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ГЕЦЕНЛИЯ.

Цамятникч *олгарскаго народ творчества. Вьтуасъ 
('борникъ? • \  шо-Оолгарскихъ пЬсенъ словаремъ. Собралъ 

.iu.it ips Иачановскш. С.-Петербургг смр. V I +  598 .
В. В . Качановский, младъ русски славистъ, е вече обна- 

родвалъ вгЬколко любоиитни за насъ трудове, отъ които 
нáй-важнIтй е горѣзабелѣженний „ западно-болгар-
гкиеб tr š c e n s — П одъ названието Затдна Бблгария г. Кача- 
повекий равбира, освѣнъ Македонпя, още и западнитѣ окрж- 
а:ия н а  княжеството, а такожде окржзитѣ Пиротский, Ле- 
гковский и  Вранский. Названието „Заиадна Б ъ л гар и я“ не 
<* п ѣ ко й  новъ терминъ: оно се срѣщ а и въ  прѣкрасната 
rjoirhcTb за прѣнесението мощитѣ на св. И ванъ Рплский, 
която е  съчинилъ единъ южнословѣнскпй иисатель Влади- 
<лавъ грам м атикъ още въ  1479 год. Въ тая повѣсть между 
д р \т о  четем ъ, че „достохкальнѣншн отьць нашь Iоань“ билъ 
IIрѣ н есенъ  по Божие усмотрѣнпе „оть пркслАкнАго грддл Трь- 
яовд и оть земле ^лгорские вь того слакьмъIН монасгирь нже вь
РиДЬСI)«И nyCTUNH,....................... ПКО ДЛ Н ЗАПАДНЪIА ПАКЪI
сгрлни вльгАрские.............. прншьсткIшь его освететсе н нд лоууь-
m n ндзддють.“ 1)

В ъ  сборнIщитѣ на Верковича („Народне песме Маке- 
V п с к и  Б у г а р а “), на Миладиновци, Дозона, Чолакова, както 
f в ъ  ж у р н а л и т ѣ : „Българскн кпиж ици,“ „Период. Списа- 
i.ie н а  Б 'ь .1гарското Книж. Д руж ество“, и пр. има вече 
Iз д а д е н и  доста много заиадно-български пгЬсни, ио между

1) Добро ивдание отъ тая повѣсть имлме въ „Гласник српског ученог друш- 
j-_ % — —У. Бвогрдд 1867, стр. 301. Въ Рилскии мънастирь се намѣрва отъ неьк.
,инт> тьуоавть старъ прѣпись, ťio кбито г. Кячановски се е и «аповнаиъ съ това прѣ- 
.йсно произведенле на Владислава Грамматика.
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тѣ хъ  твърдѣ  рѣдко се срѣщ атъ такви паметници, копт<* * 
да сâ записани въ  съпредЪлнитЪ съ сърбското племе бъл- 
гарски области. П рѣди двѣ-три години (1879, 1880) г. Еаче- 
новски е ходилъ да пгьтува по тие малко изучени още обла- 
сти (Бѣдгрядчнкско, Берковско, Пиротско, Търнско, Вранско. 
Костендилско, Радомирско и пр.) и тамо е събралъ nó-вечет.» 
отъ материала, който е ломѣстенъ в ъ  неговий сборшпгъ. 
Въ тоя сборникъ, който обнема nó-вече отъ 600 странпцн. 
ние налгЬрваме до 225 паметници отъ няродната бъдгар- 
скя словесность. Освѣнъ това, ние намѣрваме ту къ  и  едшп» 
доста подробенъ членъ ,,за народнитѣ обичаи“ (стр. 1—21'. 
сллцо и доста дъдж ки извлеченпя изъ нѣколко неповнати 
бъдгярскн ржкошIСИ, писани въ  17-й и 18-й вѣкъ . üjrfe- 
дѣдитѣ  на настоящий иаш ъ членъ не ни позволявать да 
се пущаме въ  подробно оцѣнение на всичкото това богат- 
ство, —  нпе ще поговорнмъ токо за пѣкож отъ  пѣсш пѣ 
на г-на Кячановскаго. О тъ тѣхъ  особпо вшшание заслуж- 
ватъ  нѣколко исторнчески иѣсни и прѣдания, именио: едвя 
IгЪсень за „цнрт. П етяръ ,“ каквато до сега не ни бѣше и<>- 
зната (No 106: „Царь П етаръ свадба прявеше“) : д вѣ  иѣсни 
8я „царь Iованъ Ш иш м анъ“ и зе пеговий войвода глудот<> 
Г едианъ“, или „лудата Г еди я“ (N" N“ 109, 110); ’) една uh- 
сень li едно еказание за „царя Я сеня“ (N° N° 107, 108). Bi. 

