко б'Ы!rарскнте хаА-
. дути през целия XIX в. пълнят
планините и нsрастват с още по·
голяма сипа като народни защит-
ници и покровители. Те вземат
масово участие в нацнонално·осво-
боднтелt1ите движения н въста-
ния на балканските народи -
сърби, rърц11, румъин, те са ес-
тествени съюзници я ломощ1шuи
на руските войски no време на
руско-турските войни, те са едни
от наА-енерrнчннте учвСТ11нци и
ръководители на въстанията 11

бунтовете в страната през първа-
та половина на Х IX в.

Но най-съществената отлика на
българското хайдутство през XIX
в. в сравнение с онова от пред-
шествуващите столетия е неговата
по-голяма nолитическа осмнсле·
ност и по-ярко нзразенн освобо-
дителни тенденции.

Израснало като сериозна съ-
протнвнтеп11а сила, набрало веко-
вен опит, българското хайдутст-
во ляга и в основата 11а органи·
sнраното иационално·освободитеп-
но движение на българския народ
през втората полов11иа на Х IХ
век.

Още от начЗпото на столет11ето
почти във всички райони на стра-
ната. no всички гори н 11лаю11111
се подвизават български хайдути,
чиито имена са съхранени в
спомени, песни, предания. а ня·

???
- и в исторически докумен-

В началото на XIX век осман-
ката 11мпер11я се тресе от феодал-
1111 разм11риц11 и кърджал11йскн
вълнения. Властта е безсилна да
се справ11 с необузданите кърджа-
лнйски банди. Бълсарск11те хай-
душки чети пое•tат ролята 11а на-
родни защитници - те отбраня-
ват села II градчета зад зеА1лен11те
ровове (шарамполи), те посрещат
11 ую1щожават кърджапиiiскнте от
реди no nлан1111ските проходи и в
непрестъпинте горски усои.

По това размирно време се
подвнзват и прочуват Богдан вой-
вода от Копрнвщ1ща, дядо Нико-
ла и дядо Цоцо от Челопеч, Де-
ли Мнндо от Сливен, Стойко Ива-
инлеца от Трявна II ред други.

През първата четвърт на XIX
в. бродят известните хайдути н
воnводи Злати Кокарчоолу, Хр11-
ст? вofinoдa, Кара С:ьб11, Добри

HNll!J!Oдa от Спнвеи, Кара 'fанас,
дядо Ценьо, Алтъклъ Стоян, Три-
фон войвода - все от Сливе11схо
11 Котленско, дядо Млъчко от
Калофер, Вълчан воnвода от Па-
спапево, Лозенградско, даскал
Тодор и Кутьо байрактар от
Трявиа, Будак Стоян от Ямбол
и още много други. През това
време започва своята хайдушка
дейност II легендарната Сирма
войвода от Дебърско. Жнвот-ьт и
деnността на всек11 един от тезн
воitводи е нстииска легенда. От
тези легендарни войводи, отбепяз·
ва Панайот Хитов, са се учили
и следващите nоколе1111я хайдути
и войводи, те са им эавещап11 ro·
лямата любов към отрудения на-
род, високите морални доброде·
тели на борци и покровители 11а
населението.

Още по-определени 11 сигурни
данин 11ма за хайдушките войво-
ди1 предвождали чети през спед-
ващ11те. десетилетия. Един от тях,
записал славни подвизи в борба-
та с много турски потери, е Боn-
•1.0 войвода от с. Цеперн1111те,
1 ревненско. Ученик на Цоньо вой-
вода, той от своя страна е учи·
тел Ila бъдещите известни войво-
ди Жельо, Георги Трънкнн, Ди-
митър Калъчалнята, Филип Тотю.
По такъв начин хайдушките тра-
д1щ11н не само се обогатявали,
но и се предават, от поколение
на локоле11ие.

Почти е невъзможно да се из·
броят имената на българските
хайдути и войводи, за ко1tто н?,а
запазени спо,tени и данни. дefi·
ствувапн по вс11чю1 бълrарсюt
краиша от 30-те години на XIX
в. нагоре.

Тук ще назовем само един or
най-известните -Дончо, детелнн
и Добри войвода от с. Новакоnо,
Ангел войвода от с. Новакова,
Хасковско, Димитър Капъчал11ята
от Новозаrорско, Гълъб воRоопа
от с. Омарчево, а в средата на
XIX в. - · Георги Трънк1м,
Стоян Папазов, Панайот Х11•
тов - от Сливен, Жельо воnво·
да от Ямбол, Ильо Марков, Стои-
мен, Чакър и Румяна вnnвода _
ltз Рила, Осоrовските н Малашев-
ските планини, Петко Киряков _
в Родопите и десетки още друr11.

Всеки едни от тях предвожда
хайдушки чети no 5-10 11 повече
rод11н11, кръстосва по различни

планини. впнза нееоднократно 0
сражения с потери. Мнозина за-
гиват в юнашка борба. оrтавяn-
к11 кости no чукари и vсои, 110 е
едш1 лъпбок спомrн ?1 пр1tз11ание
в сърuето на народа.

Изброяването на хайдушките
воnво.1111 и дружн11и едва mi би 1ш
дало пълна представа за снпата
и размаха на хаnпушк<>То поиже·
н11е през XIX в. в българските
зе,111. Към това трябаа да nрнба·
ви11 соеленнята на реЛН[lа с-ьвре·
ме111ш1ш - чvжпн пътешестnеttи·
Ult н нвблюпатетt. както ,, ыасо-
вотn учамиr1 на хаnдутн оъ11 nс11ч·
КJI no·rone•ш C"Ь?JtTltЯ не с-я•tо в
Тf'<'ни-,е рпмю1 на България. 110 и
на Балканите no това време.

Френският пътешественик про·
фесор Сиприен Робарт пише в
средата на Х IX в.: .Във вясокя-
те полета на Балкаяа, между Се·
рее II София. Пловдив n Търново
българите имат съвсем различна
съдба. Ннкъде другаде тоэ11 ва·

род няма по-пъпна независимост ,
Таъ1, зад скалите cit, б-ьлгарин-ьт
чувствува по.11крепата. па една
страшна сила - хаАдутите.• Рус-
кият генерал Лнпранд11, нзучаваА
ки обстановката на Балканите.
препоръчва на русхото команду-
ване на използува като съюзни-
ци в бъдещите бойни деАств11я
срешу Портата хайдушките дру·
жннн. ко11то владеят „почти всич-
ки rорски проходи". Подобни за·
ключення а.1оrат да се срешнат в
рапортите 11 докладнте на чужди-
те консули по българските земи.
на специалните агенти и учените·
nъте1uестве11иц11.

Са,1 народът 11аА-лобре е чув.
ствувап сил:tта и nодкреnата на
е1t1111стоените Cit закр1111111щ11 -
хайдутите. Панайот Х,?тов преда-
ва дущ1те на ед1111 стар войвода,

та Стефан нл11 Стоя11 М'Rll'III, -111•
вестен из цяла България със свол·
та храброст войвода?. Наред с .тях
се прославили. и Хаджи Христо
Панко или Панката, Сава Бинба-
wи, Александър Николаевич, Хад-
жи Продан, капитан Ивав•о' от
Битоля, бюлюкбаwи Стойко. Как-
то се вижда от тяхната съдба и
.11ей11ост във Влашките княжества,
,tноз11на от тях предu това са
вод11пи хайдуwк11 дружnни из
Бълrарик. В същото време, ако
съдnм O't едни сръбски 4окумеит,
действнята на хайдутите по uе-
л11я Дунав се активизират.

БЪJSrарските хаnдушкн чет11
оказват ценно съдеnств11е на рvс-
к11те воnсю1 11 no време на руско-
турскито воnн11 nт XIX а. По оре·
ме на вnАната nт IМб-1812 ?-

Хайдут Велко дeficтnyoa с голям

....

ХЛИДУТСТВОТО
и

плциопллпо?
РЕВОЛЮЦИОППОТО
Д:ВИЖЕПИЕ

коfiто му заявява: .Б'Ы!rарският
народ ия"а н11 царство, ни покро-
внтел11, ни защит1111ц11. Ton тряб·
ва да t.:e надява на бога, на нас
и на своята юнашка снага; и ако
е така, хайдутинът трябва да вар-
д11 честта му. да варди неwаст1111·
те и вдовиц11те 11 .да утешава без·
защитните...

Бълrарск11те хайдути стоят в
ос11оаатв на nо·rолем11те народни
движения - въстан1tя н бунтове
през първата половина на XIX в.
В селските въстания през 30-50·
те години в Северозападна Бълrа·
рия се включват и хайдушките че·
ти в тезн райони. а след погрома
нм - ъшозина от ръководнтеJJ11Те
и уча?тииците стават хайдути.

Такъв е случаят с част от въ-
станиците при Нишкото въста-
tше -' 1841 r., когато както пи·
we един от чужднте наблюдатели
.от вс11чк1t страни българите бя·,
гали към планините, внкаnкн .Шу
ма"I т. е.: "Да отидем в шумата,
да стане„ хайдути". И Милае -
ръкоnодителят на това въста11ие,
1t Иван Купин - един от пред-
водителите във Вндннското въста-·
нне от I 850 r., и ред други след
неуспеха поемат пътя на хаАдуш-
ката II четническа борба.

Особено масово е участието на
българските хайдути в борбата
на съседните балканскн народи за
11ацнонапно освобождение през
XIX в. Още Ila времето, r. С. Ра·
ковскн о'rбепяэва; че тех'ният or·
роuен принос не е проучен к •
оставен в sабоенне.

В сръбското въстание от 1804-
1813 ?. в редицнте на т. н.•бекя·
р11'' или „голи синове?- е.а.на от
най-активните 11 ударни снпи «а
въстание, о, се влели голяма част
от българските хайдушки чет11,
които nремнналн в Сърбия. Еднн
такъв отред бил предвождан от
прославения юнак Хаnлут Велко
от с. Леновцн, Заnчарско. Между
неговите момчета, както пише
един сръбски историк, имало: .Зиа
чнтелен броА българи от Видин·
ския пашалък. както и от вътреw-
11остта на България. НякоА си
Рашо от РаАновц?t в България с
нрякор .Пищикача,tак" бнп наn-
храбрият и с11rурен бекяр на Вел·
ко." Друг български воАвода -
Драган Паnазоrлу от Студено бу·
че, Михаfiловrрадско, предвождал
една голяма дружина, която съ-
действувала на сръбските въста·
11нци по източната rраниuа. а в
1809 r. навляз'Ы\ чак до София и
под Витоша, нанасяйки удар11· на
ред турски потери.

Бълrарск11 войводи и хаАдутн
се проявяват II в огнището на
въстанието - Белградския паша-
къ.л и при превземането на Бел-
градската крепост. Едни от герои·
те на въстанието е Кондо войво-
да (според Раковскн - родом от
Сливен, а според някои стари
сръбски историци - от Лом),
който със 7 свои дру?ар11 отваря
важната Сава капия, през която
сръбските въстаници навлизат •
крепостта. Той. Мина б11нбаwн и
Киро Бекярски с11и от Теrе-
веи - също участницн в боевете
за Белград с четите си, са възпети
в .Сърбиянка" - епопея ,на re·
роите от първото сръбско въста·
flИe.

.Българските горски хайдушки
чети - пише r. С. Раковски - и
във въстанието за свободната
днес Гърция се притекоха nna·
меш10, СЪС1авиха особени nолко·
ве 11 .наn-вече полка на конница-
та. Те показаха 11ай·rоляма храб-
рост, борейки се против оОщня
враг - турчина.• На гръцка зе-
мя се отличава в боевете прос·
лавеинят Хаджи Христо, достнr·
11ап до чии генерал в гръцката ар·
мия. Още по-масово е участието
на български хаАдутн в отреди-
те. ко11то се сражават на румън-
ска .земя по време на това въста·
111,е. Част от тях. преминали Ду.
нав rлел ст11хnа11ето на размири·
ц111е в осr.1анска1а 1tмnерня и осо·
бено след разгрома на сръбското
въстание II постъпили на служба
в румънските княжества като
пандур11, се,-а дават основните яд•
ра на ВЪС1аническата армия. Та-
кава била съдбата II па nрославе-
11ия И11дже войвода. коnто заедно
със своите другари и побратими
Ангел nnnnnna и Кара Кольо се
сражавал rrrюnrюt 11 заrннал с
юнnшка rмnp1 при Скуленн на
17 юни 1821 r.

На страната на rръ11ките въста-
н1ши, воюваАкн рамо до рамо в
с наuноналиня repnn па Румъния
Тудор Влад1„111реску. · се сража•
вали е отредите си бившите пав·
дvр11 Димитър II Паnел МакедОН•
ски - внуuи на nоnвоnята Минчо
Македонск11 11 синове па aonвo)la·

отред из цяла Северозападна Бъл
rария н Източна Сърбия в помощ
на отреда на ген. Исаев. За тази
му дейност той е наrраде11 с орден
и златна сабя от rпавиокоман?у·
вашия ген. Каменски. В помош на
руск11те войскt1 с друж11ната си
деАствуоал и Христо войвода.

