Ч

5

П

Кюетендилъ — яечатница „Изгрѣвъ“ , 1902 година,

П Р Ъ Ж И В Ѣ Н О
първи рѣчи.
1900—1902 г.

На Василъ, София и Елисавета
. . . кога. порастнатъ.

’'■
'

.•■VI

ОТЪ С?ЩИ>: АВТОРЪ:
]ЗхЕтрѣи'1снъ 'йржгъ (Еовшгла)4;.' ■— 1897.г»
Херолдл» на бждещето [Иърви
лѣешг) — 1898 „
Хайду т$ (II еть-<нстпа дракаттгчес1са ноема) — 1899 „
Лиричеекл албумъ (Стихове) — 1900 ,,
Намоя родеиъ край (Лирическа
" ,
ноема) — 1901 „
Обѣтоваиа земя (в-никъ 1 бр.) — 1901 „

•'
II ш:

-:

* ■1 •

.>■4'
V,■«'

$1%
?й

:Т ^ -V
,.-, :<•.^ '; г кг *.гтг
' ;'<■:■

&:..;:.л.

,' ‘
'

"у / ? ,

Иванъ Д и м и тро в ъ .

» ЙИН*;.•м

- ->;;!|.
’■ • ; »• «••к-• ;

ПРЪЖИВЬНО
П Ъ РБИ

РЪЧИ .

. . . Тгор (1е зеипезяе е1 1гор с!е \чеШезве етресЬ еп! 1Чзр1*1(: 1гор е1 (гор
реи <1е поипй1иге 1гоиЬ1еп1 зез асМпп»;
1гор е11гор реи (1’1пз1гисЦоп 1’аЬеНззеп1.
Р а з с а ! (Р епзоек).

КЮСТЕНДИЛЪ

П ечатница „ И з г р ѣ в ъ 1
1902.

Съдържание:
I. Освобождението на България, — рѣчь— държана на 19 Фовру-

арии, 1900 г., въ гр. Ловечъ.
II. Правото на роба и наштѣ длъжности — рѣ чь — държана
нрѣзъ м, юний, 1900 год., въ Кюсхемди.ть, Дуннлда, Радомиръ м въ нѣкои села на Кюстендилски окр.ъгъ,
Ш. Впечатления о т % Б р а т с к а т а

земя — е к а з к а — държана нъ
Кюстендилското читалище гБратство“, прѣзъ м. септемврий,
и вь салона „Славянска бесѣда“ ка 2 декември, 1901 год,
13ъ Софвя

IV, Дееетьтѣ щастливци — нанагерика — дтржана на 9 декемвриП,
190! г., прѣдъ паметвика ва В а си л а Л евски, ио случай
демонстрацията въ столицата за избѣс-енитѣ и избититѣ въ
Одринъ десеть души реколюционери.
V, Св. св. Кирилъ и Методий — слово — държано въ гр, ‘Тулча
(Добруджа) на 11 май, 1902 г.
VI. Прѣдъ изгрѣвъ слънце — рт.чь — държана а н20 сентсмврин,
19о2 год. въ салона на циркъ-театъръ „ Б ъ л г а р и я “, нъ
столицага.
VII. Положенлето на българитѣ въ Добруджа — рѣчь — държана
на 27 сентемвряй, 1902 х\, на илощада „Позитано“ въ столицата — прѣдъ едно трихилядно иигелигситно миожсстзо.

<2&3&*3%
**3)Ч>АЗ

'&>В<&к$>(0&В<$&&

<5^?54*® 5УС)ву%в^€^в^<В^6е^>

у х т г Т Т у V У У У Т т Т т Т Т " V У Т*-

ОСБОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ.
СРЪЧЬ).

Деветнадееетий Февруарий! . . .
И като нроизнасямъ тази дата, гражданс, азъ
чувствувамъ, като че ли ми минава ирѣзъ цѣлото тѣло
едиаъ съживителенъ, електриченъ токъ.
Като еи помисля, какво еме били нне ирѣди тази
дата и какво етанахме, какъ робство на свобода ее
обърна, какъ тогазъ лицето на Европа ее измѣни, какво
стана на Балканеки Полуостровъ, да — азъ ее разтреисрвамъ — при това дивно и славно зрѣлище. Единъ
мъртавъ, почти загнналъ народъ става отъ гроба, както
Лазаръ при Хриетовата дума „стани“, отърсва пеленитѣ на робията и мжкитѣ, за да понеее своя кръстъ,
да заживѣе свой собственъ животъ, животъ воленъ и
свободенъ.
Да, граждане, въ тоя знаменитъ за насъ день
картата на Европа со нзмѣни!
Тъй както се дѣте ражда. ее роди наново и българския родъ: прѣди 19 Февруарий, нри всичкитѣ много
кръвнини, убийства и кланета, нашия народъ не бѣ
народъ, а рая, и нѣмаше България, а—турскн вилаети.
И ето, изведнажъ, надъ развалинитѣ отъ 1876—77 г.
ее еъзида новата оенова за бждещето на единъ нѣкога
сдавснъ народъ.
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Наиетина: що бѣхме ние тогазъ и що сме ние
еега? — Народъ поробевъ етава народъ евободенъ.;
даде ее правото на 7—8 милионенъ народъ еамъ да
върви мльжки ио пжтя на дивилизадията и ттрогрееа.
Вампирътъ, който ни душеше, еега го нѣма: ние дишаме и волно, и евободно. ■
А какъ стана веичко туй, какъ стана тозъ великъ
прѣвратъ на Балкански полуостровъ?
Питайте деньтъ 19 Февруарий, 1878 г .!
Питайте Дущава, питайте Свищовъ, Русчукъ и
Пдѣвенъ; питайте Стара-планина п Шипка; питайте
най-сетнѣ •— при БоеФора — Санъ-СтеФано! . . .
Издавенитѣ човѣшки тѣла въ Дунава, хилядитѣ
убити изъ долинитѣ и планинитѣ на България, по
Шипка и Балкана, както и онуй Санъ-СтеФано, дѣто ео
увѣнча труда и епечелената битва, дѣто триумФътъ
бѣ възнаграденъ, — ни разказватъ за тая велика и
юнашка енопея . . . Да, всички тия нѣми паметницн,
еъотечественици мои, въ този день — 19 Февруарий —
отварятъ уста и ни заговорватъ, намъ — на цѣлия
български народъ, и навеадѣ, кждѣто българеко еърце
тупти, така: „Братя! ние измрѣхме, та вие да добрувате и живѣете, вие — нашето потометво; но помнете
и не забравяйте, че много кърви се пролѣха за днешната ви евобода, много жертви погинаха; затова, пазете
я като зеницата на очитѣ еи!“ . . .
Чуете ли? — Това говорятъ жертвитѣ на изкупената евобода; това нн говорятъ и Шипка, и Бадкана,
и Дунава, к всичкитѣ долинн на България. —
Паметенъ и славенъ день!
На защо сме ее събрали днесъ. —
Събрали сме ее да отдадемъ заслужената ночить
къмъ падналитѣ борци, да пмъ се поклонпмъ, да еи
сиомнимъ за тѣхъ, а, отъ друга страна, да си възобновимъ миналото, та да ее окуражимъ, ако сме сс
отчаяли, да се етрѣснемъ, ако сме сс забравили, да
се ободримъ, ако еме униди и клюмнали, иа да нотеглимъ еъ но усилсни крачки, еъ юнашки, млжественъ
ходъ напрѣдъ.
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Защото, напстииа, въ цивилизацията, като културснъ народъ, ние сме оетанали много назадъ. Причината е знайна: т я е петь-вѣковното турско робство !
Туй вѣковно тегло уби въ насъ много енергия и млади
сили, много добродѣтели, а зароди въ насъ много пороци.
И ние (право е!). макаръ и да сме кадени, още не еме
се освободили отъ робския духъ: ние ее освободихме
външно, а еи осганахме роби духовни, роби влггрѣшно...
Я погледнете съ по-зорко око на родината, о българе!
Погледнете, съотечеетвеници, и кажете: какво виждате'?
— Порокътъ пуща дълбоки корени въ сърцата на младежьта, въ недрата на народа.
А всичко туй ще трѣбва да се изкорени, додѣ е
врѣме!
Деньтъ 19 Фввруарий нека е деня, въ който-ние
ще си даваме отчетъ за изминалата се година политическа; нека ний погледнемъ, каква крачка напрѣдъ сме
отишли и какво ни прѣдетои.
Защото това ни се налага, ако ние не искаме
да ни сполѣти ново нѣкое бѣдетвие народно, изневидѣно дошло. . . .
И ей защо еме се събрали днесъ: — за да размѣни.мъ нѣколко мислп върху минадото, настоягцето и
бждещето ни, и да видимъ, що сме били и какво
трѣбва ние да бж.демъ.
Но . . . що виждамъ!'? — Дѣ е цѣлия градъ при
този тържественъ день, дѣ сла всичкитѣ граждане?
На. работа!"?—
»
Хубава работа! . . ,
Тъй ли ние цѣнимъ откуиената съ рѣка-кървь
свобода; тъй ли ние сдавнмь и тачимъ най-славния
день на нова България'?
Горко ни!
И ето — важдамъ азъ ногледитѣ на половина
милионъ загинали юнаци, строги, вгренчони, — да се
чудятъ, да екърбятъ и да се гнѣватъ, каго гледатъ,
какъ ние, на които тѣ даруваха свободата, сме официадни и хладнокръвни въ днсшния день, 19 Февруарий.
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А никоя по-сдавна и по-забѣлѣжитедна дата за
насъ, българихѣ! —
19 Февруарий и 11 май! — това с л двѣ народни
тържества, които ние, както сме заночнали, ще обърнемъ на Фарсъ, но които трѣбва да праздпуваме безъ
пикаква принудителность и официалность, а така, както
прилича на единъ признателенъ, надѣжденъ, пъленъ
еъ вѣра въ бждещето си новоосвободенъ народъ.
Питамъ: дѣ е тукъ народътъ, дѣ? Така ли рав
нодушно той трѣбва да прѣкара този днешенъ день
деньтъ на възкресе*рето и избавлението сн?
Ахъ, братя! Ще кажа: ное сме били недоетойници и недоносци, па нека ми простятъ всички български светии, като Ботевъ, Левски, Каравеловъ и др.
Такава борба, такива мжки, такива и толкози
теглила. и защо?
За да дойдо 19 Февруарий, а послѣ да нс знаемъ, каква голѣма важноеть има той за наеъ, каква
сила и какво велико значенио за блсдещитѣ поколения.
А ,що ни говори, прѣдставя и показва миналото, нис
всички го знаемъ, но като че ли го забравихме. Пъкъ
то не трѣбва да сс забрави пикога! Не, пе трѣбва да
се забравн онуй тежко и грозно изпитание народно,
ония петь столѣтия на срамъ и български позоръ: защото туй ще е забрава, а еамозабравата е унилие
гробно, а унидостьта е смърть, по-ст])ашна н но-лоша
отъ обикновената. Самозабравата е, въ едно и сжщо
врѣме, и унилие, и апатия, и емърть. нѣщо като иродължително самоубийство. Ето защо е необходимо
нужно колко ее може по-тържеетвеното отнразнуване
на днешния день, 19 Фввруарий •— освобождението на
България!
Що к.чзахъ? — Освобождението на България ! !
Наистина, то е бнло нѣщо грандиозио и вслико,
нѣщо като възкръсването на другъ единъ Хриетосъ!...
Но, граждане, — като си сяомня този часъ, как-во
стана послѣ въ Берлинъ; като си помисля, колко е
тежко нрѣминаването изведнажъ отъ свобода въ роб
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ство. мене ме ужасъ обзома. Ч е .. подиръ иеть мѣседа
отъднешния день, прѣзъ 1878 г., дай-хубавата чаеть охт
общата ни бащиния, Македонпя есга турска робиня,
елѣдъ като бѣ поне за мигъ свободна, слѣдъ нейната
клтса радоеть, наново бѣ захвър юна на произвола на
сждбата: слѣдъ онуй опиянение < гъ радость, казвамъ,
слѣдъ това ликуване всенародно, - българския на|>одъ
бѣ гръмнатъ като отъ молния съ вѣстьта за разпокъсването му на нѣколко частп. Слѣдъ тоя аиогей на ве
еелие и радость, които бѣха обт ли духоветѣ, наста
униние. Защо ? — Защото (вий го знаете): Македония
бѣ хвърлсна изново въ краката н ноктетѣ на палача:
Добруджа подарена на Ромлшия, гдто компенеация; три
окрлтзи съ десеть града дадени на сърбитѣ: а Тракия
оставена между небето и земята за да й дошелъ ума,
щомъ като знаеше толкози да ее бунтува и падишаха
миренъ не остави. . . .
Никога до днеска и нийдѣ никой другъ народъ
нс е прѣживѣлъ този бързъ нрѣходъ отъ робство въ
евобода и отъ свобода въ робство. Това го знае наДдобрѣ клетия и многострадаленъ македонецъ; той знае,
що значи за минутка да отдъхнешъ, слѣдъ прѣсилсни
теглила, слѣдъ иетстотинъ-годишонъ черъ животъ, и
иослѣ — накъ да блгдешъ тласкатъ въ бездната на
етраданията; но н да смисляшъ, ю този отдихъ нс бп
билъ милутенъ, а ще продължешс съ години, съ вѣкове. . . .
Ето кос е най-трогателното —Това нрилича доеущъ на ранното ноявяване на ьшкичето въ ранна пролѣть, което, ири едпнъ свѣтълъ Фсоруареки день, когато
още слабото слънчице грѣй, ио:;.- же своята бѣла главица и заяви за дълговѣченъ жнзотъ; но—утрѣшния
дснь мразъ иадналъ и ранното това кокиче, посърнало
и клюмнало, умира, изчезва. . . Не тъй ли бѣше еъ
Македонския народъ: не тъй ди вѣрваха отвъдаенци
на 11) Фчцруарии 1878 ;.? 0 , зл слхдба! , . . Изво,
наягь, пакъ теглила и черни мж и!
Но нс, не! Македонекия а]>одъ не с умрѣлч
Напротивъ: той тенърва ее въз]>з ;да и ... повдига, какч

10

РТ.ЧТ,

теменужка изъ подъ снѣга, буйааи горда глава, докатъ
избухне по всичката страна врлкана на бунта и революцията! — Защото л днешния дееь му дава сила и
куражъ, защото той не го е забравилъ еще, а го помни,
като еънь — отдавпа, прѣди 32 години съпувапъ . . .
Виждате ли, каква е важностьта на днешния
день и празднуването му; разбирате ли, братя мои, що
значи: 19 Февруа])ин? — Това! — Че въ този день не
единъ човѣкъ, а цѣли 8 милнона мж.ченици възкръснаха отъ мрътвило, че въ този день ние бидохме освободени и за мигъ обе^нени. . . . А ние ли, които
изпитахие робетво и знаемь, що значи иго, не ще
знаемъ да цѣшшъ евободата си, не ще я бранимъ до
гробъ, пе ще тачимъ наметьта на загиналитѣ за тази
склапа свобода борци, коиго създадоха тази славна
наша дата, 19 Февруарий, еирѣчь •— Санъ-СтеФанска
България? . . .
Ала не отъ шовинизъмъ азъ изговорихъ съ такъвъ ентузиазъмъ тия послѣдни думи, а защото иекамъ
— Македония да е страна свободиа и честита,- защото, наистина, кой не би ирѣдпочелъ първото, вмѣето
]юбството и теглото?
Да, Македония свободна!... Страната, която роди
Кирила и Методия, която нп възроди и освободи духовно прѣдп 1000 годиеи, заслуягва и трѣбва да бждо
изтръгната отъ рждѣтѣ иа тирана! — Деньтъ наблиясава и евободата (1 ще блѣене, както въ този день
нрѣди годинн, и за Македония, надъ тия хубави гори
ц долини. А този день не е далечъ и, тогава, горкб
вамъ, душители народни, горко вамъ, убийци и злодѣйци: възкресеиието на роба настлнва, възкресението
на Македонекия народъ! Ще гръмнатъ иоля п долове,
ще екнатъ върхове и долини и щс нронесатъ сладкия
звукъ на свободата. . .
А оевобождението на Македония ще блнде ново и
второ освобоягденио на дѣлия Балкански нолуостровъ,
общо възраждаие на всичкитѣ Балканеки иароди. . . .
Македоиия, сега разкъсвана отъ нронаганди, хогава ще
бльдо гнѣздото на незавиеимитѣ и свободни умове по

— авидааааа
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цѣлия полуостровъ, както е сега Швейцария за цѣла
Европа; Македония, по срѣдата на българе, сърби,
гърци и албанци, ще прострѣ рждѣ тогава къмъ тѣхъ,
за да ги обедини въ единъ Балкански съюзъ, който е
въ състояние еамо да ни спаси, насъ, младитѣ и малки
Балканекп народи, отъ хищници, кочто раздухватъ
враждата помежду ни, които сѣятъ еѣмето на раздора,
които иматътайни и явни агенти по цѣлия нолуоетровъ,
и които подготвятъ осж.ществлеяието на тѣхната адска
цѣль — прѣзаробването на Балканигѣ.
Да,‘ господа! Оевобождепието на Македония водч
подпрѣ си истинската избава и на народитѣ на Балканеки нолуостровъ: защото, вмѣсго въироси, като източния и македонскня, ще изиъкне въпроса за Балканска Федерация! — И като говоря това, азъ се чувству- 4
вамъ възроденъ: наистина, оевобождението на Балканитѣ! . . . Та не тая ли вражда ни зароби прѣди 500
год : та не този лн вѣковееъ раздоръ остави насъ да
гниемъ въ гробъ цѣли неть вѣка ? — Ахъ, б р атя!
Кон 1це отрече този фяктъ, че всички нин, народи Балкански, сме били и еме играчка на раздоръ, умрази и
вражди'?
Ала има хора, и това еля. шовнннститѣ, това с-ж.
тирашпт., това сж. агентитѣ на тня тирани, които що
иоискатъ да възразятъ. Не, казвамъ азъ. не — хпляди
нж.ти н е ! Защото ние виждаме тѣхнитѣ мерзки дѣла,
какъ се нръска иодло злато но нропаганди, какъ единъ
нелпкъ убисцъ, обкржженъ отъ нигмси и злодѣи, самз.
нодкрѣня тия пропаганди, раздухва раздора и враждата,
сѣе умрази (но що ли щс ножъне?), за да можс ощс
да царува при БосФора. — Щ с дойде день (и той не
е далечъ). та ще млъкнатъ тѣхнитѣ нечестиви уста,
та що видятъ тѣ плода ка евоитѣ неуепѣхи., . . Х а !—
II тогази нпщо не ще ги нобере, ако посмѣятъ да се
скриятъ, освѣнъ — раззиналата се задъ тѣхъ и нрѣдъ
тѣхъ земя . . .
Иетината си с истпна, лъжа — л ъ ж ата!
Но като съзнавамо иашия нсдоетатъкъ, то ние
трѣбва н да го изкорснимъ, ако не жслаемъ да бждемъ
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отново жертва на други „цивилизовани“ варвари. Този
нашъ общъ недостатъкъ е несдогата.
А като о това така, що ни прѣдстоп да вършпмъ?
Прѣдстои ни: да сѣсмъ единство въ противовѣеъ
на раздора; да ее обичамеи да проповѣдваме братство,
вмѣето злоба и ежби.
Прочее: вие, майки и бащи, учете ваштѣ рожби,
вашитѣ дѣца, — че единството е еиасението на нашия
родъ; вие, сестри и братя, — ваштѣ братчета и сеетричета, че единството е спасението на нашия народъ:
вие, учители,—ваштѣ учениця; вие, граждане, —ваштѣ
еъграждане, — че вдииетЬото е епаеението на шшшя
народъ. . . . А каквото посѣемъ, таквозъ и ще жъоемъ!
— А такива народни праздници, като 19 Февруарий, сж.
най-доброто еиомагало и срѣдетво за развиването единетвото въ единъ народъ, а братетвото и дружбата — иомежду два и повече народи. Защото, всѣкой народъ
желае доброто на съсѣда си, както желае и евоето, и
тъй както еамъ той копнѣе за честити, евѣтли даи,
желае ги и на другитѣ иародн.
И защото, граждаио, евободата и щаетието ел\
заразителни, както скръбьта и плачътъ,както радоетьта
ц любовьта! . . .

Правото на роба и наш тѣ длъжности.
(Р’ЬЧ Ь).

I.
1 Ъсиожи, Г осиода!
Отъ запомпеви врѣмена дори до днсеъ всрѣдъ
човѣшкитѣ общества, верѣдъ народитѣ слидествува
сдна вѣчна борба помежду робсгвото и свободата, между
тъмеината или мрака и евѣтлината или проевѣщението,
между тиранияга и правото. Тазн борба и днесъ продължава, а и утрѣ ще нродължи, защото, тъй както
дѣтето постоянно расте по душа и тѣло, и, сиоредъ
това раетене, послѣдоватедно, понѣкога съ екокове,
растатъ ж-еланията и претенциитѣ му,—така с и съ
едно общеетво, и съ единъ народъ. Ведно съ своето
събуждане и културно развитие, всѣкой народъ и
веѣко общество претендиратъ и деклариратъ за по-голѣми права. Тая вѣчна борба между тия три противоположности е безкрайна, безконечна: тя е нѣщо като
буйната рѣка, която въ течението сн срѣща епънки
подмоли. канари, ала се пакъ си върви съ бързина
къмъморето, къмъ необягния океанъ. Тая борба свършва
понѣвга въ иолза на реакцията, на робството, на мрака
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тирагаията, но иовечето нл\ти увѣнчава еъ уепѣхъ
евободата, свѣтлината, правото.
Азъ вѣрвамъ ве възтържествуването на тия три
богини, тъи както вѣрвамъ въ моя Богъ. И ако говорящия еега не вѣрваше твърдо и жарко въ туй тържество на правдата, той нѣмаше днесъ да излѣзе
прѣдъ васъ, за да ви декларира, за да ви говори за
нѣвакво право на роба. Тая крѣпка вѣра въ блдещето,
вѣрата му въ триумФа на правото и евободата го заставиха да вземе думата и той ви моли да го изелушате, па еетнѣ сждѣте, дали е билъ правъ или не.
Но, ако доидсте да ири^аете онова, което той ще
каже, вие ете длъжни тогава да му дадете всичкото
съдѣнствие, което би заслужияъ; да му дадеге и дѣла,
т. е. помощьта ви. кояго ще изисква (не каго частно
лице, което нѣма това право, а каго делегать и пратеникъ на Макед. Бърх, Комитетъ), изиьлнснде длъжноститѣ ви, които ще ви наномни.
е

II.
Да бждешъ ъоденъ и свободенъ, да'бльдешъ иросвѣтенъ ц самъ свой собственъ господарь — това е
твое право. Двата други принципи ние ще ечитаме
като еъставни чаети на третия върховенъ принципъ
— правото. Правото, което значи да разиолагашъ еъ
свзитѣ сллдбшш. да се устройвашъ по евоя воля и да
нз търпишъ чуждата, която значи тиранията, сирѣчь—
робството, мрака, варварството, вандалщина, непосиленъ трудъ, чийто потъ е само вашъ и чийто плодъ
е чуждъ. — Избирайте едао нзпомежду им ъ: нравото
ли, което ее казва животъ, което значи да живѣешъ,
или тиранията, която се казва още емърть (истинското й име), което значп да мрешъ? — А ние знаемъ, колко е милъ живота, даже и когато сме много
зло видѣли. и зеаемъ, колко е отвратителна, грозна н
нежеланна смъртьта. Кому се пе желае да живѣе'? —
Огь тукъ еетествено ирѣдпочитане на иравото прѣдъ
робството, мрака и тиравията: отъ тукъ оея антагонизъмъ между тия два емъртни, пивга непримирими
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врагове — живота и смъртьта, робството и свободата,
иощьта и девьтъ, тъмнината и видѣяината, което,
общо казано, е борба между грубата сила и правото.
А тая борба и раздробление, тия караници помежду имъ свръшватъ всѣкога съ катастрОФп: мятежъ,
бунгъ, възстания, възстания всеобщи, повсемѣетни.
назованн революции. Никога въ никакъвъ случай
иеторията не знае други нѣкои изходи на тази страшна
и нродължителна борба, ту скрита, глуха и подземна,
ту явна и открита, — освѣнъ катастрофитѣ. Защо? —
Защото тъй сж създадени инатъ хората, че никой не
отстлпва. Тиранията, мрачна и горда, се бори на
смърть или животъ съ правото и свободата. Тѣ иъкъ
не отетжпватъ. И не ще отстж.нятъ дотогава, докогато маситѣ народни, обхванати като бтъ бурна стихия'отъ своего съзнание и вѣра въ себе си, се втурнатъ да разрушаватъ, да сгромолясватъ. да пробиватъ
язове, прѣгради, та най-подиръ да възтържествуватъ
съ знамето въ рж.ка, на което е написано туй страшно
слово, страшно за тиранитѣ и мжчителитѣ, а мило и
уноително-сладко за тългштѣ и народитѣ^ млченици:
—- правото на роба, ва терзания, на гладния, на гонения, затваряния, бития, етрѣляния, живъ-изгаряния
робъ-мжченикъ.
Тиранията и нрои.зволътъ не отстжпватъ, ала
нравото е още по-неотстлггпчиво. — Каго знае, че
нма на своя страна истиеата, свободата и свѣтлиеата,
нравото е смѣло, дръзко, рѣшително и непобѣдимо.
Слѣдъ като наедектрнзира и въодушеви тългштѣ и
нарбда, то слѣдъ това иобѣждава, триумФира. И слѣдъ
разрушението се започва граденето, съзиждането осповата за свѣтло бждеще. Туй нѣщо е досущъ прилично на изгрѣва на слънцето, и вие сте го наблюдавали: блѣсне най-напрѣдъ единъ лжчъ, послѣ втори,
трети, послѣ сноаове ллши се промъкватъ прѣзъ слгтриннитѣ мъгди и полумракъ, додѣ се появи цѣло-цѣленичко слънцето, тоя еъживитель на нриродата и
человѣка,
Сдънцето — това с нравото, нравото с едно
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слънцс, правото — това е самото слъеце, това е самня
човѣшки животъ: помнѣте това, о граждане ! —
Нѣма по-мило отъ свободата, нѣма по-мило отъ
правото свободенъ да живѣешъ, нѣма! —- Нищо нѣма
по-разумно отъ правдата. ншцо по-желано отъ наука
и просвѣта! —
Погледнете на божия миръ: и най-малката животинка, и мравката дорн имала право свободно да
живѣе, да си строи жилища, да събира храна — зимнина. Погледнете пчелицата, пеперудитѣ; ами птицитѣ,
ами даже цивитѣ звѣрове! Веички тия иматъ по-голѣма свобода и по-голѣми права отколкото раба-человѣкъ,
отколкото човѣка-мжченикъ. Защо? — Богъ е умно
наредилъ евѣта, а ние го изпортихме, изопачихме.
Г о с п о ж и, Г о с п о д а,
Само онзи, що знай, какво е безправность; който
о изпиталъ тирания и произволъ; който знае, що с
груба еила и тъмница, ще знае, що е право ще зпае
и да го цѣнп. А ние всички това сме изпитали и
знаемъ, затова трѣбва да се стрѣмимъ къмъ правото,
затова потърсихме свободата, за туй пожелахме и
искаме сега свѣтлнна, наука, просвѣщение и равноправность.
А колко трудна мисия има то и каква тежка
борба му прѣдстои винаги на това безсмъртно право
на роба, на народа, което отъ роба прави гражданинъ,
отъ нещастника — человѣкъ? Прѣгърнали веднажъ
това общочеловѣческо, всенародно право, съ него въодушевени, ние виждаме толкова народи освободени
отъ хомотъ, волни, свободни, независими, самостоятелни гоеподари на себе си, сами ржководители на
бждещето и еждбинитѣ си. Ние виждаме: Франция
и Италия свободни, Холандия, Белгия, Гърция, Сърбия,
Ромжния, България — свободни политически, които
знаятъ що имъ ирѣдетои, за да се освободятъ и економичееки, които вѣрватъ въ своето ясно, лучезарно
бждуще.
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Царетѣ и тиранитѣ, тия самозванни опекунти на
народитѣ, до скоро горди, неотстлшчиви, анархисти и
бунтовниди отгорѣ, еъзнаватъ вече своето безсилие
нрѣдъ волята и правото на народитѣ, когото считаха
и считатъ още за непълнолѣтенъ, та си мислѣха да
го управяватъ и тъпчатъ вѣчно, вѣчно да го грабятъ
и изсмукватъ, като дойно стадо.
Ала народътъ самъ заяви мощно прѣзъ 1792 г.,
прѣзъ 1830, 1848—50 г., въобще — въ началото на
Х1Х-Й вѣкъ съ цѣла верига отъ революдии, увѣнчани
съ успѣхъ: заяви имъ сждцо така и прѣзъ 1876 г.
по Балканитѣ, прѣзъ 1895 г. въ Пиринъ-планина, че
той е вечъ назрѣлъ, че не желае никакви опекунти.
И така ний виждаме нѣкогашния турски робъ, българинътъ, се съ помошьта на това неотемлимо право
на народа, днеска политичееки евободенъ.

