
Kf\PRBEЛOB 
СЕ ОСЪЩЕСТВЯВf\Т 

от ТР. ДОБРОСЛАВСНИ 

: Борци за народни свободи и 
народно благоденствие, нашите 
възрожденци не са могли да стра

нят от , прогресивните иден на 

своето ;време Огнените. 111исЛи и 
иден, на големите човеколю!iци 

· от различните краища на Европа 
са намерили отклик и в сърцата 

на нашите възрожденци. На пър
во мясfо. честните борци за на
родни правдини и свободи не са 
могли да не се убедят от горчив 
опит, че богатите,имоtннте, охол
нн·те 11ямат нищо общо с народ
ните интереси. На второ мясtQ, 
нашите възрожденци не можаха· 
да не разберат, че вснч!'и н~ро
ди се нуждаят от едни и същи 

основни свобоци и враговете на 
тези народни свободи навсякъде 
по света така много си приличат. 

На трето място. бореАки се за 
национ ално освобождение на един 
J1!8ЛЪК народ, те ясно виждаха, 

колко относителна, колко неза
щнтена е свободата и независи
мостта на малките народи и дър

жави На четвърто място, синове 
на славянско племе, те болезнено 
и:~жнвяваха разкъсаноСiта ' на 
с.цавянскitте народи . · 

·· Ето това е естествената и род· . 
на, идеАна атмосфера на•.- нашите 
възрожденци. И нищо чудно в 
това, че колчем българският на
род е эасилsал борбата си за 

правдини и свободи, остана впе· 
чатленне, че се връщаме към 
идеите и ·мечтите на възражда 

нето. Ето и днес, когато българ· 
ският народ с много кървави 

·.жеJПВН 1 и борби придоби свобо
дата сам да урежда съдбините 
си, ·често казваме, че изпълня
ваме завети на възрожд.енците. 

То е, защото възрожденците се 
бориха, мнозина от тях дадоха 
себе си в жертва, но не поётнг
иаха своите мечти. Плодът на тех
ните борби искаше още тор, още 
усилия " жертви, по-голяма ясно· 
та в, идеите, впрягане на широ

ките щ1роднн слоеве в тези борби. 
Решителна е ненавистта на въз

рожде н цнте, в това число н на 

Наравелова, срещу коронованите 
подтисници. Днес ние сме На
ро'дна Република. Изпълнихме 

една. от мечтите на нашите прец-

. цн Те знаеха, че охолните н бо
гатите са врагове ila народните 
свободи . Днес ние осъществява
ме б татствата да бъцат народни , 
днес ние градим наоодното бла
годенствие Те се безпокЬеха за 
съп.бата на малките народи. Днес 
ние градим една демокрация , при 

която големите и малки народи 

са равноправни членове на едно 
и също семейство. Н~й-прсле, те 

· се увличаха и възторгваха от 

перспективите · на славя нското 
. единство. Днес гранитните осно
ви на това е 11ин ство са сложени 
и славянските народи, радостни 
и щастливи, ro градят. · 

„Ние българите . сърбите и ру· 
мъннте (па и гърцwrе, ако само 
се откажат от ·своите луди меч

тания н от своят<1 ръждава Ви
зантиАска империя) се стремим 
към еана и• съща цел, имаме 

една с·ъ 1ба, нас ръководи една 

идея и затова трябва да съста
вим една свободна Дунавска фе

'дерация н да защищаваме своя~ 
та народна и своята лична сво· 

бо аа• - казва Каравелов във в. 

. "Свобода" Днес идеята за брат· 
ство и . единство между балкан
ските народи е уточнена и о r. но

вitте на мечтаното братство по- · 
ставени. Ру~Jъння е в най-добри 
отношения със св"нте балкански 
сестри Югославия, България н 
Албания. r ероични т гръцки на
рои. се радва на побратимяването 
на балканск"те народи. Между 

. България н Югославия се отиде 
толкова напред , че именитият н 

героичен син .на' югосла·вските 

народи маршал Тнто определено 
и ясцо каза : •.•• федерацията е 
само формалност". Всеки нов 
Ден демокрацията н мирът в све
та завоюваха нови позиuни, все· 

ки нов ден народите на Балкан
ския полуостров засилват свои· 

те братски връзки, в защита на 
своята независи,юст, в защита 

на своя суверенитет, в защита 

на своето бъдеще. 

Основните иден на нашнте въз
_ рожденци, меЧтите на Каравелов 
· се осъществяват. .. 

1\f1 ·0СТОЛ Н Е\ И ДЕЯТf\ 
, 31\ о;БЕДИНЕНИЕ HI\ СЛf\ВЯНСКИТЕ Нf\РОДИ 

от проф. МИХ. ДИМИТРОВ 

Еднd от видните места в 
историЯта на нашето възр·аж
Дане ck. пада на Любен Кара· 
велов . 1 Талантлив писател, той 
-работи ' неум·орно с перо и 
слово ~а делото на българския 
народ._ 1 

Външно книжовната му дей-
, нает се разпада на три перио
да, според страните и градо
вете, ~ които е рабоf ил. Тия 
периоди можем да наречем: 
московски (1861-1866 ecefj
тJ), бsтградско - новосадски 
(1868 . пролетта до май 1869 
r.) и . букурещки (есента 
1869 -;- до д,екември 187 5 г.) . 

·, В · МЬсква изли~а познатият 
негов сборник 11 Памятники на-

· роднаго бь/та болгар" (1861 
•r.) . Там печата той и редица 
повести и разкази. През 1862 
r'Од. се поставя · на·чалото и на 

111Убличи·сти:ческата му · дей
ност. Във в . 11 Московские ве
домости" той печата обширна 

· ,статия , ).Болгарс~я lжурна\Ли·
стика (бр. 1"53 и 154, юли 1862 
rод.). Още . през това~ вр.еме 

' неговите интереси оти·ват nо

далече от, ЧИСТ(;» ли·тературни 

• ВЪПРОСИ. В бр. 152, 12 ЮЛИ1 
е r~оме,стена-. стаrти·я . „Сербия и 
европейское равновеси·е", · а в 
бр. 155 на същия вест_НИ !f -
· 1,Турция .и славяне". От тия 
три статии, печатани последо
Е1ателно едн·а след ·друга, · са
мо ;,Болгарска·я журналисти
ка" носи подписа на Караве· 
лова., двете ос-тана~ли са без 
подпис~ Онова, което ни кара 
да · г.и отдадем на перото на 

· каравелова, е обстоятелство
_то" че в тях · срещаме не само 

същите · ид~и" но на места 
и · tъщите изрази, с каквито 

изоб1-1лствува · по-се~rнешната 
nублицf'1сти·ка на Каравел,ова . 

През· московския период на 
своята дейност Каравелов пи· 
ше в „1( -Петербургские ведо
мости", в реда'ктираното от 
Ив„ ~ксако·еi · списани-е „Ден" 

и във в. „ Г олос". В спи·саf.ме 
„Ден" той запознава руската 
обще<:твеност с. · борбите н·а 

българския народ за черков-
. на независи'мост. От пи·смото 
му до хърватския деятел Лю· 
довиг Гай (от май ··1867 - г . ) се 
вижда, че той е дошъл на Бал

.канския полуостров ка·то ко· 

респондент на в . „Голос" и на 
други вестничи, които, за сrь

щаление, не е назовал . Така 
се поставя началото на втория 

периr::»д в • публицИстическата 
дейност на нашия писател . 

Той жив~ отначало в Бял
фад, а след като през фе· 

вруари 1868 . год.ина бе изпъ

ден от Сърбия, той минава в 
а·встро·ун.гарска · Сърбия, в 
града Нови-Сад. · От тук той 
продълждва кореспондентска· 

_ та си t~ейност в руски·те вест

ници, като едновреw.енно с то

ва пиШе и в сръбската преса . 
От есента на 1869 г . . Кара· 

велов ,се inремества в Буку
рещ и започва редактирането 

.и издаването на в. „Свобода" . 
Това .е третият период в него-

. вата дейност . Разбира се, пе
риодизацията в живота и дей

ността на писа·те1ля не може 

да се вземе в абсолютния 
смисъл на тази · дума . Като ре
рактор на „Свобода" и „Не
зависИ'мост" КараtJелов пра
щаше cвorr разка-зи и пове·сти 

· в срl;>бски вестници и списа
ния . . От друга страна, през 
московския пери'од на своята 

де.йност, отвреме·навреме той 

. пишеше във в . „Бьлrарска 
пчела" , излизал в Браила , или 
{l~„J( въ~ . в. " "r ай да"' редак
ТИРдН и издаван _от дядо Сла
вейков .. 

Вътрешно тези тр1-1 пер ио-
. да са .обединени от единство
то и постоянството на идеите, 
които той проповядва . Какви·то 
и· промени да настъпваха в жи

вота Му, както и· да се ·мене

ха схващанията /of\Y по отдел· 

f!И въпроси, колкото и големи 

да бяха колебанията му в от
делни случа 1-1, една страна в 

неговите възгледи 11 дела оста

на ·не rтоклатима - . това е 

(Следва на стр . 2) 
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НАРА ВЕЛОВ 
.этн олабые оч еркн быта 

неочаотной моей родннь1 

теnерь я Сра!окн nocl!SЯ· 

щаю ихъ т'Ьмъ Русскнмъ 

.пюдямъ, оердцу которыхъ 

бпнзко вепнкое д t.по сп а

вянокой овоеiоды•. 

л . каравеп.овъ 

1:J• 

Образът на Любен Каравелов пре
минава в предосвобожденското не
бе като ярка з везда. Тя изгр11ва от 
север и затова влиянието й :е тъй 
значително. Гласът и песните му 
увличат едно uяло поколение. То 
се вслушва в бодрия пови к на чо
ве1<а, чието слово става напът~ твне 
за дело, призив за борба. Не' борба 
за черковн и .правдини • , за владици 
и попове, а борба за правда ~ и сво
бода. За тая свобода са (fужни 
други думи, други песни : 

Свобода та неще екзарх, 

иска К араджата. 

Каравелов става знаме на : мла
дото, будно поколение, кое то в не
гово лиuе вижда · носителя на нова 
правда, на нов морал, ново . опр·ав
дание на живота . Отде донася тия 
нови скрижали, които вълнуват най
чиетите сърца, цвета · на· народа? 
- От странат·а, ч ийто народ също 
пъшка под самодържавен ботуш, 
но ко!!то има верни синове, борци 
срещу деспотизма - от Русия. Още 
Пушкнн пише в едно писмо до С. 
И„ Тургенев, след заврьщането на 
последния от во!!на т а на Балканите 
в 1829 годин а: .Поздравлявам Ви с 
щастливото завръщане от чуждата 

Турция в родната Турция•. Поме
щици, дворяни, жандарми, по отно

шение на руския народ, са точн9 

копие на бr-юве, паши и заптии, 
които тъшiат простнн български 
народ. 

Борбата срещу самодържавието 

в Руси~ създаде мощно револю

ционно-демократично -!J.Вижение, на

чеJю на което застанаха пис атели 

и публици с ти като Белински, До

бролюбов, Чернишевски, Х.ерцен и 

. други, чиято мисъл по времето, ко

гато Кар~велов уч и в Москва, об

хваща широки кръгове на руската 

прогресивна интелигенция. 

Руската · литература, в лицето на 
ПупJкин , Лермонтов, Гогол, Турге
нев, Толстой, Достоевски вече за
владява умовете в Европа, пръс1<а 
своите дълбоко-човешки, демокра
тически и освободителни идеи, с 

-, които е закърмена и които Любен 
Каравелов пQглъща жадно, за да 
изгради своята национал-освободи
телна идеология. 

Особено му допада борческата 
поезия и а големия украйнски поет 
Тарас Шевченко, тъй близка до 
народната поезия и пронизана с мъ

ките и страданията на украйнския 
народ. Защото украйнският народ, 
като българският, пъшка под теж
кия гнет на чужд завоевател. 

ПОД РУСКО ВЛИЯ ·НИ Е 

от ЛЮЛМИJ! СТОS!НОВ 

~ --· - -..,; ~ ! 11 

Глеб Успенски, А. Писемскн, Мар
ко Вовчо1< и пости като · Колцов, 

- -1.-::i~~ .... ~-=':. 0'1;-d~~ ....... ~·~t.. ·.„~~::- ... ..;
сателския натюрел' на Караве1rев. 

'в поезията особено той изпитва 
голямото ·влияние на поетите-кре

постници, които оплакват живота на 

руския селянин-неволник. Каравелов 
възприема дори формата на Шев-

Каравелов по:наваше тази .род
на• Турция в ерите пътувания с 

баша си из Транщ Ру~\елия, Сър
бия„ Босна, Албfия. Баща му, бо
гат джелепин (Т'lрговец на добитък), 
е имал възможн1ст да обикаля ев
роп~йска Турuи1 в които обиколки 
е водил и с1на си. Свидетел 
на варварското 'неустроАс:rво, ни
щета и наснлш в империята, си

нът събира впе•атления, упознава 
се с бита на наJDда, което по-къс
но ще му послук11 за основа и ма

териал на повес1вуванията му. 

Каравелов упшнава и друга стра
на на тогавашна1а действителност 

- варварството 1 схоласт иката н а 
гръцкото образование . Като ученик 
в Пловдивския гръцки гимназион, 
дето баща му го праща, спед като 
вижда ученолюби1ата му ревност, 
КаравеJюв прекарапдве години. Над
менността и груоостта на учите
лите и изобщо на гръцките пър
венци към българите утвърдяват 
убеждението му, че се налага · из-
1·раждането на образованието на 
национална почва и че това не 

може да стане без извоюването на 
национа1ша независимост, на сво

боден национален живот. 
В училището на Найден Геров , 

дето се преместил, КаравеJюв се 
запознава с руски език и някои пи

сатели. Нейден Геров , сам добър 
поет :- . упражнил влияние и върху 

CKJ!OHHOCTa му към поезия, към пи

сателство. Едно ново път:,1ване с 
бащата в Одрин, Uари1·рад, в южн а 
Сърбия и Македония ~богатява ет

нографс~ите ·му uознания, за с илва 
интереса му към фолклора. Тия 
впечатления той изразил по-къ сно 

в кн игата си .Записки на един бъл
гарин• , изля.зла на руски в Москва. 
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В Москва, дето заминал да учи, 
Л 1обен Каравелов се нахвърля вър
ху огромната ру ска оригинална и 

преводна литература . Понрай уни
верситетските заJ!ИМаПИЯ, ТОЙ ре-

. шава да навакса изгубеното време 
в систематично самообразован ие . 
Дотолков а, че не с.1еп. много той 
вече пише и печати на руски свои

те повести - ,Българи от старо 
време• , , Войвода' , , Недажн• и др„ 
канто и първИя том на своето фолк
лорно изследване . Памятникн на 
родного быта болгар" (324 с тр . ) . 
Каравелов прекарва в Русия десет 
години (1857- 1867). Почти всич1ште 
му статии, изследвания, разкази и 

повести с а писа н и и издадени на 

руски. Тук то/1 общува с носите
лита· на напредничавата руска ми-. 
съл, сътрудничи в руските списа

ния. Тая дейност не е могла да 
оста не тайна за царската охранка 

и той бнл принуден да напусне 
Москва и да се прехвър11и в Бял
град. 

Не е трудно да се види огром
ното влияние на реалистичната рус

ка литература в творчеството на 

Каравелов. Гогол (. Старосветския 
nомещикн ") и такива писатели като 

. ченко и я прави преобладаваща в 
своята поезия. Защото всички то
нове на поезията на Шевченко -
скърби и неволи, мечти за народна 
свобода, борба срещу насилието за 
по-добър и щастJlив живот за на 

рода - той пренася щ1 бълг~рска 
почва. Тази е, безспорно, слабата 
страна на поезията на К аравелов, 
която, освен това, страда откъм 

езиково несъвършенство и бледни 
поетични . форми. Оттам и ней
ната идейна немощ. 
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Голямото значение на Любен · ка

равелов, като писател, остава без

спорно в пов,естите му, конто от

разяват ж.ивоtа , бита, културата в 

nредос вобожденска България, осо

бено в родната му Копривщица . 

Между тях .Българи от старо вре

ме" заема почетно мя сто в българ

ската литература. Съвсем забеле

жимо е тук . влиянието на Гш-оля, 

кш<rо в. други негови разкази личи 

въздействието на писателите от 

шейсетте години - Салтиков - Ше- . 
' дрини и други. 