I посдѣднитѣ двя пяметникя се говори за сялцото стълкно- 
I вение ня царя Ясена съ Турцитѣ, което се въспѣва и въ 
i обняродвянатя ляни пѣсень отъ г. Каранова, *) но освѣн ь 

' това тукъ  (въ сказанието) се кязвя още, че царь Ясснъ о.г1'>дь 
турското зявоевяиие бѣгадъ  въ  Русия, и няправилъ ру<- 
ский царь Г!ристяпипъи, тя „еегя и  Русия и  Бо.ггария г«‘ 
едно —  Ристяш ш “. П ѣсеньтя и скязанисто вя царя Яа-нч 
г. Кячяиовскяй е зяшгсялъ въ  Софийското окржжпе. н< 
дядече отъ рязвалш ш тѣ ня грядъ Урвичг, дѣто спротн ии-

*) Отъ тие пѣсни яа царя Иваиа Шишмяна до сега ни бѣше поянато сям<* i«.t 
чадото имъ. Глед. въ Миладшювий сборникъ .Лà 68.

*) Въ Пловдивското периодическо списание „Наука“ 1881 год., кя. М . - 
602. Тукъ г. Карановт» е приложилъ и достя подробво топограФическо описанпе »»*• 
мѣстиостьтя Урвичъ, която играе важна рола въ наппгтѣ исторически орѣдяння. 
любопитно описяние нн дява въвможность дя опрявимъ едва грѣшкя, която г. Клч.-. 
нонски е допуснлчл-ъ въ скяванието аа царя Лсена, кято е приелъ дтиата • •
(„прѣаъ водя веденл“) на прнляглтелно име. Отъ бѣлѣжкитѣ на г. Кяряновя се лидд 
че думата Ведвна тука е собстврнно име.
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.дашьето н а  тие паметници се е налгЬрнала сто.ш цата на 
цчря Ясена. Около Урвичкий мънастирь е занисана и обна- 
)шдн;шата отъ  г-на Каранова пѣсень. Въ Софийското окрл\- 
алге, именно въ с. Рило, сгь записани п  пѣсннтѣ за царя 
Ивана Ш иш мана. Намъ се искя да вѣрваме, че всички тия 
иародня прѣдания ва стълкновението на царя Ясепа и И вана 
Шишмана с*ь Турцитѣ въ  Софийско поле и около Урвичъ 
гр:цъ се намѣрватъ въ нѣваква свързка съ едно любо- 
Iштно прѣдание, което се срѣщ а въ  Българската история 
на приснопаметнаго IIаисия. Т у къ  ние четемъ: „Въ некое 
L'nniie или преводъ стари отъ превелигиа того (Iоанна 
Шишмана) обретается. како да не су могл п Терновски го- 
IIIидII и царь Ш иш манъ статн противо Турци. и избегли 
изъ Терново и отъ 3aropie и отъ Стара Планина, u приш ли 
in. градъ Средецъ или Софхя: и ту  засталн некои тесни 
V«та покрай Искаръ река и по Витоша ropa. Тако имеяли 
и"мощь о г ь  Cepöia и отъ краля Вукашина и отъ охридски 
Гюдгарп. И  за седамъ лѣ та  ееделъ .царь IП иш манъ въ  
1/кдецъ, и воскрай Искаръ имеялъ монастирь Урвнчъ тверди 
']|,дд'ь, п изоколо вода обходила. И  тако съ мало воин- 
гтво ix Терновскн велмужи ту  преживели и крилиея отъ 
Гурци“.

Въ сборника на г-на Качановекаго намираме и едно 
.Iюбопитно сказание за покорението па Б ългария отъ Typ- 
цитѣ. Въ това сказание, което е записаио въ Пиротский 

опояенува се за нѣкой сп български царь П етъръ, 
:ч[’ото Т урцитѣ  нѣколко и л ти  накарвали да прѣнася сто- 
шцата си: изъ Видинъ въ  Н иш ъ, а оттамъ — въ  IIиротъ , 
:"0.гЬ въ  София, а нáй-напоконъ въ  мънастирьтъ седемь 
/юмоли, който се намнра край И скъръ, не далече отъ Со- 
I-ия. Возможно е, че ние тукъ  нмаме убъркана спомень ва 
|"I.*о[)епието на западна Б ългарня отъ ВизантийцIГгЬ в ъ  
•>41 год. и че подъ българский царь П етъръ ту къ  се разу- 
"йва царь П етъръ Д елянъ, ржководительтъ на онова зна- 
t-HiiTO народно движение, което се вахванж на долна Мо- 
ава, а отъ тамъ съ изумителна бързина се распространн 
]»4>зъ Ниигь, София и Скопие по цѣла Макодония. Мъна- 
гирьтъ седемь престоли, който се споменува въ  сказанието, 
< което ни е речьта, е построенъ отъ брата на П етра Де-

í Г граод. Спмсаоже. 10
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дяна, Георгпя, „който тамъ и лочива.“ 1) Това обстояге.1- 
ство, в и д и  се, е сиомогнлло за да се уварди между народм 
ни спомень за толко отдавнашни събнтия, сиомень, която 
прѣзъ  такво дъдго врѣме се е затъмнила и убъркала.