III.
Обаче, има единъ народъ, славенъ по своето
минало, отъ когото ни дѣлятъ само тия Осоговски
планини, още безправенъ, още въ робия, още потиснатъ да влачи най-позорното, най-отвратителното, найгрозното отъ веички ига и хамоти, игото на турчинаварваринъ, на тоя тигъръ съ Фееъ, — и тоя народъ
е македонския. Нѣмаше нужда да ви го споменувамъ:
вие сами се досѣщахте.
Каква ирония на еждбата! Страната, която даде
нросвѣтата навредъ, дѣто се чуе славянска рѣчь;
страната, която пръсна свѣтлина по цѣлия славянски
миръ, която роди Солунскитѣ братя и братя Миладинови, и Китанчева, тая страна, казвамъ, и още да
блуге въ робство, съ прѣвитъ подъ турско-арнаутски
ятаганъ вратъ; тоя изворъ яа евѣтлина сега — окървавенъ, замъглеиъ, буренясалъ, прѣизпълненъ съ кокали
и черепи. — Потрѣеающа картина! — Цѣлъ единъ
народъ въ най-страшни мжки и теглила, които и ние
еме изиитали, та можсмъ си ги прѣдстави,—вънай-долни,
най-низки робски унижения, — и днесъ още, слѣдъ като
2
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с заявилъ свѣщенитѣ свои права, прѣка]та чсрет.
животъ. . . .
Бие помните бунтовйичсскитѣ години: 1879,
81, 83 и 95: тѣ бѣха години на пробуждане народно, на
деклариране народното ираво македонско : тѣ бѣха
нротестъ противъ тиранитѣ и апелъ къмъ народитѣ,
особено къмъ братския български народъ, къмъ наеъ.
Съграждане мои, тия години бѣха и единъ експериментъ за по-нататъшни дѣиствия. — Тогази грубата
сила надвй, но пакъ не побѣди. Не побѣди, защото —
да побѣдишъ значи окончателно да унищожишъ противника си, да го стлшчешъ и емажешъ, та вече никога да не стане. Македонския робъ нито е смазанъ,
нито е унищоженъ, защото не е побѣденъ ; той е
само врѣменно надвитъ, защото още вѣрва въ себе си
и въ свойта бжднина, и въ правотата на своето дѣло,
въ своето право. Не, правото свѣщено и непобѣдимо,
е непобѣдено! Отъ тамъ това наново възраждане, това
по-гордо вѣрване въ себе си и въ силитѣ еи.
Казахъ: тогази робътъ протестира, апелира; и
той очакваше, веички ние, свободнитѣ българе, вкусили
горчивинитѣ и видѣли ужасиитѣ на робството, да му
се притечемъ на номощь и да ее присъединимъ къмъ
неговия апелъ и протестъ. Що сторихме тогази ние?
— Почти ншцо. Защо? — Дали ние бѣхме забравили
грозното минало или бѣхме за това безсилни, дали
ние не съзнавахме, що значеше тоя зовъ на нашия
македонски братъ? — Защо ние нищо не сторихме?
— Ние еъзнахме, въ слицность, всичката важность на
положението, както и дългътъ ни, отговорностьта ни
къмъ страдающитѣ братя, но мълчахме и не помогнахме,
а и сега пакъ нѣмѣемъ, като стари привикнали роби,
като хора безучастни къмъ теглото братско, като хора
самозабравили се и изгубили съзнание на дългъ къмъ
блйжния, къмъ брата, къмъ измжчвания страждущъ
братъ. Кои ще ни стрѣене? — Една нова Виница,
единъ вторъ Батакъ или же една втора Армения, една
по-безчеловѣчна каеапница? — Д а ! А историята ще се
дивц послѣ, какъ е било възможно, щото да се не
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прѣдвпди максдонекия сѣчъ, слѣдъ арменскитѣ кланета
и катастроФи, и ако се е прѣдвиждалъ, защо не е
нищо еторено, за. да се прѣдизбѣгнѣше или поне намалѣше еъ всичкитѣ ерѣдетва, съ които разполагаме,
съ нашата помощь, тъй като на тия еднокръвви братя
вие сме длъжни много ; ще река даже: ние сме имъ
длъжни за всичко, косто имаме днссъ.
Защото, ако не бѣ писменостьта, дадена намъ
отъ македонци, ние щѣхме днесъ да се броимъ за
гърци или турци, погълнати, прѣтопени и забравени.
„Българе!“ казва македонецътъ: „азъ ви дадохъ
азбука, това всемощно оржжие за самоогбрана, това
срѣдетво иа борбата за сжщеетвуване, но въ замѣна
вие пъкъ ете длъжни да ми дадете менѣ нужното,
нсобходимото за борба нротивъ вразитѣ, да ми дадете
номощьта си; тя е орлжието, то сл! вашитѣ пушки
и тоиове, вашитѣ бомби, припаси, барути, вашитѣ
арсенали — въ замѣна на това, което съмъ ви вече
далъ“ . . .
Приятель се въ нуждата познава, казва българската поговорка. Е добрѣ! Като е тъп, защо ние,
българигѣ, които сме нѣщо повече отъ приятели, ние,
братята на роба, до вчера сами роби, не му се иритекохме на помощь, не му епомогнахме поне еега, и
не му дадемъ това, което иска той, всрѣдъ нуждата
си, въ теглото си, верѣдъ неговия тежъкъ и горъкъ
животъ, търеѣйки епасение? А дѣ е неговото сиасение?
— Въ революцията, която е негово право! Правото на
роба е още свободата. . . .
„Дайте ми свободата“ , вика той: „дайте ми иравото ми да жнвѣя, както си азъ желая ; да ее управямъ,
както еи азъ иекамъ; да си нареждамъ закони, каквито
азъ намирамъ за добри; дайте ми моето евято право
да се развивамъ въ миръ и спокойствие — по плцгя
иа цивилизацията и прогреса; дайте ми евободата,
казва: азъ заслужвамъ правдини, заслужвамъ моето
еи право, и азъ не ви моля за него, а ви го изиеквамъ
настоятелно; а ако ми го не дадете вие, Боже помози
и — моитѣ мишци!“. . . .

20

РѢЧЬ

Така се породи конФлпкта между роба въ Македония и султана. Какъ той ще ее уравни, какъ ]де се
свърши? — Тоя конфликтъ между правото на македонди
и на тиранията, на жеетокосърдието, на кръвкика
Абдулъ-Хамидъ свъртва съ възстания, ще доизкара
съ революцията свещенна, повсемѣстна.
Правото казва: ..Ще ми дадетъ неп{шкнсновеность
на жилнщата и личноетьта, свобода на волята н
мисъльта, свобода на печата, на разискванията и еъбранията, свободни черкви, училшца и религиозни
убѣждения, гласоподаване всеобщо и свободно, свободна
конкуренция и търговия, свободно и сигурно плттуване навредъ нзъ родината. свободно и безпристрастно
нравосждие, свобода на съвѣстьта“. . . .
Тираннята, сирѣчь—гробището; мракътъ, снрѣчьножътъ, ятаганътъ отговарять:—смърть за тебе, нраво,
смърть ; смърть на тсбе, робе! ти всегдашни нашъ смутителю и нашъ непримиримъ враже: никаква евобода
нѣма да ти дадемъ да видишъ. защото не желаемъ да
ти дадемъ! . . .
Ала народитѣ, безъ свободата, сж. като человѣцитѣ безъ въздухъ. Отнѣмешъ ли човѣку възможностьта
да диша, той ще ночне да гине, да мрѣ: отнѣмешъ ли
народу свободата, и той започва лека-полека да чезне,
да се губи, да умира до тогава, до когато дойде деньтъ
на неговото възкресевие. . .
— А този день за нашия братъ е у тр ѣ !
Щ е бддемъ ли ние ее тъй зрители, както отъ
23 години насамъ, или ще изпълепмъ длъжноетитѣ си
достойно, както трѣбва? — Ето въпроса, на който нис
сега ще трѣбва да си отговоримъ.

IV.
Съграждане мои

,

Бъ името на тоя свещенъ принципъ—правото, въ
името на роба, въ името на вашия патриотизъмъ и
гражданство, питамъ вп : изпълнихме ли ние дългътъ
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си къмъ македонската робиня; вие, кюстендилци, изпълнихте ли го, като българе, като братя, като ближни,
като граждане, прѣизпълнени отъ человѣколюбие, проникнати отъ еъзнанието на длъжность къмъ страждущитѣ ни братя ? — Н е ! Не сме си изпълнили нито
на йота длъжностьта. Дали миелимъ ние, че това ни
мълчание и незаинтерееованоетьта къмъ учаетьта на
роба ще оетанатъ безнаказани ? Ахъ, тоя нашъ западенъ
бьлгарски край! Кога ще докаже, ще оправдае правото
на евоето свободно сллцествуване ? — Прѣди освобождението що за роля е игралъ той? — Срамъ ме
е, червя се да говоря. . . А и подиръ оевобождението
ни, което (нека еи нризнаемъ) добихме на готово и
незаслужено, защото нито една жертва не бѣхме дали,
никаква полза не бѣхме на дѣлото принесли, защото
всички сме били'поплювковци, да! ноплювковци, които
с& знаели само да раждатъ покорна рая. . . елѣдъ
това освобождение, казвамъ, що сторихме поне тогава,
за да оправдаемъ спечелената безъ жертви, безъ трудъ,
безъ мжка, пуснатата като че ли отъ небето наша свобода?— Поне сега, каква роля играемъ, достойна за насъ,
евободни хора, волни граждани, съ пълно съзнание на
обязаноститѣ си?—-Турнете рж.ка на сърдцето си, съграждане, и кажете си откровеяо, нраво, като прѣдъ съвѣетьта ви, нрѣдъ която лъжа не може: що извършихме ние отъ туй, което ни се диктуваше и диктува
отъ нашитѣ и братски интереси? Азъ отговарямъ:
нищо, ни 1ц о! Но ако има нѣкой да докаже противното,
нока стане и възрази. . . А сега, когато има мълчание
навредъ измежду слушателитѣ ми, дългъ ми е да ви
кажа исгината въ очи, като ви напомяя длъжноститѣ
ви: дългъ ми е да заговоря на съвѣстьта ви, възбудсна, възмутена и готова вече заедно веички ни да
осгвди.
Историята ще се чуди, какъ е било възможно
това новторно робство отъ цѣли 23 години, слѣдъ
като надъ Македонскитѣ нодя, рѣки, горн и долияи
бѣше блѣсналь лучътъ на свободата, въ год. 1878,
когато бѣ сключснъ Санъ-СтеФанския миръ! Но —
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цричината на това е явна; тя е нашата. българската
индиФерентность и подла анатия! Тя е онова ерамно
равнодушие къмъ най-жизненитѣ нахни интереси! Ако
ние още отъ 1878 г., тази елавна дата, но и скръбна
за македонекия робъ, ако бѣхме се ние организирали
навредъ въ България и Македония въ тайни и явни
революдионни комитети, ако всички бѣхме еъзнали
добрѣ длъжноститѣ си, ако бѣхме всички добрѣ дтроникнати отъ национално еъзнание и гордость и работѣхме, то нѣмаше да дочакаме нещастната 95 година
и още по-нещастнитѣ Виница и Куманово: нѣмаше
хубавата тази страна, Македония, да е още и днесъ
турска робиия, а щѣхме да видимъ мечтата си —
свободна Македония — сега вече свършенъ фйктъ,
оевободителното македонско дѣло — дѣло свършено.
Но, за жалость, въ тия изтекли 23 години ние
нищо положително не сме нанравили. — Постояннитѣ брътвения за „злощаетна“ Македония, за нащата
„сестра-робиня“, за „клетитѣ“ македонци, за „бѣдния“
нашъ край и пр. — веички тия нищо не номагатъ:
това еж. пусти воче, изтъркани и безъ значенис думи.
„Дѣла и жертви сж нужни!“ викаше унгарекия поетъ
Шандьоръ ПетйоФИ на евоитѣ сънародници; дѣла,
дѣла и жертви искатъ отъ насъ тия „бѣдни и клети“
роби, тази „злочеета“ Македония, а не отъ толкози
години повтарянитѣ дандании! Дѣла и жсртви се
изискватъ отъ насъ, толкозъ повече, че гр. Кюсгендилъ
и изобщо Кюстендилскиятъ окржгъ е наводненъ отъ
македонци и, може да се каже, съставлява етнограФична часть отъ Македония. Но ис поелѣ, подобно
Фарисея, да говоримъ: „Македонио, азъ се погрижихъ
за тебе, азъ страдахъ за тебе, азъ помагахъ, а но
като тия и ония (т. е. митаритѣ)“. . . Ехъ, ще дойде
день, когато и ти, Македонио, ще бждешъ свободна и
честита, когато ще се радвашъ и ти на човѣшки
нравдини, въ името на които днесъ сс боришъ; но
тежко ти и горко до-тогава!... Майкитѣ ти исувани и
разпаряни, родпно; дѣвпцитѣ н булкитѣ безчоехени,
майко; еъбуденитѣ ти синове. младежьта — въ зан
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дани или на въже окачени, или въ нзгнание, майко:
свѣщеницить и учигелитѣ ти хуленп, бити, мжчени
съ клечки нажежени подь пръститѣ, да, живи изгаряни, майчице: и надъ веичко това — тая бездушна
апатия на тия ужъ свободолюбиви българеки граждане,
които не искатъ да те знаятъ, и които, кога имъ ее
поиска помогцьта, съ треперлива ржжа давагъ онуй,
което имъ е най-лишно, иа дома, тайномъ и въздишайки, еи говорятъ: „охъ, много дадохъ за това пусто
Македонско дѣло!“ . . Въ Швейцария, когато етаваха
Арменекитѣ кланета, въ кж.со врѣме еъ хиляди Франка помощи се събраха. За гръцката освободителна кауза,
когато избухна въ началото на 19 вѣкъ гръцката
революция, много богати гърци, отъ всички частн на
евѣта, дадоха мило и драго, жертвуваха милиони,
еамо да спомогнагъ на рода си. А когато Македония
се нуждае тъй много отъ тази незначителна еума
300000 л., натриотическия заемъ, въ тѣзи 2-3 год.
още не се е събрала. Родолюбие, достойно за подраА
жание, наисгина! — А това ни злѣ охарактеризирва;
това е лошъ знакъ и лошъ примѣръ за бждещето
младо поколение, надѣждага народна. Плодътъ но
нада но-далекъ отъ крушата, казватъ. Горко на България, ако и новото ноколение бжде като старото!
Напомняне ддъжноститѣ ви, Госножи и Госнода,
— ето прѣдиета на мояга рѣчь. Възбудихъ ли въ васъ
еъзнанието за тия ваши длъжности, или всичко, що
говорихъ,отъ сдното ухо влѣзе, а отъ другото излѣзе?
— Дали нѣщо сторихъ съ тия си думи, за да
повдигна у ваеъ чувството на състрадание къмъ
родния нашъ братъ, не зная. Обаче, ако ние не си
изпълнимъ дълга, както нодобава, аотомството ще ни
оеляди, а историята ще заклейми имсната ни съ
вѣчень срамъ и позоръ.

Впечатления отъ Братската земя.
(С В А 3 К А*).

,

Почитаеми ирисжтствуюгци

Въ всѣкой единъ отъ васъ, навѣрно, се е пораждало желание да види Братската страна, колчимъ се
заговори за нея у насъ или въ чужбина, по случай на
нѣкоя аФера, нѣкои убийства или заточения. Вие поисквате да видите тази земя, която е прѣдметъ на третиране отъ четвъртъ вѣкъ насамъ, която ви се прѣдставява като една долиеа отъ страдания, и вие иотръпвате отъ ужаеъ и гнѣвъ . . . Такъво сжщо желание е ималъ и говорящия прѣдъ васъ. Той слушаше
много и разни мнѣния тука и на западъ, отъ българе
и отъ чужденци, върху онзи въпроеъ, който, по-много
отъ всички, насъ интсресува; той е слушалъ мнѣния,
тъкмо противни на ония, които, тъй или инакъ, съ
течение на врѣмето сж. се еложили и закрѣпили въ
нашитѣ умове, както по въпроса за народноститѣ въ
Македония, тъй и общо върху македонския въпроеъ,
особенно за разрѣшението му. И слушайки, азъ се
чудѣхъ и — още повече въ мене се възбуждаше горѣщо желание да видя Македония, да поживѣя въ нея,
*) Тази сказка е еамо едно извлѣчение отъ онази, която,
въ елщность, е била държана; поради важни причини, не я нублвкувамъ цѣлата.
1>. А.
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като екроменъ работникъ-учитель, да видя съ собственитѣ еи очи дѣйствителностьта, да се увѣря и затвърдя
въ едно крѣпко }?бѣжденис по този ж-изненъ за насъ
въпросъ — Македонския. Това и етана: азъ бѣхъ
щастливъ да постигна въжделението си, и сега, възвърнадъ се въ свободната ми татковина, рѣшихъ да
сиодѣля съ васъ моитѣ лични внечатления отъ Братската земя, слѣдъ едногодишно прѣживѣване тамъ.
Азъ ще се спра само върху по-важнитѣ отъ тия впечатления, защото, ако бѣхъ рѣкълъ да ви говоря за
всичко, що видѣхъ и чухъ, и възириехъ, то не би
етигналъ цѣлъ томъ за наиисването и нѣколко деня
за разказването имъ.
Всички нис желаемъ евободата на ония, които
живѣягъ и страдатъ отвъдъ Рила, Осогово и Родоиитѣ,
но у насъ сжществува смжтно понятие за отвъднигѣ
нѣща, за стрѣмленията, начинитѣ и срѣдствата за
реализирапе на тия стрѣмления: нне, като по ипстинкгъ,
бсзъ ясно еъзнанне на задачитѣ ни и задачитѣ на
отвъдненци, се въодушевяваме огъ оевободителния
идеялъ. Ала това не трѣбва тъй да бжде, защото... едно
велико и свяго дѣло иска и великъ, еъзнателенъ трудъ!
Додѣто ние не си опрѣдѣлимъ точно цѣлигѣ,
които ще трѣбва да реализираме; додѣто ние не налучкаме истия пжггь на служеке на народното дѣло,
елужоне еъ такгъ, прозорливоеть и умъ, до тогава и
дѣлото ще куца, ще ни се вижда. че напрѣдва,
когато, въ слицноеть, не с така. Ето защо македонското дѣло ее нуждае огь повече и повече свѣтлина;
етъ защо и азъ излѣзохъ днесъ да ви поговоря за
внечатленията си, които нолучихъ въ робската страна.
Нужно е да забѣлѣжа, че, прѣди да замина, азъ се
срѣщнахъ еъ одинъ мой нриятоль, поетътъ 0., съ когото сс разговорихъ върху македонекитѣ работи, Този
разговоръ е доста интерееенъ и, като часть отъ цѣлото на моята сказка, азъ ще моля да имате търпѣние
да го чуете.
— Ти замннавашъ за Македония, щастливсцо!
каза >ш приятельтъ, като ми стисна дружееки рл.ка
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та: върви, но стой ни минута тука, въ нашата пощурѣла Българийка; бѣгап, бѣгай отъ тукъ: за тебо
се открива широко поле за дѣятелность!
Този разговоръ се водѣше на СоФИйската гара.
Азъ изказахъ евоитѣ опасения! . . . .
—- Ннщо. Камъ да мога азъ да ходя, да не
еъмъ болнавъ и некадъренъ, то веднага бихъ отишелъ
учитель въ Македония, въ Солунъ, Битоля или кждѣто и да е. За жалоеть, азъ не ще мога.
Нещаетниятъ ми прнятель етрада отъ парализъ
и ходи съ патерица отъ ранни младини.
— Върви! Огъ що се боишъ? За живота сн
ли! — Та този животъ тукъ е свински животъ! Тамъ
е животътъ, тамъ: защото има борба! Влѣзъ въ тази
борба и ще разберешъ, че живѣешъ, я не тукъ да си
прозепвашъ днитѣ, за да те разкарватъ българеки
заптии по двата края на Бълт^ария.
— Не оиасения за живота ми ме занимаватъ,
драги С., а съвсѣмъ други, възразихъ азъ: менѣ мс
занимава мисъльта, дали що съмъ иолезенъ тамъ. —
Едно нѣщо знай: наирави абстракция ота
есбе еи, че си българинъ, и отиди, като човѣкъ, н
наблюдавай дѣйетвнтелноетьта съ безпрнетрастието
на ученъ, а не съ очилата на шовиниста или тѣсногрлчдия националиетъ. Така ти ще можешъ еи състави
иетинско нонятие за работитѣ отвъдѣ.
Трети звъпецъ удари и ние се раздѣлихме. Той
ее върна, еъ патерицага си въ рж.ка, назадъ в ъ С офия ;
азъ иолѣтѣхъ къмъ Македония, прѣзъ онпя скръбнн
мѣста. дѣто едно врѣмс етана братоубнйствената война,
но и еъ мисъльта за оня разговоръ, който имахъ на
СоФийската гара.
Думитѣ на приятеля ми нроизведоха еилно висчатление н тѣ ме завимаваха прѣзъ цѣлия ми плгть:
о т ь С офия до Скоиие, до Солунъ, до Битоля, че и послѣ. Азъ напълно бѣхъ еъглаеенъ еъ еъвѣта на но-ста]шя
мой нриятель и ее етараехъ да го елѣдвамъ. Сдѣдокателно, вие> иочитаеми ириелтетвующи. ще можсте
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очаква едни доста безпристрастни сж.ждения и умозаключения върху веичкитѣ въпроси, до които ще се
докосна, за всичкитѣ работи, коиго ще ви разкажа
дносъ,