Изобщо като писател и обществен 

деец и борец Каравелов израства 

изцяло под руско влияние. Целият 

му душевен живот е обвеян от на

предничавата руска духовна кул

тура. Радостта дори той не може 

да си представи освен .като пролет 

в Русия•. 

Само с това идей но въоръжение, 
получено в Русия, Каравелов можа 
да спечели сърцата на своите млади 

сънародници и да стане водач на 

новото революционно и освободи
телно движение. 

Делото на Каравелов е голямо и 
то има нужда от основно проуч

ване . Не е издадено всичко, което 
той е написал. Една грижлива про
верка в мосrювските библиоте1ш ще 
открие много негопи трудове, оста

нали до сега неизвестни. Редакти
рането на неговите съчинения тряб
ва ~а засегне и един с тилов въпрос. 

Каравелов, при nревеждането на 
своите повести от руски на бъл
гарски , си служи с минало свър

шено, вме,сто с цесвършено време: 

.• Павлин се поклонил наново три 
пъти, треснал челото си . в одъра, 

целунал ръка на баща си , па скръ
стил ръце и го гледал в очите•. Тая 
форма, привична за времето, днес 
загрозява стила на тия хубави по
вести и ги прави трудни за четене. 
Тя е прост превод, от ру ски. Един 
по-смел редактор ще върне на Ка
равеловата проза 11ейната живост и 
жизненост, ще я направи съвременна. 

. ;ll 
1 

20 лв. 

НПЕОЛОf ПА fiЪЛfAP(KAIA. DfMl~PAIHЧUA РЕВОЛЮUНИ 
от проф. АЛЕКСАНД'ЬР БУРМОВ 

Прекарал десет години в 

Русия, гдето_ бе усвоил идеи 
т-е на руската напредничава 

мисъл , уч аствувал след това в 

градежа на сръбската демо
кр_а т.ична идеология, Каравело·в 
встъпва в българския обще
ствеlf живот тепърва през 

18 69 год. и скоро зае:ма · едно 
от най-nърви·rе места· в неrави· 
те редици . Позитивист и мате· 

риалист, народник и радика·· 

л ен демократ, Каравелов се

сближи в Букурещ с револю
ционната емиграция и премина 

бързо на · нейните револю· 
ционно-демократИчни поз.иции, 
РешиТlеf!на рол iз това отноше
ние и'З и-гра сближаването му 
с В . Левски и неговата група 
от последователни· револю· 

ционери·демократи, която во_. 

деше борба за заострянето на 
бlьлгарската ре.волюционно
демокр·атич'на идеология и за 
нова тактика· в българското ос
вободиrе,лно движени·е. Би мо· 
гло да се каже, че Каравелов 
възприема безрезервно .идей

ните и тактическИ' позиции на 

Левски, без, разбира се, .. да 
се откаже напълно . от някои 

свои лични схващания . Така 
той се изгради като револю

ци оlj.ер· демокр·ат и свърза . за

в.инаги името . си . с борбата на 
българския наро'д за свобода 
и демокра.ция. 

Образ-оtJан и начетен, до
бър писател , изтъкнат публи
цист и опитен журналист, Ка

равелов става в скоро . време 
вожд на революционната еми

грация и редактор на органа 

на революционндта партия -
в . nСвобода ", прекръстен па- · 
сетне „ Незави симост". Вест· · 
никът v. .з лиза цели четири гo

-;;.)1'1 n~~fi.XJ;1 . "" .,. ~--~. ' 2 . Х . .-1 :.}1-}"'" -.;: 
Той имаше за задача да за
щищава идейните позиции на 
революционната партия , въз· 

главявана от · Българския рево
люционен коми тет, да пропа

гандира нейните иде.и и изра· 

зява нейното отношение към 

жизнените въпроси на българ
скдта действителност, Тези за
дачи на органа на револю· 

ционната партия изпълняваше 

неговият редацтор - и по си

лата на това обстоятелство 
Карав·елов бе изтъкнат като· 

идеолог на българското рево
люцищiно· демократично дви

жение, на бЪлгарската демо
кратическа и национална рево

люция. 

Каравелов смята, че осво
t:о~дението на българския на
род може да се постигне само 

по пътя на безкомпромисното 
разрешение, на въоръженото 

въстание, на революцията . 

„Нашето българско положе· 
ние " , казва т·ой , ·· прилича на 

болен човек; комуто е потреЬ

но окончателно оздравяване, а 

не повърхностно замазване на 

тежките му рани, нам е по

требно окончателно освобож· 
дение. Ние сме уверени, че 

един народ, който е съст•вен 
из седем милиона, не може да 

се кърпи като съдрана дреха . 

За да направи човек нова къ
ща, която да трае дълго вре · 

ме, той по-напред трябва да 
развали старата и да захване 

нови ,'основания " . 
У дарите на революцият• 

трябва да се но-соч а т срещу 
вси чки ония, които потискат 

народа и спъва т неговото де

мократично развитие. „Бълга

рите " , казва Каравелов, „ тряб· 
ва да и:З гонят своите господа

ри, да ~валят т урските синджи

ри от шиите си и да унищожат 

турското правителство." Но не 
по-малко опасн.и врагове на 

народа и на неговите демо

кратични свободи са българ
ските чорбаджии , онази класа 
от едри земевладелци и лих· 

вари , която е била съставна 
част на турската феодална си

стема и която е била враг на 
всяко народно движение за 

свобода . З атова Каравелов не
двусмислено заявява : „ Освен 
това , българският народ тряб· 
ва да унищожи .и чорбаджии-

те , които още повече nрите,~ 

сняват народа, нежели тур

ците " . · 

Целта на революцията е, 

според Кара велова , създава

нето на една демократична 

българска дър'!Чава, в която 
„ истинският сувf='рен и истин

ският самодlържец не може да 

бъде никой друг, освен са· 
мият -народ, който трябва да 
даде всичко на своята държа

ва ~поред волята си " . Есте ~ 
ствено . е, че държавната фор· 

ма ще трябва да осигури де
мократични·те преобразования 
и . постижения, извоювани от 

революцията - зап;Jва тя не 

може да бъде монархическа. 
„Монар·хията", ка·зва Караве· 
лов , „е· съзаклянrе против бла• 
госъстоянието народно и пра· 

ти.в неговата свобода", защото 
животът на всяка монархиче· 

ска държава е „основан. на 

най-rнуснавиrе подлости' и пре

стъпления . против чуждите ней 

народи, а . така също против 

своя собствен народ", · 
Осигуряването на демокра· 

т.ични'т.е постижения на б'ъ.лгар
с кия народ зависи, според Ка

равелова, от единството на 

. балканските демократични на

. роди . В неговата политическа 
програма влиза на първо мя· 

сто сближаването и обединя· 
ването на пславянските пле

мена, които населяват Бал
канския полуостров :' . Те са 
„ съединени, от самата приро

да 11' от самите обстоятелства " 1 

Балканският полуостров е тях; 
но общо отечество. „Румъно· 
българо-сръбските интерес.и са 
общи, нашите приятели и не~ 
прия тели с а едни и същи . На· 

- :С11'м:i „,..,:г,-k"G> са ец1н.~ J i н~ 
шата бъдеща история Ще Да 

бьде една" . И Каравелов меч· 
тае и крои планове ту за бал· 
канска фед,ерация, ту за юж

нославянска, ту за дунавска . 

Каравелов е горещ привър

женFrк и на братството и един

ството на всички демократич

ни народи. Когато настъпи ча
сът на българската революция, 

„ млада Италия, мла-да ФраН'" 

ция , млада Испания, а нан· 

после млада и братска. Рускя 
с почет ще да ни честитят и· с 

радост ще ни припознаят като· 

народ, .който е достоен за 

граждански живот и за пълна 

свобода . " 

. В борбата си за свободата 
на българския народ Караве· 
лов се въ·одушевява от горе

ща любов к~.м него. Т '?Й вяр
ва в. неговите си·ли, в неговите 

възможности , s неговото бъ
деше. „ Бъirгарите" , възкли-цав.: · 
на едно. място · Каравелов, се 
седем милиона народ, и на

ро·д способен за индустрия, 
цивилизация , следователно- от 

тях трябва да се очаква твър· 
де много. Наши'ят народ, ако 

помисли·ме малко по-здраво, 

ще да има славна бъднина, 
ако само той върви по пра
вия път," 

Тези са, в най-общи линии, 
схващанията на Каравелова 
като идеолог на българската 
демократическа революция . 

За съжаление, неговите идеи 
останахд дъ.лг·о време неосъ
щественИ . . Българският народ 
трябваше да вq,ци ожесточена 

, борба против · своите врагове 
в течение на 65 години от 
смъртта на Каравелова, за да 
извоюва онези демократични 

постижения, за коит·о се бQI" 
реше навремето си Каравелов. 
В тази борба българският на
род даде хиляди жертви, пре

търпя много стра-дания, изгу· 

би най-свидните си синове, но 
накрай победи и стана ·госпо
дар на своите съдбини-, Това, 
за което се бореше и мечтае· 

· ше Каравелов, бе ос.ъществе
но едва в наши дни', благода
рение на великото народно 

въстание на- 9 септември и на 
неговите огромни· по размерм 

и по значение резултати. 
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ИАРАВ~ЛОВ в &ъnrAPCHATA ЛИТЕРАТУРА ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ НА НАРАВЕЛОВ 
от щюф. ПЕТЪР ДИНЕКОВ ОТ UBETAH минков 

га са поставени много катего

рично и остро всички въпро

си, които вълнуват тогавашна· 

та Ьълrарска ооществ·еност. 

Първият крупеlf отразител 

на руската демократична 

култура у нас е Любен 
(Личо) Каравелов от Ко-
привщица , селище на вид

ните джелепи и бегликчии . 
Роден в_ 1 8 3 7 - г, в семейство
то на джелепина Стойчо Кара
велов, той се оформил под 

влияние на патриархалния бит, 
на планинската природа и ле

генди за местни хайдути, на 

знанията, придобити в учили
щето на Найден Геров, на 

1 разнородните впечатления за 

живота в Турско през ·време 

на пътуванията с баща си по 
панаири и търговск1;1 центрове. 

Втори момент ·от гырешното 

.му разв.ити·е е животът му в 

Значи гелността на литера

' у j.Jnuтo · дело на J 1юЬен к.ара· 

велов може да Ьъде прече

нена правиjjно, ако ьъде по

г л.е,цнато в историческа пер· 

спектиsа . Неговите прояви са: 

поезията, Ьелетристикд'Та, -пъг
ните описания, драмата, лите

ратурната критика, пуЬличи· 

оИката. ti такива широки рам
ки се разви,ва литературната 

дейност още само на един 

ьълrарски писател преди Осво

ьождението - Петко Р. Сла
вей.ков. Но Каравелов несъм
нено го превъзхожда по . ши
рота на творческата амплиту· 

µ,d, · защото обширно застъпва 
още една област, съвсем с~а
Ьо засегната от Славейков -
белетр.истиката. До Каравело
ва у нас ~ тая насока се пра

ват само опити, главно· or 
В. Друмев и Ил. Р . Блъсков. 
За първи път Каравелов в но
вата българска литература от
дава такова голямо внимание 

на раз~аза и повестта и прави 

от тях цен11ьр на своето твор

чество. Наистина той пише и 
лирика - стихотворенията му 

надхвърлят две сr-отици. При 
все че тая лирика· има своите 

читатели и играе значителна 

роля за формиране на обще
ственото съзнание на съвре

менниците, още · последните 

чувствуват, че главната тежест 

на Караве·ловото литературно 
депо лежи в б'елетриспrка.та. 
И наистина Каравелов поставя 
основите на на·шата белетри
стика . Без него е немислимо 
развитието lfa по-късните• ни 

повествователи - Вазов, Влай
ков и, т. lf. Какво силно влия
ние е указал върху тях, може 

да се установи по два пътя---. 

преди ·всичко чрез личните 

признания на писатели като 

Вазов, Влайков, Захари Стоя
нов и т. н., а още по-добре 
чрез сравни·телното проучване 

на техни:rе релетрис·тични про-

J 1итераrурното значение на 

Каравелов се определя и от 
друго становище - като носи· 

тt::п на нови идеи и нови твор

чески похвати. Това е . тясно 
свързано с формирането на 

негов·а•та идейна и творче.ска 
личност, ';В това формиране се 
забелязва · дъ.лrа еволюция, 

която започва ·от първите зна· 

ния, получени в Копривщен

ското училище и IJЪРВИЯТ кон

такт с гръцката и руската ли· 

тература в Пловдив, където 
през 50-те години Каравелов 
е ученик, и завършва с по

следните му литературни про· 

яви по време на Освобожде
нието. В тая еволюция има три 
изключително .важни момента ; 

десетгодишният престой в Ру

сия, пребиваването в Сърбия, 
обществената и литературната 
му дейност в Румъния. Чрез 
своя контакт с богатата идей· 
на руска литература · Караве
лов внася толкова много нови 

неща в развитието на бы1гар
ската литературна мисrьл, по· 

сочва й нови път.ища, опреде
ля физиономията й. Това ста
ва както чрез идейното влия· 

-ние на руските демократични 
писатели · .и публицисти· от 60-те 

Улщ1а в I<опривщица с . къщата-музей на Т. f<.аблешков 

. Пловдив. Постъпил в гръцка

та гимназия - да се подгот

ви за „тежък търговец" и да 
изучи •„божите работи", той 
скоро се отвратил от педан

тизма и схо~астиката lfa учи-

ПАРИЖКА'!А КОМУПА . лищет-о .и о·т шовини·зма и про

сташкото вис·окомерие в дома 

на настойника си грък . На тре
тата година минал в епархал

НО'ТО училище на н. Геров и 
й . Груев. Там се пробудил 

.изведе!-fИЯ. 

години, така и чрез творчес· 

1юто въздействие · на реалисти 
от рода на Гоrол. Колко го
лям напредък е направен чрез 

Каравелова в това отноше
ние„ също показва съпостав

ката · с Друмев и. Блъсков и 
със /:хващанията на неговИ'Те 

пре,о,р<одници )За характера и 

· ролята на литературатта изоб
що. 

Каравелов е разностранно
активна литературна личност. 

Поетът въреи · наред с беле
триста и критика, драматурга 

и публициста; творецът е съ· 
щевр,еменно и практ.ически 

деятел - като редактор на 

Броженията в · Пар.иж имат 
соц!<fал-комунистически Х\Эрак~ 

тер. Долната класа на народа, 
та•К'а нареченият пролетариат , 

въстана против богатите кла· 
си, ,т. е. проти•в аристокрация

та на титли, на пари и против 

буржуазията, в средите на коя
. то· cs= числят много ·собствени· 

ц.и на фабрики и на юзини. 
1 ова бро•жение не е останало 
изолирано само в Париж, то 
се разпростря и върху. други 

търговски и индустриални гра

дове като Лион, Марсилия и 
др. В Париж поне револю
ционната партия е успяла, спо· 

ред както съобщава е'дна те
леграма от Париж до англий
ския вестник „Дейли Нюс" . 

Особено впечатление ни 
прави, че водач.ите на тези 

брожения,. които в по-голяма
та си част са и шефове на 

дружини от националната гвар

дия, са могли да получат едно 

толкова голямо влияние и при 

вепници и списания и кат·о ор- все че нито един от тях не е 

r;анизатор . на литературния познато име, цялата гвар· 

с о · ' · дия в Париж, която брои над 
живот. п мените на съвре-

. менниците показват ясно това . 250 дружини, им остана вярна. 
То може да проличи още по- Но не само това. И войниците 

L от ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 

на Франция, поне е в хармо
ния с техните комунистически 

принципи. Последната им про

кламация известява на париж

ките избиратели, че слагат 
своя мандат ка~о членове в 

ръцете на властния народ, 

който следва отново да избе
ре членове за муниципа, за да 

реши, дали трябва да им да
де изпълнителната власт , или 

не. 