Но още по-масово било участие·
то на българските хайдути в Рус-
ко-турската война ·от 1828-1829 и
1!153-1856. Със самостоятеiiни дру
жннн в помощ на руските войски
деnствувалн ·Бойчо воАвода. Лн·
митър Капъчапията, капитан Пет-
ко НаАдеиов от с. Глодже11е, де·
телии sойво.11а, Будак Стоян н
др. Много български хайдути nре-
мн,1апи през Дунав и се зап11саn11
доброволци, .•волентнри" в бъл·
rapcкt111 доброволчески отред в
руската армия. Командирът на
вснчкtl доброволци по това вpe-
ite, ген. Липрандн. свидетелству-
ва, че много хаfiдутн, въпреки за·
браната, преминали Дунав и се
sап11сапи а бълrарск11я отред, на-
чело на който стоял нзвестн11ят
капитан Георги Мамарчев. По·
добно б11ло положението и през
воАната от 1853-1856 с., когато по
вече от 2000 български патриоти,
между конто и много бнвwн хаil-
дутн, се нареждат под руските
знамена, а деАствнята на българ-
ски хайд)"ТR като Ильо Марков,
Днмнтър Капъчапнята и други се
уснпн.l!н.

Сам Г. С.. Раковскн орrан11зи-
ра хайдушка ?ета, която потегля
от Цариград към Дуиава с цел
да се присъедини към рус1ште
войски.

Готовността 11 масовото участие,
както я героизмът на българските
хайдути по време 11а наuнонапно·
освободителните борби на съсед·
ннте народ11 и в доброволческите
отреди към руската армия по-
казва, qe те са разглеждали това
свое участие като етап в борбата
аа освобождението на собствена·
та си страна. Несъмнено самото
участие в тези движения допрнна-
ск sa яздигането на иациоиално-
nолитичесиото съзнвяпе на хаRду·
тите, sa осмисляне на тяхната
борба, за избистрянето на поли·
тнческата цел н иnеал: освоl\ож·
деиието на страната от чуждоиа-
ционапното 11ro. И макар че анти-
феодалната насоченост на бълrар·
скота хайдутство, така ярко нзра-
sеnа .в нача(lннте. векове на роб·.

!!'nl'lifll. R n!!ЧеЗD11, CU4 се 81CHII•
ва 1tеrов11пт 11ацпонвпно-осаободи·
телеu характер. В каВдуmкнте
песни вече се rовори аа възвръ•
щвпето на нзrубената свобода и
държавност. В песента .М•нол
аоАвода и сестра му" народният
певеu казва:

Манолчо да ме замести
дано с11 царство отнемем.
Подобна мисъл има в песента

за Дончо войвода.
Дончо, б'Ы!rарско коляно
я си sanawtt сабята .• •

да си земята отнеме.,, ..•
Така, българското хайдутмво,

което векове наред било стн:<иА·

но nо11же,11и? за самозащн1а. n,e.3

nопн, IIЧt"t"KЛ П('IОГJ18Ма И орrа11И•

зацня. пrез XIX о. добива нов
обт,к и (It пог1авя пu-011релепен11
на1шонално,осnо()олн1rл11и задачи.

Имt>НIIО тези Т?ИI\Е'НIIИИ на бм•
гар,·кн,n xлnnvrг,uo. кАкто и не•
roo1tтe ('.na6oc11t. бмха Vt."ЪЭН&ТИ

от Г. С. Ракоиt·к11. ..1 ня само
(XaЙAVIUKll'le Чf111 - 6....) - 1111•

we той. 01 nнп.анеrао 11а Бъ.nrария
до днес. били са и си ?ашнn зник
на nол11н1t1еrки ж11вот . На дру·
ro място. както и в „Гор('КИ пъr•
11Иk", тоn пос1авя зааача,а за
обелш1е1111t!ТО на хзй11vu1ките че·

тн. на nrички nатрио, нчин с11пи

за освобожде1111е10 на България.
С неrова1а 11.ri\ност - иnеопоrи·
ческа и орrаннзаuнонна и nрокла·
м11ране10 на чет1111чеrкатs так11tка
през 60-те rолнни на миналия век
завършва 8 основни пн,шн като
uяло и българското хвnдутс, во,
макар че nт.11елии хаnдути брnдят
из бъ.л1 ареките пла1111ни и години
след това.

Четническата нпеолоrия н так.
тика. макар и дошла като атри•
ца1111е на хаnдуwката борба,
в същност беше nълбоко просмvка
на от ,шоrовековния хаnnvшки
опит в борбата срещу поробите·
п11те.

Първите 4окумеитн нв органи·
знраното наше наu11оиап11о·осво•
бодителио и револю11нонно .11внже•

ние .План за освобож.11е11ието на
България" 11 .Закона за народни•
те горски чети". изработени от Г.
С. Ракnвск11. бяха синтез и извод
от ми11алнте борби и на първо
време - хаnnушката.

По такъв начнн нашето нацио·
напно-освоболитепно авиже11не no·
лучн един богат борческн капи•
тап и военно·револ1оuионен актttв,
който nо·иататък то разшири и
обогати при новите условия.

Хайдуwкн1е традиции и морал·
ни добродетели - клетвата. бой·
ното друеарство, здравата връзка
с народа. смелостта и беззаветна·
та жертвоготовност за свободата,
създадени в суровите и кървави
бор611, продължиха .Ila живеят в
практиката и съзнанието на бьл·
rарскнте четници, на бунтовници·
те н революционерите. НаА-rоле•
мите български революционери от
м11иапия век - Г. С. Раковскн,
В. Левски. Христо Ботев. се отна·
сяха с истинско възхищение към
българските хайдути, считаха се
техни учеинuи II продължители
и нееднократно O

· творчеството н
борбата прибягваха до примери
от тяхната дейност II съдба, ва
да възпламенят патриотизма на
своите съвременници.

Наn-накрая трябва да се под•
чертае .и неразривнат11 връзка на
хаi'i)Iутството с орrа?ивиранqто
иаuио11ално-псвободително авнже·
ние no отношение fl& .бор1111те,r на
кадрите.

По-голямата част от б'Ы!rарскн-
те хаАдутn се вляха в леrt1И1е н
четите, а такива изтъкнати вnА·
води, като ПанаАот Хитов, Хад·
жи Димитър. Филип Тотю, Ипьо
Марков. Хрнсто Македонски. Же·
льо Чернев 11 ред други, станаха
първите и 11аА-нзвестнн четничес·
кн предводители, , а по-късно 11

вндн?1 представители яа БРЦК 11

революционното двпжение.
По такъв начин б'Ы!rарското

хайдутство, което векове наред
бе народна опора и sакрнла, па·
знтел на народпостnяя дух II на·
цнонапио съзнание, нsнrр11 or•
ромна роnя и в ,създавdntто н
борб11те яа бълrврско'rо револ'О·
цноняо .11внженяе, ,във 11еликото
дело за освобожденямо 11а Б'Ыl-
rарня.

ДОЯНО ДОЯНОВ
научен сътрудник при Воен•

· нонсторическнА· муsеА

ВСИЧКИ ДРЪВЬЕ ЦВЕТНТ, РЕСНТ

(Малко Търново)

Всички дръвье; мале ле, цветят, !)!!СЯ1,
цветят, ресят, мапе пе, фидвнь пущат
едно дърво, меле· ле, средя rорв,

'
нито uвет-и, иапе ле, нито реса.
Под дървото, мвле ле, юнак лежи,
та лекува, иапе ле, девекь рани,
девекь рани, мвпе ле, курwумлнн,
десетата, мале ле. сьчмвлня.
Та си няма, мапе пе, ннllде никой.
де с? наwпо, мапе ле, sпото пипе,
?лото пиле, wane ле, цръняt ·rарвая1
със крнле, мапе пе, сянка па••·
със уста му, мапе ле, во.да ноев.
Отговаря, мапе ле, добър юнак,

ГпеА ме, rлеА ме, rарване, яsrледаn
Ако •tене, rарване, ти изгледаш
me те дари, rарване, "моВта майка,
добра дара, rарване, безцев ка11:ьк.
Ако умра, rарване, ще ми кълвеш
бяло месо, rарване, Ю11а1ово.

ме.

БОJJЕН МИ ЛЕJИИ КАРА МУСТАФА

(Прнлеп)

Болен ми лежи Кара Мустафа,
деn r11ди болен Кара Мус,вфаl
Болен мн лежи n ке "" умри,
деn rн.11н болен Кора Мустафаl- КоА ке ти носи, ъtоре, долrата пушка,
деА МIJIH болен Кара Муста<Ьа?

Нека • поен тоА aAan Велко
SaWЧO е болье IOR8K ОД меяеl

•- КоА ке ти нося, море, острата с,
деА rнди болен Кара Мустафа?

са ""
Нека • поен, море, тоА 11А.11ут Велко,••w•o е болье юнак од мене(- KnA ке ти HOt'II, море, чифте nяш,оля

дей rн.11н болен Квра Мустафа?
'- Нека ги носи. море, ?on аА.11ут Велко

sawqo е болье юнак од мене\
'

-;; Kon ке ти вява, море, враната 1овяде„ гиди болен Кара Мустафа?
'- Нека го вява, море, тоА аААут Велко

sашчо е болье юнак OJI мевеl
'





В нашата страна има иеста,
свилетели 11а героичното ни ии-
нало, кърмилници на легендн 11

предания, конто не са проучени
добре. Едно от гия места, е
и малката предпланнна на Ро-
допите Драгойна, отстояща на 16
км южно от Първомай.

Силуетът на Драгойна не мо-
же да избегне от norледа на
пъгника, когато пътува -?1ежду
П11овд11в и Дииитровград.

Тая някога гориста, сега иал-
ко обезлесена планина, по вре·
ме на тежкото османско иго е
611110 эакрнлница на много внай-
н11 и незнайни български хайду-
ти. "драrойна е важна истори-
ческа п11а111111а. Тя е била свър-
талише 11 най-безопасно гнездо
на много български юнаци. Хай-
дутите Кехая Караджа, Анжо
войвода, Стоян войвода, Колю
Байряктар, де1111 Петър и Ан-
rел войвода са нма1111 тук себе
си в най-безопасно място. Те са
били голяма зашита на българи·
-,,., 11 б11аrодете.1н на сиромаш-
та ..." - съобщава през 1894 r.
списание "Светлнна".

А според някои наши нсто-
риографи Драrойна е б1111а
средище на тракийски селища.
В северните 1i склонове се на·
мират останки от разрушената
крепост .КGЗпек", сега нарича-
11а „Хисаря". По време на Вто-
para българска държава Драгой-
на 11 близката околност са 6111111
населявани от българското пле-
ме „3.ра1 ов11ч11". Според едно
предание водач на ТО8'1 племе
611., някой си Драгой, който дъл-
го време отбранявал крепостта
от вивантийскиге нашествия.
След неговата смърт водач на
драговичнте станала JI.Ъщеря му
Драгойна. убита 'вамаанически
ur виааатийцнте, О гтогава ыал-
ката пяанина носи нейното име

Като безопасно свърталище на
хайдути Дрвгойна се споменава
в иного народни пес1111, преда·
ния н легенди. останали в съэ-
нанието на местното население.
Тия сведення, разширени и до-
пълнени от местни летописци 11

от нови п?учвания, направени
по повод чествуването на xaii·
дутството, хвърлят об11,111а све-
т1111на върху миналото на тази
планина. •

Драrойна е приютявала наро-
дни аакрилинци И по време 118

кърджалийските нашествия. Ко-
rато Горна Тракия е била пляч-
косвана от ордите на Емни
ага, ")J(естокня• глава'I'ар 11а к,ър·
джi&ннtе;·• вt'еl!л:iсt'енN'"''JJ.Иктатор
на Хасковската кааза, в ващнта
на българите. наравно с леген·
дарния Индже войвода, се поя-
вяват н войводите Кехая Кара-
вжа, Вълчан войвода, Кара Та·
нас, Анжо войвода и Точка вой-
во.ца, ковто редовно свъртат
хайдушките си дружини в деб·
рнте на Дрвгойна, Тия народни
ааконлницн начело с 15, 20 ДО
30 xanдym шетали из Тракия,
Беломорието и Родопите, тър-
сели правда за поробеннте свои
братя, мъстели за насилия 11

грабежи, за поругана чест, вдъ-
хвали вяра у народа за по-до·
бри бъднини. След като свър-
шели своята хайдушка работа,
те се оттеглялн в гористите не·
достъпни склонове 118 Драгойна.
Тук почивали, подготвяли се,
кроели нови планове II в сме-
1111 набези нанасяли решителни
удари срещу народните врагове.
По това време широка извест-
ност със своите дръзки набези
11 удари придобиват последните
двама - Анжо войвода и Точ·
ка войвода. Анжо войвода се
появява през 1795 r. Действува
около пет години. Пада убит
през 1800 г, Гробът му се на·
•111ра в местността Ораната ни·
ва в Драгойнв. Негов приемник
става Точка войвода, роден от
близкото село Козлук, Действу-
ва около осем rодшш. Бива за·
аовен в гр, Одрин и там 61111
умъртвен по най-жесток начин.

Но малката планина Драгсйнв
придобива най-голямо значение,
когато о нея се появява Ангел
войвода - един дълrогодншен,
легендарен, истински народен
аакрилник. Ангел войвода е ро-
ден през 1812 г. в близкото се-
ло Козлук, сега с. Драгойново,
Буе11 н непокорен младеж, 11з·
расъл на воля сред плвниивга,
угнетен от турски золумн 11 не·
правди, насърчаван II щедро
подкрепян от рололюбвви овча·
р11, Анrсл става хайдутин и
войвода през 1832 r. Всяка
пролет no Гергьовден той съ-
бира своил е хайдути в Драгой-
на. Хайпутува през лятото чак
до късна есен. На пърео време
шета 11з Тракия II Белоиорието,
По -сетне отскача 11 до други
по-отдаяечени краища на роди·
ката . Наказва народни изед-
111щн за вършените от тях зло·
чинства, В началото- с малка
дружина от 10-15, а по·сетне с
30 до 50 хайдути, с бевприие-
рен героизъм войводата наказ-
ва раввиянели се каймаками
и юзбашии, свмоэабравнан се
паши, бейове, прекупчицн на
десятъка, чорбаджии 11 други
народни 11зед1111цн. Със ·сме1111те
си наказателни удари той става
страшнлнще за османската власт,
която ro търси под дърво 11 ка-
мък, но не може да го залови. В
това време той почива в хай·
душките свърталища на Драгой-
на II се готви за новн удари.