I.
Първата бѣда, която срѣща човѣкъ, като пжтува
за Македония, е прѣминуването му прѣзъ Сърбия, и
азъ вѣрвамъ, че всѣкой нжтникъ за Македония и оть
Македония е изпиталъ грубосгьта на сърбитѣ, оеобено
отъ Нишъ нататъкъ къмъ Зибевче и Скопие, оеобено
ако научатъ тѣ, че вие сте македонски учитель. Тѣзи
неприятяи случки сж. свъргпвали неведнажъ съ арести,
нобои и даже убийства и прѣдателства на турскигѣ
погранични власти. Ето защо, необходимо нужно е да
се отвърне пжтя на ония българе, които шктуватъ
отъ и за вжтрѣшностьта, А това е възможно, само
като се евържатъ С офия и Кюегендилъ, чрѣзъ желѣзонжтна линия, съ Куманово и Скопио. Тогава всички
тия, които днесъ, по нринуда, сж. задължени да минаватъ половинъ Сърбия и да се излагатъ на грубоети
и жеетокости, ще заминаватъ наираво, безъ да криволичатъ. Това ще бжде благотворно за нашитѣ интереси въ много отношения, главно въ економическо
и национално-политичзско. Много отъ нашитѣ македонски еънародници, като пж/гуватъ сега прѣзъ Сърбия, биватъ подлагани на разни изиитни и изкушения,
нонеже въ треноветѣ винаги пжтуватъ съ тѣхъ нарочно нратени ггравителствени пронагандисти, агитатори и шниони, които завързватъ разговоръ, за да убѣждаватъ наивнигѣ македонци въ сърбизъмъ. Тия разговори новечето пжти еж. се завършвали иечално за пжтницитѣ, та еж. проклиняли тѣ страната, въ която, намѣсто
да намѣратъ утѣха и подкрѣпа, сж. били изненадвани
отъ братска дивогия. Линияга СоФия-Кюстендилъ
съ Куманово-Скопие ще прѣрѣже ржцѣтѣ на еръбската
нронаганда, и онова правителство, което направи туй,
ще бжде най-голѣмия благодѣтель на отечоетвотото
си, защото ще тури край на това норугаиис народностг.та
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ни въ еъсѣдната славянска страна. Но, едно нѣщо щс со
осмѣля да кажа: че — за всѣка евентуалность
пж,тувате ли прѣзъ Сърбия и сте българинъ, недѣйте забравя да си носите по едияъ револверъ. Тъй много
о умразно името бугарашъ въ Сърбия: тън силна е
враждата на братята сърби, особено па правителетвенитѣ СФери, къмъ България и всичко българско. Тая
впажда е очебиюща, но и съсипателна за двѣтѣ югославянски страни.
Съ такова, мрачно настроепие азъ нануснахъ
Сръбското крадство и встлишхъ на македонската земя. То бѣше една зарань прѣзъ м. сеитемврий мин.
1900 год. Слъннето току - що прспукваше сутринния
нластъ отъ мъгли и облади и ни пращаше като че ли
привѣтъ, братски привѣтъ; това слънце, учини ми се,
да е слънцето на свободата, многоочакваното и многожеланното отъ веички ни слънце — което вече изгрѣва надъ македонскитѣ планини . . . И блаженъ е онзи отъ насъ, който дочака това слънчево изгрѣване;
трижъ по-блаженъ е онзи, който прочистя шнтя на това слънце, на този богъ, въ кого го македонския народъ
вѣрва — свободата! . . . Лжчитѣ на това слънце вече озаряватъ върховетѣ на Пирина, на Бѣласица, на
Шаръ, Вичътъ, на Бабуна и Пелистеръ . . . И колкото бѣхъ мраченъ при ветж.яването ми въ Скопската
равнина, толкова по-рядостно настроенъ ставахъ, когато си прѣдставяхъ този тържественъ и великъ часъ на
македонското освобождение . . . А тренътъ лѣти и ви
кара прѣзъ непознати поля, балкани и долини; или, подобрѣ, етрува ви се, като че ли вие сте ги виждали
нѣкога, но отдавна-отдавня, та сте ги изумили.
Да, видѣхъ азъ Обѣтованата земя,' и кой знае
дали радостьта на Хр. Ботева е била но-голѣма, като
е стлшилъ пръвъ пж/гь на българека земя, при село
Коздодуй! . . .
Едно нѣщо ми обърна изведнажъ вниманието.
На Звбевче, на Скопие. Велееъ и др. гари.като погледнете прѣзъ вагоннитѣ прозорци, вие виждате едно море
огъ червеноглави людье; нигдѣ капела, шапка нли
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калпакъ, и вие со чуветвуватс всецѣло погълнатъ пъ
това море отъ фссовс. Б ъ Солунъ п Битоля с вечс
другояче: тамъ има евроиейци; тия правятъ сдна
рѣзка разлика съ общата еума и неволпо ее гштаге
вие: що дирятъ тѣ, що ;нря и азъ въ тая азиятека
варварека страна? Да, чшш ви се, че отъ Зибевчс. а
не отъ БоеФОра, започва азиятекия матернкъ. Нс можете да различите и националноетитѣ, ако бихте поискали да ги различите на пръвъ поглсдъ. Трѣбвада ноживѣете но-дълго врѣме, да внигшете и изучитс
македонския битъ, да ее занознаеге съ македонскатѣ
диалекти, нрави и обичан, съ борбитѣ и пронагандитѣ, и чакъ тогава ще можете да сздите по въироса
за националноститѣ. Ето защо, на пжтника, конто
не ее спира, а само прѣминава отъ станция на станция, не остава нищо друго освѣнъ да се вч,зхищава
и наелаждава отъ македонеката природа, да се чуди
на нѣкои особености въ носии и наредби, да събира
бѣгли впечатления, особено ако той е впсчатлптелна натура, които впечатления нс сж. тъй солидни, за
да заслужать вниманието на четеда п слушателя. А
такива еж впечатленията на повечето отъ кореспондентитѣ, които отиватъ влгтрѣ, както и иа македонскитѣ изелѣдвачи; слѣдователно, такива ще бждатъ и
тѣхнитѣ съчинения върху македонеката етнограФия,
Фолклора, геограФия, история и пр.
бѣгли, безоеновни, неаргументирани.
. . . Отъ Зибевче до Солунъ и отъ Солунъ до Битоля -.. ето плггя, който взехъ и койго ме водѣше
между живописни мѣегноети, Швейцарски езера, Тиролски ландш авти... Макаръ и да бѣше вече есень и
нолето позапуетѣдо, се пакъ то и цѣлиять анеамбль
на македонеката природа, въ своята ту питомна, ту
дива хубоеть изглеждаха величаво и разкошно. Азъ
се любувахъ на-мѣстѣ, на-мѣстѣ обземаше ме ядъ. че
оная благодатна земя е осждена и още да блхде робиня,
а не свободна етрана. Но изобщо, плтникътъ изв.тича
впечатление, че Македония е наиетина плодовита
страна, оня обѣтованъ край, за който ноетитѣ мечта
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ят’1. и сънуватъ, рай, който нс трѣбва да сс дири на
небсто. защото е тукъ долу на зсмята.
Да, рай . . . но ако минешъ и заминешъ, ако не
си но-добъръ наблюдатель и неихологъ, за да разберешъ истински обществения животъ, да вншшешъ въ
народната душа и да схванешъ всичката оная гигантска борба, всичкия онзи вулканичееки кипежъ, който
бушува, като развълнувано моро, нодъ привиднитѣ
тишина и спокойствие. Тогава вис ще видите, че
Македония не е рая земенъ, както ви се е видѣла
изначало, а — юдолъ на плачъ, ридания, страдания и
млки, че Македония е единъ адъ отъ душегубители,
тирани и . . . мж.чениди.
Едногодишното ми нрѣстояване въ робската страна и изучване македонския животъ, макаръ и да съмъ
билъ неиричастенъ въ борбитѣ народни, мс доведе до
туй убѣждение. А колкото повече азъ стоехъ нсуграленъ къмъ тия борби, толкова но-добрѣ прѣдъ менъ
се открояваха тѣ съ своитѣ страсти и величис, съ
своитѣ лоши и добри страни.
Нека сега да вникнемъ въ тѣхната каузалность
и сстнини съ всичката безнрист]1аетность и самостойностъ отъ дребно-нацинонални смѣтки и разчети; нека
погледнемъ на тия борби еъ нросветеностьта и очитѣ
на историка и критика.
Битоля е най-добрия градъ за наблюдение, защото
въ него с л събрани вснчкитѣ народности и всички
пропаганди, Тука изучвачътъ ще забѣлѣжи и българе,
и сърбн, и ромлше, и гърди, и арнаути, че .дори и
протестанска и католишка пропаганди. Тъй щото,
Бнтоля е центъра на националистичеекия и общес/гвеиия животъ на Македония, ако и да не е търговекия
центъръ. Въ елицность, това, което се забѣлѣзва въ
Битоля - упадъкъ иа занаяти и номинъкъ, упадъкъ
економически и всѣкакъвъ,
се забѣлѣзва и въ другитѣ македонски градища. Азъ нѣмахъ щастието да
живѣя въ село, но срѣщалъ еъмъ се често съ селяне,
които еъмъ разпитвалъ за положението имъ. Тѣ се
онлакватъ отъ слицата болѣсть, отъ която схрадатъ
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и макед. граждане. Даже нѣщо повече: може да ее
каже, че македонскитѣ еелянв- най-много сж. изложени
на жеетокия турски режимъ и тѣ, най-добрѣ, найосезателно го чуветвувагъ. Ори веичнитѣ богатства и
нлодородность на етраната, какъ си обясняватевие, почитаеми присжтствующи, този напливъ отъ македонски
емигранти или македонски работници. дошли тукъ да
пзкаратъ прѣхраната си? А този наиливъ не е само
у насъ, но сж.щестува и въ другитѣ Балкански държави, ако и не въ такъво количество. Кое подтиква тия
хора да оставятъ евоята бащина земя, за да се екитатъ
немили инедраги по чужбнна? — То е черната нужда,
то е мизерията, царующи по еела и колиби отвъдѣ;
то е онази система на управление, която е за едни
майка, а за други мащеха; то е разбойничестото поерѣдъ день въ тази етрана мжченица. Да, македонския
народъ, еъ изключение на едно малко чиело, да, компактното болшинство отъ македонекия народъбѣдствува,
и ей причината на онова движение, което се нарича
освободитедно, което ни занимава и което се все повече
и повече усилва. Наистина, революционното движение
въ Македония е нѣщо сериозно, фяктъ очебиющъ, който
яе може да се отрече. Това движение е плодъ на
назрѣлитѣ нужди на роба и въ основата си има и
економически нричини. Не е въпроеа тамъ да се замѣни
едао робетво съ друго, една тирания съ друга, макаръ
и най-хуманната, а — да се турне край завинаги на
единъ непоноеимъ режимъ, който души еднакво и
политически, и екоиомичееки. Отъ Македония емигриратъ не само българе, но и влаеи, гърци, арнаути.
Слѣдователно, наетоящия режимъ, режимътъ на Абдулъ Хамида е тежъкъ за вснчки въ Македония, разбира
ее, съ изключение на шиионнтѣ тамъ, на прѣдателитѣ и чорбаджиитѣ, крѣпители на този режимъ, защото с&. отъ него облагодѣтелетвувани.
Но има н възмездие за тия изчадия, за тия шпиони и прѣдатели, отъ каквато и да сж народноеть!
Това възмездие се раздава въ изобилие отъ едни хора,
доевѣтеви въ революционяото движение, отъ една
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органнзацня, която носи името Влтрѣшна революционна организация. Нека се поспра малко върху тази
организация и тѣзи хора, които нѣмагъ нищо общо
съ тукашнигѣ комитетъ и организация. Това е сборъ
отъ млади и интелигентви люде, коиго, заклени въ
кръета отъ кама и револверъ, служатъ до самогюжертвование на интереситѣ на своя народъ, на робскитѣ
иятереси, и мнозива отъ тѣхъ падатъ жертва на дълга
си. Да, влггрѣшна организация въ Македония елгществува, и то така, както ние не можемъ си я прѣдположи!
Тази организация ще изнесе на плѣщитѣ си тържеетвото
на македонскитѣ въжделения за свобода и човѣшки
животъ; тази организация има за цѣль да обединява
народноститѣ подъ егидата на общия освободителенъ
идеялъ и да ги иодготви за обща борба противъ общия
имъ петь-вѣковенъ врагъ. Ето защо, въ нея се чйслятъ
членове отъ всички нации, безъ разлика на полъ и
положение. Много отъ тѣхъ кръстосватъ страната отъ
Циндъ дори до Места и до Черао море, отъ Шаръ,
Осогово Рила и Родоиитѣ до Бѣло море и до Тесалийскитѣ равнини. Бродятъ тѣ по поля, долини и гори, по
села и градища и будятъ, свѣстяватъ, организиратъ
маситѣ народни за борба юнашка. Като мрѣжата на
паякъ, вжтрѣшнага оргавизация е свързала цѣла Македония и Одринско чрѣзъ реводюционни дружини и
комитети въ едно цѣло, въ една скала, въ една бойна
сила, която се готви за великия часъ. й нека отричатъ нѣкои колко щатъ значението и даже слицествуването яа тази вжтрѣшна организация, азъ съмъ
убѣденъ, че рано или късно тя ще покаже дѣла и
подвизи, нечути въ псторията. Хора, като Чемковъ и
Гавазовъ, като Винишкитѣ и др. мжченици — ето хората на вжтрѣшната тазъ организация. Можемъ да
сждимъ по тѣхъ за принципитѣ, задачитѣ и цѣлитѣ,
за законитѣ, на коато иочива и които си е задала
тази организация; но тѣх ь можемъ да сждимъ за силата и, за солидяоетьта и значението й.
Но нека мина на друга тема. Можеби, азъ се
лъжа по въпроеа за оргагшзациитѣ, може да се заблу-
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ждавамъ, но такива впечатления азъ имамъ слѣдъ
тгрѣживѣването ми една годана въ Витоля и Македония; може да не съмъ добрѣ изучилъ прѣзъ туй кжео
врѣме този въпроеъ, но едно нѣщо зная, че не въ
далечно бждеще вж.трѣшната организация ще оправдае думитѣ и впечатленията ми.
Ала нека продължа. Азъ остааахъ въ македонския центъръ Битоля. Тамъ азъ бѣхъ учитель, и нищо повече. За да изуча безприетрастно положениего
— споредъ рецептата на приятеля ми—азъ не станахъ
членъ на никоя група и на никой лагеръ, та ето
какво е моето заключееие по въпроса за народносгитѣ
и онази борба, която се извръшва тамъ. — Може да не
еторихъ добрѣ, че бѣхъ далечъ отъ всѣкаква борба,
но за туй нъкъ си еъетавихъ яени понятия и възгледи
по живогрепещущитѣ тамъ въпроси, което нѣщо не
можехъ да придобия, ако и азъ влѣзехъ въ водовъртежа. . . Въ Македония понастоящемъ сж. позагдъхнали
националнитѣ вражди, а изпъква изъ дбнь въ день
борбата за оевобождение, общата културна борба. Наистина, и още сжлцествуватъ национални пропаганди,
но тия блѣднѣятъ прѣдъ величието и светостьта на
освободителната. Ето защо,и културното дѣло на революционеритѣ се повече обхваща маситѣ и ги обединява. Ще видите вие, че и гръкомани, и гърци, ивлаеи,
даже и сърби, подъ обаянието и силата на освободителния идеялъ, други подъ страхътъ отъ възмездието на вжтрѣшната организация, — да, веички вече се
въодушевяватъ отъ една и сжща цѣль — освобождението на Македония отъ турекото иго, Макаръ че Македония е една страна, напъстрена отъ разнородни
елементи, българскиятъ е (трѣбва да призная истината) въ болшинство и той, койго съставлява половината отъ македонското народоваееление, търни и наймного прѣвася общитѣ теглила.
На единъ народенъ праздникъ, мпсдя 11 Май,
градътъ Битоля бѣше наводненъ съ селяне отъ околнитѣ села, дошли да присжтсгвуватъ на училишното
гържество. Въ своята оригинална седска носия, особено
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селянкитѣ, правѣха тѣ удивително впсчатление въ
тая многобройна публика отъ граждане. Единъ ромлшски училищенъ ияспекторъ, мой познатъ, приближи се
тогазъ до мене и, въ присжтствисто на своитѣ колегиучители отъ лицея, стисна ми ржката и каза: Ои1,
М оп 8 1 еиг, с ’е8(; \т й 1 ; У оив еке8 1а 1огее! — възхитенъ отъ шествието изъ града на-чело съ владиката
Григорий.
Шествието се състоеше отъ хиляди-хиляди разнообразни човѣшки глави. Селянитѣ — ето силата на
българщината; селата — ето скалата, на която се гради революциовната идея и кулата на свободата! Ако
искате да сждите по населението въ градоветѣ за
ирѣобладающия елементъ въ Македония, вие ще се
заблудите, защото не градоветѣ съставяватъ болшинството отъ населениего въ каазигѣ и санджацитѣ.
Солунъ е еврейско-гръцки градъ, ала околностьта
е населена изключително съ българе; градътъ Сѣръ
то ж е; градътъ Битоля е наееленъ половината съ българе, а половината съ цинцари, гърци и албанци, ала
не градътъ е, който може да ни даде ясно понятие за
народноститѣ, тъй като днесъ всички градища, особено
по-голѣмитѣ, прѣдставяватъ конгломератъ отъ народности и сд. интернационални сборища.
Огъ нѣкое врѣме пъкъ започна да се хвърля
друго обвинение и друга клевета, че — българскитѣ
училища, българекитѣ черкви, българекитѣ владици,
учители, свещеници, търговски агенти и пр. били
разсадници на българскага иропаганда, както и на
идеята за революция и избавление. Това е едно плитко мислене, защото, споредь моето дълбоко убѣждение,
една идея, колкото и света, не може да вирѣе, ако
за нея нѣма почва. Слѣдователно, идеята за евобода
въ Македония се е породила сама въ главага на македонеца, билъ той българинъ или еърбинъ, йли гръкъ;
тази идея е плодъ на самитѣ тамошяи жизнени условия. Не можешъ никого накара да се бунтува, когато
му е добрѣ! Ала на македонекия яародъ, въобще. и въ
часность, на македонския българннъ добрѣ ли вь здо-
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честата му татковина? — Защо тогава той емигрира,
защо напуска мило бащино огняще ? Оть добро?! —
Трѣбва да липева най-елементарната логика на тия
умове, които биха миелили така за революционното
движение. А такива ги има не малко. Ето защо е
сжществуването на вж.трѣшна организация, която да
изнравя заблуденитѣ оть кривия пдть и да ги направи, вмѣсто врѣдни или безполезни граждане на
родната си страна, съзнателни и полезни на дѣлото и
отечеството си. Ето защо, за да се избѣгне всѣка национална вражда, за да се отхвърли горнето обвинение, вжтрѣшната организация не прави разлика въ
нациитѣ на членоветѣ си и приема въ редоветѣ си
даже мюсулмани.

II.
Освѣнъ това, обръща внимание рѣзката разлика,
която сж.щеетвува между македонцитѣ вж.трѣ и македонскитѣ емигранти. Мнозина отъ васъ сте слушали
често укори по адресъ на македонци. Тия укори сж и
заелужени, и незаслужеви: заслужени — когато се отнасятъ до македонската емпграция, незаслужени и несправедливи — когато се отнасятъ до македонцитѣ
влггрѣ. Ако емиграцията има тежки грѣхове съ евоята апатия и забравяне участьта на поробеното си отечество; ако тя се е отдала тукъ на работи, които не
сж. достойни за нея, като партизанство, чифутщина
и др.; ако тя не слѣдва пжтя на дългъ къмъ оставена
родина — и затуй заслужва всички порицания, сжщото това не може да се каже за сумарния македонецъ,
за цѣлия македонски народъ, който страда отвъдъ
Рила й Осогово. Защото той, въ противовѣсъ на тукашния, емигриралия македонецъ, е отдаденъ всецѣло
на освободителното евое дѣло, колкото възвишено, толкова и свято, и е въ течението на една борба, която
му приготвя или смърть и гробъ или радость и блаженство. Той е увѣренъ въ второто, сирѣчь — че борбата му ще го изведе иа желания край, на спаситед-
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ния брѣгъ. Въ тая трудна и грандиозна борба ние
сме длъжни да му се притечемъ на помощь! А македонския народъ, онзи, който е задъ Рила, Осогово и
Родопи, онзи, който е подвъргдатъ на най-жестоки
изпитания, онзи, който страда и се бори мжжествено
за каузата си — евободенъ и щаетливъ да живѣе —
заслужава не само да бжде подкрѣпенъ морално и материялно, но и да се жертвува човѣкъ за свободата му...
А дали, наистина, този народъ се бори и, затова,
е достоенъ за подкрѣпата и помощьта на всички, показватъ всѣкигодишнитѣ кървави и злополучни ао>ери
съ евоитѣ десетки и стотини жертви, показватъ всѣкимѣсечнитѣ заточения въ далечни незнайни страни и
катадневнитѣ убийетва и самоубийства. Общъ занонъ
е у македонскитѣ борци да се не прѣдаватъ никога
живи въ турски ржцѣ, а да тургатъ сами край на живота си, за да не би, заловени и подложени на изтезания, каквиго само турската полиция е въ състояние
да измиели. да изкажатъ нѣкои тайни на организацията.
На тоВа обсгоятелство се дължи тази сума отъ хероически самоубийства за освободителния идеялъ. Ала,
подиръ такива грозни изтезания, мжченикътъ, макаръ
и да е изтърпѣлъ всичко и сетнѣ освободенъ отъ затвора, се чувствува вече полумъртавъ, съ оставено ѣ ъ
занданитѣ и каушитѣ здраве; той влачи послѣ днитѣ
си на овоето жалко слицествуване, Пъкъ и тѣзъ прѣсдовути турски сждилища, сждилища ли сж; правоежцие ли се раздава тамъ или най-голѣмата неправда? — Азъ приежтствувахъ на единъ важенъ процесъ
въ Битоля; то бѣше прѣзъ пролѣтьта на тази, 1901 г.
Сждѣха учителя отъ Битолскага Гимназия Дамянъ
Груевъ, заедно съ около 10-тина души, по убийството
на единъ попъ. Този процесъ ставаше на открито, въ
двора на Битолекия Апелативенъ Сждъ и въ присжтствието на многобройна публика; приежтствуваха и
ирѣдставители на консулитѣ, за които бѣ отредено
особно мѣсто. Сжденето трая три деня, и при все че
лннсваха нрѣдъ сжда всѣкакви улики за тѣхната виновность, повечето отъ подеждимитѣ бидоха осждени

88

СКАЗКА.

на по 2, 3, 5, 10 и 101 година затворъ въ окови;
оправдателна присжда се произнеее само за 2-3-има,
които бѣха заможни и можали да се откупятъ съ рушветъ. Рушветътъ — ето магическото срѣдство, което
може да те избави въ Турция и отъ въжето! А рушветътъ, макаръ и запрѣтенъ съ строга заповѣдь отъ
правителството, се практикува вредомъ изъ турската
империя, отъ падишаха до послѣдния държавенъ и общественъ елужитель. Имате работа въ сждилището.
Прѣди още да влѣзете въ стаята на онзи сждебенъ
чиновникъ, при когото идете, разсилния ще прѣдизвѣсти господаря си, какъвъ и що е посетительтъ. Ако
сте по-добрѣ облѣченъ и сте богатичъкъ, ще очаквате добъръ, даже радушенъ нриемъ; ако сте недобрѣ
облѣченъ, нѣма и да ви приеме. Вие ще си кажете
причината на идването ви, болката ви, сирѣчь; ала,
додѣто говорите, турския чиновникъ ви изглежда отъ
пети до глава и измѣря, колко ще може отъ васъ* да
изкара — споредъ положението ви. И ето, подиръ малко виждате, че той се зачесалъ еъ 2 или 3, или 5 пръети по носа, бузата, брадата или челото. Азъ отначало
не разбирахъ отъ тѣзи знаци, и затуй работитѣ ми
куцаха; отпослѣ — тръгна наредъ всичко, когато и
азъ, за да се избавя отъ беля, отговорихъ утвърдително на тѣзи многозначущи знаци за рушветъ. Рушветътъ, казвамъ, е спаеителния шойив, за да избѣгнете всѣкаква бѣда въ Турция; рушветътъ тамъ е
грубъ, пладнѣшки, и безъ него вие сте загубени. Нѣщо повече: на повечето отъ процесигѣ, които се повдигатъ въ Македония противъ този или онзи, безъ да
има доказателства, че е извършилъ прѣстлшление,
причината е рушветътъ. Турския чиновникъ не е възнаграденъ както трѣбва, или ако е възнаграденъ, то е
еамо на книга; въ сжщность, турекитѣ служащи ходятъ гладни, необлѣчени добрѣ, неоеигурени. Тѣ прибѣгватъ до рушвети, за да дотъкмятъ лииеата, та да
могатъ да живѣятъ. Пашитѣ и бейоветѣ иъкъ рушветствуватъ отъ алчность за пари и за богатетва, То
е една зараза, която, невидима, но осезателна, се но-
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ся отъ учреждение йъ учреждения, отъ домъ въ домъ
И заразява и най-здравитѣ, най-честнитѣ натури. Така, безъ рушветъ, безъ да иматъ възможносгь да се
огкунатъ, за битолскитѣ нодсждими, при вее че бѣха
не-винни, нѣма оправдателенъ вердиктъ. Това се върщи въ единъ вилаетски дентъръ, какъвто е градъ Би■к0 ля, съ шестдесеть-хилядно народонаселение и съ консулеко тѣло. А що остава за провинциалнитѣ затънГ0 ни градища, палавки и села ? — Нека почитаемитѣ
лОи слушатели сами сладятъ. Всѣки день азъ виждахъ
да прѣкарватъ изъ улицитѣ на града вързани единъ
за другъ, отзадъ за ргьцетѣ, селяне, обградени съ
кордонъ отъ опърпаци и озвѣрѣли турски заптии. Тия
кдетници отиваха въ страшнитѣ влажни, емрадни и
гаусни турски зандани. При все това, както ония затворници, за които прѣди малко бѣше думата и чиято
врисжда чухме, така и тия нови и се нови кандидати
за турскитѣ затворц, за турскитѣ прочути д у л а а и и
тъмдични кули не бѣха съ умърлушени и мрачни лица, а бодро стжпаха, като войници, които изпълцятъ заповѣдь и дългъ, и по тѣхнитѣ лица не личеше
отчаянието. Па и що имаха да жалятъ? Своитѣ долашни ли’ женигѣ, дѣцата, сеетритѣ си? Своя животъ
дй ? — Своята свобода ли ? — Та кога сж. били тѣ
господари на своитѣ огнища и домове, кога сж били
сягурни за живота Си, кога еж, нмали минутна поне
свобода? Не, цѣла Македония е единъ затворъ, една
•гъмница, оназъ злочеета земя, въ която неправдата
царува! . . . Слѣдонателно, да влѣзешъ отъ затворъ
въ затворъ,отъ мрас*ъ въ тъмнина, е се едно за те^е.
Бто защо, тия наЩц братя, и кога отиватъ въ тъмницй, и кога ги изир^щатъ на заточение, и даже когато
гй усмъртяватъ, сА. горди и не трепватъ.
Нека сега с0 носпрѣмъ малко и върху друго
обстоятелство—за Дьиионството въ Битоля и въ Македония. Тамъ шгш^Чегвото е възвисено до ироФесия,
ц тя сс иракгикуй на всѣка крачка. Шиионъ с гъркътъ, влахъгъ, съ р |ц Иътъ, шпионинъ е дори и братътъ.
Да! — По нс егип. Туй, и ето че сс довсждатъ чакъ
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отъ Будапеща и Виеиа маджарски и австрийски евреи,
изкусни вагабопти, за да образуватъ оеобени шпионски
отдѣдения. Тѣзи изписани отъ Аветро-Унгария евреи
сж. началнидятѣ на шпионнтѣ. И кѣма каФеее, нѣма
мѣсто, волко годѣ иублично, дѣто ткя изверги да не
сж. турнали нръетъ. Ва Македония може безъ двоумѣние да се каже, че и стѣнитѣ тамъ иматъочи и уши.
Шпионството въ Турция —- това е една мрѣжа отъ
изроди, която мрѣжа етѣга правилния вървежъ на
империята и спъва свободното развитие на културата
и цивилизацията, Шпионетвото се ржководи отъ Илдъза и има своитѣ нишки даже извъпъ прѣдѣлитѣ на
султановото царство, въ чуждатѣ етолици ка четиритѣ материка. Най-ужасното е, че гювечето иж.ти,
отъ нѣмане що да иравятъ или за да си покажатъ
талантитѣ, тия мрачни людье оклеветяватъ съвеѣмъ
невинни хора, като устройватъ нарочно нѣкоя беля, и
ги уплитатъ. На тия шпиоеи ее дължи туй прѣпълване на затворитѣ въ европ. и азиятска Турция,
А тия затвори слт. вертепи, мѣста за гниене на
живи человѣшки еж.тцества, ео не мѣета за нзправление, особено... тъй нареченптѣ „дулапи“ . За да опиша
тѣхъ, рѣчьта ми е безсилна, еловото ми е немощно.
Затия живи гробове трѣбватъ нерото и рѣчьта на единъ
ВикторЪ Юго, на едипъ Доетоевекн. Нрѣдставете ен едно
пространство отъ
сдинъ и ноловпна квадратенъ
метъръ, обградено съ дъски и, нонѣвга, измазано отъ
вънъ съ иръетъ. Тукъ не бн могла да живѣе и една
свиня, но тая кочина, б« ргжьлъ цЬкой: готвена за
евини, е отредена за нещастна човѣппка чваць, за пѣкой затворникъ. Ни назадъ, нп нанрѣдъ, ни нагорѣ
има мѣето, за да еи поеипшъ или ноотдъхнешъ, и тъй
си принуденъ дни и нощи да етопшъ п|>авъ илк да
клѣчишъ, Отъ умора, отъ безеъиие кокалптѣ т» ее
смазватъ. Не стига това. Нрѣдъ-самъ вратнята еъ
малъкъ црозорецъ бди зантия Внди лн т.)», че еи подрѣмналъ. ще те емушка еъ нртлка. пли еъ нухиката
еи. А често нжти, кахо дшгьлнение на пчрпего ивквнзпторско м,а\ чг‘в ие, тн я д,уда»и т ноетаннгь тъкмо
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подъ нуждницигѣ на равнигѣ нравителствени учреждения и вспчки извержения падатъ въ тѣхъ: открити
отгорѣ, тѣ сж сгодни за това, Но въ тѣхъ затварятъ
и зимѣ, и ето че—-нерѣдко е& се нахождали тамъ отъ
затворницитѣ мрътви, замръзнали, . .

Почитаеми Госаож и

,

Госаода!

Тозъ народъ, измжлванъ и така терзанъ, проетира ржцѣ къмъ насъ, къмъ славянсгвото, къмъ Европа,
къмъ свѣта и иска номощь, и търси избавление. Той
апелира веѣкидневно, всѣкпчасно къмъ човѣщяната,
отъ кояго, уви! одавяа е забѣгнала ч о в ѣ щ и н а т а : . . .
И веуе^той чака да блѣене луча огъ надѣжда, отъ
братолюбие! Той чака . . . Но диесь вече на никого
другиго не се надѣва, оевѣнъ на себе си. Той е разбралъ, че едничкия излазъ оть нееносното му иоложение е революцията, и че той е принуденъ, по еилата
на условията, въ които е поставенъ, да нрибѣгяе до
това крайно и отчаяно срѣдетво. Но това срѣдегво е
резонно, защого е освѣтено и защого е едничко, за-да
го спаси отъ гибель, Или смърть, или животъ; нли
убийство, или свобода —• тази е дилемага, която си е
задалъ за разрѣшение македоно-одринския робъ! И при
всичкитѣ спънки и трудности, които прѣчатъ на цѣльта му, той върви, върви и не се снира. . . Не се спира, защгго еамо Богь го кара и подтиква ее нанрѣдъ
и напрѣдъ и му показва пжтеводната звѣзда. . .
А като погледна отъ тука на живота тамъ и на
това, коего става огвъдѣ, сега, както съмъ далечъ огъ
него, иа сравня веачко туй еъ нашата дѣйствителность,
каква грамадаа пропасть ми се вижда да дѣли Българпя отъ Македония! И азъ се чудя на това. — Онази България, която раждаше херои и титани, днееъ
блѣднѣс нрѣдъ хероичеекитѣ подвизи на максдонската
си сестра. И не само блѣднѣе, но като че ли не кръвь,
а вода тсче въ жилигѣ на нсйнитѣ синовс и дъщсри, които тьй насуватъ, когато половииата отъ тѣх-
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ната родина е обречена на опуетошение. НЬиа ли вече бьлгаре въ България; кой тури тази грамадна нропаеть между два еднородни братя; кой си позволи да
изстуди сърцата имъ? Насъ обвиняватъ, че нашитѣ
понове, владпци, учители и пр. проповѣдвали бунгъ.
Но азъ смѣло мога да кажа, че много българе изъ България, които еж. заемали нѣкаква обществена длъжность въ Европейска Турция,сл билинай-отявленитѣ врагово на революционното движение.- бидѣйки въ състояние да бждатъ твърдѣ нолезяи, и безъ да бждатъ
подозрени, тѣ напротивъ сж. противодѣйетвували на
народнитѣ тежнения и сж. се мамили отъ мисъльга,
че могатъ стори нѣщо въ това направление. И какъ
ми изпъквагъ тѣ джуджета вь сравненио сь ония великани, които,кахо древнигѣ хорои, сж. се заели съ освобождението на своята родина, като не желѣятъ нищо, нито живота си.
Да, млади люде, които ме слушате! Желаете
ли да бждете полезни на рода си, то идѣте въ Маке
дония! — Но не въ онази Македония на бюрократа
и платения пропагандистъ, а въ тази на великата народна борба, дѣто редове, дружини отъ златни, ненагледни момци и горди мж.же се чиелятъ, коиго ржка
за рлка подготвятъ, като нови ирѣдтечи, иж.тя на Македонския Месия и Снаситель — революцияга и
свободата! . . .