Това брожение изrле.жда да 
има тайните си нишки в цяла 

Европа, където има работни
чески класи, коИ'То членуват 

в Международната ·организация 
на работн;rците, имайки съще
временно връзки и с други со-

. циалистически и комунистиче· 

ски общества. ВеЧе виждqме, 
че и работниците в Бе·лгия на
дигат глава и ' ако ГерманИя 
и Анг пия вземат· и те участие, 
тогава сигурно, демократична 

и социал-комунистическа Фран 
ция толкова ще успее , кол

кото и Германия, Англия и 

други държави ще претърпят 

радикални промени във фор

мата им на управление : Сле-

дователно да не подценяваме 

тези брожения, като знаем, че 
и Гарибалди е заминал за Па
риж и че неговият син Меноти 
е бил назнаЧен за главен к6-
N.андир на гвардията от този 

град. 

Едни нови идеи изглежда че 
са под~ти и може би те ще 
спасят Франция, както са я 

спасявали и други път не са

мо при нашествието на .е>Дна 

сила, но и при нашествието на 

поаече такива. Дем·он;р·атична

та . идея е толкова зас!>fлила 

френския народ, щото така на

речените санкюлоти са спаси

ли Франция от нашествие на 
всичките абсолютистически ар
мии, които са искали да из

гасят факела на свободата 

сред френския народ. И то
гава се · казваше за то·зи на

род, ч·е е загубен, луд 11 как
во ли не още, но историята 

учи , че самр тогава един. на

род е изгубен, когато няма 
идеи, които да го ентусиази

рат . 

(Из в . • Libertatea ", румънска при
турка на в. , Свобода', бр. 11 , г. II, 
1871 г.). 

Съобщава: Васнле Хрнсту 

Значението на Каравело~а в 
· историята на българската лите
ратура се определя още в ед

на посо•ка - новата тематика, 

която внася. В сравнение с об
сега на Друмев и Блъсков , 
Каравелов прави решителна 
краЧка напред. Един най·бе-

J,.....-'"~-"~--гъл ·rог ле.а, ,Върху ..f!."'гови·те nо-

1вести т:кочва, колко много 

е разширен кръгозорът /fa бъл
гарската белетристи~а, колко 
нови стран11 от българския 
живот и lfови нrnични образи 

. вл.и~ат в литературата. Тема

тИката на Каравелов може да 
. се определи i: една дума -
съвременност. · всичко онова, 
което ' занимава и вълнува 

.българина през това време, 
намира място в повестите на 

Каравелова. Последните наи
стина се превръщат · в едно 

'твърде широко · огледало на 
·целия ·българск11 живот. По 
същ~я . начин трябва да · бъде 
хара1<теризирана те·матиката на 

.неговата л1-1рика и 'публици
стика, в които са застъпени 

още по-непосредно и nоняко-

добре, ако се проучи основно <>т боевата линия са се побра· 
и тая страна от разнообразна- тимили с гвардията при тези 

та дейf:!ост . на Карав~ПО!Ъ.;~брожен!:!!!.;. ! 

зобщо той е една от рядко ПравитеЧ~ство•то на Тиер не 
· активните личности, един от успя да направи нищо Против 
големите двигатели на /fашето !Ова брожение и малкото· во
обществено културно · разви- енни- части , които са останали 
тие. Въпреки доста големия · верни във Версайл и са си
брой статии, изследвания и гурни в случай на намеса, 
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Л. Каравежв, Хр. Ботев, тия, на която · те. туриха 

книги, които му са посветени 

досега, все още' не ·е очер
тана пълно неговата голяма 

фигура. Дълг е на българска
та наука да посочи големия 

тласък, който Каравелов дава 
на развитието на българската 
литература във вс.ич191 области 
- тематика, идеи, творчески 

методи, език, практическа ор-

· ганизация и т. н. Само така 

ще може да се очертае вярно 

голямото място, което • той 
заема в и·сторията на новата 

българска литера.тура. · 

не са достатъчно много

бройни, за да могат да извър
шат нещо полезно за прави· 

те·лството. 

Комуната, както се нарича 
новата форма lfa управление в 
Париж, има за изпълнителен 

· орган един централен коми

тет1 чиито членоsе са в по
голямата си част дружинни ко

мандири от горепосочената 

гвар•дия .и, както казахме вече, 

непознати хора. Тяхното стано
вище до сега, ако и да не се 

съг пасува. с общите интерес11 

АПОСТ .ОЛ НА ИЛЕНТА 3А 05(ДИНЕНИЕ НА СЛАВRНСНИТ( НАРОДИ 
(ПродълженИ'е от стр. 1) н.;~, защо.то ще си навлечем съюз, т. е. за славянската фе-

идеята за обединение на ·ела- още по-голяма б:еда от тур- . дерация . Мненията за този 
вянските народи. Тази идея ц.ите. Но „ние горещо се на- съюз са различни·, но у всич
придава · известна цялостност дяваме lfa помощта на своите ки целта е една; болшинство
на неrовкя не лишен от пре- съплеменници сърби, черно- то,. както ме1жду сърбите, та~ 
вра·тности живот. горци, босняци, и херцеговин- ка и · между българите, мИслят 
Достаm.чно е да кажем:, ч:е. още ци, с които ни свързват кръв- да слеят в едно цяло сърбите 

с първите си статии във в . ни .интереси". и бъ.лгарите; всяко племе 
·· „Московски ведомости" той Много по-свободно и наши- трябва да си има свои закони, 
се яви носител на тази идея . роко разви Каравелов иде·ите ези•к, лит.ератуµа, училище и 
В ста·тията „СЪрбия и европей- си за необходимостта О·Т сбли- т. н. 1 • но върховната власт 
скота равновесие" той иска жение и обедиl'!ение на ела- · трябва да бъде една - това 
да убеди европейското обще· вянските народи през 1867- ще бъде парламент, съставен 

„ство, че равновесието, за кое- 1869 год. във в. ,.Голос" .. От от двата народа". В друга до-
·ТО толкова мнэго държат из· многобройните му изказвания писка, пак от Бялrрад· (бр. 155, 
вестни среди в Европа, няма по този в~ьпрос ще подберем май 1867 г.) Каравелов пише: 

·да се наруши, ако младите само някои . В жив<;>.та на на- „Мнени·ето за Южно-славян
балкански народи - сърби, роди•те1, ·според наш.и-я писа- ската федерация все повече 

. гърци и българи - направят тел, се срещат епохи, които и паве.че се развива и разпра- , 
опит да се освободят от тур- могат да се lfарекат •епохи на страняваr ме•жду южните сла

· экото иго. Докато на народите прелом, на поврат към ново- вяни; даже хърватите изявиха 

Фr из.точна Европа не се пре· то. Те се по·дгD'Твят издале1че пълно съчувствие на своите 
достави свободата да наредят и бавно. Но когато настъпят, братя .и се ·отзоваха в полза 

· своя живот така, както те на- н<Jродите преживяват цели на федерацията''. 
мира.т за добре, до тогава ев- столетия в няколко години. · В спе·циална прокламация 
ропейска:га диллома.ц111я ще Такава епоха е на·стъпила за към българския народ Караве
има твърде много грижи. Още южните славяни . Народното са- лов кани сърбите и българlне, 
rто-ясно се изказва той във мосъзнание. е узряло за голе- . словенците и хърватите, бос
вrора·та от цитираiните . по- ми дела . Необходимо е да се няците .и херцеговинците, чер
горе статии - „ Турция и ела- действува. Но действието сре- ногорците и чехите да забра-

" " вяниrе . Като твърди, че тур- щу турската прогнила империя 

ците ще да си останат турци, налага сближение между сръб
ка·кто и . да се стараят техните ския . и българския народ. „ В 
приятели англичани и австрий- Бялград, - пише Каравелов 
ци да ги цивилизоват, той до· в бр. 141 на в. ,,Гол.ос" (1867 
бавя, че за нас (бълга·рите) год.) - в настоящо време не 
остава само една надежда· -
тази на Русия; но ние не 
смеем дори да се обърнем 
към посолството на тази стра-

говорят за друго, освен за 

московската изложба (станала 
r.ipeз пролетта на 1867 год . 

М. Д.) . и за Южнославянския 
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вят поли'Тическата и религиозна 

вражда,. която до този момент 

е живяла в гърдите .им и да 

се· прегърнат. „Петстотинго
дишното робство, мъките и 
страданията трябва да бъдат 
наши учюели и да ни IJOKa

. жат пътя, по който · трябва да 

вървим" . А този път е „брат
ство и дружба, правда и лю-

А. Кънче~,' В. Ле~ски имат 
значение ~ шс не само. ка· 

то политическ>1, тъй да ре

ка, револrцюнери. Най 
главн(по и съцестве.но зна 

чение те има1 за нас като 

1:) ьрви п.р1едстазители и съз 

дате;ш на Б1?~гарската ре 
волюционна п артия, 1<оято 

ще. продължава борбата за 

широките революционни 

основа, са част от всемир

ната революционна партия, 

но на поЧва за свободата и 
щастието на българския на 

род. Наистина днес у нас 

революционна Партия · няма. 

Със смъртта на Л. Караве-

лов революционната партия 

изгуби и последния свой 

пр.е.дставител. Но това ·не 

зн ачи , че тя е умряла. Идеи-

идеи, за осъществяването те не умират; а идеите на 

на онези обществени идеа· . Л. Каравелов и Хр. Бате.в 
ли , които J:e проповядваха. 
Тези революционери и Бъл
гарската революционна пар-

бов". Ако нашите прадеди 
живееха в бJ?атство и дружба, 
ние нямаше • да станем роби 
на турците . Затова 11 подайтl'! 
си сега ръка един на друг и 

се постарайте да изкупите гре

ховете на нашите прадеди, 

които ни продадоха на турците 

и на , немците! Да забравим 
миналите срамни за нас вре

мена и нека възкръсне наша-' 
та · св~та славянска слава, бъл
гарска, сръбска, хърватска и пр. 
Прегtьрнете .се, братя, прегър
нете се крепко и кажете: сво

бода или смърт/" 
Обръщайки се още веднаж 

към своите сънародници, Ка
равелов не крие, че западна 

Европа rледа с лошо око на 
техните усилия да се· освобо~ 
дят. Но и ние, добавя той, из· 
губихме всякакво доверие към 
западната цивилизация и · „раз

брахме, че нашите очи трябва 
да бъдат обърнати само към 
Русия и Сърбия". Нека и бра· 
тята сърби зна·ят, че „нито 
сърбинът без българин, нито 
българинът без сърбин мо
же да мине· " . (Тази МИ'Съл той 
повтаря много пъти в по-сет· 

нешната си nублицистиЧеска. 
дейност) . Нашата история за
почва сега и от нас зависи 

нейното начало да бъде свет
ло и велико. „Всеки южен и 
западен славянин , ако само 

той е човек честен, добросъ
вестен и умен и обича своята 

_ родина и свободата, трябва да 
се стреми към една цел и та

зи цел е - славянското един-

са таквиз каквито в 

но време си туря 
' • 1 

ството. 

днеш

човече-

ство или славянската федера

ция". Никой не може да за
прети брат да помогне на бра· 
та си. А условията са такива, 
щото могат да се постигнат 

най-добри резултати. Ако ние 
не действува·ме, ще заслужим 
проклятието на нацията; „Се
га или никога", провиква се 
Каравелов в кореспонденЦия
та си от . 4 юли 1867 г. 

. Приведеното до тук показ-

' ва, колко не:вярно е твърде-

нието,. споре·д което нашият 

пИсател усво.ил ид~1~та за фе· 
дериране на славянските на

роди едва след идването му 

в Бялград, под влияние на 
сръбската радикална младеж. 
Сюраведливоспа го изисква 
да кажем, че той · идва в 

· сръбската столица с опре·де
лен възглед по т·ози въпрос. 

Това не значи, че той не е из
питал известно· влияние· и в. 

новата среда, в която попада . 

Обстоятелството, че той сре
ща същите разбирания в ре
дица пре•дставители на сръб
ската политическа мисъл, го е 

затвърди·ло ·още повече ·в 

· собствените му схващания. От 
друга страна сблъскването · с 
известни прояви на сръбска
та действителност през 1 867 г . , 
липсата на свобода на печа.та, 

. емиг/)ирането от Сърбия на 
радикално мислящи хора е 

усилило у него убе:ждение·то, 
според което носителите на 

федеративните , идеи· трябва 
да се борят същевременно за 
пълна гражданска свобода. 

/ 

· интересът му към .фолклора, 

българското му самочувство, 
запознал се и с малоценни и 

с класИчни лиса.тели. Вражда
та между българи и гърци го 
приобщила към църковната 
борба, а социалните противо
речия - към обществена дей
ност. С1!.с жажда за уче
ние заминал за Русия да по
стъпи във · военно училище. В 
Москва обаче се записал 
слушател в историка-филоло

гическия факултет .на универ

ситета . Сбл.иЖил се с 
Р. Жинзифов, К. Миладинов, 

В. Попович (един от първите 
ни до.бри детски поети). Мла
дите · патриоти образували 
д-во „ Братски труд" (1860), 
което започнало списание със 

същото име, дето сътрудниче

. ли и Нешо Бончев, В. Т еоха

ров и др. Стъкмил Памятники 
наро·днаго бь/та болrар (изда

ваемая Любеном Каравело
вом, книжка первая, Москва 
1861 г . ) и ro Издал оъс сла
вянофилска подкрепа. Печатал 
политически и литературни 

ст.;пии в „Руский вестник", 
„С Петербурrские вер,омости" 
и „Отече·ствень/е запис.ки" , би
тови и политически разкази, 

кои1ю .изД1сЭл · под надслов „ Стра 
ниць/ из книги страданий бол
гарскаго племени" (Москва 

1868 год .i. Там печатил пътни
те си бележки - „ Из записок 
болгара" , две статии за праз
ничните обичаи . у българите и 
за Вук К·араджич. Полското 
въстание в 1863 г. и карако-

зовският изстрел против им

ператора от 1 866 год. отекчи

hи положението на борческа

та .интелигенция, с която Кара
велов бил в близки врЪзки. 
Заставили ·го да напусне Мо
сква . В 1 867 год„ зами'Н'ал за 
Сърбия с мисъл да бъде · по-

Като демократ и борец за 
тържеството на федерацията 

той излиза · всред австро-ун-
. гар,ските сърби във в. „За
' става". В бр . 31 и 32 от 12 
и 14 март, 1869 г. f{аравелов 
повтаря познатата ни негова 

мисъл от в. ,,rолос", според 
която „сърбинът не може без 
българина И българинът без 

6 11 ' 6 сър ина и че само о е1дине-

ни тия два народа ще могат 

да устоят на натиска, на кой· 

то ще ·бъдат подложени от 
външни по·ли·тически сили. Са
мо три броя след това той 

· печати във в. 11 Застава" (бр. 
· 3 5, 21 март) своето знаменито 
обръщение едновременно към 
всички.те балкански наро·ди 
по~ заглав11е „Братя мои". Ка
равелов ги кани да си пода

дат ръка един на друг . и с общи 
сили да се освободят от теж
кото турско робство. Недо-
разумени ята и споровете, 

които имат помежду си, те 

ще разрешат са·мо спед свое

то освобождение. Гдето .и-ма 
пълна свобода, там не· може 
да има място за раздори. Тия 

области, в които преоблада
ват гърци, нека се управля

ват от гърци , там пък, къде· 

то са повече българите, нека 
·. те управляват и т. н . След ка

то сочи Швейцария, в КОЯiТО 
братск.и живеят няколко на
родности, той -още веднаж 

кани :.'балК'ански<rе народИ да 
си подадат ръка , а също така 

да подадат ръка на всеки, 

който ка·же, че е наш брат. 