За разлика от своите предше-
стп?11?цн, ,. , кwtто, •· ..?l'ui,Yдl\?J„
сравнително кратко BJ\"Me, ,Анrе.,
действува непрекъсчатq. н , /!DAI\,,
хайдушка друж11на до края 11а
1865 ?-. т. е. цели 33 rоднни.
През това време тоА се очер·
тава като способен, талантлив
организатор на хайдушка дру·
жнна. По време на nоч11вк1rте в
хаnдушк11те свъртал11ща
Саръквата поляна, Синия кай-
нак, Язланската чешыа н др.,
Ангел обучава хаfiдутнте си в
стрелба, а посредством раз.,ич-
ни упраж11е11ня в борба, надбя-
гвания, прескачане, катерене по
дървета, скали II др. rн под-

БЕЗСМЪРТИЕТО
ци довеждат Емин бей, който р83
трепсран обещал Hl!I войводите ни
кort!I вече де не кс1ра селяните да
му работят анrАрня.

Тово ставо сутринта tto 6 (18)
юли. През нощта четата не може
добре да се ориентира, объркеа
nътJ1 около В1рдимското блато и
изм11нава малко километри no no·
сока към Балкана.

Нашият следващ пункт е село
Каремсен. Искаме да отидем •
мсстносnо „ Вехтите лоэя", къде-
rо е tтонало първото сражение на
четllто с nресподващите я потери.
Твм ни завежд8 др. Хаджийски-
зомсстник-секретt=р на общин-
ския партиен комнтет. Той просто.
ви смойаа с точните си и подроб-
ни познання. Едър и гърлест бъл-
гарин, Хаджийски вдига ръка н нн
сочи пътя но четата от Соръ Яр;
по стария междуселски път, ycno
реден но рока Горно Студен•,
сетне ммнаво източно от с. Аnе-
ково, покрой Аnексондрово, през
„Касоо II излиза но Dоэадъшкнте
n14Вttди - ссверозаnодно от Ко-
рnисе-н.

Войводите и четниците еиждот;
че no nе1ите им в1-рвят потери н
бързо се износят на удобно пози-
ция - 11 Вехтите лоэя 11• Този nози-
uия я иэб;..?ра секретарят Н8 чета-
и.1 Ва?нкота Христооич (Райчев),
който бил завършил Александров
скота военно училище в Москва,

Боя-:- '1Збухоа към 2 часа след
обед. Караджето ръководи лявата
nолоsина на отбраната, а Хаджия·
TD - дясното - откъм с. Каро-
нссн. Боwнбозуците и черкезите
налитат като диDИ зверове и за-

.

по?1ьат r,1,раи до стрелят, но твър
де бс-зраэборно. Войводите все·
л?ват сnокоМствие, четниците стре
лnт то'-IНО по т::.:ша комl:нда. По„
Ж\:Мl!!iТНте ниви nочерняоет от вра-
жс<'ки тpynor"'I

OбJiOhИ о no?, пор nаnещите nъ

чн на юлс-<?,iо слънце, ж д1еащи
за "еnчю·а uодица, ,:оабреците во
дs.т бо? до з,цоеч, нl11О nрояпяоа?
удиаит'JЛШ! смелос1 и военно мои
сторство. В този първи бой nадат
само двама четници - Арсо Ма·
р1о1нов и нам-младият, noen.т Алек
сандър Василев. Други няколко
дуШ4i са заловени през нощта
nрн едно чешма крой селото и
там биват избити.

Войводите начертават смел ?

ньовър за изтеглянето но четата.
На тъмно те повеждат народните
борци право на север, откъдето са
дошли (потерите наивно пазели no
сок6та към Балкона), след един-
два километра свиват но Н3ТОК и
сетне се устремяват но tor no Ра?й

нов баир, Манаwо и чре3 Чорг-
чоб достигат до Караnоноеата ко-
рия в землището на с. Горна Лнп
ннца.

• , • Коропенова кори,rl Мислех-
ме, че това е обширна ropa, Нолн
само такава rope може ?о скрие
в пазвите си измъчените от умора
и безсъние четници. А кокво се
оказа? Пред очкте ни 8 една кит
ка от едри дървета, Иsброим nн
rи - няма да 611дат повече от
СТО,

В среда-та се белее nометник, no
строен от учениците от каменодеn
нота училище I с. Кунино npes
1945-50 година.- Корията • непоК1tтнот-а?, нито
едно дърво не а отсечено оттоrа•
••· Младежите от с. Горна .11нn-

ница ще я nрев11рнот • nарк - нн
обяснява старият нероден учнтеn
Нииола Серафимов.

Рано сутринта на 1 (19) ооnн ч•
тате спира о корият1. Като nодк?
сени всички подат и 3аспиват. Вом
водите избират това място с 11сно

то съзнание, че потерите отно10
ще се r,оявят и щ8 се води ntoт
бой.

f(-ьм обед екват първите пушеч-
ни •,зстреnи. Боят започа1. Нод
2000 озверен? тирани обкръжааат
rоричката от есичкн стронн. Доw„
no е и редовна еойска от Русе и
Търново под командуването на
Йехе_я огв и Алн бей,

Какво да се прави в този стра
,uон момt'нт? Къде да се намери
изхо?? Войводите са не само хроб
ри, но " мъдри. Те не обричат се
бе си .., другарите си на безна?де
::-<ttocт Разnолагвт четниците no от
дснсння в окрайнината на кория-
rа, едъ:хноояеот rи с топли думи и
ли'-:еtt r,рим.ер на себеотрицание....
и властно заповядват: Точен оrънl
Всеки куршум да nоаалн непрн•·
тел. Само тако четат·о може д•
уд\ржи до тъмно и да се скрие 1
прегръдките но нощта.

Точнн,1т огън всява стр1wен смут
асред вражеските редици. n„

(Прод-олжава на 7-а стр.)

готвя sa суровия хаАдушкн жн·вот. Ton подбира rрижт,во ивн101атепно както хаАду-тнте Cit,така и своите ятаци, по11аrач11,съrпеднкцн. Съб11р.а сведения завършени от турц11те неправдиграбежи, убийства. Обинсля ?подготвя сво11те походи н из-каз? rелнн удари. След това деАствува смело, реш11тмно, изненад·ващо. Неговите уопеu111н удар11оказват нуж11ото въздеАствне.
Ta&t, където тоА се появ11. наро·
дните врагове се си11ряват. Вой·
водата наказва не само турци,но и българи, и rърц11 и евре11,когато са насилвали и грабн1111.
След 33 rоднн11 хаАдуwк11 жи-
вот, наситен с подвизи, увенчан
със слава, здравето на воАоода·
та се влошава. Той разпуска
Jtружината и се оттегля вр? ..

ме,шо з Р1111ск,ня манастир, Таи
бързо въ:кта11овява здравето си,
съ611ра отново друж11на и през
nослед11ата 1865 г. хаАдутува 11з
Македония. Подгонен от турски
аскер н потеря, войводата б11ва
наст11rщt1 и убит на един висок
връх в. Р1111а п11ан1111а. Тоя връх 11

cera носи 11еrовото нме - A11re·
лов връх.

За да стане безопасно убе·
ж.ище на хаnду1111, Jо1алката пла·
нн11а е 11мала редица безспорни
nред1tыства. Тя се наы11ра в не-
посредствена близост до pan·
ното 1 ракиАско none, където
бълrар,11те биват под11аrа1<11 на
най-жесток феодален гнет от
турските нашественнuи. Север·
нtпе si, обрасли с векQ11нн гори,
ск,1онове са недостъпни за на·
род1111те враrnве. На мно?о места
из пла,шната се таят заtуле.1111
от вражн поглед. удобни за
отбршtа 11ападе1111я ropcкs,
ПOЛЯl:llt.

Драrой11а е обкръжена от ня·
колко ч11сто български села, в
ко11то ж11веят буднн родо11юб11в11
българи. Т11я добри селя1u1 -
овчар11, дървари и орач11, no вре·
ые 11а тежкото турско робствn
са подпоr.н?гали, укривали н 11э·
държал11 пр11ютяващ11те се тук
11арод11н закрнлн11щ1. В това от-
ноше,rие оообено важна ро,,я
играе с. Козлук, сегашното с.
ДраrоАново. По време на кър·
джалиfiски1е нашествия тооа
село с1 ава колективен ятак на
укрнваu11•1е се rук хайдути.
Техни ятаttи, помагачи, съ:-лед·
н1щ11 стават ceлcкirre упр.авни·
цit - лядо Вълко. М11рьо чорба-
джн, Мнтьо Старото н др. А
през Анrелово време първ11 11e-
roo11 ятаuи н помагачи стават
селските кметове - Иван мух·
таря. Коста дялев, М11.1ю За-
прянов II др. А 11араоно с тях 11

такива родолюбиви бмrар11 като
Паун Везирев. Лта11ас Петела,
Тянчо К:абака, Тодьо Авжнев 11

др. Наii·дълrо време Анrе., ооi\·
вола е 611,1 подпомаган от Пау11
Вез11рев, бу.?е11 българин, rо.,я\1
патриот. учнл о ки.1.нА1ю учн·
1111ще. откр11то в село Коэлук
през 1824 r.

Хаiiлушннте трад1щ11н за 11е·
покорстоо н бунт се пре11асят
сред местното насе.тение 11 по
време из борбата срещу каnита·
лнзм• н фаш11зма. През товв вре·
ме от близките окопни села нз·
лязоха в Балкана мноrо народни
6ое_ш1 - парт111анн.

.Р.еднР e.,.nnr.1 тазu fQ!IIIIIЗ, ко-
гато се урежда всенародно чес1'-
вуване ,на, 1хай.дуi1'отв.ато ?' в Бъ.'1·
rарня, селсъветът 11а Драrойно-
во, С'ЪС съдеi\ствиеtо н помощта
11а окръжн11я народен съвет о
Пловnнв, да маркнра вс11чк11
хайдушки свърта.,нша, да до·
върши и започнатите лоона 11

турист11ческа хнжн. Така малко
известната досега ДраrоАна мо·
же да стане обект на всенаро·
ден тур11зы1 н мяСl'О за покло-
11с1111е пред паметта на народните
ЗАli'рНЛНШlИ,

РУСИ ЩIМИТРОВ

.РАЗКА3ВА СРРАДZJ)КА,.,

Утрото, ю1 настигна no пътя
эа Уграш - местата. по които
е хвfiдутувал С1р.ат11 воRвода.
Забихме крак отнапред • Елен·
ско rробье - осемстотинте мо·
rн1111 с шумиал 11ъбов гъсталак.
Д11ря от тракнАско 1111н пратра·
к111\ско вре"е. Расли дъбове пс
rробннте моr11п11, умирали ня·
ко11 от старост, други от поен·
?,ане, 11окарвал11 са млади на
тяхно мяrто.

Древна зе,?я с древ11а 11сто·
рнпl 1

В средата на самня Уrр,аш го·
para беше разтревожена. Спохо·
ждаt1а в миналото от секирата,
cera беше споходе11а от мотор·
t111те тр11онн. Пищяха Тр11оните,
п11щяха в ужас дърветата, тре·
вожно кречотеха 11 птиците.

С тревога за гората тръrввме
към Стратнев11я 11звор. От-
далеч owe чухме свирня 11а гаА·
да. Пееше rайnата песента за
Стр.атн войвода:

Страт11i!овата "аАчнца,
кя с11 низ Уrраш ходеше,
1111з уграшките планнща,

та с11 оочаре питаше:- Оочаре, бракя да ми сте,
к:110 тъдява ходите,
оочаре, да не n1tдяхте
Стра r11 младата воl\вода,
с 11е1·овата перна дружина?

Плачеше гайдата, плачеше бу·
какът. плачеше nлани11ата. За·
плакаха II сърцата ни пред oro·
,1е1111п извор. Стар1пе бук11 над
неrо биха изсечени. храстите нз·
покършен11. сякаш страховита
хала Ct.' беше извила над 11зво·
ра - да заличи д11рята, к,.дето
Страти войвода с дружината си
вода е п11л и в сянка дебела де·
нувал. Оголено беше II nлад·
1111шето по-нагоре от нзвора. Ве·
ков11н бую, бяха "атъркаля1111,
поnален беше._. и то nрел.1н1я де11,
11 букът·НСПОIIНII С 11зрязан11я ОЪ·

рху кората му подпис на Стра·
ти войвода· .Стра rи войвода,
1885." Встран11 от no11n11ca бе
11здълба11а права човешка ф11rу·
ра с вд11rната сабн в ръка. Boll·
водата е бил 11е само голя1.1 ро·
долюбец, той е имал 11 с1111110

р;tзв11то 11увство за нсториц-
1юст - остапнл е следа на бъ.11·
rарн върху българска земя.

Бу11тов11а романтика!
Св11µнята 11а Петровата гайда

н11 съ11роnод11 11дnо11у по Язме11·
ското усое, в rъстnлака на кое·
то вн.1яхме друг бук с надпис:
„Божко войвода. 5 itai! 1885
rод11на „ Изкачвам се нагоре, на
СЗМОТ(') 611110. о мес I l"JОС'ТТЗ Тум·
бата. Та\1 друга нз11еs1адз: >11·

ляда и двеста ron.11шe11 дъб. и1·
раrнал върху дрекна гробна ыо·
r11ла. Връrт11нк 11а българската
;tържаоа. той е ж11в св11п.ете.1 на
?t11oro.1J1•тнн1t борби на бълrа·
р11те за свобо;tа. През до,1а 11а

изток. срещу неrо. в мест1юстта
..Ма.,ък ту.пnан, се е 11аnраоил
оше e.зJtH хиляп.опет?н неrоо no·
братstм. Гледам двата дървесни
оел11канэ. слушам вятъра, 1110

оършЕ'е по по.11111ите 11а билото, а
като че т1 не вятърът шу-.111, а
двата д1,ба гласно разговарят, в
унес славят своятя планина.