ДЕСЕТЬТѢ Щ АСТЛЙБЦЙ.
(П А Н А ГЕ РИ К А ).

Госиода

,

Хероитѣ не мратъ ! —
Тѣ сЛ1 безсмъртни! —
Въ знакъ на признателность, народитѣ, изъ
които еж. тѣ излѣзли, увѣковѣчавагъ паметьта имъ
въ монументи огъ мраморъ и бронзъ, и така тЬ пакъ
живѣятъ помежду ни, олицетворени въ тѣзи паметници
и въ още по-дълготрайяи —тѣхнитѣ дѣла, тѣхнитѣ подвизи, тѣхнитѣ дѣяния и добрини, които сж сторили
нриживѣ на народа еи, на отечеството, на. . . человѣчеството!
А тоя паметникь на Левскн, около който сме се
диееъ събрали, за да чествуваме памегьта на други,
като Апостола, народни труженннци, борци н мжченици за Оевободителного дѣло, въ този скърбенъ часъ,
въ тоя трогателенъ моментъ ни епомня нашего черно
минало, онова, което е било и което мислѣхме нѣма яивга вечъ да ее повърне: но, уви! което и по-настоящемъ още теглягъ цѣли два народа, злочеети мж,ченици......... Въплотения въ този бюетъ, въ този монументъ, обѣеенъ тука, на туй мѣето, нрѣзъ грозната
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1873 г., което е вай склишя спомевъ отъ вашето възраждаве, а и най-тежкия отъ тъмвото ни вчерашно,
самия този бюстъ ни подсѣща, напомня намъ, на потомството, свободното и честито, можебн, поколение,
за петь-стотинъ-годишното черно теглило, което е прѣсградалъ българския родь,за това безвъзвратно изминало тежко врѣме, за това завинаги унищожено, стж.пкано робетво, което еамо страницитѣ на историята
ще ни разказватъ, па и новитѣ жертви, новигѣ херои
ще ни събиратъ тукъ — за наше назидание, за
нашъ урокъ.
. . . Ботевъ!. . . Левски!— Поклонъ на васъ, поклонъ!
Поклонъ на тебъ, Апоеголе на Свободата, ти,
неустрашимий борецо, ти, примѣро на тия, които сж
ни събрали тукъ, при твоя свещенъ ликъ! — Погледан
на тазъ младежь, на тозъ народъ, за когото ти загина; погледай и кажи: що четешъ по тѣхнитѣ лица,
що съзирашъ, що виждашъ въ нашитѣ сърца? —
Радость ли или екърбь? — Що забѣлѣзвашь въ нашия взоръ, замъгленъ отъ гнѣвъ, огъ святъ и благо
роденъ гнѣвъ, въ нашитѣ очи: усмивка нли горесть,
ликувание или т л га ?
Мжленико! Насъ сж ни довели тукъ, при тебе,
етрашната и грозна вѣсть, безкрайната печаль и скърбь,
задавенитѣ жалостни сълзи и люто-окървавенитѣ ни
сърца затуй, че —- нови жертви, нови бѣсила, да, други, като тебе, млшеници паднаха прѣдъ жертвеника и
олтаря на свободата, на поробеното отечество; насъ
ни е довела тукъ вѣстьта за погубването на цѣла една десетка, като тебь, самоотвержени борци, отъ които, като тебъ, о Левски! четирма на бѣеило измрѣха,
а шестима въ бой кървавъ, юнашки, срѣщу великия
злодѣй, — като тебе, Ботевь! паднаха, — и като васъ,
Караджа и Хаджи-Димитри!
Но не за да ти съобщимъ ужасната тази вѣсть
—- смъртьта на младигѣ дсеоть херои — сме нио тукъ
дошли, не затуй ! А —за да те нонитаме, за да се нопитаме всички ние, тукъ събранитѣ около ти, прѣизпълнони къмъ тобъ и новитѣ десеть жертви съ ночнтъ
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и благоговѣние: - - що да еторимъ, що да вършимъ,
какво трѣбва да направимъ? Ние сме дошли тукъ, за
да си разкриемъ скръбнитѣ сърда и да поискаме отъ
тебо съвѣтъ, братски съвѣтъ, о Учителю нашъ ! —
Защото сме вссцѣло обзети отъ това, което се е вчера случило съ наши мили друзя, но коего днееъ, навѣрно, пакъ се повтаря и утрѣ иакъ — ще се потрети.
Кажи, кажи ни: що сме длъжни ние да направимъ ? —
И ето, като че ли, единъ гласъ изъ тоя нѣмъ
гранитъ излазя; като че ли, единъ гласъ започва да
говори, да съвѣгва, да ни моли, да ни заповѣдва и
диктува. Не чувате ли го вие ?
^Българе, Тракийци, Македонци ! — Грозяото минало се повтаря: пакъ бѣсилки и темници, накъ убийства и кланета, пакъ безчестене и чернене на родния
ни край! А за това кой е виновенъ ? — Вие, вие сами сте виновнитѣ! . . Защото 2 4 години се изминаха
отъ 19 Февруарий 1878 год., а що сгорихте вие за
своя рожденъ братъ; доколѣ ще търпите и още да
личи но челата на вашитѣ братя черния срамъ на
робството ? — Прочее, моя съвѣтъ е: да иослѣдвате
примѣра ми и нрпмѣра на тия, коиго еж. вн събрали
околъ мене. Защото, азъ не съмъумрѣлъ, а бдя и гледамъ вашигѣ дѣла и начинания: чрѣзъ бѣеилото, тъй
както Христоеъ чрѣзъ кръета, азъ възкръснахъ. . .

Г осаода

,

Дохаждатъ дни, когато и въ най-безсъвѣстнитѣ,
въ най-закоравелигѣ натури съвѣсть заговорва — тоя
влтрѣщенъ садия, и ония, конто дълго врѣме сж. били лишени отъ този даръ — съвѣстьта, заиочватъ
да се вслушвагъ въ тоя вжтрѣшенъ гласъ.
А днешния день, 9-ий декемврий, 1901 год., е
такъвъ имено дснь, день за нашето оиомняне, за нашето стрѣсване. —:
На щрекъ! На щрекъ вие, изоставени отъ всички
изгнаници, стрѣенѣте се! Вие, рожби на робсгвого,
свѣстѣте се! — И вие С/Ъ.що, освободени българо!
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защото вие - трѣбва да ее еамозабравяте ш» ..шкуването ви, о.це повече, че — дѣлъ единъ вамъ братски
народъ страд.ас тамъ, задъ Рпла, Оеогово и Родонитѣ.
11а щре!п.! -- Неръ, освѣнъ тоя, ирѣдъ ког ■!•' нега
с/гонмъ сь . грахопучипшио, и нови десеть
тш,
дсееть юнас ... дссеть щаетливци —ни зоват•.
тоя
часъ иа борбщ на животь и емърть!, . . К
еъетои, не е изиълнение дълга ни еамо тая почи-л». която
днееъ отдаваме; ие е само туй, което еме нисдяъж ни
да еторимъ, но . . . и да подражаемъ !
Дни, като днешния, еж дяи памятни; днн, които
со не заличвагъ огъ ндметьта народиа. Деньтъ 9 декемврпй е едио елѣдетвие огъ причинитѣ; Г> мтий и
27 октомврин — грозни, но и елавни дати.
Да си евалимь шанкитЬ и да ее поклонимъ
ирѣдъ авторитѣ им ъ! —
И ако сега говорящия нрѣдъ васъ, мои еънародници, е взелъ думата, то тоза не е огь щеславие,
а за да изпьши той евоя дългь въ случая къмъ онѣзи,
въ чниго редове еби лъ и н еговь единъ съгражданинъ,
неговъ другарь оть дЬтетво, съ когото е дѣлилъ и
друл^ба, н нраятелство, но когого, увн . . . загуби,
загуби на в!>ш ! —
Що казвамъ? — Изгубенъ навѣки?!
Свѣтотатетво! Свѣтотатство! —
Повтарямъ: борцитѣ не умиратъ; тѣ възкръеяатъ
въ еърцата п душитѣ на потометвата!
И найетиаа, но за това ли сме ее ний еегя еъбрали—за да ее ноклонимъ нрѣдъ олгаря на беаемъртието, ние проетитѣ смъртни; да се ноклонимъ на
беземъртнит! ония ратнпци за евободата на роднната
ни, на човѣщината и напрѣдъка, на правдата п ддб щто?
II,

Госио,
Веѣкой
народъ коИ г

тродъ пма овои е.орои. и го]н.ч‘
п яѣма и.ш
е с;г|;омйхъ '

>:да
-ша
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юнаци! Няе ги имаме, макаръ и не много. А нровидѣнието, като че ли, затова замодлява още часътъ на
съвършенното ни избавление, та да напълнймъ страницитѣ на историята нн съ още херои-мжленици.
Но, Боже мой! — Та нима тя не е нрѣнълнена
вече? Та толкози кланета, толкозъ сЬчъ и кърви не
сгигнаха ли ? Не стигнаха ли Батакь, Перущица,
Клисура, Панаиорище, Конривщяцл, БЬла-Неркова,
Сгара-Загора и други, та трѣбвато и Виаица, и хилядигЬ жергви, на и дяешяигѣ десегь святи жертви ?
Пррвидѣнието. . . (По дяволитѣ „провидѣнието“!)
— това е червения и великъ убиецъ, това е дипломацията, това сме и ние — виновницигѣ на 25 годишното ново робсхво на Южнотракийци и Македонци, на
тия кървави аФери, на тия нови жертви.
А като имъ кажа имената въ тоя жалостно-гържественъ часъ, о брагя, еъогечеетвеници мои, наведѣте
си главитЬ, иоклонЬте се ирѣдъ памстьта имь! —
Защото рѣдки сж, много рѣдки сж. ония, които мратъ
въ бой за свобода. — А и тия, загияали на 5 юлий
и 27 сепгемврий, сж. огь рѣдкигЬ борця. Вие знаете
кои сж тЬхнигѣ имена, но азь ще ви ги ловгоря, за
да се отпечататъ въ наметьта ви.
Свѣтославъ Мерджановъ, Борисъ Сиремджиянъ,
Хрието Хаджи-Илиевъ, Онникъ Тороеиянъ: — Петъръ
Соколовъ, Георги Фотевъ, Татулъ Зарлйянъ, Ованесъ
Таракчиянъ, Ангонъ Траиезунски и Иванъ Димитровъ.
Тия сж, ратницитѣ, тия сж. светцигѣ, тия еж.
борцитѣ — десеть души! — бьлгаре и арменци — едни
избѣеени, а други избити въ неравенъ бой. . .
Каква каргина, каква переспекгива, каква хубава
китка, какъвъ букетъ — отъ пегцма българе и петима
арменци !. .. Какво естеетвено съединение, смѣшение
на два страдални, робски народи! — Естествено, казвамъ, защото само тия два, братски по тогло, народи
— българскиягъ и арменскиятъ—-могатъ да се разбератъ,
да се сдружатъ, да се съединягъ: тѣхната учаеть е
една, тѣхното зло е общо и общъ е тѣхная врагь,
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кървавъ, смъртенъ врагъ — турчина проклетъ, турчина разбойникъ, турчина варваринъ, злодѣй, мжчи■гель, хриетияно и человѣконенавистяикъ, турчина
убиецъ! — Но, забравихъ: тѣ иматъ и единъ общъ
нриятель — дипломацията . . . тази нублична жена
тази проетитутка, тази язва на человѣчеството,
тази не доброжелателка, а най лютия, най-ожесточенъ
и безсъвѣстенъ врагъ на малкигѣ, но храбри народи,
като арменския, боерския и българския! И ако днесъ
тия днпломати живѣять въ палати; ако тия грозни и
сисгематични разрушнгели на мира и още не сж. ириковани на позорния стълбь; кожитѣ имъ не еж. одрани
съ кремъкъ, па напълнени сь слама, за да ги запалимъ
за наелаждепие на роба; не еж. извъртени очитѣ имъ,
а мерзкитѣ имъ глави не сж. натъкнати на върлинп,
та да се гавримъ сь тѣхъ ние, робигЬ; — то затова
сме пакъ ние, народитѣ, виновни, които ги търпимъ,
които ги слушаме, на които се молнмъ, вмѣето да ги '
нрѣзираме, и които трѣбвало би одавна да нѣмѣятъ,
а не да диктуватъ намъ, тѣхнигѣ сега безправни роби,
когато въ сждцность сме всичко.
Заблуждение и умопомрачение наше!
0 тежки врѣмена и глупи нрави!
На нашето незнацпе, невѣжество и безсилие,
причинени отъ взаимнитѣ ни караници, градятъ тия
мерзки политици своето величие и власть; па ни
водятъ за носа, па си играятъ съ нашата участь.
като ни сж. турнали юзда между з& битѣ!
И ето, жертви подиръ жертви — дееетки, стотини,
хиляди, безброй ; и ето послѣ, пакъ кланета слѣдъ кланета, войни подиръ войни, сѣчъ подиръ сѣчъ — и
смърть, и човѣшко изгрѣбяение . . . Малтусе, ти си,
види се, учителя на тѣзи, които се наричагъ миротворци, но азъ ги наричамъ кървопийци, човѣкоубийци!
— Ала убийци, които иматъ своитѣ маши, евоитѣ
орждия — народитѣ! . . .
Натия народи, които ида сж., азъ казвамъ: „Чукнете се по главитѣ, па се стрѣснѣте !“ — На моя народъ
сега азъ казвамъ: „ 0 роде мой! събуди се и разбери
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тазъ едничка истнна, че никой на чужди гробъ не
нлаче, и че вълкътъ не може да бжде агне; разбери,
че тия десеть жертви. на които тачишъ днеска паметьта,
с л жертви, колкото на турската тирания—тая Тигрица!
толкова и на евронейската дипломация — тая вълчица!“
— И ако има измежду васъ единъ поне, който още
вѣрва въ нея, азъ му отварямъ очитѣ и му казвамъ:
„слѣпий! прогледни и вижъ: истината е ясна като бѣлъ
день, че — революцията, величава и повеемѣстна, е
спасението“. Впрочемъ, споредъ моето мнѣнпе, онѣзи,
които^очакватъ избава огъ дипломацията и отъ Хага,
безъ да се заемватъ за работа, сж. хора на интереса,
сж. хора, които виждатъ твърдѣ добрѣ, кждѣ е изхода, но пакъ мздруватъ и се мамятъ. Къмъ тия хора
ази се обръщамъ съ тѣзи думи на народа: „Трайте, овце, за зелена трѣва!“
— Да, да! Нѣма по-вѣрна отъ тази истина: дипломацияга и Илдъзъ-кьозкъ сж. нашитѣ два врага!
И проникнати съ това еъзнание, отъ туй убѣждение, Мерджановъ и другаритѣ му, Соколовъ и другаритѣ му измрѣха: първитѣ избѣсени по площадитѣ
на четири крайща въ Одринъ, а останалигѣ избити и
изклани. Ний ще се повърнемъ пакъ на тѣхната хероична смърть. — Но тѣзи херои заслужаватъ не само едни панагерики, които утрѣ можеби ще извѣтрѣятъ
изъ гдавитѣ на мнозина отъ насъ, а можеби и още
днесъ, но... нѣщо повече:—нѣкое реално, дѣйствително
ноелѣдствие. Нека по цѣла България етанатъ демонстрации противъ 'варварщината на злодѣитѣ, за които
по-рано говорихъ; нека българекия народъ бжде на
кракъ и готовъ; нека и българското правитедство изпълни евоя дългъ!

Госаода,
Злощастията побратимяватъ!
Арменскиятъ и Македоно-Одринекия роби сж. отъ
ония клетници, за които азъ ще се изразя съ думитѣ на черковника, че тѣ еж. великомлченпци. А тия
*
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т Ѣхеи злощастия и една

и ели;а }гчаеть ги побратимиха, направиха ги побратимци, и ей за това ний
виждаме синове на тия два народа, рамо до рамо, дружно да се борятъ, да се биягь противъ общиятъ имъ
врагъ и единъ до други да умиратъ по уеоитѣ на
планинитѣ или площадитѣ на градшцата, съ горѣща
вѣра въ гърди за по-свѣтло бадещ е на родината си
и на человѣчеетвото.
Ала ще нопигагъ нѣкои: какъ умрѣха тѣзи ратници, тѣзи млади люде, тѣзи юнаци?
— Славно, ще кажатъ едни, и това сте вие.
— Безславно, ще кажатъ други, и това сж. егоиститѣ, еебеугодницитѣ.
— Позорно, ще рекатъ султана и дипломацията.
Но азъ казвамъ: десетьтѣ юнаци умрѣха юнашки — едни въ битка съ голъ мечъ и револверъ въ
рлка; други, слѣдъ като не са били честити да погинатъ въ боя, съ усмивка на уста и съ бунтовна нѣсень, млхжки сж. отишли на бѣсилкитѣ. — Въ очигѣ
имъ огъня на правдата горѣлъ, въ сърцата имъ лучътъ
на свободата пламтѣлъ. . . .
Така умиратъ иетитѣ херои! —
Ни една дума за милость, ни едно сдово за прошка, ни една рѣчь за пощада. Пази Боже! Тѣ сж. били
готови язицитѣ си да изтръгнатъ изъ гръцмунитѣ еи,
па да ги сдъвчатъ съ зжбитѣ си, отколкото да произнесатъ слаба, малодушна рѣчь. Обзети всецѣло отъ
мисъльга за родния си край, цѣли 5У2 часа десетьтѣ юнаци сж. се били срѣщу два полка войска. Петъръ Соколовъ, Георги Фотевъ, Ованесъ Таракчиянъ,
Иванъ Димитровъ, Антонъ отъ Трапезунъ и Татулъ
Зарлиянъ падатъ мъртви; осганалитѣ четирма, като
лъвове, съ мечове въ ржщетѣ еи, се хвъргатъ въ редоветѣ на войската и — отпочналъ се единъ еѣчъ
надѣво и надѣсно, докато, полумъртви и покрити съ
рани, ги хващатъ, плѣняватъ и закарватъ въ Одринския затворъ, за да дочакатъ своята приежда. . . Тѣхъ
Судтавъ Хамидъ заповѣда да обѣсятъ!
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И горди, съ юнашки ходъ, покачили се на бѣсилкитѣ, еами си ирѣмѣтнали въжето, еами: не дади яа
турчина да се гаври съ тѣхъ и при смъртниятъ имъ
часъ, елѣдъ като петь мѣсеци въ затвора сж. били
подигравани и осмивани.
Ала смъртьта, храбрата и горда тази смърть е
очудила мало и голѣмо: турци, гърци, евреи и други
народности въ тоя голѣмъ градъ.
✓
Така се мре за братство и отечеетво; така умирагъ иститѣ борци, иститѣ приятели на роба!
А прѣди да бждатъ обѣсени, когато сж. се качили на бурето, тѣ сж. отправили къмъ родината, къмъ
бащпнията си своето „сбогомъ“ и „послѣдно прости“ ,
а къмъ тиранина — своето догробно прѣзрение. И това прѣзрение ечи, и този екъ дори тукъ долита,,
и умразата имъ намира откликъ въ нашитѣ сърца
и подклажда злобага въ нашитѣ гърди къмъ тия,
които, като скакалци прѣлѣтни, опуетошиха и доопустошаватъ роднитѣ земи; и ние свиваме юмруци, па
ги повдигаме, а въ насъ закипва мъсть, мъсгь — отплага на онѣзи, които зачерниха родния ни край! —
„Зжбъ за зж.бъ и око за око!“ — казваше Моисей и водѣше израилтянитѣ прѣзъ Червеното море и
пустинитѣ къмъ Обетованата земя. —
Но азъ казвамъ нѣщо по-добро: два и три зж.ба
за едипъ, двѣ очи за едно, двойна и утроена отплата
за — отплата! . . .

Господа,
ЖертвитЬ, които тачимъ днесъ, викатъ за такова отмъщение. Тѣ сега прислггствуватъ тука; тѣхния
духъ витае надъ нашитѣ глави и ни ободрява, и ни
окуражава, и ни подканя —- да замѣстимъ опраздненитѣ мѣета ва борцитѣ и да отмъстимъ за тѣхъ. Нѣщо
повече. Азъ виждамъ изпрѣчени прѣдъ мене тѣхнитѣ
тѣла, нрави и горди, а тѣхнитѣ лица—озарени и сияющи съ ореола на беземъртието и вѣчностьта; очитѣ
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имъ се отварятъ и огъиь, бо;ксственъ лучъ грѣе въ
тѣхъ; а устата имъ заговорватъ невнятнп, едка уловимн
слова — къмъ менс, говорящпя сега, и къмъ васъ, които ме слушате. А тия елова сло божеетвени слова,
тия думи за насъ трѣбва да бадатъ законъ.
Госаода

,

Слѣдъ всичко тука казано, едно важно обстоятолство се изнрѣчва прѣдъ насъ. една важна дидсма
за разрѣшение, една алтернатива. Прѣдъ насъ се изнрѣчватъ два пж.тя: ние сме сега на единъ кръсто*
шклъ. Но и двата тия ижтя водятъ наираво, безъ никакви кривуличения: първия — къмъ революцията.
къмъ бунта, къмъ спасенпето; втория — къмъ н рн-,
пособлението и самозабравата, къмъ залпчването ни
отъ лИцето на земята. За да вървимъ по нървия ниггь
ио който, въ сжщноеть, еме вече нис тръгнали, трѣбватъ жертви, жертви и пакъ ж ертви: а за втория —
само едно волско прѣвиване вратъ. Зеръ, нрѣклонената
главичка остра сабя я но еѣче. . .
Обаче, за да продължа по-нататъкъ, нужна е
малка аналогия, малко история. — Пиринейекия Полуостровъ бѣше дълги години, нодобно на кашня,
Старо-планинския, нодъ ярема на полумѣсеца. Тамъ
владѣеха мавритѣ, народъ, не като турекия, ако и
Фанатиченъ-мохамеданеки. Едничка религиозната разлика накара цѣлия народъ на Португалия и Испания
(Араговия и Кастилия). Схьщо тъй Фаиатично-религиозенъ, да стаее, па да иочно юнашката борба, коя го
се свърши съ съвършеното изгонване на мавритѣ изъ
Пиринеитѣ. Но ако бѣха станали тамъ тия кланета и
бѣсения, които ставаха и ставатъ въ Армения и на
Балкански Полуостровъ, какво щѣше да има тогазъ?
Х м ъ ! . . . А ние тука цѣли петъ-стотинъ години
търиѣхме, па и още търпимъ турчина-звѣръ.
... Не! Тоя народъ не трѣбва да сжщеетвува и но
може! Той трѣбва да изчезне отъ лицето на земата!
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Или, ако живѣе. да нѣма нито на косъмъ власть
въ ржцѣтѣ с и : безвластието него го укротява, господството го озвѣрява. Примѣри много, нримѣри безброй ! Разгърнете петорпята на миналото ни, погледнете
и на настоящето: турчннътъ съ орж.жие на поясъ,
сн])ѣчь съ властелинство, значи — кървопиецъ; а съ
модчша въ рлька, е добъръ работникъ ... но тука, въ освободена България, нс и въ Турция, дѣто ее чувствува
господарь. — Да, турчинътъ трѣбва да се прѣтоип и
аеимилира! ТТТе трѣбва да стане това! Но за туй Илдъзъ-кьошкъ трѣбва да погине! — Жертвитѣ, които
сж. ни днссъ събрали, ни говорягъ за тоя ближенъ
день, когато Турция ще рухне съвършено и върху
развалинитѣ й щс ес възродятъ Македонци, Южнотракийци, Албанци и Старо-сърби. . . нри Митровпца; ще
се в.ьзродягъ н Арменцитѣ, тия храбри и неуклонни
борцн за свободата еи. И веичкитѣ тия съзиратъ вече,
че тоя край е близъкъ, та за туй започвагъ борба
отчаяна вредомъ, дѣто има турска управа. А туреко
уиравлсние значи гиилость, разтление.
Тия народи иекатъ да живѣягъ, турчинътъ имъ
казва: „мрѣте заедно еъ мене!“'—•Арменекиятъ и Българекия народи иекатъ еамоетоятолность, за да са полезни и ка себе еи, и на човѣчеството, турчинътъ имъ
казва: „за това ва-ви бѣсилки, зандани, заточения, еавп кланета и опуетошение!“ — Дипломацията пъкъ:
„потърпѣте!“ казва. Ето защо, при все че еме на сдинъ
кръстопжть, за нась има само единъ-едничекъ изходенъ пжть — бунта, революцията!
Говорящия еега нотретя и казва на тозъ дееетьхиляденъ народъ, който се е събралъ тука, и между
когото може да има и армеици, и македонцн, и гърци,
и други чуждешш: „Да, гака е: Опитътъ и историята
иа миналото ни учатъ така, както и жертвитѣ, които
всѣкидневно гинатъ по темницитѣ въ букаш и на бѣ>енлкнтѣ: а сжщото нн учатъ п тня дсееть екжпи
жертви!“' —
Турекото унравленпо, Господа, е смърть и за
еа.митѣ турци!—Това сж. добрѣ» съзнадп вече и еамитѣ»
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по-разбрани турци, мяадотурцитѣ. Да, Турция сега е
вече на края на иронаетьта!—А десетьтѣ жертви, чиято паметь чествуваме днееъ, и хилядитѣ други изъ
Македония и Армения ще завл&катъ съ себе си и
Турция въ гробъ,
III