Между псторическит-Ь егЬсни на г-на Качановскаго <кч»- 
бна важность иматъ двѣ  пѣсни 8а въ една
отъ тѣхъ  (N" 183) се разказва, какъ Ирилатицаи си<>-
дучидъ  да погубн Момчила съ помощьта на неговата т - 
вѣрна жена, въ  другата (N” 182) се говори, какъ Момчи- 
ловата жена искала да погуби мжжа си с'ь помощьта ш 
нѣкого си църна Арапгта, който билъ прѣдводите.1Ь на nqm 
ш ляди Турци. По съдържанието си втората отъ  тие пѣспи 
прилича на първата, но тя  се свърш ва нѣкакъ-сп нееотс- 
ственно: отъ ненк излази, че Момчило сполучиль гдя оборг. 
до три хилядъ Т у р ц н “ заедно съ църний Арапинъ и ди 
се спаси отъ тѣхъ, макаръ че неговото „хитро и опако любе" | 
ý  врѣме взело всичкитѣ иотрѣбни мѣрки, каквото товн сиа- , 
сение да бжде невъвможно. Ние не се съмнѣваме, че н таа | 
Iгксень се е свърш вала съ смъртьта на Момчило, но окоп- 
чанпето й е прѣправено ои> нѣкой, види се, неискусенI. 
иквецъ, комуто не се е ревнжло погубвяньето на такъвь 
„добъръ ю накъ“ чрѣзъ женска хитрость. Налгъ до «тл 

, бѣше познатя само една подобна иѣсень ва огьртьта »м 
I Момчила („Момчулъ войвода“ въ  сбориика на братня Mii.i:«- 
j диновци N" 105); въ  некь се казва, че Момчило погннл..п.
1 не отъ „Реля К рилатица“ и не отъ ^Църний Арапшп»'. 
\ но отъ „царь Костадинъ нзъ Стамбола града.“ Н-Ьма сь- 
Iмнѣние, че во вситѣ тне българскн irbcmt, конто мог«VП. 
да се сматрятъ като раз.шчпи варианти отъ една, irfecem.. 
ние Iгмаме спомень за геройската смърть на познятчй би»- 
гарски войвода Момчило,i 2 *) владѣнията на когото сж се на- 
мирали въ  южната часть на РодопскитЬ гори, бдизо .v-

i) Saxapieez: „Оинеяте на Т.-Иявярджикскатя кява.“ Стр. 54, 55.
а) Момчило войвода е билъ Българинъ, види се, оп . Родопитѣ. Клтн мл ? i 

момъкъ се скиталъ съ хяйдушки четй кряй тогнвяшната българско-гръцкя гряннг;4 
иослѣ е служилъ въ вивантийската войска, огь тямъ премIшжлъ въ слуасоя нп «i p 
скпй цярь Душянъ и naíí-иодирѣ билъ нлвняченъ отъ гръцкий цярь Кантякузинъ 
управитель на мадката область Меропе. Тяви Меропе се намиряла въ Родопитѣ. ь*\ *
се въ плянннитѣ ня няхиятя Султанъ-Ери, между Ксянтвя и AxÄ.p'b-Челеби. п , -■ 
ио8нятитѣ сегя грядища Св. Ирина и Лодвисъ (IIовисдосъ); на сѣверъ оть н*л
била аемята нд СмолгпитЬ, около нинѣшното село Смпляиъ въ Ахлръ-Челеби. 
горнятя Арда. IIЛ-дялече край долнята Арда се простираля една облясгь.
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в./адѣнпята на „Протосеваста Х реля“ (Реля Крилатица, ше- 
сгокрила), възстановителя на Рилский мънастирь въ  1335 г .1) 
Kam е иознато, Момчило е паднжлъ въ  отчаянната си битва 
съ Iианна Каюпакузена и неговий турски съюзникъ 
ггг при гр ад ъ тъ  Перигтръ (IIspiGewpiov), които се е намиралъ 
iijm Лагоеский заливъ отъ архипелага.8) Т ая бптвя, която 
; ставала в ъ  1345 г., подробно е описана отъ Iоанна Кан- 
гакузена в ъ  неговитѣ мемуари, дѣто срѣщаме извѣстия, 
цшштелни. по своята гармония съ  IгЬкол подробности в ъ  
IѣоннтЬ, за които ни е речьта О тъ тука, както и о ть  
ФупI нѣкои  обстоятелства се види, че българскитѣ цгЪсни 
ui смъртьта на Момчило с& извадени нá-скоро слѣдъ 1345 г. 
i че въ т ѣ х ъ  ние имаме много стари паметници отъ на-

ъ впзантпйсюгг); плметвнци ня XI—XIII вѣкъ Ахригщ  вгь XIV вѣкъ Морра, съ 
т̂-поститѣ Е * * **I>ремъ (сегя ЕвремкюЙ при рѣкята Арда), IIериеракионъ, сѣдялище на 