лезен на народа си във връз

ка със •събитията. В Бялград 
му се открил широк простор 

за дейност. Срещу политиче· 
ската реакция там изникнало 

възродите·лното движение сеед 

младежта 'и интелигенцията 

- Омладина. Ведно с вожда 
на Омладината Светозар Мар
кович и Каравелов станал 
неин популярен Идеолог. Убий
ствD'То на Михаил Обренович 
(1868 г.) предизв11кало пре
следване на омладинците. Ка
равелова обвинили като под
будител. Прекарал около 7 
м~сеца в затворите на , Варад" 
жин и Буда Пеща. През март 
на 1 869 .rод. той се озовал в 
Букурещ. След смъртта. на 
Раковскк · българската демо
кратическа е·миграция се лу

тала в безпътица, докле Лев
скй почне своята организа

ционна дейност в края на 
1868 го·д. На 5 ноемвр.И поч
нал да с·писва " потпически и 

книжовен" вестник „Свобода". 
В него Каравелов пр(:юовядвал 
· иде)ята> за самрсто·яте·лно ос
вобождение чрез всенародно 
въстание , rтодготвено -от тай

ни ре.волюционни комитети в 

Турция, подчинени на Българ
ския революционен центр·ален 

комитет в· Букурещ. · 
С ново име „Независимост" 

Каравелов го продължИ'л (бр . 
23 ОТ 23.// .1873 ДО бр. 52 ОТ 
12.Х . 1874 г : ). Издал и поrуу
лярните книжки „Детска биб
JJИОтека" и „Разкази за старо
врем.енните хора". Прежквял 
с дълбока покруса обесване
то . на Левски. · Работил за ·съ
трудничество с другите бал

кански държави. По идейни 
с.ъображения изникнал кон

фликт между него н Ботева. 
Свадата свърши·ла с пълно 

~къс·ване между двам&;а. 
Огорчен, .измъчен от мизерия
та, Каравелов · не скръстил 
ръце и· на 1.1.1875 г. започ
нал сп. " .Знание", . което из.Ли
зало до Априлското ' въстание 
като орган на дружеството 

за разпространяване на полез

ни . знания. Издавал . . и ~;~опу
лярни книжки; неиздържаната 

„Кирил и Методий"(Букурещ, 
'18 7 5 г . ), христоматия Сокол 
(1·876 г.J . През .1876 г. r:~река
рал в Бялград и когато изб'ух

.нала сръбско-турската · война, 

образувал чета, с която искал 
да ми'Н'е в България, но паднал 

тежко болен. Злополучният 
коай на въстанието и интр.И

гите го ' съкрушили. Във вре-

ме на .Освободителната война 
служил като преводач на рус

ката главна квар7'ира. След 

Освобождението се установил 
за късо в Търново, дето яре

несъл печатницата и продъл· 

жил „Знание". Преместил се в 
Русе вече съвсем сломен от 
живота и болестта. Починал на 

21./.1879 г., тържествено по
греб{:н от народа н властите, 
които оплаквали „първия и 

най-голям българин". 

Както виждаме, Каравелов 
този път стои на ·гледището за 

федериране на балкан·ските 
народи.' Главният лост ·обаче 
за това остава· федерацията на 

славяните. Това най-добре се 
вижда от дописката му от Бу
курещ през есента 1869 ·го-
дина, непосредствено след . 

ка~го той е започнал редакти

рането на в. „Свобода". В та
зи дописка, печатана в .Го
л.ос", Каравелов говори, че 
„Свобода" ще се списва на 
език, който не само няма . да 
отдалечи българския народ от 
останапите славянски lfароди, 

но още повече ще го сближи 
с тях. Нашият писател и този,.. 
път остава верен на мисълта, 

изка·зана от него две· го·дини 

. по-рано в руския „Журнап на 
министерството на просвеще

нието": „ СбЛижението между 
· славянските племена на изто

ка, юг и запад в последно 

време получава· все по-голямо 

значение. По моето убежде
ние, всеки от нас, който има 

сили за това, е длъжен да по-

. мага за това сближение, а за
едно с това и за развитието 

на общославянскот·о самопо
знание, защото от това само

поЗнание завие.и нашето бъ- . 
деще, нашето съществувание 

и нашето щастие." . 
Тази мисъл, изказана преди-

70 години, не е изгубила свое
то~ значение. и днес .или по

точно - придобива . особено 
значение в наши . дни. 

Проф МИХ. ДИМИТРОВ -



·пъ р· в и я т р Е А л ·и"О т ЛИТЕ'Р.А ТУРЕ П К·~ИТИК 
В Б Ъ Л Г А Р СКАТ А Л И Т_Е Р АТ УРА ЕЗ ,ИКО:ВЕД и · Б:ИБЛ и оrРАФ 

\ от 'г. консrлнтинов . ··.всеки р'оман, : вся i< а ' п·овест, 

всяка стат н я, ВСЯКD _СТИХ ОТВОренvе 

От ЙОРД. АВРАМОВА 
асист. в Библиографския институт . 

сам да преви · правИj1а за българ

ската граматика". ОбявЯва се про
тив чуЖдиците, не обича · архаиз

мите и неолоrизмИте', които ня· 

кои наш11 кн'ижовници · уnотребя
ввт тогава. Крайният пуризъм на 

Боrоров също го дразни и той 

Преди Карщ1елщ1а бъл
гарската бел~тристика при
тежава само няколко ориги
нални повести ----:- от В. Дру
мев и Илия Блъсков, ромаr~
тич.но-с~нзационни по . ду)} и 

похватност. Любен Караве
лов, който се явява трети" 

. по ре,ц ~ъздател на белетри
стични творби, изведнъж на
сочва това важно, изкуство 

направо към нуждите на 

живота, като му · въЗ Ji i\га и 
смела пропагандаторска ми

сия. Б~летристиката става 
срещ:тво за опознаване .и 

тълкуване на реална со

циална действителност 
тя е веЧе оръдие на · бъл-

• гарската революция. 
Този толкова рязък скок 

в развитието на · младата 
. българска литератур·а ма: 
же да се обясни чрез едно 
дълбоко вникване в идей- r 
ните двИгатели на българ
ското обществено · и 'нацио
~ално съзнание по 'онов·а 
време, както и чрез. биогра
фията на Ка~авелова. В го
дините; когато той изпък

ва като· общественик .и пи
сател, възродителният про

цес вече е поставил ясно· 
като основна проблема на ·. 

. българското ·битие необхо-
димостта от политическа 

свобода. А изключителното 
значение на Любен Кара-

. ве·л .Ьв се състои в това, че 
той можа -'-- като писател и 

публицист - да даде кон
кретно; широко и възви

. шено хуманно съ;дър·ж·ание 
на идеала за · свободата. 
Тук M',f пома'rа . дългото и 
сериозно школуване в Ру
сия, гдето от една с_трана 

славянофилите, а 01:' друга 

революционерите-запад

ыици, начело с Херцена, . 

Чернишевски и Добролюбо

ва подхр·анват вродените 

му 1 дарби, дават траJ!~на, 
благородна, научна основа 
на негови~ мироглед и . на
сочват волята му към сме

л.и изобличения на неправ-

:гя лосочва · дор·И със 

средствата н~ науката. -исто

.рията и икономиката 

пътя на общественото раз

витие; посочва тъмните ге

рои на Злото; посочва свет
лите носители на обнови

телните идеали, олицетво

р'ИтелИте · на обществената 

правда и на :Духовната кра

сота. С доуrи думи, . беле· 
трис'гиката на Каравелова 

се и,згр·ажда върху типич

ните идеологични предпо-

ставки на 

наши дни 

надделяващия в 

социалистически 

реали::~ъм. 

Ке>гато през '1869-70 го
дина дохожда всред . бъл
гарската емиграция в Ру

мъния и започва своята 

епохална дейност ]{а.то жур

наJшст, писател и ръ]{ово

дитцr на ревоJ1юционната 

. партия, Кар·авелов вече е 

-създаден . и ·напълно офор
ме,н идейник и художник. 

От своя страна, обЩестве-
ното и национално 

тие . на българс]{ИЯ 

също вече е !-!дейно 

раз.ви

народ 

из я с-

нено, и е насочено сме,т~~ 

към идеалите на свободата 

и най-възвишения . хумани

зъм.· Тъй че Любен Караве

лов се явява· като пр,изuва.н 

uт естественото историче

с1ш развитие ръко~одите.~ 

на идейния живоi· на на

рода си. Онова, което е на

учил от руските революци

онни писатёли l като Херцен 

и Чернишевски 11 от народ

ници като Глеб У.спенски, 

го подпомага, за да може 

по-обхватно да вижда скри

тите двигатели на . живота; 

то му дава и възможност 

да приобщи идейння живот 
' на българския народ към 

. трЯб.ва ~ да имат цел 'поучит~лна, ' · 
; , ·Трябва да показват човек у_ него

вата добра и л оша страна , него
вия живот, неговата дУ.ша, жела

ния, стр11 сти и пр." (в. Свобода, 

бр . ·5, 3. Х/1. 1869 г. ) · · така Ка' 

равела·в определя рамките, в к< и

то трЯева да въЭнИкне художе
ственото . nро изведение, · което .се 

цени толкова повече, колкото по-

. дълбоко й ро-вя рно , и;юбра~я ва 

живота, а после по 11оетическите 

виражения, по сладос-тта на ези ~а 

. и ·no богатството на 1-1зобр7же

нията". Ясно е, Уе основен пред

. - мет в изящна1а - литература за Ка
равелов о.става винаги и преди 

всичко ж11знена1а правда, но тая 

. ж11знена .правда трябва да бъде 

в:ъзпрс.нзЕедена "просто н понят-

. л11во" „ за · да бъде разбра'!а .от 

нароuа, за ко·йто тя е п·реnназfiа

че„а . „Дайте на народа, щат~ му 

трябва, и бъде1е ув~рен11, ,че· той 

Ще .ви разгърне обят_ията си· . . . 
· и той ще ви съчувствува• (в. Сво

бодэ·; бр. -Э2 27. VI. 1870)· - т<>На 

. се · обръща нашият крнтик към 

българените писатели, като н~ за

бравя да им припоини, че .да бъ

де . човек литератор 11 да учи . дру-

' гите не е. така лесно, както обик-

новено мислят мнозина" (в . Сво-

. бода, бр. 32-27. VI. 1870)„ Задачи-· 
те, които , стqят пред тогавашния 

българени писател, са ясни на Ка

равелов' 11 формулирани от него 
иатегорично и точно: „uе л 1а на 

съвр.еменните · писатели е да 

осмеят всичките нечистот11и, кон · · 
то окръжават ~т всяка една стра-

, на и да 'охрабрят честljото, чисто

тс;>. · бедното и убиеното_, с една 
дума, ние трябва да бъдем сино

ве на . сегашното време и да се 

бори,м със съврем~ннс.то зло" {Не· 
· зависимост, бр. 28 21. 111. 1873). 

· .не лъсти и не ~р,~ човешките 

слабост11~ (Свобода. 11 бр . 13, с. 

. 413), което в същност е най

.ценното художесТЕено дссrойн

ство сnоред Каравелов. 

Знаменателен · факт е, че той 

. държи твърдо . на крит11чните си 

. ·убеждения за Х.Удожествена прав

да · н жизненост и храбро ги пра

. карва в . собствените си поетиче

ски про11зведения. , 

В критическите - си статии и ре-

. цензии Караве,юв обикновено об· 
ръЩа Fнимание и на ст11ла и на 
езика на произвеюени.ето, което 

разглежда. Натруфеният и неесте· 

ствен език винаги . го дразни .и 
принуждава · да nравй остр!". и сар

~асти·чн11 упреци . Той не разбира, 

· не пести нападките си към дело. 
то на .нашия славнейши фиЛо · 

лоr". Не ПО-Ма[lНО злъче'н е в от

ношението си към езика 11а Жин· 

. зифов и пч>J1ичев, които пvшат 

на различни н~речия. в специална . . 
t татия върху преводните. и ориги-

нални ст~хове на >к!"нзифов~ Ка
равелов се спира и на езика му, 

·· като го ynp,e~Da, • че употребява 

езикови осо9еност"' и различни 

български · наречия. за да получи 

съ?твет~ите рими, ко.rато, според 

неrо, бИ могъл да пише -само на 

· македонско наречие. Някой си 

, защо все още и~·а книжовници, · Мач_уковски пък писал , граматика i. 

ко11то дават древнославянска укра· на македонско наречие, а Кара-
са . на съвременн .ия български език, -

велов бе11еж1-1, че грама~ика ма
. когато той (бълг. език) е добил 

же да има само книжовният бъл
аече нов облик. · .Ез~кът върви · 

, заедно с обргзование1ю и паде

нието на народа" fБъщ, пчела, 11, 
1864, бр •. 6). · Каравелов, макар. че 

не е филолог, правилно схваща 

пътя, по който минава ез11к,ът на 

. даден народ в своето развитие, 

успоредно с напредъка и упадъка 

на тоя народ. И най· важното е, 

че той без никакво колебание и 
. без какв11то и да било у_словия 

поставя живата народна реч в ос

новата на българския книжовен 
език ..:. всеки "тряб-ва д~ се дър· 
жи за народ~ия език , •. и да 

пише на народното разговорно 

словосъчетание, което е създал 

. самият народ" ( Бълг. пчела 11, 
1864;- бр, 3). За Каравелов е съв
сем ясен езиковият път на бъл· 

гарския кн11жовник тогава, кога

то мнозина наши книжовници из

падат в крайности и!със s;обс~ве

н11те си езикови възгледи съзца

ват истин~ки хаос. Той не остава 

равнодушен кЪм гра'матиките на 

. Н. Геров, Момчилов, Богор.uв и 

пише отнрито: ~кой10 f'JCKa да 

напише граматика на българския 

език, той трябва да тури за ос

нова Ж "-ВИЯ български. ези~, който 

се говори днес в Sългария, а не 

гарски език, нни nък да се НdПИ• 

ше сравнителна граматика на бьл

~ rарс~ите наречия - "ние сме 

длъжни . щ1 сближаваме нар~чията, 

а ·не да ги о.тдалечаваме•. 

Забележителн9 е, че Каравеiюв, 

който не притежава филологи'iе

ско образование, преценява и раз

реш9ва така непосредно и пра· 

. вилно н~ш11те тоггвашни ез11кови 

проблеми . . 

Най·малко п'?зната е дейнос1:rа 

на Л. Каравелов като б~блиограф, 

. През 1868 г . . в „Журнал Мини

стерства народного просвещен11я", 

част 138, се явява на руски език 

критичен . преглец / под звглс в>1е 

· .Южнославянска библиография _за 

·1867 гад.•, направен от Л, Кара· 

велоа. Тук са рецензира·ни от не

го 7 · сръбски 11 2 хърватски на· 

учни съчин1=ния, пuявили · -се на 

бял свят през 1867 г. Тия рецензии 

разкриват интересите на Караве

лов към сръсската и хърватска 

историч.е.ска и . филологическа 

· книжнина, накто н хубавите му 

настроения в полза - на славян-

Л. Караве.лов като слушател . в Мо.сковския университет 
с Петър Тодоров и Нонстпнтин Мила.динов. . . . 

. ОТРАЖЕНИЕ'то НА ФРЕНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ 
ВЪРХУ ИДЕОЛОГИЯТА НА .КАРАВЕЛОВ . 

от Н. КОНДАРЕВ 

Не съществува ника:кво съ

мнен1о1е за огромното влияние 

· на идеите на френска.та ревq

люци.я върху народ~те нзвън 

Франция в кра~я на · 18 и през 
19 век.-

Това вли'Яние прониква ~ 
·Всред ' баtЛканскиl'е на.роди, 
пъшкаЩи тогава под турско 

· иго и дева своето си·лно отра.

ж:~нне върху българското, 
ср,ъбското, , черногорското' и 
Г'lъцкото национално-револю

ционно дви,жение„ · Ра•збира с.е, 

това влияние не И1ЦВ·а1 О•Т въз

духа - то прониКlв.а. и се про-

вежда от деят.е1лите на това 

движени:е, гла.вно от него:вите 

на1й-ярки представител1-1. И 
· смело мо,жем да кажем, че то 

наро ~ 1-1 за :гова на вс;и.чки на-

· РС?ди. ,;Ние. желаем за. себе си 
- се каз1ва в програ•ма;та • на 
Б. Р. Ц. К. - свобода· нерод
на~ , св9бода ЛИЧН<J. и свобода 
религиозна, . с една дума -
с_воб'о1Q.а човешка И заrгО1ва1 же
ла.ем та•кава също свобода: и: 
на нашите приятели 

Ни1е не жеЛ'а•ем . да 
съседи. 

вл·адеем 

Нi3д . другите, за'l'ова не дозво

ляваме (позволяваме 6. м. Н. 
К.) да ни вла1Цеят и другите" .. 

Но Каравелов знае•, че та,зи 

свобода· се погазва най-грубо 
от всеки деспот и обя1вяваr за 
съюзници~ на революционното 

движение само трудещи' се 

" измъчени о·т труд и, с1-1рома

шия народи". 