Госиода,
Казахме: елавно и юнашки, катъ мжже, и не
катъ баби измрѣха днешнитѣ херои. А . . . чеетити
сж., честити тия, които днесъ тачимъ! — Азъ имъ завиждамъ. А и колко отъ васъ желаятъ на тѣхното мѣсто да бждатъ? Честити сж тѣ, защото . колко сж. щастливцитѣ, коитоумиратъ както си щатъ,както имъ сърце
иека? — Едни желаятъ да издъхнатъ у дома си, между своитѣ мили— „Богу духъ да прѣдадатъ“; а други
пъкъ искатъ тамъ, тамъ нѣйдѣ въ планинитѣ и горитѣ — въ борба съ враговетѣ си да измратъ . . . Честити сж първигѣ, но дважъ и трижъ по-честити сж.
вторитѣ, защото тѣ първото могатъ, но първитѣ второто не могатъ. —- За да умрѣшъ юнашки и достойно, трѣбва да си не само човѣкъ, но трѣбва да бж,дешъ и юнакъ.
Само хероитѣ, само щасгливцитѣ умиратъ тъй,
както си желаягъ. А днешнитѣ наши херои еж. щастливци имено затуй, защого умрѣха, какго имъ сърце
желаеше.
Блажонъ е онзи и щастливецъ е, който, въ день
тържественъ, день великъ, когато ще мре, знае като
херой, а не като муха да умре.
Бдаженъ е онзи, който младость н цѣлъ животъ
въ борба и бури прѣкара, па кога му дойде речения
сетенъ часъ, не иде на постелка да издъхне или въ
болница, или пъкъ като куче на мегдана, а грабне
мечъ и пушка, па съ открита градь върви къмъ
смъртьта храбро и неустрашнмо! —
Него смъртьта, както сеетрица братъ пригрлина,
нѣжно ще цѣлуне и пригърне; н тази емърть сс каз-
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ва славна, юнангка смърть. Съ другп думи, тя се нарича „безсмъртие“. Защото такава смърть е рѣдка,
защото само необикновенитѣ натури — истигѣ човѣци, или, да се изразя съ думитѣ на Ницче, — свърхчовѣцитѣ само знаятъ тъй да мратъ!
^ Ахъ, братя мои! Мнсля си, колко лн сж. се чувегвув аш щгегливи хероигЬ, когаго сж умнрачи вь бой за
рода си . . . Ецаа-едничка скръбь ги е душила само
— мнсъльта за родния поробень край и за тия, които
оставятъ подирѣ си слѣдъ нихъ да живѣягъ. — Кой
за стара майка, кой за старъ бащица, другъ за братя
и сестри, трети за първо либе, а четвърти —- за жена си и дѣцата си . . . Тежка екръбь, но — що да се
прави? . . . Поелѣдния часъ е наближилъ . . . —
Смърть, смърть на тирана, на народния ни и човѣшки душманинъ !
Дългътъ къмъ отечеството и човѣщината заглуши дълга имъ къмъ родители и близки. —
Но тия, които нлачатъ сега, изгорени въ дънъеърцата си — тия манки, бащи, братя и еестри —
не трѣбва да се отдаватъ на скърбитѣ си, не трѣбва
да се отчаятъ. Всички ние събравшитѣ се тукъ, както и онечаленитѣ отечества, отъ това свято мѣето
имъ изпращаме съболезнования и сърдеченъ привѣтъ.
Да, недѣйте плака вие, огорчени до дълбочинитѣ
на душитѣ си майки на починалитѣ; недѣйте вайка,
о жалостни бащи и тѣхни ближни: — загубеното се
не връща! Ние не сме богове, за да вдъхнемъ животъ
на умрѣлитѣ сега; но идва день, деня на в т о р о т о
и р и ш е д с т в и е , когато ще се разтърси издъно тази
многострадна земя и народитѣ подъ Турската империя
ще възкръстнатъ, ще изкочатъ изъ гробоветѣ си на
свѣтлина, на свобода, на просторъ, понесли кръстоветѣ си.
Тогава, о майки! тия ваши загинали синове ще
ги видите пакъ — одухотворени, въплотени, олицетворени, възкръстнали — изляни въ бронзъ иди мраморъ . . . Тогава вне пакъ ще нригърнете вашитѣ
мили рожби, които сж рожби н на цѣлия народъ, на
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цѣлото страждущо человѣчество, тогава вече възродено и честито! . . .
Но ще попитате веички вие, които злата орисия
и черната прокуда ви е прокудила, изгонила отъ татковината ви: „Кога, кога ще дойде този день — слѣдъ
колко години: три, петь, десеть? Кога?“
— Истина, истина ви думамъ, че този день е
близко, че вашето избавление е у т р ѣ ! — Още петь
минутки трѣбватъ до 12 часа, до великия и кървавъ
обѣдъ! — И затова, не се отчайвайте, не се забравяйте, готвѣте се — скоро, скоро! — Та и моята
единетвена вѣра еега е вѣрата ми въ тоя скорошенъ
часъ. Тия десеть святи жертви, десеть починали борци,
още повече затвърдяватъ тая вѣра въ мене.
. . . „Не сме само ние, не сме само тия четирма
души, които ще ни умъртвите, и тия б-тима наши
другари, които избихте; а слѣдъ нази има хиляди
готови, като насъ, па и но юнашки да умиратъ!“ . . .
Тъй е говорилъ Мерджановъ.
И спомнямъ си сега за оня епизодъ изъ Римеката
история, когато двама млади римляне, уловени отъ
неприятеля и закарани въ вражеския станъ. сж. били
подложени на мжжи, изтезания, на увѣщания, на
нодкупи и всичко, що- може да измисли Фантазията
на единъ звѣронодобенъ тиранъ, само и само да ги
накара да изкажатъ нѣкои тайни. Тия, вмѣето отговоръ, си пъхнали дѣсницигѣ въ горящия нрѣдъ тѣхъ
огьвь и спокойно наблюдавали, какъимъ горятъ ржцетѣ,
какъ нмъ пращатъ пръститѣ и дланьта, но нищо не
обадили, нищо не издали, на най-сетнѣ викнали:
„Тиранино, напраздно се сплишъ!— ннщо ние нѣма да
ти кажемъ; но задъ насъ има ощс триета заклетн
младежи, рѣшени и готови, като наеъ, да измратъ за
родната земя! Ала и твоя край наближава!“ . . . Царьтъ се стрѣсналъ, пусналъ ги на свобода н тьй сс
арѣкратила една кръвнина.
Слшц) така, отъ хероичната смърть на десетьтѣ
юнаци сж. се стрѣснали и тпранигГ, въ Од]>инъ и
Стамбулъ, защото прѣдчувствуватъ края си, смъртьта
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си. А смъртьта ка хсроитѣ отплата иска, иска отмъщенис! — Социологията ни учн, че при сднакви условия и причипи има и сднакви поелѣдствпя. Освободената чаеть на отечсството ни изхвъ]>кна нзъ гробъ
на просторъ, слѣдь като увисна Лсвски тука на бѣеило, слѣдъ Бузлуджа, Батакъ, Беслецъ и други. А и
Македонската, Южнотракийската и Армснеката свобода,
слѣдъ тня жертви, хвъ]>чи, прнб.тжмпа. . . Ето. азъ
виждамъ, прѣзъ тия пукнали сс мрачки, чсрни облаци,
да лроблѣсва слънцето и да настляцвл новото и славно
бадещ е за насъ, българитѣ, за каеъ, арменцитѣ, за
всички роби! —- Азъ виждамъ бждещето, всрѣдъ косто
ще закипи животъ културенъ и мпрна всестранна
дѣятелность. . .
.
А като казвамъ туц, обръщлмъ сс кьмъ тебе,
златна младсжь, къмъ вась Македо.чо-Одрииски и Арменски емигранти, и къмъ всички васъ, духомъ убити
и опечалени братя: — повдигнстс сн челата, изнравѣто
си главитѣ гордо и неустрашимо, блядѣтс на кракъ!
— Прѣдъ опасноетьта човѣкътъ етава лъвъ: да отилатимъ, да отнлатимъ, прочес, за жертвитѣ, п вмѣето да
жалимъ и стснемъ като баби, нска прпгърнсмъ евятия
завѣтъ на борцитѣ, починали, за да ни дадатъ примѣръ!
Па и ти, жалсйно максдонско знамс! — скоро
щс се развѣсшъ, ще нолѣтишъ къмъ югъ, къмъ югъ! ...
Мо и къмъ Изтокъ! . . . за да посрѣщкемъ, еъ тсбс
начсло, зората на настжиающия новъ, евѣтълъ день.— И,
вмѣсто жалъ и т]»ау]>ъ, ще означавашъ тн тогава
лнкуване н радоеть, защото многожслашш часъ с
дошслъ, чаеътъ на отнлатата за тия дсссть и хилядитѣ Другн борци.
А нрѣдсмъртнлта дулга иа бащлтл, на манката.
на брата, и още повсче, па борсца о е.вята, с законъ!
Ржкавпцата е хвърлена намъ отъ вслшаш убнсцъ
н нис смо я посли всче. — Нека завършнмъ нлчепатото свя го оевободнте.лпо дѣло! — А затова: на работа, на борба, на кракъ!!-—
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Почитаемо сзбрание,
Да си прѣдставимъ за минутка една безкрайна
дива иустиня, а срѣдъ нея отъ три мѣсеиа, отъ половина или цѣла година керванъ минува, еъетоящъ се
отъ маж е, жени, дѣца, камили. Пекъ ужасенъ, млчителна жажда, задухъ грозенъ; гърдитѣ не отдъхватъ
отъ умора, а очитѣ нъкъ, обърнаги кьмъ Възгокъ,
отпрѣдѣ и огстрани нищо друго не виждатъ, освѣнъ
пѣсъкъ. . . . не нѣсъкъ, а разгонено, нагорѣщено жслѣзо! — Его на-що може да се уприличи исторнята
на веѣкой народъ, ето историчееко-алегорична картина, както на живота на единъ народъ, така и на живота на отдѣлния човѣкъ; пустиня и керванъ! — Ала,
и ри все това, защо този керванъ върви ее напрѣдъ
и наирѣдъ? Защо се не спре тамъ нѣйдѣ верѣдъ тазъ
иустиня на живота и каже; „Стига, не мога повече
иапрѣдъ! ?•' . . . Какво тика тоя керванъ, народа или
человѣка, къмъ изтокъ, къмъ изгокъ и се къмъ изтокъ ?
— Тика ги надѣждата, че ще доетигнатъ снаептелния
брѣгъ, ще видягъ страната, отдѣто Бога на свѣтлнната, слънцсто изгрѣва, че ще достигнатъ идеяла. . ,
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слово

А тазп надѣждп, тази вѣра въ гьрдитѣ и сърцата
на керв шджиптѣ, на народнтѣ (защото п народитѣ
сл\ корванджии) с, която ноддържа духа н.мъ, врѣии
гн, ободрява гн, окуражава ги.
Обаче, Иочитаемо събранио, нищо нѣма абеояютно, ншц) цо о транио: ни го живота, шгго ндеитѣ, нито жпвота на народигѣ, ако нѣмаисо оння нодкладкн,
които иодклаждатъ п еъгрѣватъ та.нг вѣра и надѣжда,
какго и народния животъ. Тьй кчкго чоловѣкь ее цуждае отъ духовна и Физичеека нпща, и яароднгѣ и.матъ
тази слида нужда. II корванътъ се би отчаялъ, ако
да пѣманге пзь нуетотата тукъ-тамЬ обраснали мѣетнца еъ изворче хладна вода. ако да нѣиаиго оазиен.
Оазиентѣ - - ето подкладката на вѣрата въ чеетитня
крап, ерѣдъ иуетинята! — Дннгѣ, ираздшщптѣ. като
дноншия —11 31ай—еж. оазиеитѣ на народитѣ- ь-орванджии. . . ерѣдъ житейеката нуетпня !
А нрислицпо с на човѣшката нату[п1 да жояао ц
иакъ да жолао. Нѣма ирѣдѣлъ на човѣшкнтѣ желания,
иа нашитѣ етрѣ.мления. II това о добро, защото вѣчного недоволетво отъ еами еебе сп е онзн ирометсовъ
пла.менъ, който о заналенъ въ наеъ отъ божеетвото,
за да ни т.ласка къмъ нрогрееъ, къмъ цивплизация. Ала,
вее тики, доеущъ като гьрговоца, сл\ и отдЬлния човѣкъ, и веѣкоп на)>одъ. Дохождатъ дни. вь които търговедътъ си разчнетва емѣткитѣ — въ • края на мѣесца пли годината: дохождатъ дни, когато н народитѣ
еи цравятъ равносмѣтка на мпналото нрѣзъ сдна година или едииъ вѣкъ, когато за мигь, като въ оазиеъ,
ее сниратъ, за да сн отдъхнатъ малко, да еи поотночинатъ п да се ориснтпратъ, та накъ да тръгнатъ еъ
нрѣени еили но пиавня иж.ть, за да нродължаватъ
начепатото.
Яа българнна еллщеетвувать тоже такива оазнен,
таквизн дни, едшгь оть конто е и днешння. — II но
са.мо за да ео повееедимъ еме ее еьбрадп днесъ, но н
за да сп дадсмъ отчетъ за миналото на учнлшцнохо
дѣло, да се сьвземсмъ. да ночернне.нъ е.пла ш. себе ен,
оть .миналото н отъ важноетьта ла диеншни день: да

С К СП. К т -И Л 1 ,

11 МЬТОДИН

(>]

томсмъ иоука огь дЬлата па ниношпщитѣ на днешното тържеетио, аа бълга рскитѣ първоучители н раг,иоаноетоли. двамдта братя сп Кнрилъ н М«тодш"|. 11ита.мъ : нростия лн елучаГг ви
събралъ тукъ, за дя
се норазговоритс съ отдавна иевидѣнн приятсли, едно иросто любопитетво л», или ;ке съзнаниото, че трѣбва да изпълпятс дълга еи на отдаванс почнть къмъ
свѣтлата намсть на българскитѣ заслужили чада,
евятото онуи съзнание, което грѣо въ гърдитѣ п еърддото на всѣкой разуменъ человѣкъ, като огьнь неугасипгь, като слънде, що не знае залѣзваве. Щѣ ми
ее да вѣрвамъ, че второто, съзманнето е. къето ви е
тукъ сьбрало. И, хвалн вамъ, ько е т а к а !— Но, горко
вамъ, ако с дървото, ако хладното, дѣтекото любонитство е при.чината на това еъбраннс! — Защого, нѣма
по-убийетвено за единъ човѣкъ нли за цѣла нацИя
отъ апатията, отъ равнодулшето къмь тѣхнитѣ найжнзпени идте])ееи. н огь любондтството — безъ другь,
висшь, свѣщскъ иодгикъ— къмъ добро, къмъ дравда
и наука, къмъ иетина н просвѣта.
Ала ще нопитатъ нѣкои, г.ъ копто току-що ироблѣсва съзиапието, илп други нъкь, които, по една
или друга иричина, САх ночнали да ее заб]>авятъ
и да губятъ народна свѣсь, — ще допптатъ гъй: защо
ли, наиетииа, нраздиуваме този день; дѣ му с значениехо, та сме билп дхьжии заради него да си оетавяме иолеката работа, да затварядге дюгенигѣ си, да
пмаме матершини загуби? — На тѣзи. капго и на
други, които ел» ночиали да охлаждатъ, азъ ще отговоря въ втората часчъ на ]>ѣчьта ми, до колкото ми
стигатъ сплятѣ. Па, въ слмцность, за васъ, о братя
заблудени и отчаяни народни ксрваиджии, за вась е,
дѣто чеетвуваме велпкпя този день. тъй както пакъ
за ваеъ нървоучителитѣ Кирилъ и Методий нонесоха
тежкия кръеть на проевѣта/га, на оча-отваряното, на
вашето и нашето свѣстяване!
Днешшш дснь евъ]>зва спомени, свещени саомени,
че — нрѣди хплядо годшш, норади дѣлото на Солунекитѣ
свети братя, отъ ншцото нѣщо произдѣзе, изъ
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пепелищего огънь загорѣ, отъ глината, отъ кальта,— нѣщо безФормено, роди ее нѣщо ОФормено, създаде се
българския родъ и отъ сганьта възкръсна народъ, вие,
о мои братя, които се наричате българе. Мили, свѣтли
спомени, които ни изпъкватъ днесъ въ паметьта и
изпълнятъ ни сърцата съсъ възторгъ. . .
II
Прѣди 17 год., прѣзъ априлъ 1885 г., ние отпразднувахме тисячелѣтието отъ смъртьта на Св. братя,
на които ние дължимъ сж.ществуването си до днееъ,
нрѣзъ тоя дълъгъ периодъ отъ десеть столѣтия. Помислѣте еи: десеть вѣка! — па се обърнете назадъ и
хвърлѣте единъ обзоръ на миналото, огледайте се вь
него. Какъ ви става ясно и свѣтло въ душата, какъ
ви обзема божественъ пламъкъ на гордость и любовь
народна! Защото, когато други народи сж плули въ
варварсгво и чакъ късно подиръ насъ и отъ насъ сж.
тръгнали но свѣтлия пж/гь на нрогреса, ние сме имали
вече една култура и една книжнина, които сж. послужили за основа на културата на цѣлъ славянски миръ.
Дохождането ни на Балкански Полуостровъ, прѣзъ
врѣме навеликото прѣселение на народитѣ, и сблъскването ни съ по-културнитѣ тогава византийци бѣше „отъ
грамадна нолза за насъ: ако бѣхме останали въ старитѣ ни прѣдъ-вѣковни огяища, край Каспийекото море
или при горното течение на Волга, то сега ние да не
ежществувахме като българе, но — като татаре или
руси; бѣгството ни снаси отъ тамъ, тъй както установяването ни тука би било еллцо тъй врѣдно, при
съсѣдството ни съ по-напрѣдналитѣ на онова врѣме
византийци, — ако да не бѣха Солуяскитѣ братия,
които замѣниха рабуша съ пиемо и дадоха плъть на
звука, на българската еладка рѣчь, та я запазиха и
увѣковѣчиха, а и себе си увѣковѣчиха и прославиха. —
Въ Писанието ее казва: „Богь сътвори Адама
отъ пръсть. па му вдъхна душа и той заживѣ“. . . А
днесъ умѣнието, човѣшката вѣщипа е тъй яапрѣднала,

не драви чедовѣци, да—человѣци! . . Но аа тия че-
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ловѣшки прототипи съ уета, очи, уши, което имамо
и ние, липеува едно, което ги отличава отъ наеъ; то
е духътъ, то е говора, то е човѣшкото съзнание. — А
имено туй липсваше и на онѣзи, които с л били наши
нрѣнрадѣди. Кирилъ и Методий, каго исти и вѣрни
чада на своята народность, дълго врѣме сж се мж.чеди
съ съзнанието, че родътъ имъ гние въ мракъ, тъне
въ гъмнина. И тази мисъль тѣ с л носѣли въ сърцето си денонощно: тя е била зарастла тамъ, като нѣкоя живѣница-рана.
И както родилката-майка изпитва сладки болки
и мж.чения при перепекгивата за бждещата й рожба,
тъй и Кирилъ и Методий с-ж. чувствували всичката
тежесть на прѣдприетото си дѣло, на мисията си.
Подобно на отца Паиеия отъ Хилендаръ, и Кирилъ й
Мегодий въ Агонъ сж. замисляли своя грандиозенъ
нланъ; уединени отъ свѣта, тѣ сж. сътворили азбуката ни,
сж. въплотили елового ни, а отъ тамъ турнаха цементната здрава основа на онуй здание, което се нарича
българска нация, бьлгарско име, което се нарича
б ъ л га р и н ъ .

И така, Кирилъ и Методий сж. зидаритѣ на
нашата народна сграда, творцитѣ на народностьта ни,
на новъ евѣтъ, тъй както Богъ е билъ твореца на
„видимия и невидимия свѣгъ“.
Хвала, вѣчна хвала и нашта вѣчна нризнателноеть на тия святи братя! —
А кого боли сърцето за своя си родъ? — Безъ
съмнѣние, пакъ свой човѣкъ. — Азъ си зададохъ
този въпроеъ, защото чесго плати сж. се чували на
нашъ адресъ укори, че и тѣзи, които ни отворили
очитѣ, не били българе, а гърци. Добрѣ. Да приемемъ,
че е тъй; нека се съгласимъ за мигъ еъ тѣхъ и нека
кажемъ, че Кирилъ и Методий сж били гърци, а и
баща имъ Левъ, като управитель на Солунъ и на
византийска служба, е билъ гъркъ. Дори и тъй да е,
нашата гордость се състои въ това, че ние тия
чужди люде, тия „гърци“, тия небългаре, както ги
наричатъ тѣ, ги направидме бъдгаре, нѣщо нове-

чо — български свѣтци. чпято памсть тачимъ, си))ѣчь — нио ш усиновихме и тѣ станаха наиш братя.
Ала историмта ни д р у ю я ч в говари. Тя казва, че не
само отдѣлни управитсли, като Левъ Солунски, но дори
н императори византийски сж. ставали отъ елавянетѣ
нлн българитѣ. (Съ]|битѣ датиратъ по-късно въ историята). Девъ е бплъ славянинъ, макаръ и на длъжноСгъ
у Низантия, нѣщо обикновено нрѣзь онуп размирно
тъмио врѣме. Спноветѣ на Лева, Коестантинъ п-Методий, слч. съзнавали своето, славянското си произхожденис. Само тъй може да се обясни нзнамѣрването
имъ на алФабета ни, тъй като, на онова врѣме, ири
оназъ кръвна вражда между нахлулитѣ славяне или
българо и внзаптпйци, пе би се намЬридь толкозъ
глуцавъ гьркъ —- да отваря слѣгштѣ очи на тия,
които тѣ наричаха варвари и които нахдуха като
неканени гости въ кжщата имъ, въ бащинията имъ,
въ държавата имъ. Нанротивь, гърцитѣ сж. съзрѣли
веичката опаеноеть, която ги грозила отъ страна на
българитѣ, които се еъюзяваха съ ромжнитЬ, за да
заличатъ отъ лицето на земята разкананото визангийско царство; тѣ виждлха туй и се стрѣмѣха да ги
лрѣтонятъ.
Историята на турското робство, на Фанариогското
духовпо иго не говори ли сжщото, че българе и
ромжне еж. били застрашаванп отъ прѣтоняване, че
цѣльта на Фенеръ е бпла да се избави еднажъ за впнаги отъ безнокойствията на сѣвернитѣ си два юиашки
врага? — А тогава, като е това така, въ ония бурни
врѣмена, толкозъ лн ел\ били невѣжи гърцитѣ да не
еъзиаятъ, че, съ давано писменоеть на българекия
нлродъ, тѣ си отварятъ ио-голѣма беля ? — И защо
императоритѣ византийски, коиго сл\ знаяли туй, не
еж. затворпли въ тъмница св. братя, не сж ги найеетнѣ убили, та да не дадатъ свѣтлина на толкозъ
милионенъ родъ елавянски, който ще имъ бл\де иослѣ
трънъ въ очитѣ? Най-насетнѣ, другъ въпроеъ: прѣди
да почнатъ просвѣтителната си дѣйность между славянитѣ, Кирил ь и Методий сж изпращаии отъ самитѣ
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нмператори да просвѣщаватъ хозаретѣ и сарадииитѣ,
защо тѣ по-наирѣдъ за тѣхъ не изнамѣриха азбуката,
че послѣ за насъ?
— Затуй, защото ги е болѣло тѣхъ сърдцето първснъ за собствевия имъ р одъ!
Щ е попитамъ и друго: защо и Христосъ, божеетвениятъ учитель, не отиде въ Римъ да проповѣдва,
да учи, да умре, а почна отъ Израилъ ?
Но стига. Много още такива въпроси могатъ се
зада. и отговорътъ имъ е се единъ и елщци: Кирилъ
и Мегодий сж. българе, защото са българе! — защото въ жилитѣ имъ е текла наша, българска, славянека кръвь, и защото тѣ намъ послужиха. А пъкъ.и
китаецъ нека работи за нашето добро, ние ще го сторимъ нашъ. Защото: нѣма лошъ народъ, а има само
человѣци лоши! Нийдѣ, подъ това слънце благотворно,
по цѣлата земна иовърхность, нѣма народъ лошъ, а
има само лоши человѣци между насъ, както има и
добри. — Ио добритѣ били по-малко!
Естеетвено, — Доброто и съвършеното се срѣщатъ по-рѣдко, отколкото лошото и злото; — истина
неоепорима, противъ която и Богъ не може възстана,
защото тя е негова. . .

Почитаемо събрание ,
Срѣдство, а не цѣль е била за Кирила и Методия изнамѣрената имъ азбука; лостъ, чрѣзъ който сж
искали да подтикнатъ къмъ прогресъ единъ народъ;
срѣдсгво, казвамъ, чрѣзъ което еж. искали да спасятъ
огъ забравата еобствения си родъ. — Тѣ сж. знаели,
че тѣхния народъ ще погине безъ четмо и писмо,
безъ просвѣщаване на роденъ майчинъ езикъ; тѣ сж.
виждали, че, подобно на хилядитѣ славяне, прѣтопени
по-рано отъ гърцитѣ въ Морея, ежлцата участь ще
постигне и българския родъ, и ето защо се рѣншли
да номогнатъ на рода си, като му изнамѣрили азбукето.
— А четмото е слънце, чиято евѣтлина не знае
изчернване, изворъ, който нѣма дъно!
5

Ой

с лопб

Тѣ сж знасли, чс тѣхиото еѣме ще надне на
добра ночва, ще даде добъръ нлодъ и стократно ще
възнагради тѣхнитѣ трудове и уеидия.
Така и стана!
4
Слѣдъ покръстването на българитѣ, въ скоро
врѣме били еъградсни много храмове и школи, разсадници на свѣтлината и доброто. Тия училища, плодъ
на посѣтитѣ огъ Кирилъ и Методии сѣмена, снасиха
българския родъ отъ погибель — въ онѣзи врѣмена,
ирѣди десеть столѣтия, и сетнѣ — прѣзъ врѣмето
на турското робство.
Училището е, което възкръси нашия народъ изъ
гроба, живъ мрътвецъ тогавя, и го турна наредъ съ
всичкитѣ цивилизовани народи.
Кирилъ и Мегодий сж , които, чрѣзъ азбуката,
евангелието и училшцето, съживиха и възродиха българитѣ, дадоха имъ нееъкруши.мото оржжие — иисменостьта, съ което орлкжие тѣ ще вървятъ напрѣдъ въ
полето на цивилизацията и културата.
III.
П очит аем о

събрани е,

Ето защо чествуваме имената и паметьта на
евѣтитѣ равноапостоли; ето защо азъ виждамъ и въ
вашитѣ очи да гори буенъ пламъ отъ любовь къмъ
рода ви, който е далъ таквизи синове като Кирилъ и
Методия. Но този възторгъ да не бжде само за днесъ,
а да ирѣбжде въ вашитѣ сърдца, да ви епдотява около
това училище и около тази черква. Нека тѣ бждатъ
веѣкога халкитѣ, коиго да ви свръзватъ съ народноетьта
ви, и тъй тѣ ще бждатъ и цемента, които щс ви направи силни, ще ви заякчи.
А какво бихте били вие, на какво бихте приличали, ако да нѣмахте това училище и тази черкова?
— На една безнроевѣтна маеса, която ще върши
еамо злодѣяиия и безчинетва!
Нѣма правитедство днееъ, даже и въ най-отдаде-
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ченитѣ етрани, което да не с разбрало, колко е голѣма ролята на училищото.
Нѣма народъ. който да се не стрѣми къмъпросвѣта.
А тази е била дѣльта на Кирила и Методия.
Къмъ братство училището води, къмъ иетината пакъ то, къмъ хубавото се то.
Ето дѣ е привлѣкателната, омайната му страна,
очарованието м у !
И азъ вѣрвамъ, че ще дойде день, когато, чрѣзъ
училището и просвѣтага, человѣчеството тъй ще напрѣдне, та всички узи ще изчезнатъ, границитѣ ще
се нрѣмахнатъ и человѣщияата ще се обземе всецѣло
огъ Христовий идеялъ — миръ между людитѣ и любовь между народитѣ, ще дойде день, когато веичкото человѣчество ще б л д е една нация, когато враждата и злобата ще загинатъ, когато истината ще възтържествува, когато вс^чки хора ще станатъ братя.
Ахъ, този великъ день, туй възкресение на народитѣ,
— кога ли ще дойдатъ тѣ? — Много късно, можеби,
но ще дойдатъ! А всичко туй ще направи училището
и само училището в ъ .. . широката му смисъль. Ето другата сграна на медала за значението на днешния
праздникъ.
Вь настоящия вѣкъ на цивилизация и напрѣдъкъ
отварянето на колкото се може повече училища
вредъ, кждѣто човѣшка душ а живѣе — и чрѣзъ това — иостигане на идеяла — побратимяването на наро.
дитѣ, — ето визшата цѣль на културата, на живога]
Вънъ отъ училището нѣма спасение, а има мракъ,
невѣжество, раздори, евади, войни.
Чрѣзъ училището пространствата ее съкратиха,
като се свързаха, посрѣдсгвомъ телеграФъ и желѣзници, изтокъ съ западъ, сѣверъ съ югъ.
Чрѣзъ пиеменостьта и училището человѣкъ улови
молнията, сирѣчь — електричеството, както и парата,
укроти ги, па ги накара да му служатъ. Чрѣзъ училищата и проевѣтата нне, балканскитѣ народи, ще
можемъ да постигнемъ този нашъ въжделенъ идеялъ

— Бадкански съед. държави, Балканската к о н Ф ед ер ад и я

08

СЛ 0 Б 0

и едшгетво, извънъ косто нѣма за насъ друго спасснис:
чрѣзъ училища и просвѣта еамо ще се прѣмайнатъ
„китайскитѣ“ стѣни, териториалнитѣ и племенни.грашщи, и нѣма да има варваре и черни или жълти, а
човѣшки сжлцества, които, като насъ, иматъ право
да живѣятъ. Чрѣзъ писменость и просвѣта ще настжлш
царството божие тукъ долу на земята и ще изчезпе
веѣко зло и иодтисничество! . . .
А защо ставатъ и днесъ още войни и человѣкоубийства? Защо този сѣчъ, гладъ, моръ ио цѣлата
земя? Защо братъ на брата ржка вднга?
— Защото сме още недостатъчео просвѣтени!
Хвала, хвала и слава вамъ, Кириле и Методие,
която елава прѣзъ вѣкове и поколения ще прѣбж де!
— Вие си съзидахте паметникъ нержкотворенъ въ
сърдцето на българския родъ и^— на ваша честь деньтъ
11 Май е посвѣтенъ. . .
А сега, прѣди да свърша, азъ се обръщамъ къмъ
Бога, къмъ моя Богъ ( в ъ когото азъ^ сй вѣрвамъ!) и
казвамъ: Господи! кждѣто и да бждешъ ти —тамъ горѣ на небето ли, тукъ долу на земята ли, или въ дъното на океана, проеикналъ ли въ цѣлата природа,
или пъкъ вжтрѣ въ насъ си, въ еърдцата ни, въ душитѣ ни, въ умоветѣ ни: дѣто и да еи, о Господи! —
иодкрѣпяй моя народъ ио пжтя на добродѣтельта, къмъ
истинага, къмъ съвършенетвото! Подкрѣпяй и на всички други народи вѣрата въ онзи сяенъ день, когато
ще настжгш повеемѣстеаъ миръ и любовь; подкрѣпяй
ги, за да ее не отчаятъ. — Че отчаянието е много
лошо нѣщо: отъ човѣка нрави или каль или звѣръ,
отъ народа — сгань, тълпа или же глутница отъ вълци.
А къмто васъ, наши ученици, ние, вашитѣ учители, се обръщаме въ великигя днешенъ день съ тѣзи
думи:— „Бие сте малки, крѣхки, слабп и по тѣло и но
умъ: но дано растете вие еъ мисъльта, че сте възнитаници на едно училигцно заведевие, което носи името на нашигѣ първоучители и проевѣтнтели: дано
вие ви не посрамите; дано вие, като черпите примѣръ н
доука отъ дѣлата на Кирила и Методия, израстехе
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съ вѣра въ доброхо и станете служители 1)а истината и справѣдливостьта; нека и вашитѣ сърдДа бждатъ
прѣизпълнени съ любовь горѣща и вѣчна къмъ народностьта ви, къмъ просвѣтата и правдата“.
„Тъй вие ще напрѣдвате, тъй всѣкой
ни уважава и обича, тъп вие ще изпълните дълга си къмъ
ближния и къмъ рода зи. Тъй и человѣчеств°то ще
види полза отъ васъ“. —
А додѣто се чува българска рѣчь, нодъ ТУИ небе, ще гърмятъ имената на Кирилъ и МетоДия и наметьта имъ ще се прѣдава въ наслѣдство оУъ Р°ДЪ на
родъ, отъ ноколенис на поколение. . .