1(шъ ндадика (има тамъ още една рѣкя IIерперекъ-дере), Мънякъ краи брѣгя на 
I*дп. Устра, Патмосъ и Кривусъ (виягь вя тѣхъ Иречекъ, Heerstrasse von Belgrad 
irh Conetantinopel стр. 97 и 98; Пер. Спис. II, 1882, стр. 68). Около родопскиятъ 
IIвода събрахА. се до 5000 Българв и Сърби, прнвлечени отъ неговя юияшкя слава.
• въ скоро врѣме Момчнло се отдѣлилъ и отъ Каитякуаипа, иагорѣлъ корябитѣ ня 
г Kirri турскя съювници отъ Мала Ааия въ Полпстилонъ, сегяшвия Балустрябу-
• иъ (древн&тя Абдера), край морето между устието на рѣката Места и Лягосский 
.'пвъ, и няпддидьлъ вреаъ нощьта и на самия лагеръ на Кантакуаина, бливу до 
жа-ишптѣ ва старатя Мосинополисъ (в. Пер. Спис. III, стр. 70), тт>й щото Гър-

едвямъ явбѣгяхд» въ бли8скята крѣпость Кумуцепа (вннѣшна Гюмюрджина;. 
>*лѣ това тоЙ се вастявилъ съ женя си, едвя Бългяркл, въ градъ Ксявтия, при 
«roto подвожие вя Родопитѣ, и отъ тая еи реанденцин съ своитѣ юнлци прио- 
:»лъ такъва лочеть, щото Кантякуаинъ, да имя миръ оть вего, му далъ високат.ч 
'ля ия „севастократоръ.“ Но скоро врѣме слѣдъ това, въ 1845 год., Кантакувинъ 

■ IIомшцьтя на Омарбегя, влядѣтель ва Смирва, равбилъ Момчиля съ неговитѣ 4000 
шп коввиця водъ стѣнитѣ на приморекий градъ Периторъ, ая който ведавво че- 
\*ме въ Iютувявието ва рицяря Бертравдона (кв. III. стр. 70). Момчило юпашки 
геиа-гь въ биткята. Неговитѣ чети слѣдъ смъртьтя на нредводителя еи се пре- 

й распилѣхл^. Сâщо се предяде и бливскята крѣносгь Кеянтня, гдѣто
**ше жевятя вя Момчила; Кантакуаинъ великодушно ьк, отпусвл, с/ь всичкото й 
ущеетво, дя си върви свободно въ отечеството си. Вижь Иречекъ, Бълг. История 
Р- 398.

ПЬл. ред.
1 > -Болѣринъ Хреля е билъ единъ отт» пълководцитѣ вя сърбскитѣ владѣтели 

•ля СтеФава Милутина, крлля Стефявя Урогач III и цяря Душавя, съ дворскатя 
гда (по визавтийский начивъ) „протосевастъ“, и стоялъ въ сѣвервята Македония.
• врѣме ва Душявя той едивъ пдлъ се отдѣлилъ отъ вего и искллъ дя еи основе 
г-I малко господярство въ града Струлидя и въ два друти градове, тя влѣвнл^лъ въ 
‘шенля и съ гръцкнй царъ Iоавъ Каитакувинъ, во послѣ пакъ се прпмирилъ съ 
-илня л  цриелъ отъ вего титлата ^кесард>и. IIяй-водирѣ умрѣлъ въ 1342 год. кято 
iax-ь Хлритонъ и би.гь погребевъ въ РилскиЙ мъвястирь, гдѣто и до сега му се 
in надгробниятъ камъкъ, кякто и едивъ „пиргъ“ (куля), съграденъ отъ вего. (Ире 
ГТ.. Б*ьлг. История, Одесся 1878. стр. 396).

Ш л. ред.
*i Глед. члевътъ отъ г. Иречка ва пл,тувявьето ня Бертравдона, въ „IIернод. 

п-алие ва Бъ.чгярското Квиж. Дружество“ 1882. Кн. III, стр. 70.
10*
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родний ни епосъ, nó-стари отъ пѣснитЬ за царя Ясеня. 
царя Шишмана, Марка Кралевича, и пр. Но не е само го-
лѣмата древность на пѣсяигЬ  за Момчила, която нп на- 
icapa да иоговоримъ 8а тѣхъ  nó-подробно: тие пѣснп сх 
важни и по това, дѣто хвъргатъ  свѣтлина на нѣкои тъмнп. 
но много любопитни точки въ  историята на южно-словѣн- 
ский епосъ, който и до сега остава неразработенъ. Между 
сърбскитѣ епически ггЬсни има една, въ  която се восвѣва 
коварното убийство на Момчила , който бнлъ жи-
вѣ л ъ  въ  Херцего&ина „у  бIцеломе граду П ирлитору према 
Дормитору.“ Това убийство иввърш илъ у ж ъ  краль Вука- 
пш нъ съ иомощьта па Момчиловата жена. Т ая  пѣсень се 
счита за една отъ нáй-внаменититѣ сърбски пѣсни, „самое 
позтическое предание народной сербской поззш .“ •) Тя е 