В Yrpaw остаьих частиuа от
сърце10 си. а пътят ме поведе
къ,1 друго 11сторическо 11ясто -
Петрова нива - люлката на
Преображенrкото въстание. По·
пъхна"' от прохладата на Ве-

• J'leJo:a, вървим по rолеа.111 11 мапкн
saoo", изкачваме се no внсоч1ш·

Хаджи Д11.Мипр

Пътепис

нкн, дока,о наА-после стнrа>1е
продмrоват11я хребет, който ка·
то 111·ро11ен океа11ски кораб се е
врязал ,ъв Велека.

Петров• нива Одринско
Оборище\

Вдига, се трэю1Ацн в бoft
срещу пороб11теля, отхвърлят poG·
ството, създават Странджанската
коиуна. По пътища н селиша на
воля ..:е люшва х11мнът на пре·
ображенци. съчинен от воnво·
дата Ян" Попов:

Ясен месеu веч нзrряnа
над зелената гора,
в ця.,а Странджа роб запява
пе?н 11ова, юнашка •.•

Заг11ъхнв1111 са мъжествените
гласове на Лазар Маджаров, на
Герджиков, Стаиат Икономов,
на Георrи Кондолов. на делеrа·
тите на конгреса. Не шуин и
дъбът-свидетел на конгреса на
преображенuн. Ммчание. наси-
тено с wисловн4'КТ, с велнt1нето
на подв11rа. Ж1100 иълчанне.
Жива е Петрова нива, жив е
и духът нв тракнАсю1те бълrарнl

ХаАд}"1ската следа ни води
към Резовска река - да
внд11м Вълчановия мост. Съ-
прооодени от rраничарн, nотъ·
ва>1е в граничната тишина. В ме-
стността Прнnора·Хара,,н бунар,
всред букац11, блика Пе11rьоа нз·
вор. През 1924 година краl\ него
четата 11а Тодuр Грудов е води·
па бoii с жандармерия. А в
owe по-далечно време пр11 из-
вора е идвал и Вълчан войвода с
дружинат• си.

Вълчан. nоАвода\ ..•
В битките си с враговете на на·

рода тон. е бил н строител. Пре·
даннето· оазказва, че еднаж бил
заrраде,? uт турците краА рехата,
откъдеtо с умение н храброст ус·
пял да се отскуб11е. В памет на
това II за улеснение на бълrар11те
от двn1" брега на реката, roil
реuшл с парите, щu 0611ра11 от
турската хазна, да направ11 ,,ост
на това място. Разчуло се това на·
всякъде, qулн за 11ero н турц11те
и nОС1аонлн nусн11 па ro уловят.
А Въл„ак воiiвоаа. облечен като
работ111tк. със энан11ето само 11а
иаАстор?·дюлrерин р.аботи., на
•toC'ia н Ct" спrпаАвал. Ког2то мо·
стът бнп завърше11, 11аролът уре·
днп тържествn. Прнсъствувалн 11

много тур1111, присъствувал и са>111·
ят Вмчан войвода, преоблечен ка
10 1..·еля1111н. По орrме 11а oecem1e1<1
тоn rtнtбna r'J.,яма тояга 1t преска·
ча реката. Чули се гласове 11а

възх11та. Не се сдържа.111 11 тур·
uнте да похвалят юначния сели·
,шн. Л "селя1шнът"". изправил се
на uтсрещNия бряr. се обърнал
към турuите с тръмоnнт11н rн
rлас:- Ero ие, аз съ>1 Вълчан воА·
вода\

Какви люде, какви воnводн е

.... '

11ма11 народът ни! Народ с такнва
воnвоп.11 не гине. родината си не
предава.

Гlосеrнхме и сел,) Бръшля11 -
Саомаwик, записало името сн в
11стор11ята на четническите борби.
В един априлски ден 11а 19t'З ro·
д11на четата fla Пано воnnода за·
иръква в къщата оа Балю. Са-
мият тоn е бнл в затвора зара-
ди четническата сн цеl\ност. При·
зорн къщата е обтраде11а от тур·
ска ооАска. Коа.1а11д11рът на част·
та предлага да се' предадат. Ала
вместо това оойоо.п.ата с бомба в
ръка заедно с друrар11те Cit слнза
в да„в. Отваря вратата II хвър·
ля бо'1бата сред турците. Те па-
дат по очи Четнн11нте се втур-
ват през селото. Почва стрелба.
Загива войводата, загива н Ни·
кола Равашола.

Падат дваыа бмrар11 за Роди·
натаl

Два века името на Индже воА-
вода буди удивление в сърuето
на всек11 българин. ВоАводството
му ни прави горди, че сме има·
пи такъв крилат 11ароде11 закрил·
ннк.

Индже воАводаl ...
Линеела зе>1ята на бълrарttтё в

?,рака на турското 11ro. Лн11еелн
людсте. Н11 радост и""""· ни
смях се чувал, а песн11те нм в
плач се пр?връшали. Мъка при·
таnвал11 оч11те им, не усешали па·
ската на слънuето. Мъждукал са·
мо като кандило в душата ю,1
езикът на дедите нн. Ала бъл·
rарскатэ вяра не угаснала. Хай·
дутувалн ю11аш, о плаю1ните,
11мена 11а войводи от уста в уста
се 111епне1111 по пътища II кръсто·
пътища, будели бмrарското съз·
11а11ие, зове1111 людете на борба.

Такова име воi1водско като
звън прозвъняло и в долищата
11а Странджа планина, прокънтя·
па 11 песен за него:

Заплакала е rората,
rората 1t ппаюrната,
11 от гората дървето,
11 на дървето вършето.
н на оършето листето.
и от r11ез.пата пилt1нте,
11 от пмето тревите -?
от кладенците - водата,
заради И11дже войвода.

Било пролет на земята ю1, uъф,
нала тя н по стра11лжа11скнте
хълмове. Разэrленилн ('С поля,111·
те, разшум11nа ('е ?para. зашу·
мели и младите писта на царе·
внuата • 11иuата 11а Мальо Гьо·
птепелнятА в „Големите uерие•._
Застъп111111 11111рока постат урум·
Kbl)ЙCKlt ?юми, дигали тежки мо·
тикн. гърлели uаревичннте стръ·
кове. nели тъж,ш песни копачки·
те, ne('л::t. И11джевата песен и мо·
"" Я11ула. Плачела песента на
Янула. плачела планt111ата. .

Дрчул я от гората II Индже
воfiвода. Поз11ал rласа на .Янула,

потръпнало сърuето wy. Спрял
дру11<1111ата с11 11 дъ-,rо слушал
песенrа, uъката на Янупа ... По·
rпедна11 дружината, nог11ац11а1111
го и юнац11те му, разбрали войво·
дата си •.. Яхнал ко11я си Индже-
то, пристегнал ro 11 като хапа се
втурнал към копачки-те. Изплаши•
пн се те, побяr11ал11 от 11епоз11а·
т11я конн11к. Останал при uеровете
старият урумкьоеu дядо Прода11.
Спрял се пр11 неrо Инджето.- Защо r10бяr11аха момите. дя-
до?- Страх r11 е туршt да 11е п1
видят, че с лаiiдути11 разговарят.- Аз съ" Ин,1же вniiвoaa. зя-
до! - От ;1,1е11е не бноа да бягат.
Кажн на мо)ште .да пеят, да пее
н Янула. 11ародът ни бълrарсюt пе„
син да слуша!

Псt р;,-:tвърза.11 т?жка кисня, из·
вадил жълти жъnтtщ11 н до осяка
?tотнка :10 жълпща осrавнл. Ях·
нал коня. МЯ'<Н8Л С оъка Н ОТНО·
оо потънал в rората - n.руж11на·
та си да води, народа от зло1Н1Н·
ци да пази. '

Слушам nредан11еrо за Индже-то
от урумкьuеца Янко Ннколов и
гледам някоrашttата uаревична ни·
ва. Слушам и вятъра, шо шумолн
с пистаrа по дожнвелнrе пет стари
д-ьрвета, под сянката на конто е
седял старнят уруыкьоец- пазач
на копачките, и сякаш ro виждам
да разговаря с Нндже войвода.
Д11вна странджанскв земя\ Богата
е тя с духовността, що са 1111 ЬС•
тавн1111 войводи като Инджето.

Спираме с баА Янко и нв моги-
лата Ахм•т мазар, от която te
вижда село Индже воАвода, ня·
когаwното Уруикьоn. дошли на
това иясто Индже н байрактарят
му К:ара Кольо, дълго се препира·
ли накъд? да ударнт. Загледан no
11нското било на nпаннната, баА
Янко неусетно подкарвв Инджева•
та песен:

Индже на Кольо дуиаше:- l(ольо ле, 11лад баАрактарнно,
РазвяваА, Кольо, баАр.ака
в гръцкото село да идеи,
чорбаджн Я11ко да хванем...

С,.д/\овната песен като тиха
жалба пе1 и над планината. nла·
че за Инджето. Не послушал Ин·
дже съвета на своя байрактар.
Слезли в селото, спрели се пред
къщата на Янко чорбаджн. Влъс·
нап Индже вратата, викнал на
чорбаажнята:- Отоорн, Янко, да влезеы, че
къщата ще ти запаля, - па се
навел през дупката на вратата да
види чорбаджнятв. Ала в тоя ,шг
гръм 11зтрещял. Стрелял Я 11ко
през дупката II тежко ран11л
И113.же10. Прекърш1111 снага воiiво·
дата, струполнл се 11а земята. При-
текла се дружи11ата. Грабнали ro
11 го занесли на извора Дервен·
дж11к. Раните да ,1у промият, с
белн кърпи па rн пр·евържат.

Индже войвода, с.,ава народ·
на\ ...

Бяхме 11 на извора Дерве11дж11к.
Няколкu дъбови дървета. свнде·
тe.ni• nP-J• nро?ншане на рани-те на
Инджето, красяха извора. Заслу·
шахме се в песента на чучура.
ТоА 1111 IIЗПOMИII за народ1111я оnй
nода, който обича., песните, л?n-
дете. обичал земята 11а делите си.

АОРДАН Ц/\РЕВ

ВОЙНИЦИ В fРЛДЛ ПЛ В0fВОДИ1,Е
В це11търв на този rрад, коnто

се слави със сош1те сто вое·
води, се издига паметник.

Хората така са со11кнапн с не·
ro. че не "оrат да си пред·
стаьят rрада без мону„ен·
талпата фнrура на .,егендар1111я
Х•дж11 Дн?11т-ьр върху камен1111я
пиедемал, кnя10 нэ11ълва площада
11 сърtlЭТёl ltM 11 се C/IIIUa С'ЬС Clllt·
каuня фо11 на Балкана. Св11к11али
са с неs,а и воАшщнте. Техю1ят ис·
тИ-1-tскн пъ, към дъ.11rа започва от
тук. Всяка ?сен 11вадесетrодншн11·
те народни 38WHTHHUII эаСТ38ЭТ
nред паметника II развълнувано
nро11знасnт: .Аз, rрdжданин на
Народна рrnублнка България, ка-
то встъпвам в редовете на Бмrар
ската народна армия. тържествено
се заклевам...• И •1увrтвуват, че
nро11Знаспт тези дум?, не с?мо npe.1
роди11ат•. • 11 пред него. И докоr·
оа1 с устните си не само бо№ото
знаме. а II хайдушката 1.•веrння.

После- мноrо често се среща r
с 11ero. Малк?та къща на воевода·
та в квар,ал Кnуцохор ги nрию·
rяоа под сrря,а-та с11. за да 1tм раз
каже nereндJJ за хайдут1пе. Бал·
hа111-Т rи приема радуuню no .ха,1
душката пъ,ека" 11 ги води no
прославените сборнша.•Куш бу·
нар• им предлага студе11ата си
вода, а „дrпа,кнна поляна„
сянката 11а веков1111те с11 дървета.

Чифте т1шов11те и пушките бой·
.tJlнt сепs са муэеnни експонат••·
Зае, ават 11ред тях воiiниuнте н
чуват и грохота 11а своите оръл1tя ч
таf1коое, мощ11ите озrнвове 11:1

с11dрядите. Но колко общо има
между синrъла 11 съдържанието
в техни» жчвот и живота •1а хап.·
жидни11тровнте чет1111щ1. То е. ко·
ето r11 кара да будуват вечер 11an
схемите 11 чертежите А класните
стан, да деАствуnат у>1е110 с кО·
мандннте постове 11а танковете и
с меха11нэм111е на оръдия-та, да се
нрннслват точно с автоматнч11ото
с11 оръжие и да тичат по попиrо·
ните и стрелбищата.