ПРѢДЪ ИЗГРѢВЪ СЛЪНЦЕ.
(РЪЧЬ).

I.

,

Госиож и Госиода!
Прѣживѣваме моменти слгдбоноени, дни велики.—
Българския народъ оттатъкъ Осогово, Рила и
Родопи е развѣлъ знамето на революцията и се бори
мжжествено срѣщу вѣковния душманинъ. Въ тази
оттаяна ехватка се борятъ: отъ една страна българинътъ — въ името на свободата, отъ друга турчинътъ —
въ защита на варварщината. Българинътъ днееъ ни се
явява (а не само намъ) като единъ мжченикъ съ кръстъ
въ ржка, а главата му окржжена съ ореолъ. Той ратува, одавна ратува за единъ идеалъ, за една пс-тина — и
въ тѣхно име върши чудеса, — па сс изтъква като
едно въплощение на нравдага, на воличието. . . въ
своята самоотверженосгь самь великъ! Би рекълъ
нѣкой, и съ право, че: както едно врѣме израилтянския народъ, тъй понастоящемъ българскиятъ е Богоизбрания народъ.. . Кой го е опълномощилъ да вдигне
мечъ и да се бори за човѣшко и народно право; чнй иълномощникъ е той, за да има това безстрашие — самъ
да ее онълчи срѣщу една ужасна тирания и. . . зарадъ
благо, което е общо за всички Балкански народи, та
общатѣ имъ усидия сж. необходими въ тази нсликаиска
борба,; коя свърхестествена сила кини въ организма
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на тоя народъ и го подтиква къмъ велики подвизи, къмъ
това себеогрицание и самопожертвувание, тъй рѣдки
въ историята на народитѣ? — Европа е цѣла нротивъ
него! Великитѣ сили, въ своя стрѣмежъ къмъ завоевания и търговия съ колонии, не гледатъ на тая борба
нрѣзъ очилата на хуманноетьта и я осжждагъ. Но борящия се българинъ не иска и да знае. Тогава? — Самото Провидѣние, види се, самото Божество има намѣса,
има пръстъ въ този гигантски двубой, и окуражава,
и подкрѣпя българския родъ.
Какъ иначе да си обяснимъ ние този хероизъмъ,
нечуванъ до-сега, и тази борба на двѣ еъвсѣмъ нееднакви сили? Отистина, и другъ тьтггь е сдицествувала
такава борба, и не веднажъ; но рѣдки сж. били и тази
смѣлость, и този патриотизъмъ, които характеризиратъ настоящата борба.
А тя е още въ зачалото си, още не се е развила както трѣбва, и нри все това — очудва свѣта. . .
То е една борба на животъ и смърть, която борба
не датува отъ вчера, а отъ едно столѣтие насамъ, ту
прѣкъсвана, ту пакъ залавяна — въ своитѣ перипетии, като една верига отъ приключения исторически,
отъ произшествия важнп и отъ велики еъбития... Да,
нашия народъ, прѣживѣлъ много, прѣживѣва и днесъ
велики моменги, а кой знае още що и колко има да
прѣживѣе! Такъвъ е самия животъ: на отдѣлния човѣкъ и на отдѣленъ народъ. И колко иовече той прѣ^
живѣе, колко иовече той прѣтегли, но устои въ борбата, безъ да отпадне, безъ да се отчае докрай, толкозъ
по-добъръ той става, по-издържливъ, по-юначенъ, ноМАжеетвенъ, по-храбъръ, или — както ее простолюдието изразява — по-печенъ!
Къмъ какъвъ край ще го пзкара тази вѣковна
борба, къмъ щастливъ или нещастенъ? Кой ще бжде
резултата отъ вспчкитѣ тия усилия? — На този
въпроеъ б/ъдещето, можеби недалсчното, ще отговори.
Но сега българския народъ ее намира . . . нрѣдъ
изгрѣвъ слънце!— Но сега българския народъ прѣживѣва най-значитслни момснти, слѣдъ които шш щс огрѣо
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за него слънцето на евободата, или ще наетжли нова
ненроннцаема, вѣковна нощь. . .
II.
Ала когато българекия народъ е хвърлилъ ржкавицата на умразния еи душманинъ, когато той се
опълчава съ всички еили за да сломи злото, съ що ее
занимава тогазъ неговата интелигевция ? — Поведението на тази интелигенция бѣше въпроеъ еа митипга
на г. Михайловски днесъ и повечето отъ ваеъ, нрислтствували тамъ, сте разбрали, какъ една часть отъ българската интелигенция е настроена враждебно спрямо
движението отвъдѣ, водими отъ пѣкакви еи принципи.
А това вие знаете и отъ вѣстницитѣ. Даж’в нѣщо
повече: има органъ, който специално еи е задалъ тая
цѣль, да отрича понастоящемъ сжществуването на
възетание въ Македония; този органъ е в. „Право“,
който се чете, безспорно, не само отъ българска публика и слѣдователно играе днесъ една недостойна
роля. Кои сж. мотивитѣ, които каратл. групата около
в. „Право“ и тѣхни съмишлевици да гледатъ така
на настоящето? Тѣ казватъ, че не му било врѣмето и че
тазгодишното възетанпе не било възстание, а буна, и
затуй само злини ще докарало на македонския народъ;
отъ друга страна, че възетанието било изкуетвено
възбудено съ чети, нридошлп отъ България. Даже и
да е така, което не е вѣрно, ние миелимъ, че само
турския комисарь би ималъ нраво да държи такъвъ
езикъ. Но това вразитѣ на двпжението не искатъ и
да знаятъ и безсрамно продължаватъ въ своята нрѣстлшна тактика. Азъ слицо тъй съмъ съгласенъ (като
СЖ.ДЯ отъ тука за събитията и за иоложението отвъдѣ), че не му бѣше врѣмето еега да избухва каква
и да е буна въ Македония, защото зная, че робътъ
не е достатъчно нодготвенъ за една успѣшна борба,
че и самата междуиародна политика въ днешно врѣме
е наетроена съ егоиетични чуветва и стрѣмежи, тъй
щото едвамъ можемъ се надѣва на едеа европейска
намѣса въ македонекитѣ работи, съгласно чл. 23 отъ

р-вчь

73

Берлинския трактатъ. Ала бордитѣ нѣмаха врѣме да
взиматъ тѣзъ съображения; можеби, сами противни
на това движение, по необходимость тѣ еж. се подчинили на народната воля. Така и ние, които живѣемъ
тукъ при по-други условия на живота, ние, собственитѣ имъ братя, сме ддъжни да прѣклонимъ глава
нрѣдъ еторения Фактъ и да изпълнимъ дълга си, като
се притечемъ на помощь. Никакви полемики сега за и
противъ народното желание, никакви „принципални“ и
лични снорове, защото всѣко волнодумство въ случая
ще ни изеде главитѣ ! Така ние схващаме въпроеа.
Кой билъ стоялъ на чело на движението, за насъ туй
трѣбва да б а д е безразлично, стига той да върши работа и съ умѣние и тактъ да води народа въ борбата
му за човѣщина. А че днешното възетание с едно
народно движение показва това обстоятелство, че цѣли
села са напуснали своитѣ огнища, за да се присъединятъ къмъ възстаническитѣ дружини и отстоятъ
дружно срѣщу петь-вѣковния врагъ. Това е едно доказателство, че движението не е само една буна, както
твърдятъ нѣкои, а — възстание, невидѣно и нечуто
до днесъ на Балканския полуостровъ — по-голѣмо
огъ Гръцкото, по-обмислено отъ Сръбското нрѣди столѣтие и по-грандиозво отъ Анридското прѣзъ 76 год.
При все това, характерната българска черта трѣбваше
да се прояви и въ това врѣме на национална борба и
вь тази В с ш ш н с к п к р и з а . Да! И не масата е виновна
за това: тя елѣпо вѣрваше въ своитѣ водачи, въ своята
интелпгенция: но виновна е тази имено интелигенция,
която, вмѣсто да бл де примѣръ понастоящемъ съ
своето единодупше и елога, се е разцѣпила на два
враждебни лагера, които се ѣдатъ помежду еи и водятъ едно недостойно и укорно поведение. Четѣте
вѣстницитѣ на двата лагера, слушайте ги по каФвнета,
събрания и илощади. Що е т у й ! '?... Какво означава
този дивъ вълчи вой надъ иадналитѣ и борящитѣ се
юнаци оттатъкъ планинитѣ? — Какво искатъ тия
пехлпвани на словото, тия брътвачи ? — Ненаприказваха ли се още, яенаполемизираха ди ее ? Уви, първитѣ
лучи на изгрѣващето елънце щс ни заварятъ въ ежби
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и раздорп, вмѣсто заловени рж.ка за ржка! . . . А
стига вече думи! Врѣме е сега да прѣстанемъ да бъбримъ,
врѣме е да захвърлимъ писалкитѣ и да ги замѣеимъ
съ мечъ; врѣме е да прибѣгнемъ отъ думи къмъ дѣла
— сега или никога! . . . Нека съ мечове и пушки въ
рлхцѣ отидемъ да посрѣщнемъ изгрѣва на македонското елънне, тоя богъ на свободата, който проблѣсва
вече! . . . Не виждате ли по върховетѣ на македонскитѣ планини една руменина ? — Това е знакъ, че
скоро слънце ще огрѣе и ще озари Македония
еъ своето безкрайно сияние. — Народътъ вижда всичко
туй и е въ възторгъ; но отъ друга страна се чуди
на дѣлата на онѣзи, които би трѣбвало да застанатъ
на чело и да го окуражатъ. Затуй и негодува. А така
се парализира народната енергня, която би трѣбвало
да е свободна отъ всѣкакви връзки, за да изнесе народътъ на плещитѣ си своето дѣло на освобожденио
отъ иго. Да, тѣзи ежби на интелигенцията сж едно
парализиране на народнитѣ еили, пориви и въжделения!
А въ що се състоятъ тѣ и коя е тази нринцинална разлика, която дѣли двата лагера; и въ сж.щность, дали сж.ществува, или пъкъ тя съетавлява
изкуственото въ днешната безумна борба ? Азъ съмъ
на послѣдкото мнѣние ; азъ съмъ убѣденъ, че номежду
двата лагера никаква нринцнпална разлика не еж.ществува, а сдицествуватъ само лични вражди. Искаге
ли доказателство, аргументи, както се изразяватъ адвокатствующитѣ патриоти? — Ето г и !
Кой не би нрѣдиочелъ едно маеово възетание
нрѣдъ едно чаетно; кой смисленъ дѣецъ нѣма да бжде
нривърженикъ на една всеобща народна революция,
когато се касае за освобождението на рода му отъ
най-отвратително сзтрапетво? Да, всички ние по принципъ сме съгласни, че масовата обща революция е
нрѣдночтителна при чаетичнитѣ бунтове и възстании;
на хова убѣжденме еж. н ония, които ее борятъ днесъ,
коиго со излагатъ на вражия куршумъ, но които прѣдъ
нсобходимостьта ирѣклониха глава и тръгнаха на юнашки ноходъ. — Между желанията н н])пнципитѣ, сьзда-
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дени въ главитѣ и сърдцата ни, и между дѣйствителностьта има една пропасть. А нашитѣ принципи и
желания сж до-толкова ослществими, доколкото тѣ се
съгласуватъ съ самата дѣйсгвителность. Прочее, тукъ
е едничката разлика, която елицествува межлу двата
лагери, ако може това да се нарече нринципална разлика: че еднитѣ изхождатъ огъ дѣйсгвителностьта и
тъй направляватъ евоята дѣятелность; другитѣ изхождатъ отъ своитѣ Формули и принципи, които впрочемъ
сж. общи, колкото се касае до мак. въпросъ, и така искатъ да ги наложатъ на дѣйетвигелностьта. Но това
послѣдното не е нищо друго, освѣнъ дѣтинска игра
и прахосване напусго енергия. Да казвате на народа
си: „Чакай, додѣто чрѣзъ всеобща революция се освободишъ!“ — безъ да вземате въ внимание жестоката
реална обстановка, че е организирано отъ тиранина
изтрѣблението му, то е и глупо, и прѣстлшно; то е
равноеилно съ измѣнана народнитѣ идеали и интерееи.
Не тъй схващатъ, обаче, въпроса неприятелитѣ на възетанието и не се спиратъ тѣ въ своята ярость прѣдъ
нищо, като че ли еж. обзети отъ нѣкакво безумие или
нолуда. Едноврѣменно съ в. „Право“ почнаха слицата
игра на думи и въжеиграчитѣ отъ в. „Изгрѣвъ“; а
оенова се и новъ в. „РеФОрми“ , като органъ на втория
Н. М. Комигетъ, онзи, койго изкочи изъ Д ъ л б о к ъ
З и м н и к ъ ц избранъ отъ амбициознитѣ отцѣпници
на организацията. Огъ тогава минаха два мѣсеца. Два
мѣсеци какъ безчинствуватъ, какъ евѣтотатсвуватъ
тия умопомрачени отъ злоба и лични умрази, и чрѣзмѣрни амбиции; ■жестокосърдни чеетолюбци! — Да,
елѣдъ като поетавиха евоето азъ по горѣ отъ всичко, и
то въ такива дни на ожидания народни и надѣжди,
елѣдъ като се подиграха съ тия свяги въжделения,
тѣ отидоха до тамъ да изпратятъ до всички макед.одрински дружества въ България онази прѣсловута
телеграма, еъ която ее отричашо слицествуването на
веѣкакво възсгание. А тази ужасна телеграма бѣ нубликувана отъ самитѣ тѣхъ въ всичкитѣ българеки
журнали и нрѣнечатиха я иноетраннитѣ. По такъвъ начинъ ее нанесе на възстаналитѣ македонци, нрѣизиъл-
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ненп съ младежки ентузназъмъ и вѣра въ свѣтло
блчдсще, най-гежкия ударъ, защото той е неочакванъ
и защото имъ иде отъ еобегвенитѣ имъ братя. А въ днешнитѣ критически за каузата ни врѣмена н уж н оедасо
наложи мълчание на тѣзи нечестивци! Какъ? Азъ нѣма
да ви подканвамъ да направите това силомъ, както
би ви нродиктувало вашето справѣдливо негодувание
— да отидеге въ комитетитѣ и въ родакциитѣ, па да
се разнравите съ тѣхъ, какго си знаете . . . но ще наномня дълга ви, като членове на Македоно-Одринската
организация и като българи, че вие трѣбва да турнето
край на тѣзи взаимни ежби и раздори, на това зло
въ организацията, което не е отъ вчера,а отъ двѣ години. Това може да стане само по два начина: или
доброволно да се помиратъ комитетитѣ и да се образува само единъ комитетъ, койго да прѣдставлява
организацията, иди пъкъ да се евика конгресъ и со
прѣизбере съвсѣмъ новъ комитетъ отъ хора непричастни въ тия прѣстлпни караници и безумства, и на
които да се опрѣдѣли точна и ясна линия на дѣйствие.
Поставенана една солидна основа и —автономна, Макед.
организация е Фактора, който може да разрѣши
спорния въпросъ.
И азъ взсмахъ думата, не за да ви кажа, че
ежлцеетвуватъ ежби. Това вие знаете твърдѣ добрѣ.
Но за да ви кажа, че вие сте еилата, вие сте този
Факторъ, който ще може да измѣни настоящето анормално положение, че вие само сте въ състояние да
ирѣкратите тия ея;би. Изпълнѣте дълга еи, прочее,
и не оетавяйте да върлува и за напрѣдъ пламъка на
братоубийствената вражда! Не направите ли туй, не
ноиравимъ ли ние собствената си грѣшка (а разцѣплението въ бргаеизацията е велѣдствие нашето нехайетво, като оетавихме разни недораели патриоти да
си разиграватъ коня;, българското нравителетво е съ
развързани рлшѣ, и въ името на българскитѣ държавни
интереси, както и на общобъл1'арската кауза, е въ правото си да турне печатъ на комитетитѣ и да ги затвори.
Защото: каква е нолзата отъ тѣхъ, ако тѣ еж. излѣзли
вънъ огъ своитѣ обязаности на пълномощници на Максд.-

рѣчъ
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Одринската организация и играятъ ролята на два
воюващи единъ сь другъ лагери. вмѣсто да устрѣмятъ
общитѣ си усилия прптивъ общия имъ врагъ? При
настоящето имъ поведение. напротивъ — тѣ принасятъ
врѣда вмѣсто полза и на себе си, вземени като дѣйци,
и на дѣлото. Слѣдователно, залечатването на комитетитѣ и разтурянето имъ, при днешнитѣ условия, ще
б з д е една оправдана правителствена иостлнка, макаръ
и да се чувствува тъй много нужда отъ сжществуването на единъ комитетъ, който да изиграе достойно
и до-край своята роля на посрѣдникъ между македоно одринската емиграция и отвъдненци, между които
има едни неразривли връзки. А какво би могълъ. въ
това врѣме да направи единъ комитетъ ? — Азъ миеля: твърдѣ много! — Защото онзи народъ, който е
направилъ вече нървата важна ст/нпка по патя на
своето освобождение, който е рѣшенъ вече да умре
или да се оевободи, се нуждае имено отъ такъвъ посрѣдникъ между него и емиграцията, между него и
България, между него и Еврона.
А нужно ли е да говоря. че положението е сериозно, и че врѣмето, което прѣживѣваме, е критичсеко
и сждбоноено ? Азъ не искамъ да влѣза въ ролята на
хроникеръ, защото всички вие четете българскитѣ вѣбтници, които описватъ всичкитѣ ония нови ужаеи, на
които е подвъргнато македоно-одринското население; за
тия пожари и опуетошевия на черкви, отдѣлни кжщи
и цѣли еела, и цѣли гори; за тѣзи турски неистовства,
които Макъ-Гаханъ, кореспондента на Д а й л и Н ю с ъ,
е описалъ въ своята книга „Турекитѣ звѣрства въ
България“; за това еистематично разорение на земята ни отъ Пиндъ и Шаръ до Бѣло море и до Черно. А
това разорение не датува отъ деня, когато е избухнало възстанието, но отъ четвъртъ вѣкъ наеамъ и
даже по-рано. Чашата на горчивинитѣ вечъ прѣля и
македоно-одринекия робъ възстана. Но той възстана
така, за да не се спрѣ до тогава, додѣто не спечели
свобода и човѣшви животъ. Ето защо, туренъ нодъ
чукъ и наковалня, притиснатъ като въ клѣщи отъ
оеманеката тнрания, като не може нн назадъ ни на-
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прѣдъ, безъ иикой д])}Т'ь изходъ, освѣиътози на възставането. се рѣши да умре или да ее освободи, и то —сега
или никога! — С е г а и л и н и к о г а ! Защото ноложението му е такова, че робътт» ще загуби всичко, ако
ее остави отъ този девизъ. И съ това съзнание изиълненъ, той воюва и съ мечъ въ рж.ка ожидава зората на своето избавление. . . .
III.
Въ навечерието на това събитие, на това всенародно тържество — изгрѣване на невидѣното отъ петьстотинъ години слънце на свободата, така стоятъ
работитѣ, наштѣ работи, замърляни какго всѣкога, и
схванали се за коеитѣ сами нпе, коиго сме длъжни и
трѣбва и да помогнемъ, и да извоюваме права на
волно слицесгвуване за цѣлия български народъ. Обаче, ние гаче ли не съзнаваме, какви минути прѣживѣваме, и че въ нѣколко деня или мѣсеци може цѣла
история да се сгради. Творци на отечественото бж,деще, борцитѣ отвъдъ Рила не знаятъ що е двоумѣние и съ прѣзрѣние гледатъ на нанштѣ низки разнри.
Съ такова слицо прѣзрѣние трѣбва и ние да погледнемъ
на тия срамни междуоеобици, и нека ее отъ дънъ-душа
ногнусимъ отъ причинителитѣ и съучастницитѣ имъ,
защото тѣзи междуоеобици компрометираха свещеното
дѣло на революцията и покриха съ позоръ и срамъ
челата яа веички ночги дѣйци, на цѣлото освободително движение. Кой ратникъ е осганалъ неумърсенъ
съ най-гаднитѣ хули? —А какъ тогази робътъ ще има
вѣра въ себе си и въ своитѣ водачи, тъй като и китайеки стѣни да прѣграждатъ Македония отъ България
пакъ тия ежби елс доегигнали до ушитѣ на македоноодринци? — А тѣзи имено ежби още новече отчаяха
и озлочестиха робитѣ, за да прибѣгнатъ най сетнѣ
до крайното срѣдетво. Тѣ се поттъреиха отъ постлшкитѣ и поведението на тия, които той считаше за
свои вожди и вѣрваше въ тѣхъ. Огъ двѣ години
насамъ той бѣше свидѣтель на всички мерзости и низоети, до които изааднаха „водателитѣ", и биде разо-

чарованъ въ вснчко. Кому отъ васъ не сж. извѣстни
редидата истории за кражби и убийства между братя
и по кръвь, и по народаосгь, п по идея? Нс! Азъ не ще
иовдигамъ булото на веички тия ерамотии, отъ конто
ние се червимъ, а поколенията ще падатъ въ иступление и ужасъ . . . Нека оставимъ това на историка,
който ще въздаде всѣкиму негового. Но това — за едно
близко или недалечно бждеще. Сега, обаче, ние трѣбва да се стрѣснемъ, за да не бжде късно и да омиемъ срама, койго сами си лѣпнахме. Не е късно да
сторимъ добро; не е още късно да покажемъ дѣла, които
да ни въздвигнатъ първомъ въ собственитѣ ни очи,
а сетнѣ — въ очитѣ на обществото. Да, въ очитѣ на
народа! Защото, нима сме слѣпи да не виждаме, че
обществото започна да охлажда, да се огдръпва на
страна, за да глера сеиръ? Македонското освобождение,
обаче, не се нуждае огъ сеирджии, но отъ хора за
работа, отъ дѣйци самоотвержени, защото то не е
зрѣлище театрално, а е дѣйствителна драма, драма
изъживота, която,аконие още продължимъ въ своя прѣстяшенъ пж/гь, ще се обърне на трагедия, най-ужасната отъ всички трагедии — смъртьта на единъ народъ!
И ние ще бладемъ тогава зрители на едно варварско
зрѣлище. . .

Госиож и

, Госиода!

Въ такова грозно състояние ви завари свършения
Фактъ, възстанието — ненриготвени, убити духомъ,
разочаровани, съ злоба и иѣна на уста, готови да се
удушимъ едни други. А коеилото на тиранията и на
емъртьта косятъ всѣкидневно тамъ, задъ Рилскитѣ виеоти, десетки и стотини жертви.
И ние — съ скръстени рж.цѣ — оч;;кваме изгрѣва
на благодатното сдънце. . .

:р)(Уфф(0$ф

Положението на българить въ Добруджа.
(Р - Ь Ч Ь ).

Госиода

,

I
Берликския договоръ имя своитѣ резултати. Авторитѣ на този трактатъ постигнаха цѣльта си — да
повдигнатъ народъ срѣщу народъ, братъ противъ брата, като раздробиха териториално Балканския полуостровъ, а главно българския възроденъ народъ. И
сто борби можду всички балкански нации: — ромляни
съ българи, българн съ сърбн и гърцн, сърби съ харвати и пр. Коя отъ тия народности има своитѣ естествени граници, въ които да обема своитѣ сънародпици? Коя отъ тѣхъ има своитѣ племенни граници?
Сърбия ли?.— Но тя е часть отъ еръбското племе,
което заема цѣла Босна и Херцеговина, Банатъ, Далмация и Стара Сърбия — при Митровица!
Гърция ли? — Но тя има своя Критъ, своя Кипъръ, своя Епиръ!
Ромжния ли ? — Но тя има своитѣ Трансилвания,
Буковина и Бесарабия! —
България ли? — Но тя нма своитѣ: Макодонпя,
Добруджа, Южна Тракия и тритѣ окржзи до Морава!