Г обнародвана въ  сборника на Вука Караджича. (II, N" 25). Нж* 
сега не се съмнѣваме, че тая наистина прѣкрасна сърбсIЯ 
пѣсень е произлѣзла отъ българскIггЬ пѣсни ва смъртьта 
на Момчило. Както по главното си съдърж ание (мотивъI. 
така и по главнитѣ си подробности, тя  напълно се по- 
срѣщ а съ обнародванната отъ г-на Качановскаго ггЬсень 
noдъ  N° 183. Нѣкои отъ подробноститЬ й, които не се на- 
миратъ въ  послѣднята, срѣгцатсе въ  другшгЬ два българ- 
ски варианта (Качановский Ní 132, Милад. Ní 105). О тъ  бъл- 
гарскитѣ пѣсни за Момчило сърбската сжщественно се от- 
личава токо по слѣдун&щитѣ двѣ  особности, които нѣматъ 
никакво реално основание, но сж любопитни по това. 4t 
ни показватъ, какъ сърбскитЬ пѣвци сж постжпя.ш  сь 
пѣсенний материалъ, който имъ е билъ донесенъ изъ Бъл- 
гария. Ето какви сж тие особности:

1. Историческитѣ врагове и убийци Момчилови, ИоаIШъ 
Кантаку8епъ и Умуръ-бегъ, които и до сега доста в-Ьрн<> 
обо8начаватъ българскигЬ пѣсни, като наричатъ Кантаку- 
зена „царь Лостадинъ отъ Стамбола града“ ( , Ní 1054
а Анадолията Умуръ-бега „църний арапинъ“ (Качановски h 
Ní 182), тие така да кяжемъ, истински убийци Момчнлови 
сърбскитЪ пѣвци сж замѣнили съ краля Вукаипгаа, koíít«> 
не е ималъ никаква намѣса въ  битвата при г . Перитор-ь.

Vилъфердингъ: „Поѣздка по Герцегевинѣ, Бостпи и Стпроб Сербш“ Сп*V 
1859 г., стр. 336—341.
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д-Ьто погина Момчило. Въ 1345, когато е ставала тая битва, 
Вукаишнъ н е  сямо не бѣше краль, но не бѣше още и твърдѣ  
пиѣмъ человѣкъ: шесть годинъ слѣдъ тая битва, именно 
въ 1351 г. н и е  го орѣщаме, като „писярь царскаго собора.“ 
Пп веичко се  видп, че сърбскитѣ пѣвци тенденциозно сж. 
фшшсади В укаш ину ковяриото убийство на добриц гонакъ 
Чо.тило. както тендещрIозцо. iiy  - ириписватъ и убийството 
ш царя Уроша, който споредъ новитѣ издирвяния на irb- 
:оц сърбски учени (Руварацъ, Ковячевичъ) несъмнѣнно се 
поминл.Пз слѣ дъ  смъртьта на Вукашина. ’)

2. Градътъ Периторъ, прц който е зягинâлъ Момчнло 
KoiiTO се е намиралъ при Архипелага, сърбскитѣ иѣвцп 

s убъркали съ Пирлиторъ „према Дормитору“ въ Хер- 
(Toßinia. По тоя начинъ и всичкото съд'I»ржание ня irk- 
тта за Момчиловатя смърть тѣ cjb свързали съ херце- 
Iшшский „Пирлиторъ иремя Дормитору“. Това имъ е дяло 
'подь да украсятъ Момчиловятя пѣсень съ едно онисяние 
i южно-херцеговинскята природя, описяние толко хубяво, 
<»то Iюкойний ГилФердингъ твърдѣ сполучливо го е ня- 
Iгьлъ ^лучппй цвѣтшсъ еербскяго ЗIюся.“2)

За Мяркя Кралевича въ  сборникя на г-ня Кячяновскяго 
чираме 52 IгЬснп. Т ѣ  съдърж ятъ въ  себе си доетя мпого 
въ твърдЬ важенъ мятериалъ, съ който до irkň,yk ще 
же вече да се рѣш и въпрося зя, тяка дя кяжемъ, исто- 
ко. штературното отношенпе между сърбскитѣ u  бългяр- 
I Марковски пѣсни.

Иларионъ Руваряцъ въ „Годишньица Ник. Чупича“ III свръвкя (Бѣлградъ 
1 а .Iюоомиръ Ковачевичъ въ слмцата книжка сâ, ивразиди мнѣние, че сърб- 
! царь Урошъ не е погинжлъ отъ рл.кята на кряля Влъкашина, както св писало 
чгя, а е умрѣлъ сдѣдъ кято е пядиалъ Влъкашинъ въ биткятя срѣщу Турцитѣ 
рѣката Марица (1371). Сегя Влядимиръ В. Качяновский, сакций, който е ивдялъ 
итѣ пѣснп, въ една хърватска стятия (Kad jugoslavenske akademije, knjiga LVIII. 
i- ce потрудилъ да гIбкяже, че tÍ xhotó тълкувание не о вѣрно и че огъ никАдѣ 

лиза на явѣд̂ че Урошъ ce ik минлхлъ отъ естественна смърть. Въпросътъ не е 
рѣшенъ.