,;Ние · нещеме да1 ра.ботим 
- к.аGва се В· прог-рама,та На 

дите и грqзотата в }!_{ИВОта. възвишената · устременост 

Революционният радикали- на най-напредничавата 11 

З.ЪМ ..Jfа.. Каравелова _е орга- - б-!fаГородна qбlllествена и;;tе-

Знач11 - сюжетите трябв~ да са · 
актюелни. Каравелсв будно следи 

литературните прояви на бълrар
<:ката книжниkа и никога не от

минава явления, които заслужа

ват по:строго отношен!'lе. „Без
дарните писатели (чиято поезvя 

той нар11ча „синигерска"), не<:по· 
собните вестникари са морални 

убийц1<1 на народа." Той признава 

за художествен11 произведения са

мо .иванку• на Друмев, някои _с.:r 
драмите на Воi1н"ков 11 пише с 

много въЗторг за сборниuите от 

народни песни на Бр Милг дино· 

ви и Вернови ч , Еuно нещо обаче 

1Ой ненавиЖда и . кори особено 

много - побългаряването · на чуж

ди произведени!I, к оето той напра

во определя като „чисто шарЛатан

ство, хайдутлук", По1 повод п оя

вата на· една такава неудачна пре

работка („Изпаднал търговец " от 

скота сближение. Идеята за · 

повече близост между сла .вянски
те народи т r й подчерта ва още в 

предговора към би блиогр : фияrа, 

а сетне, в рецензия ra за сръб· 

е намери'ЛС) на,й-дълбок и•зраз 
в идеологията на Любен Кара•-
1вет:>в, в неговото творчество, 

.в не·говите рево.люционни ста·

ти 1о1 и в програмата. на Българ
ския р е.в олюционен центра .лен 

ком11тет., · коя~:о _ той _и зр;абон1а 
·още в 1870 г-о.цина1. Преди 
всичК!о, тов·а е влиянието на 

нде~.пе на френската револю-

· Б . Р . Ц . К : - ни с едно деспо
ти.ческо правиrт.елс11во1 , ако това 

прави,телство да бъде със11а
вено даже из нашите ' рожден
ни бра.тя;наши съюзн'Рrци тр·яб
ва да: бъдат само поробениrге 
и измъчениrте от тежки трудове 

и ·ОТ сирома.Шия народи, какви· 
то · сме и„ ние сами• ". 

. нически свързан с руската 

обществена мисъл от шест

десетте години. Отношение

то си към задачите на бъл

r·арското политическо и 

културно / . р·азвитие той 

оформя под мощното въз

действие на '-Херцена и Чер

нишевски. ·те заедно с ' Го
голя и Глеб Успенски, как-

. то и с украйнската щн:а

телк~ Марко Вовчок, влия

ят _решутелно и върху ли- · 

теrштvnните му опити и 

въnху ид~:ологич~с;;ките и · 
. техническо·-f'!охватни · сред: 
ства ' на неговата белетри

. стика. Още първите р:а~ка
зи на Кар,авелова, . печатани 

. на руски език в руски . спи

сания, носят ярка реали

СТИЧJ;I.а подкладка дори и 

тогава, когато им е по'ста
вена задача да идеал:изират 

селския битов живот. '. Jio· 
нататък в печатаните на 

сnърск11 език негови пове
сти и разкази реалистична

та· основа се разширява, · · тя 
.е съзнателно, преднамерено 

дирена и предпочитана. , Тук 

вече реа.1Jиз~ът на Кара
велова е неделим от рево

люционните тенденции · на 
неговия грюkдански свето
глед. РеаJrизмът - по при
мера на Херцена и Черни· 
шевски - е предпочитан, 

защото дава възмо.Нщост 
не само да се представят 

точни картини от социал

Ната Действителност, но и 
да се разтълкуват нейните 
отрицателни страни, да се 

изобличат ония, които спи-. 
р·ат правилното и свобод
но развитие на обществото. 
Защото Кар.авелов не е · не
утрален художник. не е па

сивен наблюдател, а е 'пре-
. ди всичко апостол на идея
та за ]{Оренно преустрой
ство на обществс.ния жи

вот, като се отстранят . от 
него всички паразитни„ ре-

акционни, нравствено-гроз-

ни гр,упи, съсловия, класи, 

индивиди. · Белетристиката 

на Каравелова си поставя 

като първа задача улесня

ванет.о на този процес: 

оло.гия на своята съвре· 

менност. 

Реализмът в литература-

та.; който устано.вява и за

вещава на поколенията Лю
бен КаравеЛов, 'предполага 
основно' научно · познаване 
на социалната . действите.7! -

~ . 
ност, системен труд за овла-

· Пи шурна) той с.;,ветва строго, да 
· се превежда точно , правилно, ка

то се · сочи оригиналният автор и 

въстава очро срещу свободното 

н често пъти съвсем . б_ездарно 
прекFояване на чуждИ произведе

ния. В нритичните си и ·зказвания 

той не забравя и нар С' дното твор

чество, В hего · .се в •жда и с<- . 

ската граматика на Бошковнч, 

той изтъква м11 с ълта, че изучава-

нето на сравнителна славянска 

грам тика в училищат.а ще по-

могне много за постигане на 

· културно сближ~ние между славя· , 

. ните: · .без этого 

сравн rрама~ика) 

· скор~ достигнут той 

изучение (на 

невозможно 

цели, н ко-

торой СТJ~емится . каждЬIЙ славя

. нин , т. е, нельзя дойти скоро до 

- ци.я за свобода,, раве1;1ство и 
бра1тство, з·а, реши.телн'а борба 
против феода:лно- крепостни

ческия ·строй, проти1в короня

еани;те тирани, . 

дяване на огромен · обекти
вен материал и възвишен, 

хуманен светоглед„ чрез 

който познанията получа

ват одухотворение, стават 

елементи . на творческо пре-

тsоряване и предвиждане. 

временният човек и . животът на 

предшествуващите поколения•: ; а 
по-надолу - то (нар. творчество) 

Майката на Л. l<аравелов -
баба Неда 

. литературнаго единства славян· 

· ских племен (Юмнославянская 

· библиография за 1867 г„ с. 891). 

Идеята з·а1 освобожден11е на, 
Н•аро·Д.нТ'е ОТ ТОВа феода,лно- ' 
крегюстническо иг-о, както· и· за 

ос.вобождени1ето на нашия на· , 
POIQ от · ви,лнеещия тога1ва тур 
ски· баш1:1боз·ук, и•зпъква на 
преден план. И КаравеЛ"ов е 
на1пълно· ув:ерен в бл•а:r.отвор
ното. въздействи·е и си1л-ата· на 

това· освобожде.ни·е за творч~· 
ство·то· и напредъка на нашия 

.~ · 

Един от ОНИ·Я възро,ди1теЛ'~· и борц:.~ за, бълг·ар
ското освобо·ждение, коиrrо гра1Ц.ят своята• де.йност 
и ffi,\pxy вродена любов към Н'аро:а.ния биrr, е бе·з 
съмнено и Любен Карав.елов„ Съзна~ни;е за каче
с118а1т.э и зна,ч.ението на родния си ?и·т . той доби
ва глав1-;10 от учиrrеля си На,йд:ен Геров ·в Коприв
щица и Пловди:в и от дългигrе• обикол1ки, които е 
прав·ил като момче с баща си из българс1;<и.те 
краища„ Навред той наблюдав.а. дейно творче
ството на нароДа„ възхищава се .от не0г6:, з•а,пис.ва1 

и запаметява типичн.ости• и характерности. И ·ко
гато иска да изтъкне кеоб:-жнов.ената· цена на бъл
Гilр·ския дух, той отпр·аща всвкиго в отечес1вото 

· - си: „Да. му · пока*<!а• . . . (и') моя наро.д с него
Е'. ите бели · къщици~; с не·говит·е пеСНИ\, с неговите . 
празнични обреди . . . " А обредите, които ня· 
кои би·ха сметна1ли. за „езически", за · него имат 
великата ЗаСЛ•уГа да СЪДеЙСТВуват "ЩОТО На1 И •З' 
вестно място да и·зрастнем непременно ни1<: 1, бъл
гарите, а1 не гърци.се." 

Истиноки • фолклорист, Кара.веJ11ов, за ра-злика 
от всички cвoi.f съвременниц)'1, при'Т·ежава, сравни

те-Лно най·прави:лн·и начала за1 работа в та,зи• об
лаiст. Той е · Поз'навал трудове.те на бележи•ти·те 
филолози и фолкл.ористи н•а времето си: ка.то 

Кара•джи.ч, Срезневскi'!, Буслаев, Пипин1, Григоро
вич, Бог11шич, Хан и мн. др., от кои,то възприема 

правилното ·кри1Тиче·ско отн·ошени·е към на.учния 

матери1ал . Тази негова ерудиция личи в ста·т11ите 
му, поместени· в редица• рускl'! . вестници 

сан и я през годi'lнmе: 1861-1 867 г. 

и спи-

Капиrгален· труд на К.эравелов във фолклори
. етиката · представлява книгата '„Памятник~.-1 народ
наго бьl.та Болгар" (Първёl книга, Москва, 1861 
год.). В нея са обнародван~ 3,000 пословици, 
няко-и с много ценни пояснения, пълен народе~н · 
К1а1лендар (оби:чаи.), · голям · списък на ли~ни имена 

'· и много ГJегенди. Материа.лиrге са от всички бъл· 
гарски краища~, като преобла1Цеват копривщенски
т~. Всички материали• дадени на руски език, са 
без каКlвито и да са намесвани.я от страна на. съ
ставит.ел.я. Зато.ва имат всичк-ата цена на' дост0в~-

от ХР. ВАКАРЕЛСКИ 

., ' 
ре.н източник. Това· е толкова по-в·а1жню, защо,-о , 

успоредно с · българските, са даде1щ сравнения и 
с фолклора• на. почти• всv.чки други• славяни . И 
Карав~лов не тълк)'ва„ а оставя чита11еля да• и.з· 
важда са•м за1:<люченията си. Ср·авнн;rе:лнаrrа му 
метода за онt:Jва1 време се ука.зва ка мноrо го'т1яма 

ви·оота: тогава, когато· изкушени ето да1 се теглят 
смели и 'главо.ломни1 v.з1води• и закл.ючения · са rто

стоянн ~.1 в етнографията и еэикознанието„_ В това 
отношение той не · изгуби се.бе си ка•т.о внима' 
т~·ен на.блюдате•п и ~ато реалист-тълкув·а·тел. С то
ва си качеств·о Каравелов слага началото ·на бъл
гарската научнд ·фолклористика, чужда нэ· ро ·ман
тичн!О·патри-отични,те увЛJе.чен'ия на Раковски и не-· 
говите последоваrгели. Този Каравелов труд е бил. 

' . . 
. за.мисл1ен . в три тома, като остана•лите два. ·оста.ват 

нвдо1вършени. Вторият том е щял · да с.ъдържа 

матери'а1л~ от творч·еството на българска1та жена 
(лири.чески n~е.сни', сваrтба, митове за са ·модиви и 
друп" съЩесТва от .же·нски ро•д и пр-.). За трети.я 
са били~ събрани: - само 1.99 песни, .които през 
1905 Г. изд:а•де в . Москва, nроф. П. А. Лавров. 
· Освен това Каравелов обнародва~ постоянно 
народни песни · във вестниците СИ' "Свобода" и 
"Н·еза,висимост" и сп. "Знание". По.- късно За,х. 
Стоянов издаде 66 от тия песни в п·ървия том на 
съчинени~ята му. Те . са1 едн1-11 от н·ай-хуба1Зите· по 
мотиви и форми от обнародваните и д.о дне.с . До
колка пък народният · ни бит е органическа~ съ·
ставн·а част <>т неговите разбиранИя, личи· от пове· 
стите му. Песни, посЛ"овици, .знекдоти, характери 
стики И пр . се срещат посто.янно в тях. В това от
ношен·и.е той е недостигнаrт предходник на Цани 
Гинчев и»Ил. Р. Блъс:ков И• ка~то т.ях засл1уЖава да 
бъде. проучен основно от етнографско гл,е,дище . 
Може да ое каже дори, че той, ,;за да1 достигне ДО 
тях, е минал през етюда върху своята, ,рЬ•дина и 

своите сънародници, за какъвто може да. се каже 

cчvii:a·т негови•те „Записки· за' Бъ.1гари.я и бълга· 
рите" (печа'!'ани в ра·зни изда,ния , и изда·дени вку
пом през 1931 г. s София). 

Заслужава оооб:ено внимание „Моето п;ъту-
ване по Стара планина. " (Букурещ 1872 г.) на Па·
найот Хи·тов, реда·ктирано от Л. Каравелов. Всичко 
в книгата пj'1инадлежи на Хи1тов, но езикът "' сти
лът говорят- по•- Ясно, че и·маме и~тинска Караве
лова. "ре·д.акция": Нq·ли.чните !-i•арод1-1и песни са1 Lдо·
стойни за един изключиrгелно Чувствител·ен ecтerr, 

какъвто може да е бил и ХитоВi, но какывто· поло
ж 1<1телно ·е Кара'Вlе1ЛОВ. ·т ова„ ка·кто и · всестранната 
изискано.ст на обн•аро·два~ни1те от Каравелова, где
то И' Дёl било, наро·ДНИ' nе1СНИ• И ДР·УГИ' битови· Ма1Те
риа·ли, го издига До кач:е.ствата Н\Э . Кара1Qжичовото 
Аело у сърбюе. Духовно;rо им ,сро·дство, ·впро
чем, ли<..;и· И· в по·стоянtтя интерес на Кара,в·ело"Ва 
към Кара•джич·а. Той и•менно му посвещава го
ля~а · биогрё:фична статия още в Москва („Фи,ло
логи·чески1я' за·г~иски" 186 7 г„ кн. 1). Но аК10 той 
не даде Фо:лклористично К1оличество, което· да 

позволи· е1Qно -съизмерване на, 1'ворч.ествата им, 

то·й не може пък да бъде уКJорен в и·звестни 
слабости по отношение на, някои материали, к.эк
в.1но слабости те·жат на. съвестта на големия сръб
ски наро,доук. 

С няколоК10 . думи: Любен Кара1ве.оов тепърва 
има да бъде проучв·ан ка'!'о етнограф. Засега 

.може да се каже, че:· 1) той даде значи.телен 
прi.:но·с от фолклорни. ма,териа.ли в ·кни ,жнината ни 
- с „Па.метники нао" бьlта Болгар", със „Записки 
за Българи·я и: българите", народни. песни, пове,сти 

и разкази~ ; 2) запази постоянство . в пра·вдивото 

н~блюде•ние, и опи.сване на. бита" на която висота 
не устояха напр. ВерковиУJ, Р.аковски и· др. негови 

съвремf?н,ници· ; 3) той е първият изяснн-гел на· фолк· 

лорните факт:.~ чрез обе1ктивно сраен.яване и съ

поста.вяне, а не чрез па.триотични превзети идеи; 

4) поетическата завършеност на народн•ата сло

Е>естност е решително равноправна с фактите в 

мотива. 

НавсяК1ъ1Qе Каравелов да•в.а 
дълбок' израз на сво.я стре
меж за ос_!!обождение на на
рода ни. В програмната' стаrrия 

на• в. "Свобода" той пише: 
• Св·обод,; . трябва на българ
ския народ и1 свобода пълна, 
свобо:цаJ бълга!)<:ка." 

С всички сили Кара.ве:лов ра,
боти з·а. та:Зи са.обо·да ~ пише 
статии, отправя позиви„ · съста·· 
в.я програма. З·а, борба„ Нався
къде ·пред негс) сtои една," цел 

и една. задача - освобожде
ние на гюробе.ния тогава от 
турските власти бълга~:><ки на- · 
род. 

С .ясни и·зразни ·средства 

Караве·ЛОВ ае стреми да обяс
' ни нуждата. от свобода. „ Ка•к
тю · е потребно _:. се каз·ва в 
програ.мната, ст.э.тия 1-1а в . „Сво
бода" - на земнит.е: живот
ни въздух, 11ака също за чове

ка е потребно, най-н·апред от 
всИЧ]{О, свобода.". Точно това 
r~рокл-а·мира: и Френс.ката ре
волюци.я - свобода, · з·а1 човека, 
където и да се намира той, 
свобода з·а стра .дащиrrе и бо
рещи• се против ·всякю иконо

мическо И полиrrи.че.ско по

тисничество народИ'. 