МАЛКА СТАТИСТИКА

нэвлечен:t 01 дневннка по бой·
нс11 а и по.nнн1ческа ra nо:1го1'овка
11а rn.нo n:1пелею1е 1ш въвежда о
света на младите- защ11 rшнш на
po111111a1u·- 80 110 r1u 01 rш1к11сrнте са
ПОЛ)ЧНJIИ OTJНIЧIIII It до6р11 реэу?1·
тат1t за з11,н1111.1 11(•1чюд.- 40 tta с10 01 ком.ш;шр11тt.• на
танкове (.'В клаr1111 спr1шит1сти
11ърв? к11,.r. 5() 11а r10 - втор11 н
с.1мс 1О ни c-ru - rpr111 к-1аr.- 3() 11? С1Н 01 Mt',X31111K·IJUдa•
ч11тt? са маt\с I ор11. 30 11а "·10
n 1.1pu1t, 2n Ш1 с111 - fHOPII 11 20
?а с 10 - 1ре111 клас.- 80 Ii.! сто 01 мерачtн? са
ьrорн 11 20 на 1.·то - трети клас- Гордост за това 11од?ле1111е
са майстuр·м?х•н11к-водачнте стар·
ши сержант Дандар111юв, сержант
Явашев и старши сержант Панов.- В тактическите учения с
боАна стрелба отлични оце11ю1 са
получили рот11те на маАор Тер·
чев II старши пеnте11ант Лазаров

и взводъ, на млаn.ш11 пеfi-те11а1п
Копанков- Ротата на маАор Терчев е
първенец • поделе1111ето. Секретар
на комсо1,1011ското дружество в
тази рота е Jlелеrатът на Х I KOii·
rp?c на Комсомола ефрейтор Сто-
ян Иванов Петков.

Обвея1ш от полъха на тоз11 хай·
душки град, оошнtте израстват
смеп11 н 111шш1апшю1, предани 11

самоотверженн. заслуж1и111 обнчта
11 nр11з11а?ше-то на rраждв1111 и
sое11нослужеu111.

Някопкu

ИЗВАдКИ ОТ ПОЧЕТНИТЕ
книги

на частите ш, разказnат за доблс·
стннте дела на во1шитf' 01 тоз11
rар1111зо11·

Гражда11111• Иванов 11 Хамбър·
л11ея и р?л1111? Овчаров ремон111·
рат шах, ,1 кpart пuнеле1шL•то и се
задуШаоа r 01 tЧpooN1 1·аз. I-la При·
эива 11а един 01 рабопшшпе се
отзовава, •фреАтщ, Иnа11 Дu6рев
Тотев 11 crap11111 с?ржан, Никола
1 ре11даф11,1ов Стunков Първ11ят от
тях слиза , nрот11ьо1 аз в шахтата,
но и тort сР задушава. С рнск на
жt•вота cit гтарш11 сf'ржант Сто1i·
ков се cnyrкa в шах 1 ата н 11зваж·
да ед1ш no еди11 norтpan1:1.111 re.

За проявена <??-1можертве1юст
През11д11умъ1 на н?рош?ото съ-
бри1ше е 11а1·радил с1 ар11ш сер·
жант Cт\Jii•uв с uрде11а „Червено
з11вмс· н ефреiпnр Тотеu с .I-la·
родr11 dрз,•н но труда· - злаn,11.

Февруар11. На rикт11•1еско уче1111е
пuделе1111етu форсира nо11нв преr·
рааа. Разуз11аоаrел11а1·а машина на
младши сержант Ит,?о В.r1нза оъR
водата. Водачът включва rреб1шя
вин1 и тя з?непоа мът1111те тала·
ЗИ, конто ОЛ3Чd"I едрн ледени КЪ·
rопе. Но •вве.n.11ъж маши11ата за-
поцв? да буксува no ка.,ното nъ·
110 Дв11rателнrе са безсилни .па я
измъкна r от опасната клопка на
реката. Мъ.,ча.i111во се срешат no·
r.r1еднте на командира и водача.
Единстве,юто средсrво, костn мо-
же да се нзnuпзvва, е лебедкан,
1а самои3вл11чане. Температурата
е селе? rpa1vca по11 11у11ата. Ко>1·
сомолският секретар мпадU111 сер·
жа11т Илиев се съб.l'шча н er х.вър
ля във водата. Едрото му тяло
настръхва от пар.1нвня вятър 11

стуnената nuдa. Нап11пва въжето.
нзrегля го ни от?реш1111я бряг и
ro завързоа за едно дъроо. Ма11ш·
ната cf' самnнзuп1111а,

Н11иоn не о?ннша. 11е It със cлr.t1
вашата ?нншша ще се cnv1111 съ·
wото. Н от111по С\tел11ят кО\lсо,ю.,
с1<11 секре,а1) се "<uър.11я и лt>nr11a
та non.a.

По радноста1щ111f.Те ле1ят кошш
ди. Бой11ата задача е нзпъл11е11а

Ред1тк Стойков е в отпуск.
Остава г ?•У owe шес1 дни. По то-
ва време в Б1111зк11я Изток се раз-
виват драмат11ч11н събнт11я. Изра-
елск11те arpecop11 са започнали воА
на с арабгюпе народн. Тревога-
та се усеша по 11впреr11атнте ра·
?:::;?,,•:еа1?:?.?? ?3;;fi:g?и;ew??
фьор на авто?1об11п. По тр11 път11

на ден пита раздавача .а.алн е
пристигнала телеграма за него.
Но телеrраиа няма. Ton се сбо·
гува с б1111зк111 е си и тръ,·ва към
nоделеи11ето. Ta?t кома11щtрitТе ro
пнтат:- Изв11ка.,а ms те?- Съвсем иеl- Но ти имаш още пет дни.

да 11\1 обяс1111 1111? Не. Те са·"" раз611рат. Извнкал го е дълrъ1
му. вofiIOIШKIНIТ дълr.

Ма,1к11ят Тuшко. с11н на старши-
на Кънчев, е 11з.1язъл привечер
на терасата. Вратата зад 11ero
изщраква II тоi\ разбира, че тя се
е заклКJчила. в къщи е сам, ро-
дитеn111е )IY са излезли в града.
детето се страчвв от настъпва-
щата тъмнина. То поглежда към
седмия етаж. Бапконът му се 1:шж
да съвсем finн,;1кo и решава да сР
снусне, но увисва безпомощнu. До
сnаснтел11ат:J зtмя 11ма цел,1 два·
десе, иеrра...

1-!яколкu жени го забелязва, 11
треоож110 и· ,нскват. Редннк Ми·
ханл Павлов Кръстев, коАто е 11а-
бл11зо, забелязва детето. Т11чеш-
ком cт1tra ll.O седмия етаж и от·
вари вра rата към балкона. Как
да поеме Тошко? Боецът се качnа.
11а парап?1 ct. Едно нео1111матетю
дu11жею1е 11т1 мръАоане на де1ето
може да коствува живота му I lo
той не се колебае. Поема го 0вн11-
мателно, lo се ()fпуска' в ръuетt
му н загубnа съз,1а1111е

БезкраА11а е благодарността на
неговите роднте1111. На всеки праз·ник редник Кръс'Теа е скъп rост
на семейството.

ПИОНЕРСКИ ПОЛК .ХАдЖИ
дИМИТЪР"

дружбата ••ежду воs1н11те .nнонерsпе от уч111111ше .Иван Ct·
ш1ми11ски„ има стари трад1щ11н.
О1даона те t?н rocryoaт озанм1t0
на празш1ш1 н тържества. Отдав·
на всек11 о1ряд си 11ма своn бат·

1
ко-аоnнш:, кой 10 ""' разказва з;1славюпе .а.?.ш на та11кнстнте Cr·
ra е сфоµщ1ра11 п11011ерск11ят ·полк
.Хадж11 Днщn·ьр". Наn-ы11ад11те
rраждщsи _на републ11ката 11зуча-аа1 yr rрощ: rвото 11а автомата,
rрс1.11атат;J и танка. уча r се =..з
1е,1с. н1v;,а1 с противогаза. Презваюнш111пе Г(' у11аствуеат във вn?
н11э11рл1111 цrри, с1рr„1ят. Създ.адР11ае строii1м орr·ан1t:'\<:Н111я, в коя 1uучас r ву1,а · f\r'tt•1к11 111юl1ер11. Рыщ·
вод11тели 11а за11я111ята са оф,1·
uep11 н воr.1•111111. Дружб?на с воl1·
н11те рnзnалва в nнон<:рсюt 1е r ьр·
ua nmtм ьtta 11а ро.t1.С1,1юб11ето.

Xopd,.,. от ГОJ11 град ? na?1r111н·
ка Ila ле1 t.11:tapн11n Хаджи Д11ш1·
1'Ър са така сu11kна.1и с воi1ш1·
цнте, че не Ml)r·a1 да сн го ripeд·ставя, без тя.. Те са неразле1111ачаст от него. М11нвват в стройниколони през мошада и пеят?.Жив е тоА, ж11в е •..• От ка11ен·
ння пиедестал ?и пр11ветствува
безс•1ърт11нят воевода.

МаАор ХРИСТО МАРИНЧЕВ
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РИЛА ТТМНИНА
Обраслите с гъсти борови гори

склонове на Puna планина са б11-
лн удобни скриваянщв на хайду-
ти и харамии, които са бранили
селянвте от нроиэвоаите 11а тур-
ските беRове. собственнпи на м110-
гобройни яапаии крап реките Ис-
кър. Мор11ца, Струма II техните
притоци,

По селата ,айдутнте са намира-
лн добр11 приятели и помагачи.
Селяннте около Рила. които най-
много страдали от турската анга-
рия, най-често са търсили аакри-
ла от хайдутите. Затова селски-
те певци така поетично са въз-
пели техните подвизи. Върхове,
поляни и к-паденч?а са б11л11 на-
речени на техните имена, а други
са получили скромното, 110 гордо
название „хаГlлушкн... ..харамнй-
ски".

В самоковскнтв села се знае,
че, старо хайдушко сборище е има
ло на превала между Шншковица
и Аоснфнца, в ЧIIIITO подножия
извират реките Марннковнца 11

Бел11· Искър, Вместо през Коб11п11-
но бранище, който път е б11п из-
вестен на турците, хайдутите са
эаобикааяпи по Бели Искър -
Лемнр капия зв Р11лск11 манастир,
и през Канарата за Горна Джу-
мая, за Разп<>r нпн за Якоруда.
Знаели са хаiiдутнте, добре са
знаели къде е пъпът на Р11па.

На вододелното било между се-
демте приказни рилски езера
(Еднrьоп), конто прашат водите,

си п0 Струма към тихото Бяло мо
ре и двете езера на Чанакrьол, от
конто струи водите с11 Черни Ис-
кър, за да гони Дунава II Черно
море, извисява строRна снага елин
от най-красивите рилски върхове- Харамии, в. Величествен 11

горд, неговиял остър конус се
orпежд'! в бистрите води 11а че-
гири от седемте езера II едновре-
иенно в Чанакгьол.

Над хижа Ястребец, която се
намира в горния край на Марку-
джика, извира кристално бисгрият
Харамийски кладенец. За него се
анае, че в ранната харамийска епо
ха таи са денували войводи и
харамии.

Още ед1111 хараинйски кладенец
се намира в Югозападна Рила,
no пътя от хижа Македо1111я за
Предела между връх Скачковец 11

връх Квпатник. Изворът е сгушен
между заоблени еивн грамади,
конто отдалеч изглеждат на пре-
живящн краен и волове. Око-
ло Харвмийснн кладенец на пас-
бищното било са почивали често
македонските четници. когато тур
ските потери напразно са r11 тър-
сили из дебрите 11а отсрещния П11
рян.

През четиридесетте rод111111 11а
миналия век из Р11па е хайдуту-
вал известният родопски хайдутин

"Ан°rеЯ' iioнвo'J(a: ton· 11"'1Jе'rн11ц11те
••У се навъртали около Р11лск11я
манастир и се движели по гор-
ното течение на И11нй11а река, Код
жакарнца и Раловица. Затова
анчннят връх между Ай гипик
(Мечи връх) и Калин гроб е на-

речен още по онова време Ангелов
връх.

Живеь още о народната памет
около Р11ла планина II Христо Про
данов, прочул се с народного име
Чакър войвода. Роден около 1815
гол. в Самоков, като юноша той
станал ковач о Рш1ския манастир.
Вече възмъжал, той се завърнал
в Самоков II станал помощник на
майстор M11ro Шатараята, 11звес-
тен тюфекчия - правнл пушкн,
саби, Чакър научил II този за-
наят II се научил добре да стрс-
ля. Ед1111 ден през 1847 rод. баща
му паднал.убит от един развилнял
се турчин всред Самоков. Голяма
бнпа скръбта на Христо и той
решил да отмъсти. С няколко свои
другари напуснал града и се от-
теглил към Карагьол, който имал
островче в средата. От него Хрис-
то. който стаиал вече Чакър вой·
вода. направил своя твърдина.
Турците не смеели •да го напад-
нат, защото имало поверие, че в
Карагьол живее воден бик.

Четата 11а Чахър войвода не
била голяма. Състояла се от око·
по I 0-12 душ 11, но действувала
смело. бързо II умно. Някслкого
оп11т11 на туршпе да я унншожат
свършили с пъпен неуспех. При
с. Пусти Пасарел през 1851 год,
Чакър войвода успял дори да раз·
громи uяла рота турска войска,
изпратена срещу него чак от Со-
фия Чакър обаче скроил хитър
план. ТоА устроил засада около
селого 11 когато ротата се пръс-
нала no къщите да нощува, него·
вите хора no даден сигнал подnа„
лиаи няколко куn„и сено. Разда?1и
се викове: ,,Бягаите. Изгорехме .
Тнчащиге съ11л11в11 низами се лута-
ли из дворовете II сокаците, но
четниците ги унищожили до крак.
На другия ден войводата със вна-
ме начело влязъл като победител
о Самоков.