}}Ьл. ред.
3; В ъ поанатитѣ сега български пѣсни ва смъртьта на Момчило не се епоме- 

името ня града Периторъ. Но може да се мисли, че то се е споменувало въ 
гтарт» и беаъ сьмнѣние пб-пълнъ български текстъ, отъ който сж. се полвовяли 

«чвительетѣ ва сърбската пѣсень. Сърбскитѣ пѣвци сл, могш да се научать ая 
пме и И8ъ сърбскнтѣ кратки лѣтописи, въ които ерѣщаме и такви не твърдѣ 

н белѣжкп: „вь лѣто 6869 погибѣ Момчило IIериторски“ . . .  „Уби цярь Отмань 
р.*»г«> Моичила п лршми Периторь“ Ягичъ: ».Serbische Annalistik“ 94. Шафарикъ: 
t iřkv^ и пр. 74.
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Между другитѣ  стари исторически пѣснп на г-на Кя- 
чановснаго ние намѣрваме: една иѣсень за Моглешкгий 
три пѣсни за царя JCoctnadima, иодъ когото, види се, се ра- 
зумѣва приятельтъ на Марка Кралевича, КостаЪинъ 1: 
една пѣсень за Мисирский Iсралъ, която прилича на Мпла-
диновската IгЬсень „ кралъ Ш иш манъ и кралъ Латш гь“ 
(Ní! 57 сравн. и въ  сборника на г. Безсонова Ní! 5); четерп 
пѣсшI за Косовската битва и пр.

Стари и любоиитни паметници срѣщаме и между irh- 
снитѣ, които г. Кячановски нарича мшпически. anoKfnußmcchv 
li пр. Ние тукъ  си дозволяваме да се позапремъ токо на 
на една отъ тѣхъ, въ  която се говори за пж туваньето на 
единъ ум рѣлъ чедовѣкгь, no пме «Лазарь. Сллцо такъва и-Ь- 
сень иматъ и Оьрбетѣ, иа оевѣнъ тѣхъ  още и ГърцитЬ . и 
А лбанцитѣ. Отъ нея до сега ни бѣхл\ познати четери - 
гарски варнанти, отъ които единъ е обнародванъ в ъ  „Бъл- 
гарски К ниж ици“ (1860 Февруарий, стр. 169— 170), друп» 
—  въ  Миладиновекий сборникъ (NS 200), трети —  въ сбор- 
ника на Дозона (стр. 130— 133, 319), а четвъртпй, — койт*> 
за жалость не е цѣль, обнародва прѣди нѣколко врЬмс г. 
Н. П оповъ въ  „Период. Списание на Б ъ л г . Книж. Дру- 
жество“ (1882, Nü 2, 162— 163). Съ литературната исторня 
на тая, види се, много стара пѣсевь сж се зашшавалн irh- 
колво учени мжжье ( Дозонъ,Сатасъ, , а въ  послѣднь- >
врѣме Воллнеръ), но все още не е рѣшено добрѣ, дѣ  cv v
появила тя  нàй-напрѣдъ: у  Г ъ рц итѣ  ли и Албанцитѣ, илп 
у  БългаретЬ  и Сърбитѣ. Въ обнародванний сега отъ г-на 
Качановскаго вариантъ ние намѣрваме нѣколко подробностп. 
които, може би, ще сномогнлVТъ ва правилното рѣшешн 
на речешшй любопитенъ въпросъ. Намъ се чшш, че бл\-

1) Зл исторический Марко краль, гннъ ва Влъкашпна краля, нослѣ подвлл 
стенъ васалъ на турскитѣ цярие, за ревиденцията му въ Прилѣггь, неговитѣ cuop«»i 
ва Костуръ, женидбата му ва Елена, дъщеря ва боярина Радослава Хляпена, вл.чд * 
теля яа Веррия, и ва смъртьта му (1894) въ турската войска въ битката „нд 
винахъ“ въ Влашко ввжъ Иречскя, Ист. Бълг. стр. 432—4, 458. — Братия деспот i. 
Iоянъ Драгяшъ и „господинъ Константинъu въ слицо врѣме плядѣли въ Жеглигов*- , 
Велбуждъ, Кратово, IЦипъ, Струмиця и IIетричь; Константинъ живѣлъ nó-дълп* и п .  
брата си, и като е располагалъ съ богатитѣ Кратовски рудници, ималъ е голЬм.»! 
почеть, но билъ иринуденъ да се подчини ня Турцитѣ и дя участвувя въ тѣхнит 
noxoди. ПогинлIлъ ваедно съ Марка кряля. Страната му още дълго врѣхе сс е нп | 
кала „Константянова вемля“ и Велбужската Баня поченж лв дя вовдгъ яКот.т*п 
тииова Баня- , сега Кюстендилъ.