Разбира се ид·еиrrе на френ
ската революция са· отмина1л 

етап на1 борби„ Днес прюгре
·сисвното чове.чество се вълнува 

от идеит.е на: велика·та· Октом
ври1йска, социалисти.че.ска рево

люци•я., на ко.ято скоро честву

вахме 30-годишнинаrге~, от 

иде·ите на намиращото се на 

много и много по·виоока, сте

rтен на • разви1тие и напредък 

човеч.ество, р-т борбите на на
. родите за пълно и окончател-
но освобож~·ени.е от игото на 
империал:изма, и реакци . .ят.:1. 
Но и·део•логнята на Каравелов и 
на нашите възРожденци· и днес 
оа едно , указание за тяхната 

вярност и преданост към на-

. шия народ, за техния творче

ски · патриотизъм и. тяхната са· 

мопожертвуЕУателност за· · ю· 

во19ване и запа.зване н.з наша· 

та национа111на незавИ'Симост и 

свобода. 

Л. RAPA5r:ЛOJ) . ЛИСТ 
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.Бащин.ата к&ща на Любен. Каравелов в Копривщица 

ПЕЧf\ТНИЦf\ТI\ 
Вестник „Свобо·да" се е пе

чатал дълго · време· на частни 

печатници, което nоскъnвало 

издаване.то му. Той е бил 
орган на Българския центра- . 

. ;~ен ре•вш1юционен !<Омитет и 

това налагало „ спазването на 

много таи·ни, което не е могло. 

Да се • f)Остигне в частните ne~ 

чатници. ~:то защо JI. liараве

лов решил да реализира от

да13нашната си мечта и да ос

нове соьствена печатница. Па

ри »той съtJирал · в UдесfЗ и Ьу

курещ. tsасил Jlевски дал нуж

ните средства, с · които били 
ку.nени един сандък буквИ, с 
условие да се печатат без

!Jлатно трудовете . на българ
ените въстаници. Така била от

печатана книгата на Панайот 
Хитов „·Моите пътувания no 
Стара планина". Каравелов за

. минал за Бялград и с дадени-
те от жен'а му Наталия 80 на

полеона успял да купи и Дър
жавната сръбска печатница 
една почти нова машина, „Кай

зер", заедно с необходи·мите 
букви · .и други печатарски ма
териали, която установил в 

· Букурещ, дето . почнал да пе
чати в .• Свобода", а nо-кЪсно 
и ,;Независим·ост". Около тази 
машина дълги . години: са се 
разпространявали много кле

вети и различни интриги, но 

Кара~елов до _.края на живота 

си е1 плащал дълговете по, 

нея, · без д.а е успял да ги из
плати. 

След спирането на в. „Не
зависимост", Л . Каравелов на- . 
рекъл печатницата си „Зна
ние". С·лед това той се сдру-

,г.:_...,,.__,_..,-_,„иn с Д. В. Хранов, редактор 
на в. „ Стопа·н" и печа•тницата 
била наречена „Знание на Д. 
В . Хранов и Сие", а през 187 5 
год. печатница „Д. В. Хранов 
и .сие". Самият Хранов обаче 
останал в Русе и не взел уча

стие в ръководенето. на n'е

чатницата. След Освобожде

нието той заел служба при 
Пловдив·ския губернат·ор, а 'Ка
равелов побързал и пренесъл 

печатницата в Русе, дето се 
сдружил с Н. К . Жейнов и от
ворил печатнwцата при Бай
лаклъ джамия. Една част оба

че, за.едно с машина·та „Кай
зер", той пренесъл в Търново 
и я настанил в изоставената 

джамия Баждарлък, а след раз
турянето на последната я пре

несъл в една къща срещу чи

талище „На,DJежда". Там той 
издал 5 кнИжки от cn. „Зна
ние". На 21 януари 1879 год. 

HI\ . KRPl\BEЛOB 
• 

Каравелов умира. Печатницата 

му nроДължила да nеча·ти пра

вителствени книжа око·ло Учре

дителното събрание и тогава 
се Н'ариЧала „Печатница при 
Наро•дното събрание". След 
това жена му Натапия Караве
лова пренесла печатницата в 

Русе и заработила заедно . с 
Н. К. Же·йнов. Между двама
та съдруЖНJ:!ЦИ обаче произ
лезли кедора~умения и през 
1882 год. съдружието било 
развалено'. Наталия Караве'ло-, 
ва почнала работа сама. с nо
м·ощта на Захари Стоянов, из

дадени били В-те тома съчи
нения на Любен Каравелов. 
Печатничата дала добър до
ход и nродължила да работи 
до 1889 год. Тогава била про
дадена на католишкия мисио

нер Лоренц, · койт·о я нарекъл . 
„ Свети Кирил и · Методи". След 
известно време той я продал 

на русенския печатар П. Пе

тров. Той работил с · _нея ня
колко години и я nро·дал на 

Тодор А. Кунчев, който я пре
несъл в Ловеч. От него я ку
пил Петър Г лушков, който· уре
дил печатница в Шумен. Там 
работил с Л. Каравеловата ма
шина до 1904 год„ когато я 
пренесъл в София, дето осно-· 

·ва~ голяма печатница. Г луш
ков е знаел, чия · машина ку
пува и за това на нея, според 

думите му, той е печатал всич• 

ки· патриотични книги, брошу
ри, списания, възвания и np. 
Машината не е работила· в по- · 
следно време, Тя е била па
зена като музейна старина, до
като ПО време на бомбарди
ровките през 1944 год. ·е-била 
разбита и превърната в куп
чина желязо. Машината-ве•те
ран, която е· дала сигнала за 

българската национална рево

люция, не е неnоnрвима. Тя 
може да се сглоби и да заеме 
мястото си• в · някой музей. 

Дирентор•ът на виенската фа
брика „Кайзер." е давал на г. 
Г лушков половин милион за 
нея, nоне•Же ТЯ била първата 
машина на фабриката му, но 
той не се съгласил да я про

даде, защото знаел, че ма• 

шината е национална реликва. 

Сега 'той я подарява на бъл
гарската държава. Трябва са
мо някой да о•тиде и да я взе· 

ме и, . разбира се~ да се гри
жи за нейното съхраняване. 

Но да не стане късно. Ботева
та npeca вече изчезна 

с. н. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ИДЕИ В ПУБЛИЦИСТИКАТА НА НАРАВЕЛОВ 
от ГЕОР.fИ БОРШУНОВ Любен Каравелов е ед~-rн от 

най-изтъкна; 11те f1Редставители 

на идейната жур.налисти ка в 
нашата страна. Всеки написан само по пън1 на революция-. 
от него ред, всеки брой на та. „Революция, революция и 
неговите вестници е служил рево,люция е нашето спасение 
на някаква идея. . Би . било , - нищо повече/" Това не е 
пресилено да се твърди, че · случаен цитат, взет от увод

той е бил с·оциалист, особено на·та статия на б·рz. 7 3 2 на 
„Свобода" ат юни 

ако неговата И'део·логия се пре-
1870 г . , а любим израз, който 

мери с мярката на научния често излиза изпод Караве
социализъм. 

ловото огнено перо . Известн·о 
Интересно е да се отбеле-

жи, че МНОЗ!1На от съвременни

ците на kаравелова го смятат 
за социалист. Стоян Заимов, 
Ив. Вазов, д-р Хр. Стамболсни 
направо го числят в социали

стическата фаланга. Естестве

но, това не ще да е някаква 

случайност. Jo не може да се 
дъ.лжи само на обстоятелсТ'" 

вото, че за споменатите авто

ри и кръговете ., от които про

изхождат, социалисти са всич

·ки , които биЧуват недъз.ите на 
съществуващия ред.' По-скоро 
бi-r могло да се каже , че Кара
велов е бил · социалист на 
своето време т. е. негови·те 

ид.еи са отгова'ряли на оня пъл

неж, който е характерен в 

Югоизтока за понятие.то соци
алист от 60-те години на мина
лото столетие . 

Положите,лно са установени 

връзките, ако не фактически, 

то поне ид,ейни, на Каравелова 

с Херцен. Тия връзки· датИрат · 
още от времето, ' кога·то Кара
велqв бил в Царигр.ад (според 
Замфир Арбор~ Раля). Те се 
заянчават още / повече през 

времетQ ·на престоя му в Мос

ква. Там неговият любознате
лен ум не е мргъл да не бъ
де повлиян от идеите на рус

ките сочиалисти-утоnисти: Хер
цен, Черниt1евски•, Добролю
бов, · Писарев, Белински; идеи, 
които господствуват в душите 

на цялата руска . интелигенция 
от онова врем,е. 

По-късно, когато Каравелов 

отива в Бя_лград, Jianиcвa там 
известната си повест „Крива 

.ли е съдбата", повлияна на
nrьлно от „Кто. виноватъ " и „Что 
делать" на Херцена и Черни
шевски. Тук той е в тясна 
връзка с основа·телите на 

сръбския социал.изъм и ради
кализъм - Свеюзар Марно
вич и Светозар Милыич. 

Каравелов е бил смятан за 

социалист от своите съвре

менници Гf!авно nорад11· него

вата непоср·едствена журнали

стическа дейност. Нека да 
хвъ.рлим бегъл поглед върху 
основните му идеи така, как

то те· са изразен11 в неговите 

вестници. 

Когато на 7 ноември 1869 г. 
Каравелов започва своя беле
жит вестник ,, Свqбода", той 
поставя на уводно място· доб
ре известната си статия за 

свободата, потребна за чове~ 
ка, „както е nо'Требен на зем
ните животни воздух, а на ри

бите - вода" . Идеята· за сво
бодата на българите е _ основ
на иде?! във вестникарското 

дело на Каравелова. За него 
сво.бо•дата е предпоставка за 
·сичко останало. Но как да се 
постигне тя? Свободата не се 
дава. Тя може да се извоюва 

е, че по-късно, в залеза на 

своя журналистически: живот, 
когато се ·отказва с горчивина 

от „тежката и неблагодарна" 
длъжност на журналиста, Ка

равелов наt~усна и идеята на 

революцията. · Но дори и тоя 
отказ не беше .в състояние да 
еадуши раздуханата вече от 

самия него революция -. 

Караве1лов re категоричен 

относно устройството на но
вата Д:ържава: република. 
„Вярвам в републиката, в ней
ната дъщеря . еднаквост, к9ято 

е зачната от духът на страда

нията 11 рожденна е от · циви

лизацията и · nра1юто на наро

да". Тия_ думи той взе от ед
на · френска републиканска 
молитва. Тая молитва той 

шепти честа на ухото на про

буждащия се от nетвеков.ното 
робствр българин. Каравелов 
не може да си ·представи сво

бодата. разделена от реnуб~ 
ликата . 

Любен Каравелов отива 
още по-нататък . За нето само 
свободата w републиката са 
недостатъчни . Той има по-висш 

идеал - федерацията на• всич

ки балкански и дунавски страни : 
Любопитно е да се . види, 

доколко Каравелов ·отива в 
своите действия и в своите 

писания ~о-нататък по пътя 

на разби~ателството ' между 
народите . · Сnомена"Хме вече 
за неговите връзк~-r с руските 

социалисти-утописти. Той . се 

вълнува от всеки успех на де

мократичните движения в за

падна Европа, о·собено от на
ционалните освободителни 
борби . Идеите и борбите на · 
МацинИ и Гариб'!лди г6 вдъх

· но·вяват и в неговите статии че

сто ~:ия две имена играят ро

лята на революционен енцим. 

Нянdлко пьти той дава n0-
зивите1 на·· международното 

общество ,~за мир и свобода" 
и пише . със' .:-а.rnатия за него-

Бюст~т-паметник на ~ Л. Кара
велов в Парка на свободатd ti 
София, рабоiпа на А. Николов · 

вата дейност. · Известна е не• 
говата връзка със сръбската 
Омладина. Но, за разлика 
от Бо'Тева, Каравепов не оти
ва по-нататък. В „С~обода" 
дори срещаме. (бр . 13, г . // .) 
една малко сърдита бележка 
до Н. М. в Лондон, в която 
заявява, че „ ние не· желаем 

да влизаме в каквито и да е 

сношения с чуждИ хора." 

Във време.то на Каравелов 
в България става интересно 
стопанско nреобразовани·е . 
Появяваiт се наченките на бъл

. гарския капитализъм. Но Ка
равелов не вижда това. Той 
чувствуfjа това, което става , но 

не го съзнава като социалист. 

У него, както и у много дРУ~ 
ги , то се изразява в омразата 

nротив чорбаджиите. В него
вите букурещки вестн~-rцИ' тая 
омраза намира особен израз в 
борбата мv срещу букурещ
ки.rе но•табил11. „седемте стар-
11и", ·както той ги нарича. След 
победоносния край на " цър
ковната борба, той пише в 
бр, 46 на „Свобода" от 14 ок
rомври 1870 г.: „И .така, бъл
гарският · народ са освободи 

·от фенерското иго, а nоnадна 

под , чорбад.Жийско-тvоско-· 
то тутурство, и днес сякакви 

Х~джи-Иванчи, Шишковци и 
np, извършват · това. щото из

вЪРшваха nоеди ыянопко го

дини фанариотите." 
1 

Това· са няколкото осно.вни 
идеи, които .с·е срещат ч,есто 

в Каравеловите статии . Tfj!, по
ради своята действителна на

nредничаво.ст, са стана.ли np11 
чина неговите съвременници 

Да го см~тат за с·оциалист. Но 
1 

още в онова вpefv\e е .имало 

едно мерило, което е показ

вало, какъв е Караве·ловият со
циализъм: Парижката комуна 
и отношението към . нея. В е·д

на своя студия Георги Бакалов 
на рича Комуната „реактив, 
който позволи· да проличат 

уб'еждения.'га . на единия (Кара
велов б. м.) .и на другия , (Бо
тев. б. м.), водители на ре·во
л.юцията" .' Каравелов посреща 
Комуната със смесено чув
ство . Той съчувствува на кому

нарите , но мъчно може да се 

ка·же, че одобрява тяхното де

ло. Той им симпатизира тол
кова повече, колкото повече те. 

страдат. Но само толкова . Ка
равелов не мо·же да отиде rio- ' 
нататък. 

Неговият соцИализъм не мо

же да надскочи граничите на 

руския утопичен сощ1ализъм 

от неговото време. Каравелов 

не намира в бълrарr;ка~а дей
ствителност основани·я да оти

де nо~натаrък И свършва с 

идеите на сръбския . ради кал

социализъм: реnубnика, де
мокрация със соци·апен оте-

· нън, Дунавска федер·ация, 

·южнославянско братство. Сле'д 

Освобо·ждението, при вече 

· доста и3менени обществе'НИ 
условия, неговите и•деи стават 

изходна точна за мнозина от 

.тия, които станаха действител

ни социали·сти в смисъла на 

научния социализъм. 

в ъ л r д Р с к д т д . ж 9 Р н д л н · с тик д*> 
мен, освен дето се казвало, че в 

Русия живее11и гръцки . колонисти, 
които по брой едва ли не превиша
ва11 и самия руски народ. Спомена, 
вали, че в Русия има много гръцки 
църкви и манастири, поради което 

из1'лежда византийските императори 
са подарили на руския цар своя 

.герб. От руските градове се спо
менавали само Петрополис (Петер
бург), Мосха, Таганрогион„ Одеса 
и Теодосия. Същото се говорело и 
за другите европейски дърЖави, а за 
самите бъл1·ари: · сърби и черногор
ци нищо не знаели. Обща история 
съшо та1са премин~вали в 1 О урока, 
но затова пък историята на Елада 
и елинската · митология били г.1ав
ните извори на образованието. В 
такива училищll се образовали бъл
гарсrште учители, които слагали на 

главата си учителска шаmса.*) 

фер и др. Учениците намерили в ЛИ" 

цето на Н. Ге~;юв това, което желаели, 
защото Геров напълно задоволявал 
тогавашните изи·сrшания. След Ге
рова от. Русия дошли И .други; 
Михайловски, Ботйов от Калофер, 
Касапски, Чинтулов, отец Атанаси!!, 

Литературната деятелност в Бъл
гария заrючва едва от 30-те годи
ни на настоящето столетие. Като 
говорим така, ние не мислим за та

,-И литература, която живее заедно 

с народа и се е родила, когато 

народът започнал да живее 

и да чувствува ; не говорим 

за българските народни певци и 
. разказвачи, в чиито произведения 
се е запазила цялата история на 

българския народ. Под названието : 
литературна деятелност ·Ние разби
раме деятелността на . малцинство
то, на което обстоятелствата са 
помогнали да изпъкне на преден 

план и да стане ръководител на 

своя народ. Макар и до ЗО·те го
дини да са се печатали вече книги 
на български език, в голямата си 

част буквари и преводи от ново
гръцки език, същинска литератур

на дейност започва едва тогава, 
когато наново се сiживило б;;л

. rарското духовенство. Първи учи
тели, първil разпространители на 
грамотността били българските све
щен.ици, учили се бог знае при ко
го, които четели само Киевския ча
сослов (наусница), който изучавали 
наизуст, псалтир (салтират) и апос
тола . . Кога именно българските све
щеници са приели учителската 
длъжност, прекратявало ли се е 

изобщо след падането на българ
ското царство четенето на славян

ски .език ---: това е мъчно да се 

"' ) Тази статия и писмото до проф. По
rодин са ни дадени от r. проф. Мих . Ди
митров. който е приготвил книга, съдър
жаща неизвестни до сега статии и до

писни на Любен Каравелов, печ атани в 
руските вестници о 1 1862 до 1869 година. 
Кни·rата ще бъде поставена под печат 
през текущата година. 