Чакър войвода воювал главно
срещу самоковските бейове, coil·
ствениаи на иаванв. които кара·
пи даром да им събират рудата и
даром да им печат дървени въ-
глища. Няколкото мазби от Ца-
риград да се спре ангарията не
дапн резултат. Бейовете не обръ-
щали внимание нито на молби,
нито на нареждания. Намесил се
Чакъра. Неговите четници разру-
шавали валите. чиято вода двнже-
ла тежките иадансни чукове. До
като да се поправят вадите, желя
зото нзстиваао, а загряването му
наново струвало скъпо. Този пос-
тоянен саботаж карал турците' да
беснеят Някопкото опита да пре-
махнат омраэните хайдути и тех-
ния войвода завършвали с про-
вал.

Най-после през 1855 год. Чакър
войвода бн., убит от един негов
четннк, подбуден от жена си, коя-
10 б1та бпнзка на турците. Ко-
гато видял депото си, убиецът се
ужасил. ТоА разбрал 11грата на
жена си, у611л неверницата н сам
турил край на живота си. Скоро и
четата била разгромена. Едни or

(Продм:жава на 7-а стр).

а Пlf)f(еНИЯТЗ 38 свободен И С8·
мостоятелен ж11вот не са преста-
ва;u1 през цялото· петвеко11110 роб-
ство. Честите австро-турски 10Att11
са деiiствуаап11 11асърч11телно на
меr.т1111те свободопюбtrвн бъпrар11.
Въстанията в запад1111т? бъ11rар-
ею1 земн са се ре.:?увапн едно след
друго. Макар и потушавани с аз11-
атска бруталност, борческият дух
у населението не сn1хвап. Хаnду-
ти и харамии люто отмъщавали
за всичк11 произволи 11 насилия на
поробнте1111те.

От даете странн 11а западна Ста
ра планина в Купско II Заичарско
е деi!ствуоал uойводата 'Папазо-
г.,у. В началото на 18 век той се
подвизавал. в Сливенско. По запо
вед на султана срещу неговата •rе-
та била изпратена голяма потеря,
но Папазогпу 11збяrап във Влашко·
От там той се прехвърлил през Ду
нава във-Видшtско. Bcpe.:t турци-
те в Кулс?о 11астъпнпа пан11ка. По
тери от Белоградчик, от В11д11н, от
Заitчар бнпи изпратени срещу хай
дутсквта дружнна иа Папазоrлу.
Част от нея б11па избита, друга -
запове11а, но с останалите с11 дру-
гари войводата дмго време .:?ър-
жап в респект агите във В11д1111с-
ко.

Сто. години по-късно в началото
на 19 •ек се понесла славата на
Хайдут Велко. Той шар11п от две-
те страни на Балкана по Връшка
чука между _Купа 11 Зайчар. С;?ед
това се присъе;щнип към сръбс-
кия воnвода Вулнчевич, а по-къс•
110 взел живо участие в сръбското
освобод11те11110 .:1внже1111е при ос-
вобождаването на Белградската
крепост. ХаАдут Велко имаn на-
мерен11е с помощта на сърбите да
вд11гне бмrарнте в Моравско и .:ta
ос11ове !tanкo независимо бмrар-
ско кнЯЖ!'СТВО, подобно на сръб
ското в Белград, но очакванията
му не се сб-ьдиапи. През 1813 rод
Хайдут Велко заr11нап np11 Неrо-
тн11 на Дунава.

Един от видните дейци на Ви-
.:111нското въстание през средата 11а
м1111ап11я век е Иван Кулнн. Избя-
гал спе.1 въстанието в съседния
Зайчар. по време 11а Кримската
война. той организирал няколко
малки чети, конrо нзпратип по за·
падна Стара nпаннна, за да дър·
ж11 в респект турските с11пн. В ор-
ганизираната от Раковскн първа
българска легия в Белград Иван
Кvпнн с:ъшо взел участие, заедно
с другите бмrарски хай.:1ут11 и аоit-
водн. Иван Куп1111 развил rолnма
дей1юст през 1867 r., кМато съG·
pan 'около 160 хайдути, орrаннзн-
ра.тr r11 в rоляма чета н ги поверил
на войводата Аере„ия Бмrаров,
чрез който раздал на насепен11ето
в f1аш11те западни краища голямо
коп11честоо пушки, купен11 с пари,
uзет11 назаем. Голямата чета ми-
нала границата към Кулско, но
предвар11'rел110 издадена, турският
аскер я пресрещнал. В сражение·
то чет11иц11те .:?апи много жертви,
и останалите били принудени .:ta
се въонат на сръбска територия.

Още през 16 век а македо11ск11·
те краища се надигнало силно xaii
дутско дв11жение. Намерена е ед-
на султа11ска запове.:t от преди
400 rоди1111, дат11рана праз 1565 r.,
в която се нарежда до каднята в
Прилеп да бъде заловен Днм11n,р

, Т;,пе от с. Стежа, поп Днм11n,р от" '' •·
с. Градешница, Матьо Никола от

· ·-"1!:"П\!IЬ\Н!'а? кОЯУо· станапи хаЯдутн.
В заповедта re нареж.:tа е.:?нн от
хаilдуrнте да бъдат съдени tla мя-
сто, а останап11те да се изпратят
в Uарнград. Не е известно обаче.
дали са били зцовенн.

БОЙПЛТЛ ТАКТИКА
ПА ПАРОДИИТЕ ЧЕТИ

Макар и да обхваща едни срав
ннтелно кратък период от нацно-
напноосвободнтелната б?рба на
нашия народ през шестдесетте го-
;щнн на миналия век. четю1чес·
кото движение има rопяио пот1-
тнчеtко и военно значение. Чрез
яеrо бе поставено началото на
органнзнрвната, ръководена от
еднн център нацнонапноосnободи-
тепна борба с ясно определени no
11нтнчес?и цели.

Организатор, вдъхновител и
ИАеолоr на •?етническото движе·
ние ствнап бележнтият български
революционер Георги Раковскн.
ТоА пръв осъэнап необходимост-
та от обединяване на разпокъса-
ните революционни сипи на бъл-
гарския народ в един общ поток
и се saen с практнчес·1ото осъ-' шестаяване на тази идея.

Раковскн стиrнап до убеждение
то, че българският народ трябва
със собственн сяпн да извоюва
свободата си. Вдигането на наро-
да той предвиждал да стане с
помощта на чети, подготвени и
въоръжени в С1,\:едннте страни и
ръководени от един ценnр, които
в блаrопрмятек политически 1,10-
мент трябвало да нахлуят в Бм-
rарня.

Раковс11и пръа разкрил големи-
те ревопюцнонни сипи, конто се
криели в хайдушкото движеи11е
и го t1зползувап при полагането
на основите на четническото дви-
жение. Хайдутите се nревърнапн
а здраво ядро на четите, а хай-
душките предводители Христо
Македонски, Панайот Хнтов, Фи
пнп ТРТЮ, Хаджи Димитър, Сте-
фан Караджа и др. станали техни
достойни предводители. Първо11а-
ча1111ата организация 11 начин
на АеАствНе 11а четите почивала
на МНОГОВС'<08НИЯ опит на xail·
душкото п.внже11ие.

С цел да даде тласък в раз·
внтието на чеrnнческото дnиже1111е
Н да ro ИЗдИГltе 118 ПО·ОНСОК етап
Раковскн разработил "Прнвреме·
нен закон за народните ropcкs1
чети за 1867 пето", в с(ойто опре
дел11п uепта, задачи-те, организа·
ц1101111ата структура и д11сшшпн-
нар11ата практика на бълrарсю1те
чети.

Ра1<.0nсю1 11с1белн1ал 11 някои о-т
осноnю1те при11111,nи 11а чет11ичес·
ката 1ан11ка, а именно: бързю1а.
внезапност н решителност о .nertcт
11ията, M3KCHM8JIIIO i1ЭПОЛЗУ8'3Не
изгодните условия на nпа11н11ска·
та и rорнста иест11ос,- за скрито
nреn.в11жва11е н ycтpoiloa11e на за·
сади 11а nротив1111ка. вземане 11а

сигурни мерии за бойно oc11ryp11·
ва11е и др.

Силата на четите зависела от
задачите, които нм бнпн поставя-
ни за IЦ!!'ЬЛНенне и от ВЪЗМОЖНО·
ст11те за тяхното комппе,туване
и въоръжаване II варпрала от де
сетшrа до няколко десетки душ11.
По-мноrочнслен11 бнпн четите на
Хаджи Д1ш11n,р и Стефан l(ар•-
джа през 1868 rод11на, на Аеремня
Бъпrаров през 1867 rод11на. Мал-
кият състав на чет11те осигуря-
вал тяхната в11сока маневреност
н облекчавал скрнтността в дейст
в11ята им и прехраната им.

В четите постъпвапн предимно
представители на най-жесто110 екс
nпоатнраt111те и угнетени слоеве
от бъпгарск11я народ, а имен110
бедни селяни, занаятчии, ,дребни
търговци, интелигенти и др. Пре-
ди приемането им се извършвал
подбор с оглед на физическите
ни и морални качества.

Командуването на четата било
поверено на войводата. Негов по-
мощннк и заместник при необхо-
димост б1111 знаменосецът. Всяка
чета имала и писар, а в някои
ниапо и помощник на войводата
н сигналист. След вп11зането а си-
ла на за,она за qетнте ка Ракоа-
ски между войводата била уста-
новена предвидената в него йе-
рархия.

В ня?он от четите била възприе
та десетичната орrа,шзацнонна
система. По време на бойни дейст
вня били създавани бойни групи
със съотвеnш команд11рн, които
изпълнявали различни задач1t и
се подкрепяли вза11мно.

Четниците б11пн въоръжени с
оrнестреп110 и хладно оръжие от
най-различни с11стемн. Преоблада
валlf креиъкmfНте, евзелннте, нr·
пенкнте пушки и револвери, кои-
то се nмнелн от,ъм дулото. Ка-
то хладно оръжие били нзпопзу-
nа11и ятагани, саби. тесаци и 110·
жове.

Част от чеmиците от четата на
Ф11л1tп Тотю през 1867 година 11

на Хаджи Димиnр и Стефан Ка
раджа през 1868 година носели
униформа, коftто повишавала са-
•10чуоствието им, увеличавал! пре
стнжа им сред мест1юто населе·
ние н респектирала противника.

Като израз на добровоп11ото
11м ,1 съзнателно DК.11ючване в ре·
80.fJIOIНIOIJНaтa борба чет11нщ1те по
лаrат1 клетва в тържествена об·
станоока при строго определе11
ритуал.

Всяка чета разполагала със coot:
з11аме, :соето с11моол11з11рало стре·
\lеЖа към свобода 11 11ац1ю11аn1ш
11езав11сш,юст и 11естта 1t достоrш
ството на боршпе за 1ях11ото из·
воюване. На много от знамената
бил нэобраэе11 ?р.tд1щ110111шят бъл
гарски лъв н деви1ът -Свобода

или смърт".
Знач11теп11а част от четниците

61inн преи1111апн солидна боi'tна
подготовка в двете бмгарскн ле-
гии, а други се били закалили в
суровата школи на ха?дутството.
Незав11снщ, от това преди преми-
наването на четите в България би
лн провеждани разнообразни во-
енни упражнения. Hart-ronяиo 01111
ма1111е било обръщано на стрелка
вата под.rотоока.

Четниците трябвало да действу-
аат в много теж:<н услов11я на го-
леми битов11 несгоди и трудности
11 борба срещу прот11в11нк. кой-
то разполагал с голямо ч11слеио
я техническо превъзходство. Зара
дн това войводите държали мно-
го на спазването на· уста11овен11я
ред н дисциплина. Предвиждапн
се сурови наказания за предател
creo 11 измяна, самоволно напу·
щане на четата, нсподчю1е11не на
командния С"ЬСТав, неспазване на
военната тайна, както и за на·
рушаване иа висо<нте етични
nркнцкпн, носнтел11 на конто за-
дължително трябвало да бъдат
народните борци.

В бойната тактика на бъ.пrар-
скнте народни чети могат да се
набележат два периода: до 1867
rодина и след нея. През първия
период на четническото движение
четите нзпъл11явалн ограничени
по мащаб и значение задачи, пре
д11мно от разузнавателен и нака-
зателен характер, и бойната им
та<тика почивала на създадените
от хаАдушкото движение прави-
ла и способи на деftствие, станали
вече траднцнон1111.

През атор11я период чеrите по-
лучавали иноrо по-отговорни за-
дачи, ко11то били свързани вече
с определени попнтически цели
да вдигнат народа на въстание
или поне да го подготвят за този
решителен въоръжен акт. През
този период съществувал стре-
меж за подчиняването 11а една
цел на няколко чети. конто тряб-
вало да провепат съгласувани
действия.

Акциите на ч?тнте поч11вали на
предварително изработен план, в
·<оАто б1tп набелязан техният иар
шрут и нач11н на деnствие. Всн•1-
к11 ЧС1'И се стремили възможно ПО·
бързо и скрито да дост11гнат ппа
ннната, кълеrо същестnупа:111 11аii-
изгод11и успоnня за тях. В npecc·
чената и гориста nлч1ш11ска мест-
ност дсйстuнята 11а прот11в1111ка б11·
Л11 снтtо ограничени: тoli бил в съ·
?тоянне да използува само пеши по
тер11. които не моrлн да рвзч11тат
11а nоддръжка1'8 на местното насе·
лсю1е 1t били в по-голяма стелен

Пак no това вре,tе във Во.:?енс·
ко II Мьгпенско по Дурпа, Паяк н
Кожух ·планина ?е подв11завал ле·
·rендарннят хаАдути11 Левент Кор
чо от Струм11wко. За него се но
сят от уста на уста много 11арод-
fШ песни.

От македонския краЯ бнп и nро-
чут11пт Капифер войвода, който
вър.,увап по централна СУвра ппа
шtна н се смята эа основа1'ел на
rp. Калофер.