ВЬл. pej.
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дллцнтѣ изелѣдователи ще обърн^тъ  особно внимание между 
д|»\то ц н а  това, дѣто въ варианта ня г-на Кячаиовскаго 
транствуIзкщшг мъртвецъ се няричя Лазаръ. Така ое ня- 
;ппа тоя лгьртвсцъ и въ  варнантя, конто е обнародванъ 
иъ .БългарскIггЬ  К ниж нци44. Въ гърцко-албянскнтЬ вя- 
|»иаити Toii е нареченъ Г^нстантинъ, както е нареченъ и 
irh варианта на г-ня Н. Понова.

Отъ пзложеншггЬ до тука белѣжки читательетЬ ни, 
цлдаме ое, ще разбержтъ, колко е вяженъ ио еъдържянието 
•п сборникътъ иа г-на Качановскаго. Ж ално е сямо, че 
V>ета много отъ Iгкснитѣ сл\ продиктувани (казани) на 
■очтеннпII имъ записвячь еъ различни ироцущания, които 
I » нѣкога затъмиявятъ съдържанието. Въ свързкя съ тоя 
Iедистатъьгь ние тукя памираме п другъ  едннъ недостя- 
“ЬIгь, KoiiTO състои въ  това, че въ  иб-вечето отъ IгЪсшпгЬ 
ш г-на Качаповскаго не е упазенъ добргЬ рязмѣрътъ имъ. 
'■»я недоетатъкъ обяче се срѣща, дѣ  шьвече, дѣ  ш>-малко, 

нъ д р у ги тѣ  нздяденII до сегя еборници отъ български 
i'iicim. Toii е Iюроднлъ много криво миѣние яа вънкаш ната 
граня на няшята няродня поезия, зя която нанрш гЬръ,/ 
(изоIгь е казалъ, че тя се отличавя отъ сърбскятя съ Гех-\ 
vme irregularite de la versificntion.1) Hne няричаме товя мнѣ- \ 
пе много криво, захцото еме имали случаи да се увѣримъ, | 
f бъигарскитѣ няродни пѣснн ио ирявнлностьтя ня раз- 
bpa cil ншсакъ не оâ иб-долни отъ сърбскитѣ. И  ако iió- 
ч^то отъ обнарпдвашштЪ до сегя напш пѣсни ia/цатъ 

гъ кгьмъ тая страня, то товя е произлѣзло отъ голѣмитѣ 
.V.чнотшI, съ които е евързано вѣрното запиевянье на 
плш народшI паметIшцп. По-вечето отъ яаписвачптѣ ня 
"иародвашггЬ до еега български ггЬсни не сл\ се грпжили 
*л;ду друго и за това, че народни irbcini трѣбва да се 

ш м ятъ  отъ устата на добри и искусни пѣсиононци и 
Кгноиойкп, еъ другн  думп дя кажемъ, не сл\ се грижили 
i пробиратъ пчЬвцшпѣ, между които често ее ерѣтцатъ и 
•ni li иѣвци. Такъви лоши иѣвцп ее срѣщ атъ и у Сърбетѣ,

л) Dozon: „Chansons populaires Bulhare? а р. XXIII. IIодобно мнѣнис прѣди До- 
* i «? нзклаалъ и II. А. Тмжонивъ. Глед. въ пеговин Сборникъ членътъ: „Еносъ 
, *»c-k ííi и БолгарскIЙ“ стр. 133—134. Трѣбпа да аябелѣжимъ обаче, че г. Бевсо- 
.~ь г е  наказва тяка само ва нсточно-българскитѣ пѣсни. „IIѣсни, идунря ивъ 8Я- 
u .í.i '1 БолгярIИ, 8ябѣ.тѣява тои, сколько аччѣтили мм, какъ-то устросннѣе въ еио- 
j. инѣшпемъ склядѣ. •*
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както свидѣтедствува В укъ Караджичь, който тѣхъ е нрѣ- 
зиралъ U избѣгвадъ, а се е старалъ да записва само отъ 
жкусни въ  пѣяньето мжжье u жени. Та че и отъ пѣсннтѣ 
що е записваль отъ такви избрани пѣвци, Караджичъ се 
е старалъ да обнародва токо най-добрѣ сполучешп-Ъ ва- 
рианти. Отъ-това неговий еборникъ е нзлIIЗъдъ такъвъ. 
дѣто му се свѣтъ  чуди. Като показваме на тоя недоета- 
тъ къ  въ  сборшIка, за koíito иишемъ настоящпй си чдень. 
Hire чрѣзъ това ни нáй-малко не желаемъ да укоряват* 
почтенний съставнтедь на тоя сборникъ, особно като знаемъ. 
че той е можцдъ да издѣди твърдѣ кратко врѣме (нѣколки 
чгЪсеци) за пдчтуванье по българскнтЬ областп, въ k o u t u  

е събиралъ пѣснитЪ си и конто е видвадъ за първъ нл.ть.
П ри събираньето на пѣснитѣ си г. Качановски особн» 