Тъй хитритѣ нѣмски дипломати знаяха да уплетатъ въ нова вѣковна вражда народитѣ на Старопланинекия п. островъ. Но не по-малко виновни за това сж. и еамитѣ балканеки народи. Погледнете на
Сърбия, наир. За да унищожи българщината въ Пиротско, Нишко и Вранско, тия три, признати съ султ.
бератъ, българ. окржзи, дѣто е имало и български
екзархийски епископъ, — сърбитѣ издигнаха стрѣдбища
и бѣсплки. — И като оставя въ ноктетѣ на маджаритѣ
и австрийцитѣ своитѣ братя въ австро-унгарската
държава, като нехайствува къмъ учаетьта на братята
еи въ Призренския санджакъ, угнетявани огъ дивитѣ
арнаутски орди, Сърбия е обърнала погледитѣ си къмъ
чужда бащиния, къмъ Македония.
Сжщото върши и Гърция.
А като най-добъръ примѣръ за това „незнаене
що правимъ“ може да ни послужи съсѣдната Ромжния,
съ която отъ намги-вѣка ни е дѣлилъ Дунава, който
е билъ граница естествена межлу българи и ромжни,
турната оть самото Божество. Тази естествена граница е вече нарушена; нарушенъ е и нокоя между
двата съсѣдни, до вчера братски, народи.
И сега, както Македония е ябълката на раздора
на Балканския полуостровъ, така и Добруджа е яд^Гата
на раздора между българи и ромжни. Но кой е виновонъ за тоя раздоръ, за това заяждане на два приятелски отъ вѣкове народи?
Българитѣ ли ? — Н е ! — Защото, въ случая,
най-оненравданиятъ отъ всички балкански народи е българския, който биде разпокъсанъ на петь части отъ
единъ нехуманенъ трактагъ, и който, по единъ естественъ законъ, трѣбваше да се стрѣми да се обедини,
да събере всичкитѣ си дѣлове въ едно цѣло. Да иекашъ бащинията еи, това не значи шовинизъмъ, какъвто е обзелъ всичкитѣ наши съсѣди; шовинизъмъ,
казваме, защото тѣ се стрѣмятъ къмъ чуждото, къмъ
нашето, като забравятъ своето. Тъй ромжнитѣ сж
виновнитѣ за тия обтегнати отношения съ насъ, за
този възедъ иа раздора, който, навѣрно, само една
е
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война ще разсѣчс, ще отрѣже. А това имснно желаяха берлинскитѣ дипломати — да видягъ веднажъ сграбчени народитѣ по двата брѣга на Дунава. Самото романско правителство, което и да бжде то, а главно
— самия ромлънски краль Кароль, хохенцолера, служатъ
като орждия на тая дипломация, Като виждатъ, че
не могатъ да и.злѣзатъ на глава съ авсгро-унгарцитѣ
и руситѣ, оетавнха своигѣ три и новече милиона събратия отвъдъ Карпатитѣ и Прутъ, и се заеха съ ромлнизирането на българската область Добруджа, съ
иоловинъ милионъ население, огъ което повечето отъ
половината е българско, срѣщу другата ноловина —
сборъ отъ тия осемь нации: турци, руси, татари, арменци, нѣмски евреи, гагаузи, гърци и ромжни. И не
народа, ромлшския народъ, е виновенъ толкова, колкото
неговитѣ мелеси-държавницй, колкото тѣхния нѣмецъ
краль, който мрази славянщината въобще и бълх'арщината въ часгность, който не е нищо друго, освѣнъ
едно слѣпо орладие на бисмарковата политика и на
днешния не1"шъ прѣдставитель, Вилхелма П-й, смъртния и непримиримъ врагъ на ноляцнтѣ и славянството,
както и на латинството. А кои сж. и какви сж. тия
държавницн ромж.нски? — Единъ гьркъ: Стурзда нанр.;
други цинцаринъ: Таке Ионеску нанр.; трети арменецъ,
четвърти маджаринъ и пр.
Иматъ ли общо нѣщо тия господа съ ромлянекия
народъ, когото прѣдставляватъ и който, въ слицность,
нищо нѣма противъ българитѣ? — Да романизиратъ
българската маса въ Добруджа, иа и въ самата Ромж.ния, дЬто има нѣколко стотинъ хиляди бълх'ари,
искатъ тия забравили за интересъ народностьта си,
тия ромлхнизирали се: гърци, арменци, маджаре, цинцари и др; да направатъ искатъ ромжнска тая страна, която е плъть отъ плътьта ни, часть отъ българската снага
— Добруджа, която ведно съ насъ е мъкнала Фанариотското и турско иго, страдала е за насъ и съ наеъ,
копнѣела е за животъ свободенъ съ всички българи
и е дала жертви за днешната ни евобода; да ромж,низиратъ искатъ тия държавни люде тая подарена имъ
само, но нивга ненрияадлѣжала имъ бъдгарска обдасть,
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Асимилиране на единъ народъ отъ другъ — туй е
държавна мода днесъ. Ала има начини на асимилирапе: кулгурно и аеимилиране варварско, сирѣчь на-сила
асимилиране.
— За таковато аеимилиране азъ ще разкажа сега, за бруталното асимилиране, за варварското онуй
ромж.низираие на българитѣ въ Добруджа, за да разбс:ре българския народъ ноложснието на своитѣ еъбратия отвъдъ Дунава и главно въ Добруджа, и съ какви незаконни срѣдства, съ какви некултурни начини,
съ какви вандалщини си служи „културната“ Ромжния, която сама се нарича дивилизаторката на изтокъ.
Да, азъ ще хвърля маската на тия псевдо-културтрегери, за да види и разбере свѣта, че онзи „цивилизованъ“
вародъ, който въ многочислени статии и митинги, поради убийството на единъ шпионинъ турски, когото
прѣби единъ яденъ синъ на ядна Македония, въ справѣдливото си възмущение срѣщу единъ свой сънародникъ, — можа да вдигне врява и повикъ срѣщу насъ
българитѣ; че този народъ, скритъ подъ цивилизаторската нѣкаква мантия, е самъ нецивилизованъ и некултуренъ!
Въ нѣкои наши вѣстници се появиха
нѣкои и
други дописки върху поведението на ромжн. м-ство на
просвѣщението спрямо българскитѣ училища въ Добруджа, както и нѣкои евѣдѣния по затварянето на тия
училища, но тия дописки бѣха бѣгли, неясни и неточни. Ето защо, поради значението на интересующия
днесъ цѣла България въпроеъ, азъ вземамъ думата,
съ цѣль да ви прѣдставя истината но положението
на добруджанскитѣ българи и училища въ всичката й
голота за освѣтление на възникналия въпросъ, а
може би, и на дошлия на прага и прѣдизвикания
новъ ромжно-български конфликтъ.
Въ вчерашния брой редакцията на „В. Поща“
помѣсти една доииска отъ Тулча, отъ която се вижда
до-нѣйдѣ, какъ стои въпроса съ българскигѣ у-ща въ
този градъ. А сжлцата участь е поетигнада и Бабадагското бълг. училище, сялцня край очаква и Кюстен-
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джанското, ако не се взематъ мѣрки, ако пе се панравятъ нужнитѣ постлшки, за да се прѣдотврати злото,
което се готви надъ нашитѣ събратя.
А туй е налѣжащс и наша длъжность — въ тия
крптически дни за сънародницитѣ ни въ Ромжшия.
II.
Ромж.иското правителство зяас да замазва очи.
Тъй, въ завчерашния брой на в. „Търговски“ имаше
извѣетие, че се открило ново. основно училище въ
Тулча, въ което половината часове ще бждатъ български, а другата половина ромлански, въ замѣна на
затворенитѣ българеки училища. Но туй е лъжа, дързка
лъжа, или най-малко измама, съ която ромжнското
миниетеретво на просвѣщенпето иска да залъгва външния свѣтъ и добруджанскитѣ българи. Въ сжщность,
и до сега ночти половината отъ часоветѣ въ училищата ни бѣха на ромжнски. Съ затварянето на тия
училища се гонѣше тази цѣль: — да се накаратъ
училищнитѣ настоягелства въ Тулча и Бабадагъ да
нриематъ държавната програма (рго^гаша з1а1и1иП, като
станеше българекия езикъ Факултативенъ и му се отредѣха само 6 часа еедмично. А тази цѣль се постигна.
Едно отъ двѣтѣ: или в. „Търговски“ е злѣ инФормиранъ, или пъкъ нова „културна“ мѣрка прѣдприема
Ромлшия, сирѣчь нова примка хвърля на и тъй нещастното и унижавано българско население въ Добруджа. Ние сме въ състояние да твърдимъ, че е вѣрно
нървото ни прѣдположенне, и ще кажемъ, че недобросъвѣстно е да се публикуватъ вѣсти, които не еж.
добрѣ провѣрени.
А четемъ въ „ѣ. Гге1е Ргеззе“, че американското и
британско правителства сл\ прѣдприели иостлапки
прѣдъ великитѣ сили, подиисавши берлинския трактатъ, за да се накара ромжлокого правителство да се
откаже отъ ония репрееалии и прѣслѣдвания, които
се вършатъ въ ромжнската държава срѣщу чужденцитѣ и евреитѣ. Ромжнското правителство, което по
еидата на тоя трактатъ, получи въ даръ, но не и
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„анексира“ Добруджа, по сжлщя тоя договоръ е дължно да уважава правата и на завареното тамъ четвъртъ-милионно българеко население. То е длъжно да
не туря вънъ отъ законитѣ на страната си областьта
Добруджа, като я лишава. отъ политически права, като
я изключва отъ общия животъ на кралството. Но защо е
това така? — Азъ ще докажа, че въ Добруджа владѣе
изключително положение, а главно — че положението на
българитѣ е по-лошо тамъ, отколкото въ Турско. И
наистина, пжтешественикътъ като пжтува изъ Добруджа, ще чуе не веднажъ тѣзи характерни думи за
изкдючителното положение на Добруджа: „Намъ ни
бѣ по-харно подъ Турция, отколкото подъ свободната
ужъ Ромжния“. Да, тогава Добруджа не прѣдставляваше отдѣлна, отлжчена часть отъ Турската империя,
както е сега при ромжнското господство; тогава Добруджа имаше и свои прѣдставители въ Цариградъ,
които да изкажатъ болкитѣ и желанията й; тогази
Добруджа, може да се каже, добруваше, защото бѣше
малко далечъ отъ театра на възстанията и кланетата.
Сега въ Добруджа живѣе едно безправно население,
чиито интереси при по-горнята власть се прѣдставляватъ отъ преФекти . . . не преФекти, като нашитѣ
окр. управитехи напр., пазители на редъ и тишина,
но военни генералъ-губернатори, съ абсолютна власть;
тия преФекти сж като едни самовлаетни господари на
двага окржзи въ „заддунавската“ ромжнска ировинция. Тѣхъ и само тѣхъ правителетвото сдуша. Пъкъ
и то нзпраща за преФекти най-отявленитѣ българоѣди.
Днешниятъ преФектъ въ Тулча, напр., е гръкъ, а по
душа Фанариотъ. Тоя Фанариотски гръкъ сега властвува въ Тулча и Фанариотствува съ българекитѣ училища, черкви и народность. Въ Букурещъ сж глухи
къмъ всѣкакъвъ гласъ за протестъ: и мннистри, и държавници, и краль. Защото, туй гховедение, което държатъ двамата добруджански окр. управигели, е направлявано о т г о р ѣ ; това гонение на българщината е
възведено въ Ромжния въ система държавна и, нодобно на езуититѣ, за ромж.нскитѣ власти веички
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срѣдства слг допустпми, само да си постигнатъ дѣльта
— уншцожението на българщината въ Добруджа.
Ако срѣдня Европа има своя Позенъ, Балканекия
н.-островъ има своята Добруджа.
Добруджа и Позенъ — сто двѣ еестри съ еднаква
участь! Вилхемъ II й и Кароль 1-й ще сполучатъ ли
въ стрѣмлонията си: нървия — да германизира Позенъ,
втория — да ромжнизира Добруджа? Азъ се съмнявамъ.
Съмнявамъ се, защото зная, че и поляци и българи не
сл1 по-малко културни отъ пруси и ромляни. Що ще
стане тогазъ? — Онеправданптѣ ще тръгнатъ по други плсгь, съвсѣмъ различенъ отъ онзи, който сж. вървѣли до днесъ: вмѣсто мирния и тихия иж.ть на защита родния си езикъ съ училища, тѣ ще образуватъ
революционни комитети! . . . Само държави, които
не сж. увѣрени въ еилата на своята собствена култура,
прибѣгватъ до репресалии. Така и Р омання, като
видѣ, че всичко до сега нанравено не бѣ достатъчно
да се удуши българщината, прѣдириема днешнитѣ
крайни срѣдства. Надѣвамъ се, че и нашето правителство ще изнълни своя отечественъ дългъ, като протеетира прѣдъ силитѣ, нодписавши Берлинекия трактатъ и присъедини своя протеетъ къмъ оня на Сѣв.
Ам. Съединени Щати и Англия — противъ тия произволи надъ добруджанското българско население. Надѣвамъ се, че и ромж.нската власть 6 врѣме ще се
стрѣсне и ще зачете иравата. на добруджанн, за да не се
смразявап два близки народа, за да се не изкопа бездънна ироиасгь между тѣхъ, както онази между сърби и българн — ири Сливвица. Надѣвамъ се. Но кой
зн ае!? Страиа, въ която е възведсно въ прпнципъ гонснието на чужди народностп; страна, която, вънрѣки
вспчки закони и между-народни договори, поставя народноститѣ вънъ отъ законитѣ: страна, кояго е иригърнала отъ нѣколко годнни насамъ нолнтиката на
ирѣдизвикателствата — такава страна съ добро не щс
може да се вразуми,
Помнятъ слушателитѣ ми, какво нрѣдизвикателно иоведсние държаха прѣди двѣ години и ромжн-
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ската преса, и наостренятѣ отъ нея и отъ ромдшското
правителство тълпи сггрямо нашитѣ градинари и работниди оттатъкъ Дунава. Помнятъ слушателитѣ ми,
какво брътвѣха ромлшскитѣ вѣстници то 1’ава за нѣкаква „военна разходка“ до С офия . Ние гп изелушахме
съ всичкото си хладнокръвие на българи. И его — още
незабравени тия вандалщини и хули, ромжнското
правителство прѣдизвиква наново. Е добрѣ! Българския народъ, свободенъ и неосвободенъ, ще знае да
си изнълни дълга доблѣстно. Нашата държава, ако и
млада, но ке и мелесь, не каша отъ народности, като
ромжнската, ще покая;е, какъ брани доетолѣпието си
народно! — Дла нека се постараемъ да оевѣтлимъ общественото мнѣние вънъ и вж.трѣ въ страната ни.
Ние не желаемъ затварянето на ромжнскитѣ училища
въ С офия и Туграканъ, въ отговоръ на незаконнитѣ
110СТЖ.ПКИ на ромлгнското правителство, защото не
искаме да унизимъ нашитѣ народность и държава,
коиго отдавна еж извѣетни като крайно толерантни.
Но ние искаме да се прѣдизбѣгне едно зло, единъ
взривъ, тъй систематично подготвянъ отъ заддунавскптѣ ни съсѣди; но ние искяме да нокажемъ, да отворимъ очигѣ и на ромжнския народъ, кл^дѣ го тикатъ
неговитѣ власгители; ние искаме да се разбере, че >
чужди хора, чужди агенти, неизлѣзли отъ срѣдата на
ромлшитѣ, а платени отъ злонамѣрена дипломация,
нодтикватъ и подстрѣкватъ ромлшския народъ въ
една схватка, която ще му излѣзе кисела; ние искаме
да поеочимъ на корена на злото, на заяждането между
българи и ромлши, което нѣма основата си нито сега,
нпто въ убийствого на Михаиляно — този извергъ ! —
за да се прѣдизбѣгне нова една абдикация, каквато
бѣ Милановага, или ново детрониране, каквито бѣха
българското и гръцкото на Адексавдра 1-й и Оттона 1-й,
съпряжени съ хиляди други злини за България и Гърция. И който има уши, нека чуе. Послѣ, ние и българския народъ слагаме всѣка отговорность за нсминуемитѣ послѣдствия. Повтарямъ: нѣма да говоря
като шовинистъ, защото въ Българпя шовинизъмъ не
слицесгвува, ннто даяге и като българинъ, а като

88

ПОЛОЖЕНИЕТО НА ВЪЛ ГдРИ ТѢ ВЪ ДОБРУДЖА

Човѣкъ — доброжелатель ва народитѣ и врагъ на кръвнииитѣ. Защо да си ѣдемъ главитѣ ние, довчерашни
добри еъсѣди и приятели? Защо да станемъ орждия
и нлячка на ония, които и насъ българи, и васъ ромжни разбиха, разпокъсаха? Защо да забравимъ миналото ни, доброто ни минало, на вѣковни братя по
вѣра, когато даже сме съставлявали една българоромжнска държава, нѣкога? И нима ромжнската държава е тъй слаба, за да се бои отъ едни основни или
класни училища? — Туй е недостойно за Ромжния!
Недостойни сж. всички ония нейяи беззакония
къмъ българитѣ въ територията й, още повече че тя
има нретенцията на носителка на нрогреса на изтокъ.
Щѣ ни се да вѣрваме, че ромжнското правителство
ще вземе актъ отъ рѣчьта ни и нрѣдупрѣжденията ни
и ще остави на спокойствие и мира нашитѣ събратя
българи, ако не желае то да се дохожда до безумни
стълкновения и ежби. отъ които само враговетѣ ни
ще извлѣкатъ полза.

,

Госаода
III.

Като встжпваше на добруджанския брѣгъ прѣди
25 год., Кароль I съ прокламация и устно извѣсгяваше,
че нѣма да унищожава нищо отъ онуй, което е заварилъ: ни училища, ни черкви, ни дружества благотворителни: че той ще остави на мира всички народности
да се развиватъ въ пжтя на цнвилизацияга и нрогреса.
Но туй било само залъгалка: защого, не много късно
слѣдъ подаряването Добрз-джа на Гомжния, ромжнското нравителство иоказа зжбпгѣ си и заяде кучешкн
болшинството на добруджанокото нассление, сирѣчь
българското. Тъй ром. правителетво показа истия си
суратъ и българитѣ въ Добруджа разб].»аха, съ кого
иматъ работа. — „Ха, тъй била работа 1а!-‘ рече си
добруджанецътъ, па се стегна да брани бащиния
си езикъ. Ромлшекото нравителство завари много училища и черкви въ всички ночти български седа, па-
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ланки и градове, ала удържа ли си думата? Не,
никакъ не! — Подобно на безочливъ лъжецъ, то зе да
играе на въже (дѣто трѣбваше да се гали, кждѣто
ее имаше страхъ отъ демонстрации), или пъкъ, безъ
много много да му мисли, безцеремонно, всички други
у-ща, освѣнъ тия въ Тулча, Бабадагъ и Кюстенджа,
съ една заповѣдь прѣвърна въ ромдшски; сжшото
стори и съ черквитѣ. А сега, това слицото иравителство турга ржка и на останалото.
И тъй, ромжнското прави гелство, съ една типична
нахалносгь, туря хайдушки кракъ въ чужди здания;
еъ една дума, то открадна по пладнѣшки начинъ, а и
още краде, па безочливо мига, училища и черкви, които принадлѣжатъ на българскитѣ общества по села
и градища. И днееъ горкото българско население е
достигнало до тозъ халъ — да мъкне нови унижепия
и ново иго, додѣто чашата на търпението се прѣлѣе.
. . . Койго протестира противъ тия и други беззакония,
особено ако е българинъ, очакватъ го глоби върху
глоби, тегоби връзъ тегоби, а най-еетнѣ затворъ и
изтезания. Ромлшия има склшо плащани: и администрация, и правослдие, и чиновничество, па дори и
просвѣщение. Въ България се оплакватъ отъ тежки
данъци, ала, въ слицность, България е цвѣте прѣдъ
Ромлшия. Защо прѣбѣгватъ толкова много ромлши
отъ лѣвия брѣгъ на Дунава въ България? — Огъ
харно ли? — Питайте ги и тѣ ще ви кяжатъ, че
иоложението имъ вь Ромлшия е несносно — при тая
концентрация на богагствата. Ако е несносенъ животъть за ромлшина огвъдъ Д}'нава, за българина въ
Добруджа е трижъ по-несносенъ. Само онѣзи, които
слк. тръгнали по нлггя на чокойската самозабрава (а
тия сл>. малцина), само тия българи може да сж. доволнн отъ ромл^нек. унравление. А такива ги има:
зеръ, коя нация нѣма плѣвель и къклица? — Даже и
нап-чиетата загария има къклица. . . Ала комнакгното
болшинство е недоволно и прѣнедоволно, и ето защо.
Турция не товарѣше съ тъй силни данъци, Турцня
се задоволявашс еъ малко; другадѣ бѣха нейнитѣ безчинства, ноито, впрочемъ, и Ромлишя върши деесъ.
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Прѣсни примѣри имаме. . . Но на Ромлнин, за да се
издържатъ тия административни и други чиновници,
трѣбватъ пари. Тулчанскиятъ преФектъ напр. взема
една министерска заплата. А и туй нѣщо да се не
забрави: въ търговия ли, въ прѣдприятия ли, въ благотворителни учрѣждения ли, вредъ чиновничеетвото
еи пъха гагата за рушвети. Нийдѣ другадѣ, освѣнъ
въ Турция, не е развитъ и практикуванъ тъй много този
занаятъ, да!—занаятъ, както въ ромлшеката държава, а
оеобено въ Добруджа, дѣто безправието е узаконено,
та за да ви защитятъ законитѣ, на чиновника трѣбва
да напълните джобоветѣ. Даже Турция е останала
надирѣ въ туй отношение. Рушветчилъкътъ въ Турция е таенъ и става скритомъ, тъй . . . задъ вратата:
въ Ромжния явни рушветчии сж. отъ краля до послѣдния стражаръ и писаръ! Данъцитѣ пъкъ ел* докарани
до максимумъ. Ето защо етаватъ често селеки бунтове
въ Ромлшия. Българския народъ, който е много прѣстрадалъ, едно само не би понесълъ — уншцожаване
на народностьта му, която той нрѣзъ вѣкове е съхранилъ.
Напраздно се силите, о ромдши! Защото, ако българщпната можа да се възроди и възкръсне — слѣдъ
петь-вѣковенъ сънь, та сега вие ли, довчерашни нанга
братя, които сте ни номагали въ борбата ни съ турчина, ще ни удушите? — Най-голѣмото оскръбление,
което прави ромжлското правигелетво на добруджан.
българ. население, е назначаването на гърци за чиновници въ тази область. А погледаете на чиновничеството
въ Тулчанско и Кюстенджанеко: — болшинетвото еж.
гърци! Самъ ромлънския краль приема на дълги аудснции преФекгитѣ и дава имъ инструкции. Тия кралски
инструкции слг ио-силни отъ законитѣ на страната!
1Цо важатъ заковитѣ? — Нали е работата Добруджа
да се ромлшизира, еойге д и е еойке? Нали българското нассление трѣбва да се уншцожава!? — Нали училшцатаи черквитѣ трѣбва да се заграбвать и ирѣдаватъ
на ромжнитѣ!'?. . . Удряйте, смазвайте, ромжлшзирайте!
—- Ето девизътъ!
В и д и с е , с а м и т ѣ р ом л ьн и с-м н е к а д ъ р в и д а в ъ р ш а т ъ т и я м ерзки а к т о в е , т а и з и р а щ а т ъ г ъ р ц и , в ѣ к о в и и
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наши врагове! — Тия гърди еи играятъ прѣкраено
роляга, И сега, отъ двѣтѣ черкви, които е л правени
отъ българи, черквата „Консгантинъ и Елена“ е отнета.
Отдавна ромгннитѣ осгрятъ зжби и за другата, кояго
е най-хубавата и ее намира на най-хубавия и най-голѣмъ
нлощадъ въ Тулча. Бива ли българитѣ да притежаватъ тази черква, та клйто чужденецъ мине и замине
да еи еъстави понятие, че въ Тулча има много българи?Бива ли българигѣ да имагъ най-хубавитѣ училищни здания и всрѣдъ града, когато ромжнигѣ още
наемагъ частни кжщи? — Ето кадѣ ги боли ромлнекитѣ власти! А тая черкова има султанско ираде отъ
1854 г., та ромлнитЬ ще има да обикалятъ доста и
да викатъ: „кнсело е гроздето!“ Па и българитѣ ще
знаятъ ао ку.н ан овск и да запазятъ прадѣдовата имъ
евѣтиня, ако и па нея ромжиигѣ иосѣгнатъ. . . Но
иматъ ли тия хора свѣтини, когато тъй нагло посѣгнаха на чуждитѣ, тъй светотагствено? — И всичко
туй въ името на културата!? . . .
Като че-ли, освѣнъ на ромжлски езикъ, при
другъ езикъ културата не може да вирѣе . . . А въ '
слицность, ром. езикъ е по-неоФорменъ отъ нашия. Наистина, езикътъ е лостъ ка културата, проводникъ на
иивилизацията, ала, драги слушателю, я отидѣте въ
Тулча прѣзъ идущия м. октомврий, когато ще бжде иногюриранъ памстника за „реанексирането“ на Добруджа. Ако ви пуснатъ, идѣте: тамъ ще присжтствува и
ром. краль. Какви прѣдизвикателни рѣчи ще се държать тогава; какви хули ще се изсипятъ върху добруджанитѣ, наши сънародници, но при туй ромжнеки нодданици; какви заканвания ще станатъ срѣщу бълг. народъ и държава! Всичко туй интересно ще да бжде,
да - много интереено! . . . Защото ирѣзъ 1900 г., когаго букурещскитѣ студенти посѣтиха Тулча, всичко
горѣказано се случи. Паметникътъ се намира на една виеочина до града, подъ самия Дунавъ. Тамъ всѣкога
вие ще намѣрите единъ войникъ да караулничи, и често ИД.ТИ се елучава той да бжде русияъ или българииъ. Тоя караулъ щс ви слѣди около наметника. „8а-
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що обикаляте слѣдъ насъ?" — го запитвате вие. А той
отговаря: „Дадено ми е заповѣдь да вардя, да не би
нѣкой да дпгне на въздухъ съ динамитни бомби паметника“. . . И тия думи сж. характерни за Ромжния,
слѣдъ 25 гоцишното й „реанексиране“ на Добруджа.
Туй значи, че ромжлската власть се бои и отъ сѣнката си. И има право до толкозъ да се страхува! — Зеръ,
що е посѣяла и що ще жъпе? —
Прѣзъ 1900 г. студентитѣ демонетрираха прѣдъ
паметника. Прѣдварително биде съобщено на българитѣ, които, както на всѣкждѣ въ Добруджа, сж болшинство. да не се показватъ по улицитѣ тѣзи дни,
като че ли нѣкои башибозушки ордн сж присгигнали.
Случайно при демонстрацияга на паметника се намѣрило едно българче на 10-тина години, ученикъ. Слушайки то дрънканията на студентитѣ по адресъ на българитѣ и България, не можало да се сгърии и извикало: „долу!“
Горкотодѣте, щѣло да си изпати! Онази ужъ интелигентна сгань, която е цвѣтътъ на всѣкой народъ, студентигѣ, каго му гракнали, зцѣли да го
разпокъсатъ, ако да не била полицията и нѣкои руси
тамъ. Та това ли е само? Днешеиятъ преФектъ, г. Бастаки, се е хвалилъ на ученич. актъ тази год., че „Добруджа била земена съ кръвь и само съ кръвь ще бжде дадена“. . . Това по адресъ на ония българи, които още не еж станали „добри ромжни“ и изиращатъ
дѣцага си въ бъдгарски учидшца. Както виждате, г.
окр. управитель въ Тулча знае да прави политика,
знае да изнълнява длъжностьта си. Но що полза отъ
всичко туй, когато само петь-шесть данамитни бомби
сж. доетатъчни за Черна-водския моетъ? Па и защо хце
трѣбва да го дигаме на възбо^ъ, когато ромжнитѣ сж
ни улеснили за по-бързото ни прѣминаване на Дунава?
Друго едно нѣщо.
Макаръ въ Тулча болшинството да еж българи,
нито единъ бьлгаринъ нѣма въ примарията (общината).
Н1епа гърци и шепа ромжни иматъ и евой кметъ, и
свой помощнигь-кметъ, но българитѣ — не! Тѣмъ сж
затворепи вратитѣ за всички държавнп и общин. учрѣ-