През 1610 rод. голяма хаАдут-
ска дружнна 11ana.:111ana в гр. Ре-
сен бейсю1те къщ11. Друга дружи-
на слязла от Бнrла пла1111на в rp.
Охр11д 11 наказзJtа много турск11
ЭОЛ)'МДЖIIII. Ч(!СЛОТО на хайдушк11
те дружини се увел11ч11ло. Около
Пр11пс?. Бнтоля, Лерин II Костур
турското насепе1111е бнпо дълбоко
смутено от 11абез1пе ""· Ч11фп11-
ц1tте IIM ед1111 no едИ(I б11Лlt 11ЭГ3·

ряни, за да се о,-мъсти за робс·
ката анrар11я на раята. Впас'ТТа 611-

rовор11. че из Соф11Аската кааза
брод11л някои си Стойко, нарече11
•,аuдархан. Той заедно с 20-3n
хайдут11, с баi!рак начело, напа-
дал къщите на мюсюлмаш,те.

През 1636 rод. е.:?на чета хаАду·
т11, начело с войводата Петре Ду·
ндар нападнала къщата на бога··
т11я бнтолски търговец хадж11 Ха·
сан, отвлекли го и го nyc11an11, слеп
като близките му n11ат11пн 44,000
акчета откуп, тъй като оластrа 1111·

що не могла да наnрав11, за да го
освободи.

Чета, съставена от около трнде·
сет хаn.1утн, на(1ело с воfiводата
Лошан от с. Marapeno, нэвършипа
няколко смепн нападения лреэ
1644 rод. Две ГО.:1111111 ПО•К'ЬСIIО в
Бнто.lJя б11л 11апад11ат rолем11ят бе
з11сте11 от хайдут1111а Тане. Прv
нападението бllЛII зад1tr11ат11 MIJOГO
ценни СТ<>КН на турски n,рговци.
Воiiво.1ата Тане. родом от с. Ча11-
рл11, бил заловен, съден II обез·

гв- .

ВЕКОВНА
ЮРБА

па прнну.:?еиа да вземе нзвънред-
н11 меоки. От Цариград б11лн из·
пратени rnецнапни сnужебн11 пи·
ца, снабдени със султански фер ·

мани. :na изловят оснчк11 хаАдут11
в Бнтопя. Прилеп, Джумая пазар.
Острова. Доста работа б11па м.з-
дадена на ка.:?1111 11 войскарн при
борбата им с хайдутите, въпрек11
че румелнйск11ят беrпер бег Кенан
паша а заnове.:?та си п11ше. че бор-
бата против хайдутите б11па в за·
щита на „с11ромашнята". Сирома?
с11 хаидут11те не 1tanaдan11. а бъп-
rар11 богаташи no онова време не
е нмало.

Разграбени II опожарени б11лн
чнфпн11нте на Мехмед ефенди в
с. Топо.,чани, на Мустафв Бен Па
зарлн в с. Чанрл11, Битопско, на Ах
мед бeii u с. Прес11п, също Бнтоп·
ско. .

Ед11н от rолем11те народни вой-
води, чието име е популярно по
BCIIЧKII б'ЬJlrapcюt зем11. е това 113

прочутия Чавдар войво.:?а. Дъл·
ro време се смятало. че Чавдар
е жнаяп през втората поповнна
на 16 век и че е роден в с. Лъка-
в11uа, Щнпrко. Начело на две XII·
.,яд11 хай.:tути тoi't учас-rвувап през
1595 rод. в 11ападен11ето срещу Со
фия. Установено с. че Чавдар •
живял през първата половина наii век. Подвизавал се е главно из
македОI\СКНТС КР.\11Ш8, но cn'iiз1iJ\
11 о Соф11йско. В11тоwа nпан1111а
е 611ла негова закрилница. От е'д11н
документ се вижда, че Чавдар е
611,1 осъден на с>1ърт на 25 апр11.,
I638 rод. В съдебн11я акт n11ше:
„Шпиони хвана.,н разбойника хай
дутни, нарече11 Чав;?ар войвода,
от с. Сопотюща, което спада към
от бога пазената Б1попя:·

За Чавдар войвода се пеят пес·
ни, които нароз.ът никога не е за·
бравнп. За него II Хр11сто Ботев
е писал прочутата си недовърше·
на поема „КоА не з1\ае Чавдар
воRвода.. :

. . за клети сюрмасн
кр11по бе Чавдар вortвo.:ial
За туй му пее песента ·

на Странджа баир гората,
на Ирн11-П11р11н ,тревата.
Меден и11 кавал пр11r.,ашя
от Царнrрада до Сръбско
и с ясен м11 rлас жътварка
от Бепо море до Дунава -
по румел11i\сю1 полета ...
Славата на Чавдар войвода се

11ос11 бл11зо четнр11 века. С ,?мете
му crt служ11лi1 11 по·късt111 войводи.
Така 11апр. в началото на 18 век
през 1721 год. а е.:111н съдебен акт
на Софнйсю1я шер11ятскн съд с?

главен, ttO хайдутите не се свър·
шили.• През същата 1646 rод. бил
заловен като хайдутин и свеще-
никът на с. Лоза1111, Бнтолско. Из-
вестнн rв още войводите Петре
.'\ун.:?ар. Михо Тръпка от с. Лес-
-кооеu, Леринско, който нападал
турските ч11флнц11. През 1661 rод.

·в Бнтолско се nодвнзаоаnа чета-
та на войводата Н11к11е от с. Бу-
ково. В Костурско върлувал, Дн-
мо Konen от с. Поз.:111вище с дру-
жина от 28 .:?уши, Продан Атана-
сов от с. Корбунtща, Кнчевско, а
в Лер11нско се подвизавал войво·
дата йоваJJ Каракаw от с. Невес-
ка.

Второ нападение над бнтопскня
без11сте11 6ило 11звърше110 г.рез 60-
те rод11ни на 17 век. Турrкнят nъ·
тешественнк Евлня Чеnеби е бил
негов свщстеп и го описва по след
ния начин:

..... докато бяхме в този град
Бнтопя, един хайдутин на име Ба
бу, начело на петстотин хайдути
11еверннц11 дойдоха с факли и без
страх от планините 11 след като
разб11ха врат11те на безистена, за·
дигнаха от 11аi!-хубав11те платове
на стойност 70.000 гроша, след ко
ето, изявявайки р·адостта с11 с пу-
шкания If весе.1Jби, заминаха за по.
пето. В целия rpa.:i не се намери
н11то едни .ta им възрази. Какво
зрелitще 'ti какво 'iiaлoдyjiшel"

По.q, QP,?дJ)Q\', ??\\о .??пр_е?ледваи
и че n,pc11 закрила от воиводата
Бабу, Евлня Чепеби реш11п .:ta по-
сети войводата в планината.

„Движейк11 се пеша из тъrтата
гора, разказва турскнят пътеше-
стве1111к. - >1ннах no кpaii 500-600
иеверmщи от дясно н от ляво, въо
ръжени с къси копня, с по два·трн
пищова на пояс 11 остра крива са-
бя. На двете стрвнн се пр11rото-
впяваха кебапи, може би от 300
глаои овuе и свине. Стотина wнва
чн крояха II шиеха дрехи от пла-
тове ,взети от Б11топя и от панаи-
ра Маскур". При разговор Бабу
казал на Евп11я Челеб11, че вилае-
тските rолемuн nр11тесняват раята.
Като станало дума за б11топскня
кад11я. който нат()вар11п раята с
непоснпнн да11ъц11, Бабу казал:
..... Ito ако рече бог, трябва да
уб11ем този ка.:tня за поука на вr11
чкн".

Както се внж.:tа от разказа на
Евпня Челебн. хайдутскнте дру-
жини представпявап11 стегната ор-
rаннзац11я. Преди 11звършване на
голяма акu11я. тР. се rруп11рап11 под
ръководс-.вото на общ войвода.

В края на 17 11 началото на 18

век. в эапа.:11111те кра11ща е деnс'r-
вувап nрочут11ят Страх1111 войвода.
Според едно преданне тоi\ бнп ро·
ден в с. Ветрен, Пазарджишко.
Подв11завал се нз Родоп11те, Пн-
р11н II западна Стара nпа11н11а. До-
р11 успял .:ta превземе Нишката
крепост. Имал 11амере11не същото
.:ta направи и с Кюстенднп. но не
успял. Негов знаменосец биn про-
чут11ят Атмаджа (Ястреб). Стра-
хил воАвода и неговите момчета
се б11пн срещу турците 11 no време
на Австро-турската вой11а ( I690)
11 при Руско-турската - в 1711
година.

За Страх11л воnвода се пеят мно
ro песни. Народът ro рисува ка·
то непрнм11р11м хайдут1111. С11пата
му била неизмерима. Когато се раз
rневел, само смърnа 11а неверни·
ка можела да го успокои.

Пред11 триста II петдесет ro;iнюt
в 1615 rод. в Соф11йско се е под·
визавап войводата Вълку Кьосе·
rny. По Витоша II Mana nпан11на
е хаfiдутувал Бързак войвода, кой
то е създавал ?ноrо гр11жи на со·
фнllсюtя наша. По същото време
в Софийско са бнпн заловени хай
дутите Недельо от с. Горна баня,
Бебчо, Янчо и Михо от с. Бухово,
Петре от с. Чепннцн и С11мо от r.
l(елкащж11 (?), конто били осъде-
ни на смърт и посечени. Пак по
същото време из В11тоша, Лозенс-
ката планина, .Плана и Вер11па е
.:tействувала четата 11а Мармарош.

Още от началото на 17 век хай-
душкото дв11же1111е се разрасна-
ло особено много. Войводите про-
мt1шли тактиката си. Те не завар·
двапи вече само кп11сурите, за да
чакат да мине някоя. и .:tpyra тур-
ска копа. В Македо11ск11те краища,
в Кюстенднпско и Софнйско хай-
дутите не се криели вече само no
nnанините. Те слизали в полето.
нападали турските чифлици, от-
вличали за откуп бейовете II си-
новете им, наказвали злодеите.
Борбата с хайдутите създавала
много грижи на османлиите. За
да осигурят пътищата, те нзrраж
дали особени гран11чн11 поселища,
заградени с колове II ровове, а в
средата 11з.:111галн купи. конто им
служ11п11 11 за наблюдение. и за
отбрана. Така през първата попо-
в11на на 18 век в Серско се е под-
визавал Иван войвода, който б11п
роден из селата на Овче none. По
същото време хайдутствувап 11якой
с11 Прою.

В началото на 19 век нз Маке-
донския край се ? nо.:tвнэавапа ед
на ю11ач11,а бЪJ1гарка Сирма воЯ·
вода. За нея пише Д11миnр Мила-
динов в своя сборник „Бмrарскн
народни пеrии". че се е роднла в
Дебърското село Тресанче. Като
войвода с дружината си тя обхо-
дила планините Баб11н трап, Сто-
rово, Бapliypa, Карчнн. Починала
в Прилеп на 85-rод11шна възраст
през 1861 год. За нея се пеят мно-
го песни. Подв11знте 1i се nр11.:1а-
аат на разни жени - войводи, 110

геройствата са на Сирма.
Старият Ангел· войоо.:tа, който

хайдутствувал nопов11н век преди
хасковсюtя Ангел. се е родил n
с. Трипчеоо, в северните склонове
на Сакар планина. Бил е наисти-
на народен хайдутин, коi\то раз-
.:?авап на снромаснте оrрабе11нте
от турц11те пари, rтроил мостове
и черкви. Когато научнn. че чуж•
доземнн разбоfiнкци терорнз11ра1
1;1аселеннето в Охридско 11 Дебър-
ско, вднr.ца.n се с четата с11 1t оти·
шм в ония краища и няколко го·
дини се бил с ариаутсюtте разбой-
ници, докато ги нзтреби11.

През 40-те години на 19 век в
Западна Бмrарня 'се подвнзавап
Мнтре от с. Бистрнца, Кюстендил
ско, Трайче от с. Барбарево, Мар-
ко и Копю от с. Секулtща, Кра-
товско.

Пиянечко и Мапашенската nna·
нина са отrпе.:tапи особено много
хайдут11, конто са О<'Тав11л11 име
в 11стор11ята 11а бъпrарскиn наро.?
Наn-11звесте11 от тях е Дя.:tо Ипю
Марков, роден през 1805 rод в
с. Бер?во.

В хайдушката чета на Дядо Илю
е.:111н от видните хаГtдут11 е бил Це-
ко, от с. Радине, Щнпско, за.повеи
от турu11те, тоi! бил отведен в
Н11ш, дето ro осъдип11 на смърт.
Пред бесилото тoii успял да осво-
боди пясната с11 ръка. хвърлил се
срещу пазач11те II убил чет11рма
от тпх. докато го ударили с 11ож
в гърба. Така заr11нап ед11н от .:tя-
до11люв11те r?рон. Toii nеАствуваn
с малка дружина из Струмишко,
Радов11шко II Кочанско, след кое

то се пр11съедн11ил към дядонлю-
вата дружина.

Байрактар на Дядо Иnto бил
Стоние1t воАвода, коl\то по едно
време се отцеп11п от дружината,
но скоро пак се върнап при нея.
Видни четниц11 в rоля>?ата шпа-
шеиска хаnдутска чета 611пн още
Петко Гърпе11чаt111на н Корчо Са·
рапнята.