определи. Срещат се българИ-сто
летници, които зная'!> да четат и 

пишат и които разказват, че са се 

учили при свещеник и че техните 

деди също така са могли да четат 

и пишат на славянски. Срещат се 
дори книги, печатани на славяно

български език през 18 столетие, 
като напр.; „Буквар или пръв учеб
ник за тези, които искат да се 

учат на славянска писменост, с 

много полезни и потребни настав
ления, по които е възможно· в крат

ко време да научите юношата да 

чете свободно не само църковното, 
но и 'Гражданското славянско пис

мо, да го напътите към искрено бо 
гопочитание и богопознание и да 
го доведете до разбиране на много ' 
необходими в гражданския живот 
работи, с църковен календар. С 
издръжката на Г. Марко '[. бъл
гарина, родом от Разлог; във Вие
на 1792 ". Свещениците учели де
цата при себе си в къщи, получа
вайки от родителите като заплата: 

вълна, сирене, брашно,! фасул, оре
хи. Бащата-обущар шиел на дя
до поп обуща, шивачът-шуба, а 
срещу това техните синове се уч·е

ли на дъска (паникида), на · която 
учи телят им пишел азбуката и раз
ни молитви, тъй като бащите им не 
би_ли в състояние да им купят ча
сослов, който тогава струвал 20 
пиастри (1 сребърна рубла). След 
това българите започнали да строят 
училища, заменят славянските кни

ги с таблици на български език. 
Първите училища били в Русчук, в 
Габрово, в Копривщица и в Пана
гюрище. За новосъздадените учи
лища бишr необходими светски учи
тели, а такива учители били въз-

Л.КАРА:вело:в лист 

питанiщите на гръцките . школи, 
които черпели мъдрост от Сократа 
и Демостена и насаждали на бъ'л
гарска почва гръщш дух. Всичко 
народно те наричали варварско и 

възхвалявали единствено гръцките 

мъдре~и. Такива учители бИJш Рай
но Попович, учител в Кдо_л.ово, Ема
нуил Ба~;кидов в. Свищов и др. За
бележителна .1ичност между · тях 
бил Неофит Рилски, който е ука
зал големи услуги .на българската 
просвета. Той превел Евангел1\ето 
на български език, еъстави11 бъл
гаро-гръцки речник, който Акаде

мията на науките готви да издаде. 

Издал е Славянска христоматия и 
т. н. Но и Неофит, като възпита
ник на гръцките учи;шща, не е мо

гъл да не внесе в бъ.1гарския жи
вот гръцко влияние, особено със 
своите трудове, каtо например; 
, Разговори гръцко-български и 
гръцка граматика•, печатани в 1835 
г. в Бялград и издадени за с метка 
на сръбския княз Милош Обренович. 
Сведения'Га, които гръцките учители 
давали на учениците, били най-неле
пи : те казвали, че само този, който 

знае гръцки език и който чете кла
сици, не е варварин, , а всички оста

нали са варвари. . Четей ки на ма.1-
ките обща география, която изцяло 
се състояла от три ·печатни листа 

(докато ГRъцката била от · 15), учи
телят се отнасял почти към всички 

народи с презрение, с изключение на 

Франция. ·За Русия гръцката геогра
фия разказвала, че тази държава е 
дива, необразована, че нейните жи- , 
тели се хранят с треви и едва ли 

не ходят на четири крака. За про
странството на руската земя и за 

броя на жителите И нямало . и по-

Това продължавало до 40-те го
дини, когато ее явил в България Н. 
Геров, възпитаник на Ришелевекия 
лицей и тогава много неща тръг

нали иначе. Захвърлени били гръц
ките буквари, разкъсани били гръц
ките писмовници и калиграфии, 
изгорени били дървените . дЪеки, 
появила се и книга, тетрадки, за

почнали да учат българска грама
тика, свещена история, катехизис, 

география и история„ Момчетата 
гонели гъските, ос1субвали им кри
лата и правели пера. ; навсякъде по 

къщите варели мастило и купували 
мастилницн. . Навред с·е разнеслц 

·мълвата, че от Москва е пристиг
. нал учител и около Геров се съ-
брали достатъчен брой ученици не 
само от Копривщю1а, но и от да
лечни страни, като например от 

Браня''"''), Адрианопол, Плевен, Кало-

*) Шапка (Тубура). 
*''') Браня се намира в северна 

Македония, недалеч от Албания. 

· в:ъзпитаник на Одеската семинария, 
убит, както казват, от гърците и 
др. И ето че започнало истинското 
българско възраждане, а заедно с 
него и .литературната деятелност. 
Един от първите, които са съдей
ствували за пробуждането на бъл

. гарите, е бил Венелин. Когато него
вите критичесrш изследвания за 

българите се появили на българсrш 
ези1с, то българите започнали да 
гледат на него е известно блаrого
венис. Достатъчно било само, че в 
неговата книга се говорело за бъл
гарите · тогава, когато в нито 

една книга не се срещали ду

мите : българин и Бълrария. Сам 
Венелин станал идеал на ученици
те. За нег.овата личност между уче
ниците се повели спорове : един 

говорел, че Венелин е бъ.1гарин ; 
друг, който бил прочел неговото 
животоописание, по неволя твърдял, 

че . бailtaтa на Венелина е карпатски 
славянин, но майка му, вече оез вся
какво съмнение, ~ила българка, тъй 
като в неговото животоописание не 

се .говори нищо за неговата майка. 
Трети разказвал, че Венелин, уми
райки, плакал не затова, че умира, 

а затова, че не може да довърши 

• Българската граматика. Разправяли, 
че с Венелин живеел доктор, кой
то 1·0 лекувал и като • видял, че ле

карствата не помагат, започнал да 

го лекува по същия начин, по който 

лекували Александър Македонски, 
а именно : разпрал корема на едно 

~1уле, положил там Венелина, който 
преживял там цяла седмица, зани

мавайки се С· граматика ; Р!iзказвали, 

Ж ·УРНАЛИСТЪТ 
освободил напълно от езика 
на -,старите газетар11 - надут 

и с архаични черковно-сла

вянски форми. Пишеще крат
ко, остро и разбрано. 

Простият му безикуствен 
език се разбираше от на
рода, а .идеите, които той 

изнасяше, допадаха на наболя
лата народна душа , Неговият 

• стил беше чисто вестникарски, 
т~глеграмен и ударен. Той при
тежаваше дарбата да форму
лира, каквато дарба нямаше 
до. тогава ниrrо•й бългрtкиJ)жур-

След Ботева Каравелов е 
най-популярният доосвобож· 
денски журналист у нас. Своя
та журналистическа работа в 
полза на българския народ 
той ~започна във вестник „ На
родност" .на Ив. Касабов. През 
пролетта на. 1869 г , той помести 
няколко стати.и, в които изнесе 

становището на реfjолюцион

ната ни инtели'Геrнция по на

шите въпроси на r.iлоскостта на 

между.народните · отношения. 

Каравепов щеше да стане ре
дактор на в. „Отечество" . За 
тоЗи вестник той бе пригот
в~.гл и програма, но некоре1rп

ната постъпка на „старите.'', 
които по време на отсъствието 

му от Букурещ си позволиха 

да изменят програмата и nри 

все това да го подпишат под 

нея, . го. накар·а no·cкopo l да 

реализ.ир-а от да в на за•мисления 

в. „ Свобода". Първият му 
брой излезе през м .' ноември 
1869 г. До каква степен · Л. 

Каравелов е налучкал пътя, no • 
който трЯбвq да върви новият 
вес;тнин1 гов,ори фактъt, · че са

мо сл~д кратно вре·ме в. „Сво- 
бода'; ст,ана•л най-.търсеният, 
най-.ч ете1;1ият, най· любимият ве
стник на българската младе.Ж . 
В спомените си С. С. Бобчев , 

• Г/ИШе: _„Помня като ,о;ен дне
шен онова време• ; аз се учех 

тогава в Турск.ата медицинска . 
школа; нашите другари бяхме 
дотолкова наелектризирани от 

И'деите и учението на Кара
велов, · щото · ний не можехме 
да умирим. своет.о любопитст
во. Жаждата да че.тем „Сво

бода" ни• обземаше до неве
роятност силнр . _ .Ний чакахме 

с нетърnенИв, · нога Ще дойде 

немска.та ·поща и · тогава . .. о/ 
тогава у нас беше празник. . . 
Там под покрива на Турената 
школа, ний смело .чете1хме 
„Свобода" и „Независимост" ; 
ний забравя.хме. опасността, 
която ни ~очакваше, в случай 

че ни хванех.а. . , " 
РазnространеlН'Ието. на вест

ник „Свобода" беше трудно, 
опасно. Но· то 6е уредено за
ви·дно добре рт В. Левски, 
който беше създал цяла мре
жа от разnространи~ли. 

Вестник „Свобода" спря 
след залавянето на В. Ле.вени . 
Три ~сеца nо-к.ъсно . изле·з.е 
„ Независимост", който про
дължи революционните тра

диции на .rСвобода" . /:;/о Кара
велов бе вё.~~ с потиснат дух. 
Бунто•вните му сили. бяха· от
слабнали. Вестнинът се nласи-
раше по-мъчно, nари не nо

с11ъnвах а, · а отгоре на то·ва 

дойдоха и споровете му с Хр. 
Б6тев. Трва· Го умори оконча
телно. „ Независимост" тряб
ваше да спре . С помощта на 
Ив. П. Аженов бе основано 
„дружество за разпростране

ние · на полезни· знани~", кое.то 
nочна издаване'fо на cn. „Зна
ние". Им.ето на списанието го
вори за нег-овота съдържание. 

Тук няма политика, няма бун
товни думи . Каравелов не е 
вече революционер, той е раз
простран.ите•л на полезни зна

ния из областта на чистата 
наука. 

В двата вестника „ Свобо·да" 
и „Независимост" · Л. Кар·аве
лов изпъкна като ·първосте
пенен журналист. Той беiие се 

че умирайки, Венелин се молел на 
Св. Кирил и .Методия, да научат 
всички бълга·ри на славянска, и.Ли 
както се изразявали тогава, на бъл
гаро-славянска писменост. Смисъ
лът на Бенелиновите съчинения бил 
схванат от отделни ученици на Ге
ров, но за народа те били непонят
ни; ра народа бипи нужни не кри
тичесю1 разсъждения, а прости раз

кази за неговата история, а тщ1и 

история народът · намерил в ,Цар
ственика" на Х. Дупничанина ; това 
било история на народа в прости, 
достъпни за народа ррзкази и по

ради това тя имала голямо влияние 

· върху развитието на народа. Н ена
· вистта към гърците, приспана за 

известно · време, се пробудила с 
нова · сила. Учениците съчинявали 
похвални песни и оди за Крума, 
победителя на гърците, разказвали 
на своите бащи и майки за него
вата война с г.ърците, четели им За 
българския цар Самуила, за гръц
кия император Василий, който из
вадил очите на пленените ·българи 
и оставил само на един от сто души 

по едно око, та тези хора да Им 
бъдат водачи. при завръщането в 
родината. Като слушали това, маf!
ките · плачели, бащите се учуµ;вали 
на <rакова зверство, а сино,вете се 

кълнели, че ще отмъстят на гър

ците за своите нещастни прадеди. 

,Царственик • може да се намери и 
сега у всеки грамотен българин. И 
ето пробудила се любовта към свое
то, народното, а и~ето на гърка 

станало ненавистно. Изгорени или 
скрити 'били гръцките книги и за- _ 
менени със славянски. В църквите, 
гдето четели на гръцки, мълчиш

ката младежите вземали от певеца 

(псалта) гръцката книга и "' хвър
.ляли в печката и певецът, не на-

. мирайки книги, по неволя бил длъ
жен да чете по славянски. Особено 

журналист . 
Аl'lтрефилетата на 

лов бяха кратни, 
Караве

немного-

славни, но се nишеха енергич

но, с отношение към събития
та и личностите и се поглъ

щаха от чита!Телите. Той е 
техният родоначалник. И в то
ва отношение Каравелов съз-· 
даде ЦЯJ)а школа, която дъл

го след Освобождението игра 
първостепенна . роля в бъл
гарските вестничи. 

Л . Каравелов nоитежаваше 
колосална работоспособност. 
Той пишеше всичко във вест

·ниците си . Като остави·м настра
на работите на Ботева, неговият 
пръв сътрудник, всичко оста-

нало минаваше nрез ръката на 

Караве·лов. Това той правеше 
no две съображения: едно за 
да оправя и стилизира наnи-

саните недотам гра,мо.тно до

nиски1 от вътрешността, и дру

го, за да се запазят в тайна 
имената на автори<те, Във все
ки брой на вестника си Л . Ка
равелов поместваше свой раз

каз, свое стИ<хотворение, кри

тика, политически nреглещ, 

очерк, скица, полемични ан

трефилета. Така вестникът би
Мше сочен и разнообразен. 
За,това беше и тър~;:ен. Но 
всичко това изискваше огро

мен труд, непрекъсната рабо
та. Л. Каравелов от сутрин до 

вечер пишеше. Един негов 
словослагател разказва в спо

. мените си: : „ Той все пишеше, 
nишеше, nишеше . . . " 

В печа·тни·цата му wмало 

.извънредно голям ред. Той на

прщзил нарочен правилник за 

работата във вестника. · 
Всички ръкописи и дописки, 
след послужване с , тях, а това 

той правел веднага след полу

Чаването и•м, би•ли унищожава
ни. Караве•лов не забравял, 
че , Свобода" е J оргаы . 1:1а-. 
Б. Ц. Р. К„ че турските шпио

ни го дебнат. 
В полето на българската 

журналисти·ка Л. Каравелов 
борави само nет години. Но 
те бяха достатъчни, за да го · 
н аправят · безсмъртен. Той има
ше много врагове, които го 

гонеха дълго след неговата 

смърт, но той имаше и много 

почитатели, които го обичаха, 
за които той беше авторитет, 
които се радваха на : неговия 
в. „Свобода"; поглъщаха със 

· жадност статиите му и но•га·то 

той почина nрез (879 ·год. му 
устроиха грандио·зно погребе
ние. Те знаеха, че · един голям 

български патриот, един жур· 
налист И наро·ден б,удител си 
отива, след като е ·остави·л име

то си д~лбоко врязано в сър
цата на освободените от тур· 
ско игq българи. 