ждевия: казахме, българинътъ е извъпъ законитѣ яа
страната. Слицото става навредъ въ Добруджа и Ромж,ния. Българинътъ има задължение: да плаща данъци,
да огбива военната си повинностъ и пр., но иѣма никакви нрава. Та туй и въ Кигай не става! А отгорѣ
тия хули и нападки върху туй беззащитно българско
население! — Но . . . „страхливи псета знаятъ салтъ
да лаятъ“, бѣ казалъ Шандоръ ПетьоФи, маджарския
поетъ. Тъй и ромлшскитѣ власти отъ 25 год. безчинствуватъ въ Добруджа, ала — кой кривъ, кой правъ
— накъ българинътъ кривъ! Самъ говорящия сега е
билъ свидѣтель па слѣдняга харакгерна за ромлшското правителство случка.
Бѣше прѣди три мѣсеци. СубнреФектътъ на Тулча и единъ приставъ, съ училищния инспекторъ и
номощника му, дойдоха въ българското училище и съ
червенъ восъкъ заклеймиха на вратитѣ му двѣ заповѣди на ромлшското миниетерство на нросвѣщението.
Молѣха ги дълго врѣме и директоръ и учители да се
не върши тази непедагогическа постдшка, защого явно се чернѣше и училищния комигетъ, и учителското
тѣло. Напраздяо. Та именно тази цѣль се гонѣшо съ
тая ленната обява — да се комнрометиратъ и учители, и комитетъ. (Азъ нослѣ, като говоря за училищата, ще поясня туй). Най-нодиръ учителитѣ, като се
убѣдиха въ безполѣзностьта отъ повече настояване,
поиекаха друго — да имъ се даде сгражарь, който да
пази да не скъса нѣкой обявленията, защого се прѣдвижда затворъ отъ */2— 3 год., въ случай на скъсване. И туй се огказа. Туй бѣше вьрха на безсрамието!
Тогази разказвачътъ на тая случка се обърна къмъ ромлшскитѣ чиновници съ тня думи: „Кажеге на министра, че тия своеволия не сгаватъ даже и въ Турция!“ — Никакъвъ отговоръ не поелѣдва. освѣнъ онуй
вдигане раменѣ, което означава: „що да правимъ, тъй
ни се заповѣдва отгорѣ'?!“ . . .
Така вървятъ работитѣ въ Добруджа. Такова е
положението на нашитѣ събратя. Не с л ли излъганн
тѣ въ надѣждигѣ си, че 1’омл\ния ще имъ гарантира
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свободата и ще зачита правата имъ; не сж. ли тѣ жестоко измамени? • - Като говоря за Тулча, азъ разбирамъ и дѣла Добруджа, защото Тулча е най голѣмия
градъ и най-много наееленъ еъ българе, и защото положението на останалото българзко наееление е аналогично на туй въ Тулча,даже и по лошо. „Пази Боже, слѣпо да прогледне!“ — що кажемъ. Тьй и Ромжния, не била до еега еамостоятелна и кралетво, сега
не знае дѣ да се дѣне и съ своя първи краль, и сь
евоитѣ принцове и принцееи, и еъ своята армата, та
е повилнѣла. Война й се щѣ, и туй то. Хайде! — Може би е нужденъ на тая немирница единъ студенъ
дупгь . . . България ее е научила на това. Но, уви!
Кой ще сьбира посдѣ кестенигѣ и кой ще ги ѣде? Нито българи, нито ромжни! Ето защо о нужно опомняие, додѣ е врѣме.
IV'.
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А българскитѣ у-ща въ Тулча датуватъ още отъ
1846 г., значи - - отъ прѣди половина вѣкъ, когато
ромжнитѣ не сж нито еънували, че Добруджа ще бжде
тѣхна, когато никоя друга нация тамъ не е номислювала даже за училнща. И тия училища, съ традиция,
еъ история, съ минало, по една само бсззакояна заповѣдь се затварягъ! — Незаконна, казваме, и ще го
докажемъ.
Градътъ Тулча е игралъ важна роля въ всички
събития, станали прѣзъ 19 вѣкъ: по черковния въпроеъ и по въироса за освобождението ни. Тамъ еж. бивали учигели мжже, като Изворски, Сава Доброплодни,
Тодоръ Икономовъ и др., които сж. развивали голѣма
дѣятелность за просвѣтата на добруджанското българско население. По този начинъ, и днесъ българитѣ сж
най-интелигентнитѣ между добруджанското общество.
И въ търговия, и въ иромишленость, въ земледѣлие и
скотовъдство, иавредъ българското общеетво е първенетвующето. Огидете ли въ Тулча, Бабадагъ и др,
добруджанекп градища, ще видите, че пяцата е прѣизиълнена еамо отъ български носии, и ще чуете повече
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българекия езикъ. 25-тѣ години не бѣха достатъчни
да се ромжвизнра.Добруджа; а това властитѣ енернира и
ги докарва до самозабрава, до полуда, Трѣбва, трѣбва
да стане ромлнизирането, та каквото ще да б/аде! - Тъй говорягъ ромлнскитѣ управници, па заграбватъ
училища и черкви, какго и др. частни здания, дюкяни,
напр. въ Браила и другадѣ; па заграбватъ дори и отъ
историята на българитѣ. Всички знаемъ, чин синъ е
СтеФанъ Караджата, идола на българщииата прѣди
освобождението ни отъ турцитѣ. Този славенъ български синъ е тулчански уроженецъ, гражданинъ; и
днесъ живѣятъ негови нотомци, сродници въ Тулча
— край града—.и въ крайна мпзерия. Единъ неговъ
сестриникъ носѣщаваше миналата година българското
училище. Този СгеФанъ Караджа, ромлшигѣ казватъ,
билъ влахъ. Тѣ казвагъ, че и Кирилъ и Мегодий сж.
били излѣзли огъ тѣхната срѣда, че и Добри-войвода,
на чието име е наречена Добруджа, билъ ромлднинъ.
Кога, отдѣ-накждѣ, какъ! ? — ромлнитѣ не могатъ ви
обясни; а и да поиекатъ да ви обяснятъ, ще го обяснятъ досущъ смѣшно. При все туй тѣхното ромлшизиране все куца и куца! До 1896 г. ученицитѣ*въ
добруджанскигѣ училища, вмѣсто да намалявагъ, се
увеличаватъ. До тази дата ромлшското правителство
се занимаваше съ угасване на по-малкитѣ огньове на
българеката народность: селата и палаякитѣ. Като си
свърши тамъ работата, въ 1896 година зае се съ'
угасването на самитѣ три централни огньове: въ Тулча,
Бабадагъ и Кюстенджа.
Но — гаеи ли се туй, що не гасне? — Българщината въ тия три града, до-тогазъ хитро галена и
мамена, въ 1896 г. нолучи първия хубавъ шамаръ
отъ ромлшската. власть ; тази послѣднята вече посѣгна
на българскитѣ училища въ Тулча, както и въ останалитѣ два града. Стрѣснаха се по-първнтѣ граждани
и направиха протестъ до краля на Ромжния противъ
беззаконната поетлшка на ромлшекото правителство.
Цѣли три деня министерския еъвѣтъ засѣдава и со
занимава съ този протеетъ — не за да удовлетворятъ
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и какъ да удовлетворятъ законния български иротестъ,
но — какво наказапие да наложатъ на тия българи,
които С.Ж. се осмѣлиди да протестиратъ, и то възъ
основа наБердинския трактатъ! Прѣелѣдвания, гонения,
глоби, смъртна умраза и до день-днешенъ, прѣчки отъ
самата админиетрация въ търговията на ония, които
не се отказватъ отъ подписа си, ала, за похвала на
доблѣстнитѣ тия българи, и днесъ мнозина отъ тѣхъ
не оттеглятъ подписитѣ си и не лижатъ туй, което
сж. плюли! — Добруджа, макаръ и да е свързана
отъ 25 години насамъ съ Ромжния, и днегъ още живѣе съ надѣждата, че ще бжде българска. А тая вѣра
ежщеетвува не само въ българското население, но и
между гърцитѣ, па даже у ромжнитѣ.
Главната причина за затварянето на българскитѣ
добруджански училища е тази: коравостьта и силата,
опачината на българщината въ този край! Български
вратъ прѣвива ли се лесно? Въ армията, въ лицея,
въ екстерната — болшинството сж българи. Ха, туй
не се търпи! И макаръ да забранява Берлинския трактатъ прѣнасяне на добруджанци-войници въ вжтрѣшностьта, Ромжния го върши. Пакъ вапраздно! -— Ако
не бѣха хубавитѣ влахинки, нито единъ българинъ
не би се порумжнчилъ. Но женидбитѣ донѣйдѣ сномагатъ, ала въ самата Ромжния, въ Добруджа — не! И
днесъ българинъ не дава дъщеря си на ромжнинъ,
нито еина си жени за ромжнка. Ромжнитѣ ни наричатъ Фанагици за туй, и иматъ право. Но кажетеми,
госнода, какъ да брани българинътъ свояга народность?
— Какъ да от.стои той на туй планирано асимилирано
на рода му? — Ето защо, българинътъ не се бои, че
щѣли да го нарекатъ Фанатикъ и всѣкакъвъ: по-горѣ
т.ой посгавя народностьта си и любовьта къмъ рода
си отъ всичко друго. — При тия нрави на българитѣ,
всичкитѣ хитри планове на ромжнитѣ удариха 6 скала.
Давящия се лови за сламка, както и прѣетжнникътъ
— за змия. Тъй и ромжнскага власть прибѣгна до
беззаконието и узурпаторството, па тръгна прѣзъ нроеото. Членоветѣ: нърви, 21, 53 и 54 отъ правнлника
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за народната нросвѣта даватъ право на бъдгаритѣ да
си пматъ частни училища съ своя програма, като се
задължаватъ съ изучването на ромлшската история и
езикъ. Казахме, че до 1896 г. работитѣ вървѣха тъй.
Изведнажъ заяждане: че българскитѣ ученици били
елаби по ромж.нскитѣ прѣдмети, че не изучвали ромлшския езикъ. Нагла лъжа бѣ туй! Ващото нашитѣ
ученици въ българекитѣ училища изучваха сб тъй
добрѣ и съ удоволетвие ромлшския езикъ, както и
българския, като знаеха, че той имъ е потрѣбенъ въ
търговията и въ живота. Но какъ ромлшеката .шдасть
ще създаде друго-яче претекстъ, за да се вмѣсва въ
влсгрѣшнитѣ работи на училищата ни? — За да удовлетворятъ властьта, българскитѣ училшцви комитети
отвориха още едно донълвително отдѣление — за подоброто изучване на ромлшския езикъ, което нарекоха
„подготовително отдѣление“. Условиха три ромдшеки
учителки въ дѣвическото училище и трима ромдшски
учители за въ мжжкото. Не! Ромжнскиятъ езикъ пакъ
куцалъ . . . Кой кривъ? — Училищния комитетъ билъ
кривъ. Този комигетъ тогази увеличи часоветѣ по
ромлшски. Пакъ неугоди. Той почна тогазъ се повече
и повече да отетлшва, додѣто приравни ромжнскитѣ
часове съ българскитѣ, и мислѣше си —- сега поне
ще го оставатъ на мира. Сжлциятъ този министъръ,
г. Сииро Харетъ, който е сега министъръ на просвѣщението, бѣше и прѣди З-ѣ год. такъвъ. Той самъ е
дохаждалъ тогава въ Тулча, ревизиралъ е училищата
ни и, макаръ да не е намѣрилъ никаква нередовноеть,
като се върналъ въ Букурещъ, прѣдставилъ единъ
докладъ на министерския съвѣтъ, въ който докладъ
той изисквалъ затварянето на тулчанскитѣ училища,
защого тѣ образували държава въ държава. Букурещскиятъ министерски съвѣтъ, като изслушалъ м-ра
г. Харетъ, който, както всичкитѣ ромлнски държавни
людье, е съмнителенъ ромж.нинъ (затова и най-върлъ
гонитель на българщината), побоялъ се обаче да го
послуша, та не затворилъ у-щата. Г-нъ Харетъ затаи
ядътъ и злобата си, за да гп изяви днесъ. Но той,
7
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както веѣкой еъинителенъ човѣкъ, нѣма емѣлоетьта
еамъ да загвори у-щата ни, което нѣщо въ слчщноеть
е нсгово дѣло, а нрѣдетави тази мерзка длъжность на
нѣкой си Адамеску. Тъй подлия етрахливецъ се крие
задъ другиго.
Мнозина българи мислятъ, че тази ежба на ромлхнскала власть съ българитѣ въ Добруджа и въобщс
е започнала отъ 1900 г., отъ врѣмето яа ромлдно-българския конфликтъ, а тѣ се мвого лъжатъ. Бачалото
на тази ромлно-българска ежба лежи много по-рано,
както се вижда отъ моето изложение тукъ на Фактитѣ. И ромжно-българекия конфликтъ е едно дѣло,
дълго врѣме иодготвяно, обмиелювано, желано и очаквано отъ ромжнекитѣ „ Ь о т т е з сГе1;а1'‘, за да се компрометира българщиаата, незаразена още отъ фялшивата цивилизация и култура на ромлхнитѣ. Веѣко
подражание слѣпо е Фареъ: Фарсъ е и ромжнската
цивилизация! Въ едно нѣщо, обаче, ромжнитѣ с л
орйгинални: въ възбуждането на изкуствени конфликти.
Тъй и ромж.но-българекия конфликтъ прѣзъ 1900 год.,
който едва-ли не докара една прокдета и безумна
война, бѣше работа оригинална и дълго врѣме устройвана отъ ония безумци, отъ ония клхсогледи, които се
наричать ромж.нски държавници. — Михайляновото
убийство отъ единъ българинъ, но туреки подданикъ
(това добрѣ да се запомни), бѣше отдавна очаквания
егоденъ случай, за да избухнатъ складиранитѣ до тогава
ядъ и злоба, Тъй тия плиткоумници смразиха два съсѣдеи народа. Ромжно-българския конфликтъ бѣше не
цѣль, а срѣдство — за да се доунищожи българското
население въ рбмжнската страна. То вземало хлѣба
на ромжнитѣ, то прѣчело на ромжнекия нрогрееъ, п
не знамъ още какви глупости. Като едно отъ срѣдствата
за постигане на прѣдназначената цѣль
смърть на
българщината
бѣше и тъй наречената р г о ^ т а т а
огагп1 8 1 а т 1 и 1 (държавната училищна нрограма), епоредъ която само ш е е т ь часа се н о зво л я ва тъ за изучването на б ългарския ези къ , а веичко остапало — на
ром ж нски ; защ ото б ъ л г а р с к и т ѣ у ч и л и щ а за р(1ашнската

г т .ч ъ

99

власть но са вече чаетни учидшца, а държаваи. Комедияга, която се разиграва отъ 3 год. насамъ еъ
тая държавна (гю-добрѣ, държавническа) програма,
свърши нрѣди 15 деня трагично и се обърна на трагедия. Има нѣщо високо въ тая срамна история съ
затварянето иа българскитѣ добруджански училшца,
нѣщо високо трагично и много иоучително за съврѣменнпя българияъ: отъ една страна — едно беззащитно
население, което има за съюзници само правото, свѣтлината, па и закона; отъ друга страна - ромж.нското
иравителство, което гаси огнищага на просвѣтата,
което е ириятель на мрака и лъжата.
Да скарвашъ пъкъ и да смразявашъ човѣкъ съ
човѣкъ и народъ съ народъ е лесно; ала да сдружишъ,
да съединишъ, да сприятелишъ е много трудно нѣщо.
Но затуй плодоветѣ на първата работа сж. горчиви
или киеели, на втората, макаръ по-бавно и по мжчно
зрѣющи, — сладки и вкусни. Блазѣ томува, който
върши втората работа: блазѣ н хвала на оязи държавеиъ млжъ, койго сн е турналъ за своя цѣль въ живота — побратимяване на народигѣ и на человѣцитѣ!
Ала явно е, че отл. нѣколко години насамъ ромлшскитѣ държавннци сж. си турнали за цѣль да
изкопагъ яма между българи и ромжли, да имъ изконатъ гробъ. Но българеката поеловица казва: „който
копае другиму гробъ, еамъ пада въ него“ — та, струва ни се, че тоя гробъ ще послужи за ония главно,
които ]'о готвятъ.,. Жалеото е. че и народитѣ, въ невѣжеството си, взематъ участие въ тая низка, шовиннстична мяфия, която ее нарича понѣвга съ името
„ Ь о т т е з (Ге(;аТ:а; жалпого е, че и ромжнския добъръ
народъ е ел.учаетнпкь (отъ неразбория!) въ тая кама}>ила, която има дързостьта да се нарича ромжнскн
дьржавни люде. иа ее заяде съ насъ, българитѣ, еъ
които до вчера е в ъ р в ѣ л ъ ржка за ржка.
Д а ! И наче той би сн р ѣ л ъ , съ редъ яротести, тия
в а н д а л щ и н и н ад ъ д о б р у д ж а н и т ѣ и би иоискалъ оть
ев оето нравителч-тво с п р а в ѣ д л и в о е т ь
кз.мь псички р о м л н с к и
нодданици.

и запоиноеть
Т огази само
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ромжнекия иародъ ще ее покажеше, че е наистина
културенъ и цивилизованъ, че е нриятелъ на свободата и достоенъ за евоитѣ свободни констигуцпопни
учрѣждения. Но той мълчи и, мълчишкомъ, удобрява
политиката на правителството си, или пъкъ е безеиленъ да^наложи своето ^еП), своя еуверенитетъ. И
ето какъ въ тая „цивилизована“ Ромжния ее вършатъ
отживѣли вѣка си диващини, достойни за тъмнигѣ
срѣдни* вѣкове,; но не и за свѣ глия 20-й вѣкъ; ето какъ
Ромж.ння^сама се туря на тѣсно отъ Америка и Англия;^ето 'какъ ] тя дохожда въ етълкновение и съ
България. Азъ ще продтлжа но въпроса ни, ние
ще си изпълнимъ дълга, па нека му мислятъ тия,
които еж станали, по едаа или друга случайность,
народни водачи днесъ.

У.
Г осао^а,

Другата причина, за да ее прѣдприеме тая мѣрка
— затваряне на бълг. у-ща въ Добруджа — е слѣднята. Ние знаемъ, че училища и черкви сж. тѣсно
свързани помежду си — въ робекитѣ страни особено.
Тъй и въ Добруджа, тая втора робиня на Балкански Полуостровъ, училищата и черквитѣ вървятъ
дружно къмъ цѣльта — по просвѣтителнпя пжяъ. А
че Добруджа е безправна и втора робиня. не ще никакво съмнѣние повече. Не значи щасте екотския
животъ на вола: да ядешъ, да пиегаъ и да епишъ!
Щастето се състои въ разумния общественъ и политически животъ.
Въ Добруджа линсва този разуменъ животъ,
илодъ отъ толкова борби на толкози етодѣтия. Бъ Добруджа дори общинскитѣ кметове се налагатъ отгорѣ.
А кждѣ е тукъ свободата на гражданнна, на ромжнския нодданнкъ изъ Добруджа? Добруджанитѣ третиратъ ли се, ирочее, като граждани па свободеа страна.
или жс — като б езправни роби? П р ѣ зъ миналот® лѣто
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една депутация отъ Добруджа е ходи-та нъ Букурещъ,
прѣдстаняла се на визшитѣ и ржководящи кржгове,
за да издѣйствува конституциоини правдини за добруджанитѣ. Пусга надѣжда! — „Още не е врѣме!“
рекли имъ, и тѣ се завъряали омърлушени. А туй
„още не е врѣме“ значи, че още Добруджа не е добрѣ
ромжнизирана, още не е свършено насилственото
асимилиране, че мерзкото дѣло онхе не е докарано до
край. А за да си разчистятъ смѣткитѣ съ българитѣ
тамъ, тъй като и напьнъ има отдолу за човѣшки
правдини, ром/ънскитѣ власги турнаха ключа на училищата ни, та по-скоро да удуш атъ българщината, за
да ииъ не задава послѣ страхове и главоболия при
депутатски и сенаторски избори. Тази е вгорага причина.
И понеже въ Тулча нашата черква се лиши отъ
единъ свещеникъ, койго прѣзь м. мартъ т. г. умрѣ, и
оетана само съ единъ. то ромжлското иравителство,
което, по силата на единъ законъ, създаденъ нарочно
за българитѣ, има глупавото право да замѣстя веѣкои
починалъ българеки свещеникъ съ ромлшекн, се устрѣми да грабне и послѣднята опора на, българщината.Трѣбвало новия свещеникъ да бж.де непрѣменно свършивши семинария или духовна академия; а ако се
намѣри такъвъ, той трѣбва да е ненрѣменно ромжнски
нодданикъ. И тъй, съ други накъ своеобразни мѣрки
ромлшската власть заграбва ония български храмове
и монастири, които с-ж. спадали въ епархията на покойвия Климентъ — този български великанъ-духовникъ, — и които ’п в пиѣло, зъй евергичво сж били
застлпвави въ Цариградския съборъ отъ свои нрѣдставители за черковпи правдини, които сж. водѣли задружно,
съ всички 7-8 милиона българи, борба за извоювапе
на черковната ни свобода и незавиеимосгь, прѣдшественикъ на иолитическата ни. Уви! Туй добруджанеко
бъдгарско население нѣма щаетето да вкусва за дълго
врѣме сладкия илодъ на тая духовна независимость,
и днесъ вие ще видите, че въ Добруджа се ]'азиграватъ
слщитѣ ония ецени, които ставаха едно врѣме еъ
гърцигѣ-Фааариоти. Пакъ затваряне на училшца и
черкови: накъ изпъждане на бълг. езикъ изъ български
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черкви, на бъдгарски учители изъ български училища
и дори екстернирането имъ; пакъ хулене и чернене
на веичко българско: пакъ гонения и прѣслѣдвания
на българския родъ. . . Да не говоримъ за политическата му евобода, отъ която ромляскитѣ държавници
го лишиха още отъ първия день на проглеждането
му, на избавата му отъ Турско, за да дочака по-лошо отъ Туреко! Да не говоримъ за туй, че то навѣва скръбни мисли. Зеръ, кръвь и жертви еж. дадени
изъ цѣла Добруджа за такава една свобода! Караджата
и много негови другари сж мрътви; но днесъ още въ
Добруджа и въ свободна България живѣягъ етотини
ветерани, поборницн и опълченци, чийто роденъ край
е Добруджа. Да не говоримъ, казвамъ, за политическа
свобода въ Добруджа! Но поне нека добруджанитѣ се
не лишаватъ отъ духовнага си свобода; нека се не
вършатъ, нека ее не повтарятъ вече ония борби и
ежби, които погълнаха толкози народни сили. Ала
Ромж.ния е съ прѣдначертана цѣдь; тя не може да
търпи повече българщината. Тулчанската българска
черква се намира въ училищния дворъ. Турнаха ли
ржка ромжнитѣ на училищата ни, черквата, макаръ
и частна собственоеть на българигѣ, е въ джоба имъ,
ако бьлгарското тулчанеко общеегво и още тъй нехайетвува. когато се гаврятъ съсъ евѣтинитѣ му! Или
българптѣ въ Добруджа днесъ ще се покажатъ недосгойеи потомци на доетойни и заслужили прадѣдн;
или тѣ нѣма да вземагъ примѣръ огъ тѣхъ, па и отъ
ония наши сънародници въ Македония, които съ открити гърди защищаватъ бащинията си, черквигѣ и
училищага си; или ще оставагъ тѣ да бждатъ удавени
огъ обзелия ги вече комерчески духъ и нѣма да дадатъ оглоръ на тия беззакония? — Ние ги не еъвѣтваме да праватъ рзволюция: самото врѣме ще ги
научи на туй, а и самага влаегь ще ги докара до
тоя край. Но тѣ знаятъ, че надъ тѣхъ се вършать
сдни неиравди и беззакония. Нека се опълчатъ, съ закона въ ржка, протнвъ тоя грозенъ нроизволъ и нека
ноискатъ отговоръ на този тѣхенъ въпросъ: — На кой
чл. оть закона и цравилника, възъ оенова иа кой

артиклъ или нъкъ нѣкое окрж.жно става туй затваряне
на училшца и черкви; загцо българското население въ
Добруджа, косто е приело ромжиско подданство, евънъ отъ законитѣ на сграната? А този протестъ трѣбва да бжде общъ и придруженъ съ готовность па дѣло,
за да се отбрани и запази онуй, косто е костувало
хиляди млгки, жертви, трудъ, поть и борби.
Ние знаемъ, че ромщнското правителство ще се
втилява, ще се изхитри, или аъкъ ще даде този
нахаленъ отговоръ на бьлгарския протесгь: „Азъ
съмъ властьта, азъ съмъ и закона, — днесъ го тъй
гьлкувамъ, утрѣ другояче“, както е казалъ г. Спиро Харетъ на българската депутация т. г. прѣзъ м.
юний въ Тулча:1„азъ ще го и измѣня!“. . .
Характерно, нали? —
0 Добруджо! 0 Добруджо! До днесъ
Кой бьлгарски поетъ за твоя честь
Е двѣ слова, двѣ думи казалъ само?
Забравена си ти, горкана! тамо —
Помежду Дунава и Черно море,
И никой днесъ за тсбе не говори. . . .
Уви! Никон не говори . . . Но какь ли да говоримъ, когато, всецѣло обзети отъ Македонския въпросъ,
ние не можемъ да гонимъ два заека, за да не изгубимъ
и двата? То върви едно слѣдъ друго. И азъ съмъ
увѣренъ, че послѣ разрѣшевието на Македонекия въпросъ, къмъ чието разрѣшение днесъ всичкитѣ нк усилия
са устрѣмени и всички енергии вапрѣгнати, и всички
погледи обърнати, ще изпъкне на сцената новъ български въпросъ — Д о б р у д ж а н с к и я. А до тогава
— Тежко и горко на българитѣ, на нашитѣ компатриоти въ Добруджа! . . .
Тежко и горко ли, казахъ? — Не!
Онуй природно чувство на борба за слицеетвуване не е изчезнадо отъ добруджанскитѣ българе, и
тѣ сами ще поддържатъ тая борба до послѣдния мигъ,
защото съзнаватъ своето критично положение. Съзнаватъ тѣ, тъй както и ония задъ Рила, що живѣятъ въ
задухъ подъ товара на най-свирѣпата тирания; съзнаватъ тѣ своя дългъ и вървятъ но пж.тя, който зоди
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къмъ свободата. Само вие, евободпитѣ българи, живѣемъ или, гго-добрѣ, животуваме въ дребнавостьта на
живота, крстаме въ полусъзнание, въ полусънь. Отечественъ дългъ, дългъ къмъ ближния, къмъ братасънародникъ — тня думи като че ли станаха беземислени за насъ. Интолигендията ни се мами по миражи,
а народътъ ни блуждае въ тъмнина, коннѣющъ да
налущ правня нжть.
И като гледамъ азъ, какь честито живѣятъ другигѣ
евронейски народи, а въ туй врѣме двѣ тре-ти отъ нашия
народъ тъие въ робство; каго гледамъ, че благодарение
на позитивви начала за държава и държавенъ строй сж
станали тия народи щасгливи и велики: като гледамъ,
че българския родъ е заобиколенъ отвредомъ еъ врази,
безъ ни едипъ нриягсль, дойдохъ до туй заключение, че
интернадиоиализмътъ, който е обзелъ тъй много нашата ламтяща за новизни младежь, лекомислена и
капризна като дѣте, че ивтернационализмътъ е една
идея, колкото широка, тодкова и тѣена за бьлгарския
народъ, който има своитѣ иационални идеали, и затуй трѣбва да се отдаде веедѣло на тѣхното осжществление. И азъ станахъ вационалистъ, и се проетихъ
съ всички ония Фиксъ-идеи и звучни Фрази, които само
спъваха и парализираха моята енергия. Да, слѣдъ
моето прѣживѣване въ Македоння, въ Добруджа и въ
чужбина, и подиръ като видѣхъ натилото на моитѣ
сънародниди, менѣ се налагаше чози душевенъ и
умственъ прѣвратъ. И той стана. И съмъ убѣденъ, че
който и да е отъ вась, ако орисницата го запрати не
въ двѣтѣ. а въ една отъ тия двѣ> поробени българеки
страни, слѣдъ каго иоживѣе тамь и прѣживѣе всичкага
тая душевна млиса и цѣлия онзи нсихоФизиологически
кризись, на коиго бѣ подвъргнатъ говорителя прѣдъ
васъ, то вие ще тръгнете по сжщия нацпоналенъ нж ть,
но който той сега върви и ще върви: — пжтя, намъ
нрѣдначертанъ отъ историяга, огъ естествого и отъ
съврѣменностьта! —