Мапашенско, Пиянечко, Осоrов-
сю1я краR е роднп и е.:?на жена
rеро11ня - Румяна воnво;?а. Из·
рас11апа на Деве баир, дето баща If,
Ii бнп пазач на купата в първата
половина на миналня век. Румя·
на била смела н сипна като мом·
че. Оженена, тя не могла да тър
Пlt турск11те безчинства и избяга-
ла в rората. Дядо Ипю отказал
да, я пр11еме в четата Cit, но тя
сама образувала дружина в кQЯ·
то вп11зал11 Стоян от Кръкпя. М11п
ко от Габер, ТраЯчо от Барбаре·
во. Митре от Турско село. Спас
и Нешо от Градец и Стоипко от
Търново. Напразни б11п11 уr11п11я-
та на по-rерите .:ta я заловят. !,(ра-
ят Ii обаче б11п нещастен. Една
нощ четниците Спас и М11пко уб11 ·

ли Румяна войвода и Стоян, по-
неже разбрап11, че между двамата
имало любов1ш отноwrшtя, което
хаnдушк11те правила забра11явапн.
Воnводството 11а четата поел Спас,
но скоро дружината му била раз-
бита от турц11те.

Между 1840 и 1860 rод. се но-
сила славата и на друг Ипю, на-
речен Ипю Шопа, ро.:?ен в с. Винн-
ца, Кочанско. За да поеме опас-
1111я хаnдушки път, б11па пр11чина
турци, конто направили ОIIНТ да
отвлекат жена му. При схватка·
та паднало убнто детето му, кое-
то Ипю Шопа не можап никога
да ,забрави. Неговата чета се под
внзавапа краR Вардара.

Из Маке.:?онския край шетапн
и друrн български хайдути. По-
нзвестн11 от тях са Георги Стоя-
нов от с. Шншкьой, Хаджи Ннко·
па от Тнквешията и др. , конто 11з-
треб11ли десетки турски злостор•
ницн.

Сведения за няколко хайдушки
чети, ко11то брод11пн из македо11r-
юtя край, 1111 дава в. "Дунавска
зора" от 29 юни 1869 rод. Така на
пример една чета от .:tесетина ду-
ши с воАвода Георr11 Николов от
с. Ново село, светогорско, е брОJ\И-
па 11з Скопска черна гора. Друrа
чета err 20 бълтарскн юнац11 на
20 май 1869 rод. влиза в сраже-
ние с обградилата я потеря, със-
тояща се от 40 запт11н. Четата оба-
че запапиnа турската махала и
без жертви успяла да се нэмъкuе
в планината Боцаr. Четата на воА
водата Нестор се 'nодвнзавапа око
по rp. Воден, а четата на вой-
водата Спнро от Струмица бро-
дила отвъд Шар nпаннна. чак око
по Призрен. При Деве баир вър·
пуваn воАводата Кара Гьорrн, ро-
дом от с. Ново село, Щипrко. Че-
та с войводата Хадж?r Никола за-
1ГТИсвала Кресненското ;?ефнпе
края р. Струма. Войводата Коне•
тант11н от Щип е бро;tl!Л около
с. Царево село, а четата на воfi-
водата Ангел Гtорджинов ar Се-
рее е шетала из Пнрина и nope•
чието на р. Струма.

Дописка от град Велес !\ "На·
родност" пише, \!е войводата Сп11-
ро Георгиев от Битоля, едни от
малцината оцелели четници на
Xa.iжи":ztiiKt1lfь yll"C ?д-

.жа,а??щ· QW!P.l\f\\,11r? ,),С1i1,-дето му била устрое d, пм
ро разбрал това, запостил отвън
здраво вратата на кръч>?атh, о
която 11ыало 40 заптиета, подnа·
пил я и забягнал в планината.

Наближило времето на Април•
ското въстание и на Освобо.tщтел-
ната война. В Македонските 1<1>ан

ща също започнали да re готвят
по новому. Куриери от Букурещ·
ю1я таен ком11тет сновап11 и в Ма·
кедония. Васил Диамандиев и Ив.
Шумков дават значителни свед;-
н11я за новата революционна .:?еи-
·ност. Избухват Малашевското, Ра
зложкото, Кресненското II Охр1_1д·
ското въстание.

Войната отм11нава. Сключва се
Берлинският договор. Македонски
нт край отново остава под турско,
за голяма радост на няко11 истор11
чарн. Многовековната борба с Т:"
ран11ята слиза от гърба на хаи-
дут11те 11 харам1111те 11 ляга върху
плещите иа Вътрешната македоно
о;?ринска р.евопюционна орrан11за-
цня, изrраде11а no образе11. съца-
ден от безrмъртн11я Левски.

СТОЯН НЕПКОВ

(Продмжага на 7-а стр.)

l(nгадт3_ c.reA f,!o..,C,.aвcxr•? боА 0709) между Петър Вет1ки II wведсю1я крап Карл XII nnc.,eд1:11,iт бил r.nf.цeи " трJ1611япn да наnус11е Укр•А11а, тоn G11., np1111yAelf
АС8
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ски.
Изкочвом се нагоре no на.мен„

пивото пътен .ticpeд гъетепециге от
nA......-1"5,;;кiiiaк к1tм Кнкнw. В стръм

тнс„ато от двете страни

•длдо?еше един от ония
бъАгари оию са посветилu
всички ивот на България
и нейн а свобода".

каменен юмрук.
Къде отвяха вихрите бездомн11

хайдушкия прославен ямурпук?
Светкавица пи пътя му проряза
или пък Тунджа

спомена изтри?

Аз питам днес пътеките хаАдуwки
и паля пред Стоип войведв свещ.
И чувам същия куршум.

И бяrа
през пушеците някаква чалма.
И вместо в гроб,

войводата жив ляга
в легендата,

която сам-сама
като сокол го вдига в небесата
и рукват песни,

ах, каква съдба! ••
Тракнnка nee,

в песента разлята
Стон., надува бойната тръба.
?емя,

като балада вдъхновена,
КОЯТО BCIIЧKO СВЯТО СЪЖИВИ,
Умра ли,

не отреждай сън за мене,
като Стонп

без rроб ме остави!
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ИЗПЕПЛДВЛЩ tРЕЗУЛТЛТИ
джишки окръг, Книжовник, хь«. окръ, са отхриrи 139 хайд11ш1J fковсви охръг, сборища и са записани 42 спом,.

Добра дейност са проввли и ни и мввнди, В ПА011ди11ски ок·
село Турия, Строзагорски окръг, ръе са открити 72 хайдуШJ(u сбо-
•Р. Своге, Соф. окръг, с. Вене- рища и са записани 185 А6'енди

1

Аин, Варя. окръг, с. Оряхово, Хас спомени. С това ясно се очер·
/ховски окръг, общините: Пет мо· тава иагното оtнище на хайдg·

tu.ли, Сяивенски окръг, Само· , тското двивеени«

(i!f:?:iкo::u:d.?гf?:,:?H:??flгl!А ;TO??Ёi4?l{j;q*t?t?·;fi/XU, пр RB AU в е Ъ д бра Ма• иЯТ eTIJk;? /:/е(,/а а i,!Jl ,, ха п СА ба eJJ ос . с O а-,азг 0;( а та аои са по-особе lте ост • фон войв д с байр r рн я? ри, едничь cAyчariiна ТпНаа-реамн принос са откри· подробно предадАна битм II евтите 850 хайдушки сборища tl ме· ниле,era. Отбелязани с паметни эна- ·

Цll и обогатени с надписи, шя Учудва броят на записани е п,-
Аtеста ще променяг вt1да на род· сни. Разбира се, те се по rap ,
ната природа. на разни места и това при ед

и I

От голя.,wо значение са II наб- ,-.поставка ще намаАu бр м,
.

раниле предмет, свързани с но и наrI·маАхите вариан и. •

хайдут11, те ве•,е подсказват иде- личил са от значение. Б на. 'I,
ята за основаване музей на на· песните означава и дру о 1
родното хайдутство ,tного се пее в наша

, ра

?
Ценна придобивка са " споме· То11а се подкрепя и·

от?
ur.

ните и легендите за метни хой нат цифра на UЗll'D •

дути на брой 400. Те ще дада; хи,1яд11 вохаАнu и ин р J
нов л1атериал и ще послужат за ни, единични "

epynl

! ·

опорни точк11 при нап11сване на Идеята зо всенаро т

1?
подробна исюрия на хайдутст- ване на хаQдутстг о „ р 1
вота. твърде бяагоприязн в и ·

Най-много хайдушк11 сборища ка се надяваме, че ррс о ?а· е
са открити в Сливенски окръг, получи блестящ 3as р'ше „
159, като на 20 са поставенll па· гендарнапа Аг1шк на А н ,
.11етни знац11. Заn11сан11 са 82 сред дебрите на ..-.а лизкат'\спомени 11 легенди. В ЯмбоАски до сърцето Стра nA нина.

Вече са налице материаАии и
данните or проведената работа от
окръзите II подготовка на праз·
ниха 17рослава на хаадутст11ото
и един бегъА помед върху тях
представлява интерес. Извършена
е огромна работа и са налице из•
ненадващи реэуАтати. Ще преда·
дем най·същес?вною от да н11-

?те
на jбщ;{;е ат коj'ис11

?
в и ни а в иса и в

о 00 х9 ду к есн м А •
ии, не d на хв р що и 11-Ьt ...?...., . ... .

над 4 спомени и е нди за
хайдути; събрани са веч, 01
800 хайдушки носии; ръжия и
други предмети; установенll са
над 850 хайдушки сборища, хв-
Щll, ХАаденци, пътек11 и гробове,
заснети са и на доста от тях са 110
ставени паметни знаци; организи-
рани са повече от 2 хиляди ту·
ристическ11 походи по хайдуш,щ
места с над 800 хиляди участни-
ци; организирани са 120 излож·
би и сбирки на хайду("Кf' теА<а·
шка. В ред111;а градове са про-
ведени сес1щ за хайдутството.
Повечето от музе11те са 11здали
сборн1,ц11 и други материали за
прослава на хайдутството и на
дгделни хайдути.

В изпълнението на хайдншки
песни и А!елйдии, разказване на
спомени, легенди II др. на общ""
ските '11 окръжни праэющ11 са
участвували повече от 80 хиляди
пев11и, кавалджии, гъдуАари,
гайдари, народни певчески и 1/Н·
струментални ерчпи 11 др.

Първо място заемат окръзите:
Сливенски, Ямбояски и Плов·
дивски, Между селищата, раз·
виАи най-добра дейност, стоят
Сливен, Калофер, гр. Малко Ть-
рново, Чипрооци (Михайловград-
скtl окръг). Може да се отбем·
ж11 като по-особена дейността
на ч11тал. ,,Кл11мент Охр11дскик,
гр. Стара Загора. Голе,11и реэул·
тати са постигнали общините:
Карлово, Стефан Караджово,
ЯА<болски окр_ъг, Гурхово, Ста·
роэагорски окръг, Белова, Пазар·

ждът беwе nрестанаn. По· nм-
кnоttНте не дърветата с•
ненэnарнлнте се д1?ождо1·

и. Слънцето отново беше
СофнАtкото none, столи-

tl;· nланннета. А no Klofcиw се
че бодрите rnoco•• н1

ГНте н3.nетниц.tt.
нJtкога, Витоw4 сета •• ,

ЯОРДАН ВЕСЕПНН?I
?

-<J

Славна сrра1111ца в живота на'
11я революц11онер е участието

л
в Българската леrня, орган11з11·

ra от Г. С. Раковск11 през
62 r. n Краrуевац той орrаннзи-

а и въоръжава чета от 200 ду•
ш11. В неrово л11це Раковск11 вн·
жда смел и последователен борец
за свободата на България. В п11с·
мата му до Кул11н личи уважението,
което rн,тас Раковски към стар11и

танически войвода. В едно от
х то(: ro нарича .Достоnоч11rае-

нfi r. Юване Ангелов ..."

Последното голямо дело в жи·
вота на дядо Иван Кулин е .opra •

иизираието на т. нар.•ЗаАчарска
чета" през 1867 r. Тази бунтов11?
чета ииапа аадача да посрещне6&
Стара nпанниа чети? на Пана т

Хнтов и на Ф11лнп Тотю и да ни
ок• же поыощ. С неподозирана an
свонте rод111111 е11ерrия н ентусна?
зъм дядо Иван успява да събере 11

ск11п11ра 160 българи. За войвода
на •1етата е определен Ереиия
Ь·мrаров от rp. Лом, офицер а
сръбската армия no това време.
:.iнзмето на четата е същото, по.а
което бълrарскнте леrистк начепо
с Раковскн се сражава и срешу
турuите през 1862 r. в Белград.
Предателство обаче и попречва
да изнъ::1111 своята зад ча. С..'tед
е;щоднtвно героично ср жеине на
rраниuата, в което у ин е ра·
нен, четата е отбл а а в Сър•
биr, t-:ъдето иестнит пасти ,r
обезоръжават. Като о rаннзатор
на четата Кулин е д и 11 заrо-
чсн. И след кsпи,111 ку от,aar•
вора no 11аст,?ява1 е на от11м.акско·
то rрав?те.nс:тво оrранiiченяiтi
спрямо стария во ода продължа•
ват. Тuва ro сло а. На 20 юни
111;0 rод11На ?ой
•1ен удар. rp
'IЗр.

Така завъ wв? живота cu този
бъл грин, отдап всичките

си 01л II едства за освобожде·
ннето ,а Б rария. Жквот,,т на,
дядо lnaн К:упни е пример на все
отдай а 11 безкористна служба на
род ро нна. И досега обаче не-
rооот н t? н дело са малко no·
..,я из ранн сред нашата общеС'J
ен т. ранно вре?1е е да се уве•
ов It паметта на тоэн мноrоэа•
лу 11л бъл1 арин, като му се иа·

Alt не nамстннк в неговото родно
с о Метковец.
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