се е гриж ндъ да увардп особноститѣ на езпка имъ, каквото 
т ѣ  да служ атъ като материядъ за запознаванье съ онш‘ 
западно-бъдгарекп говори, конто още малко с познатв. 
Т ая трудна задача намъ се види извършена доста споду- 
чли во ; има само нѣколко нѣгца, конто пзискватъ раз- 
яснение, именIЮ. П рн пдавнптѣ буквп л, р г. Качановекн 
твърдѣ  често е.лгЬсва гдаснитѣ ъ, ь, и, е. И  това смѣсванм* 
съглеждаме да става нс само въ  една и тая пѣсень, ш> 
още в ъ  една и слчщата дума. На прнм ^ръ: въ  пѣсеньтя 
N° 4, която е ваиисана въ  Д упница, глаголъ , вед-
н ъ ж ъ  е написанъ така, сиречь съ ь, четери паVги керсти 
(съ е), а три пачти кьгрсти.Въ ггЬсеньта N° 46, която *• 
записана въ  Радомиръ, срѣщаме: „два ангела“, а сдѣдъ
осемь реда: „два берза ангеда“. Въ пѣсень N° 29, изъ Търп- 
ский окрлчгъ, намѣрвамс —  зълву и зелву: „Сна (снъха) зелву 
за зълву  не sime“. Така разлгЬсено едч писанII тие букви 
и въ  други случаи, на ирилгЬръ, въ  иѣснитЬ, конто едч 
заппсани въ  Радомиръ отъ едно и слчщото .ище, намѣрвам«*: 
два нлчти щмггики деца“. (N° 127), а два п д ти  — гмь1шк» 
детеи (N" 82). Отъ многобройнитѣ смѣшения на s сь и ‘ с 
види, че г. Качаповскп чрѣзъ буквата ЬI нвображава тл.ш. 
звукъ, който ние въ писмешшй сп езшгь иишемъ съ л  ii. hi 
съ ъ. Но въ  такъвъ сдучай намъ се впди чудно, като срѣ- 
щаме и  иа мѣсто и въ окончанията на думитЬ, особно вь 
глагодIш тѣ окончашIЯ, на пршгЬръ въ  Iгксснь N° 4: Щ>-
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w«, щютшиъ; в ъ  нѣколко Рядомиреки irfecmi: ойдм, ,
'ни Iяхнн), родьг и пр. Д руга една непослѣдователноеть, 
I.нято г. Качановски такожде е оставилъ без'I» обясненне, 
.}»1лцаме въ захгЬнитЬ на старий звукъ  ж. На мѣстото на 
тчя звукъ в ъ  кореншггЬ ологове ние ту къ  намираме irfe- 
•-■та a. нѣкога м, нѣкога //; на пршиѣръ: въ  нѣкои иѣсшг, 
'ишсашI въ Берковско отъ едно и сжщото лице, срѣщаме: 
•'hni ínsvTb), маже (мжжие), кьгща (кжща), гисти (глясти), 
•ще (плде).

Бъ края на сборника е нриложенъ словарь. Както въ  
н-п>, така и  в ъ  текста на ггЬсшггѣ срѣщ атъ се думи, които 
:г сл\ добрѣ разбрани п исгьлкуиаш I. На тие погрБшки 
!.к- иѣма да се запираме, загцото не се съмнѣвамс*, че г-нъ 
.Vггшовски и  самъ ще ги  забелѣжи и изирави, когато се 
Kuíinae добрѣ съ всичкитѣ тънкости на народний ни езикъ. 
л:\ такво запознаванье той вече има възможность. Намъ 

» е драго, дБто можемъ да извѣстимъ читательетѣ си, че 
m -ката Императорска „АкадемIя Н ау къ “ и русското ми- 
,,.Г(.рство на народното просвѣщение сж. вече дали г-ну 
I Iяновскому срѣдства за да направи второ ижтуванье по 
..п арскитѣ земли съ цБль да събира още паметници отъ 
'р >диата бьлгарска словесность и градиво за иодробенъ 
лгарски словарь. До колкото знаемъ, младий русски сла- 
н-тъ скоро вече ще пркстигне въ България, д'Ьто тоя 
.ti. ш,е се иомае пб-взче отъ годпна врѣме.

Ха рьковъ ,  Декемврии 1Н82.
М. Дриновъ.

Лиахълаки Чорбаджи. Комедия вь 2 àЬиствия. Отъ IIв. Вановъ. 
4 - го<).

IVь нродъдзкение на нѣкодко врѣме оскАДната българска дите- 
ее обогатн съ тадантливитѣ трудове на г. Вазова. Повечето 

ате.ш трѣба да знаятъ името иа младия поетъ, който непрестанно 
■*ти съ  любовь и енергия за да ни иросвѣти съ своитѣ хубави 
дания. Макаръ и не заякналъ, тадаита му бдѣсна прѣдъ насъ 
» шхотворенията и белетриетическитѣ му трудове. Подиръ отбра- 
I; свои повѣсти, поеми и стихотворения, на посдѣдньо врѣме той 

**чата за  първъ п â т ь  драматически трудъ — комедията „Миха-