СТОЯН НЕЙНОВ 

ващно . в това народно движение е 

обстоятелството, че българските 
свещеници съчувствували на про- · 
светиите · стремежи на новите учи

тели, заедно с т~х се старали да 

развият у народа любов към род
ното и въставали против тези, 

които се придържали към старата 

метода. А гръцките епископи, пад 
чието началство се намйралИ све
щениците, се стараели да пречат 
на това движение. Към т_ях се при
съединили погърчените българи и 
градските чорбаджии (стареи) и за
бранили на учителите и свещени
ците да учат момчетата по българ
ски и да четат в църквите на вар

варско наречие. Но като видели, че 
запрещенията не действуват и че 
българите и българските свеще

. ници не слушат нито епископите, 

нито чорбаджиите, те се об'Qрналн 
към пашите, губернаторите на гра
довете, 'и . с тяхно съдействие из
вършвали арести, изпращали на за

точение, затваряли училища, дори • 
подкупва.ли убийци и убивали не
покорни"I:е българи. Тези мерки 
обаче още повече ускорили хода на 
движението. Селските старейшини, 
свещениците, народът, а в послед

ствие и сами'l;е градски чорбаджии, 
с една дума цяла България засц
нала · в защита на младите българи. 
Българите започнали да се обръщат 
към турците и да дирят у тях по

мощ и съдействие. Гърците отго
варяли на това с обвинения срещу 
българите, че са смутители на 
обществения ред ; казвали, че сам 
Бог забранява да се чете на сла
вянски език в църквит~, · че бълга
рите искат архипастири из своя Jа

род, но Бог също така е против 
това, както и Мохамед, който не по
зволя6а циганин да се направи ка

дия ,или молла. По-нататък те пред
ставили пред турското правите~· 
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ЛЕВСКИ И КАРАВЕЛОВ ЛIО~ЕН И А Р А В Е Л · о В . И Х Р И С Т . О 6 О Т Е В 
За1познаване'То на двама1та 

водачи на националната рево

люция датира от вр·е•мето на 

Втората л.егия - .най-голямо

то дело на Доброде'Телната 
дружина („Стари.те"), ко1ето, с 
руска бпаго·словия и съдей
ствието на срьбско·то прави-
11елс11во, бе създадено в Бя.л
гра.д. 

Пр~ез февруари 1867 година 
Любен Кара·зелов се устано
вява в сръбската столица и гто 
всяка вероятност още същата 

го.gина двамата водачи· са има 

ли сл.vча.й и· •ВЪЗМОЖНОСТ да ' ое 
· срещнат и · запозна1я•т. Пр.ез 
свободною си1 време по- събу
дените легионiери посещава1ли 

Каравелов·а в дом·а· му на Ста
. РИЯ Ва.рош. При тия посеще-
ния, ПР!едпо•пага се, да' е взе

мал участие и Васил Левски. 
Сто.ян Заимов надцени влия

ни1ето на тези срещ11 и на.ло

жи убежд~ението, че Левски е 
идеен vченик на Ка.разелова , 
койт•о з·а·едно със „соци·а•ЛИ•сти

чески•те уl'опии на Сен Симо
на" пррповя.два.л да се и.зоста 
ви четническата система„ а · да 
се иде между наро·да и се 

. прегърне делото на ма.совата 

органи•з·а• •и.я (В . Левски,, Со 
фи·я, 1895, Стр. 39-40), При 
·една ОТ ТИЯ ПрОПОЕlеди На Ка: 
разе•лова~, който не участву

ва:n в легияl'а, Левски, според 
няк:ои спомени•, и•звина•п: „Аз 
Ще свърша· това1 I" (Д. Т . Стра
шимиров, Коми<Тетското д,есе
толетие, сб . .. Бъ·лга.ри1я 1000 
години". Софи·я, 1930, стр . 
879) . По то.я начин" според 
Заимова, „скоомна>rа К1ЪЩица 

- на Натаriия Кара81ело1ва била 
един ви•д висше училище" , в 
което Левски се проникнал от 
духа на нови'Те идеи1 . 

. · Това схв•ащ~не на За1о1мова 
· владееше дълго во·еме умо

ве11е, защото ~;ямаше нищо 

по-естеств·ено о·т това да се 

мисли„ че Каравел.ов със своя 
автори11ет, с творч;,ското си 

. де1ло и с ши1~окwо си образо
вание ще е упра.жни•л ре -

-ши·rе1лно въздействи·е .върху 

11дейното· <"ормираН~е на недо 

статъчно обра·~ования Левски. 
-Обаче още БвгенИ"й Волков 
и·зтъкна„ '<е това желани•е на 

Ст. За1о11;;1ова „да· представи 
Левски КJarro ид1еен последова-
1'ел1 на '\{аравелова„ съвое·м не 
о.тГJОва.ря на• действи1'елността.'' . 
(ХfЭ . БФrевt сб. на ,_ Б.ъ.д:ГцЗJnека,та 
аКJаде•мия на · на·vките, кн. XV, 
Софи1я, 1.921, стр . 87) . Нещо 
повече до:ри: в идеите на Лtев
ски Волков не в·ижда . "f::!ИКак
ВИ' еЛ1е·№ент1-1 от мирогл~ща на 

Карав•елова, с изключение на 
НЯКIОИ общи· формул1-1." 

Пре!Ди всичко срещи'Те на 
два1ма1т~ дейци в Бялград от 

186 7 г. не оа били тъй чести , 
както би· МIОГЛ'О да се ПОМИСЛИ. 
Левоки е бил· в Бялград в края 
на август и1ли1 на·ч•а1лото н•а, сеп

темврi'I 1867 г„ тъ·й каст.о че
тата. на 1 Панайот Хитов, в която 
Левски беше знаV;Леносец, пре
мина1в•а сръбскета ·граница на 
4 а1вгуст с. г. В нача.л·о.то на 
1868 т. Левски' бо1ледува про
дължи,телно, а през март с. г. 

Кара·велов бе принуден да на.
пусне сръбскма столица . 
Ст. За•ИМОIЗ не обяснява, за

що· проповед,Ите на1 Кар-авело
ва указва1т так.ова реши·Тiел но 

ст.во, че българското движение може -
да стане причина за разрухата на 

Отоманската империя, и понеже 
българите в голямата си част се 
възпитават в Русия, то Русия ги 
използува като еръдие за покоря

ването на Турция. Само споменато 
било името на Русия и турци:rе по
дали ръка на гърците и . се опъл
чили против българите. Пашата се. 
явявал при учителя и го питал, 

къде се е възпитавал и ако се е 

възпитавал в Русия, то той бил длъ
жен незабавно да замине от Турция. 
При такива обстоятелства започ

нал да се възражда българският 
народ и започнала българсr<ата ли
тература. 

Ако не се смятат . онези вестници 
и списания, които се появиха само 

в няколко броя и след това спряха, 
-то от 1847 до 1857 год . единствен 
вестник у българите беше , Цари
градсI<ият . вестниI< ". След това се 
появиха , Български книжици •, , Бъл
гария", ,Дунавсrш лебед•, ,Вест
ник за естествени науки• (издава се 
в Пловдив). Най-после българсrшят 
комиtет в Болград с1<0ро ще изда
ва две списания: .Просвещение" и 
.Съюз•, под редаrщията на В. По
пович, студент от Московския уни-

-верситет. Дори турстюто правител- · 
-'ство, както съобщава • Цариград-
ският вестник•, има намерение да 

издава български вестнИк. Ние си 
обясняваме появяването на този ве
стник със следните съображения_ 
Известно е, че в Цариград се из
дава български вестник .Бълга'рия ", 
под редакцията на Д. Цанков и то
зи вестник се издаваше до 1861 год. 
с оглед на католичесr<ата пропаган

да, която се стараеше да разпро

странява унията и ю1толицизма, 

обещавайки съдействието на импе
ратора -наполеона както . в ре
лигиозно, т~ка и в политическо и 

влиян1-1е върху Левс~Й, а не 
върху някои от останалите ле

гионери,, п0Сiещав·а1ли дома. на 

Карааелова. В действителност 
това възде:йствие не съществу

ве, защото промяна във въз

гледи,те на Ле1вски и· след ср;е
щите му с Ка~равелов няма . 

Ка·кто е установено . веч:е1, той 
ср·а.вню1елно още дълго време 

стои· там,, отде·то бе тр.ъгнал . 
Голям реалист, Левски 

сам бе оста1--1а1л с иЗ1вестно 
съм~·ение в душата си„ когато · 
след похо\Ца из Ба,лкана с че'Та
та на Паrнайwа се преD< в-Ьрл.я 
в Сърб~1я. Той не можеше да 
~е схване н1езадоволиrле~лни~rе 

резултаrrи1 о•т д1ей·ността на ч.е

ТИ-l'е. Още пр:еди да се срещ-
. н~е с Ка1Равелов, бъ,деiцият 
а.nос.тол са·м, О•Т ли.чен опи.т, бе 
·преценил твърд;е реално че~ 

тата като средс'ТВ·о за борба 
и извоюване на -свободаrrа. Но 
все па1к те не бяха , ка·зали 
сво.ята поел.една д"ма•. И за 
Левс1ки ра•звитието на и 1де.ята 
за органи•зи ,ано·то четничест

во не бе още приключена . 
Макар по-късно доома:та 

дейци да се сбли.жават и ра-
ботят за1е,t;1,но, те ае формира
ха само.сtойно, независимо 

един от друг, и по свои соб
ствени• пъ.ти ·ща, обе·дини•ха си
лигrе си1 в името на 1--1ацион~а1л

на.та n·ево1люция . Каравелов 
формира_. политическите си 

възгпеп.и, отв.ън, по чисто и.де -

0\Ло.гичен път. Под вли.яние на 

руск;о.то на~р::J1Дничество· от 

60-i;e години на минал~~я век;, 
К.ара:Велов си. изгради един 
све·тоглед, к;ойто ое 0°тлич•ава

ше със своя р·а1Д.ик:ализъм. , лю

бов към народ.а, . култ към сво
бодаl'а и жажца за спраЕiед
ЛИIВост. Възн·егод.ув·ал още в 

Българи.я ·срещу по.тисниЦи.те 
на народа, наблюд.ава•л и н·а 
роqна. почва соЦИ\3'11НИ•Те. про

тиворечия, Каравелов възприе 

новите идеи1 с всички•я п1л1а

мък на душата, си, и люшкай

ки се f1еnреста•нно между 

поосветителя, поли.ти К!а и "е

волюци.онера„ той им остана 
верен до края нз :Живота си. 

Тръгнал О'Т революционния де
мократиз;ъм на• руски'Те наро,д

ници„ Каравел6в к;онкрети1зира 
в Бялгрi!JД свои.tе1 · и,деи и като 
поегърна идеята, за Ба:лканска 
федерачи•я, естеств.ено• и не

избежно дой,пе До мисъ•лта за 
повдигане~ "' „ оовобожд~ение ~ 
прери В'СИЧКО на своя Н13род. 

Левски~ върве.ше към та·я 
цел по съвсем раGлич·ен път; 

Свобод1е1--1 от всяка~ и1деология„ 
той започва · н;аю буд~ен ·бълга
рин, ко·йто исК!а да служЙ на 
Н<JГ' О•да си и му бъде полезен. 
Надарен с трезва мv1съл: и• на
блюдателен ум, Левски• расте 
успо..,·едно с раGвитието на оа

МИ»I• жи<вот. Неза.висимо И• са 
мобитно, той сле1Дваше пътя, 
който чертаеше ис-юрическото 

р•а·зви<Тие на народа и· негово

то освободително Д1ел·о . Жи'
вотът . и необходимостта очер
тават рамките на неговИJте 

възгледи, , а хсщът на. съби·ти.я
та опре·деля тяхна'Та н·а:сока . 

Непосо·едств·еният му опит и 
ИЗКЛЮЧ\'1Т61/JН61 П""'О•ЗОрливост са 

в /iачалото на 1875 г. из
бухна историческата „сва
да" между Каравелов и Бо
тев. Двамата ревошоционе 
ри, другари и · „братя по 
чувство" , делили хорскw 
укори, невол11: и глад, се раз - . 

делиха и си отправиха 

обидни думи . 

Това не беше лично недо
разумение, а дълбоко прин
Ципно р·азличие. Чрез Кара 
велов и Ботев говореха две 
идеологии, два мирогледа, 

.две обществени класи--'--тая 
на дребната бур·жуазия и на 
бъJiгарската беднота. 

01' д·Р КОНСТ. КЛНТАРЕВ 

дни представители на дви

жението като Нечаев: Пет
ровски, Судз·иловски и др. 
Колкото Каравелов минава
ше към умерените позиции 

на буржуазния р·адикали
зЪм и либерализъм, то.71ко
ва Ботев отиваше на ляво 
към най-свободолюбивата 
доктрина за общестз >0 н'J 
преобразование. 

Омр·азата му към чорба
джиите идва не от отрица

ние на частната собственост 
И капитала, ·а ОТ факта, Че 
те, чорбаджиите, са ортаци 
на турците и не симпатизи

рат на народната. борба. 

Макар, носейки идеите на 
60-те години, да не мо•азе
ше другите. народи, да ня

маш е завоевателни · стреме
жи, макар да не. беше шо
винист, l{аравелов си оста

Два коренно разл-ичаващи на просветен патриот от 
се мирогледа - ' Каоавелов най-добър калибър. Ботев 
и Ботев - умереното и беше буден космополит. За 
революционно крило на бъл- него „само разумният и 

И двамата не бяха само - гар,ското освободително братски съюз между наро-
движение . · расли дейци. Живели и учи - . дите е в състояние да уни-

.Ли в Русия, в различна Ботев, а с него Левски и щожи теглилата, сирома-
истоnическа обстановка и прогресивната младеж, под- шията и паразитите на чo
cve.qa, те пренесоха на бъл- чертаваха социалнот'о преи·_ вешкия род и само тоя 
гарс;ка почва идеите на два мущество в бита на бъJiгар- съюз е в състояние да въ
различни момента от раз - ския народ. За тях той има- двори истина , свобо·да, брат 
витието на руското освобо - ше · социаJшстически ин - ство, равенство и щастие 
дителйо движение. стинкти И беше революцио- на земното кълбо. " 

Кар·авеJiов закърмиха идеи- нер· по природа. Каравелов За разJiика от черковни-
те на 60-те, а Ботев - тия отричаше това. -ците, за КаравеJiов „ рнзре-
на 70 - те години. И макар · Ботев схващаше револю- шението на · черковния в-ьп
в ремето между тях . да е цията като дълбоко прео - рос беше в зависимост .от 
твърде малко, идейният им бvазование на обществото в политическата свобода. „ Ко
облик е съвършено раз - икономическа, политическо гато ние достигнем своя·rа 

личен. и духовно отношение. В со- политическа свобода, то и 

През 60-те години върху циалната революция влиза- черковният въпрос и сички
ше и освобождението . на те други ситни и едри въп

мJiадото поколение господ: 
ствуваха идеите · на Черни· България. За Каравелов тя роси ще се р.азрешат сами 

е чисто национал-политиче- по себе си." КоJiкото и да 
шевски и Херцен, а през 
70-те _идеите на Бакунин и ски акт, изпразнен от со- го оставяше на заден план, 

циалното му . съдържание. отношението на Каравелов. 
на· лавров. След неуспешния -

· Премахване тv 1х!fата власт. към него не беше отноше-
изстреJI срещу Александър П, 
.Каравелов напусна Карако- . и създаване демокр·атичн а ние на атеист. Той не . отри

бъJirарска държава - , ето чаше реJiигинта и черквата. 
зовците и заживя с про- ·д · 

тясната . и конкретна програ- ко . мразеше попове и вла-
светните кръжоци. Тук се • 
оформи МНрОГЛеДЪТ му, ·ТУК ма На . ~араВ'Е.ЛОВ . 1 Д.ИЦИ , това Се ·обуСJiаВяШе ОТ 
се . изработи тактикатр. му. За Ботев народната ево- същите причини, ПО които 
Каравелов спря върху влия - бода се обусJiавяше и от мр·азеше и чорбаджиите: 
нието на Чернишевски и икономическия фактор. До- УJОдничеството им на · тур
Херцен . По-късно -мина към като народът е под икономи- ската власт и · инертността 
социал-ра:Цикализма на Хер - . чсската зависИмо·С'!J на чор- им към осв.ободителното 

баджи!'! и лихвари. не мож" движение. 1 За него свеще-
цена, направи преход към ... 
тясно-българския национа- да бъде свободен. Частната никът е полезен фактор_ 
лизъм и се примири с „ос- собственост е кражба . Тя „Изобщо, трябва да се при
вободителния" руски цари- · -трябва да се замени с кr.му - знае, че свещеникът е сич
зъм. нистическата. Само· ИI<uно- ко за българина . " Когато 

мически и · п оJiитиче..:ки ос- Каравелов пише: „Свобода -
Ботев замина за Р, усия, да неще екзарх ИСI<а 

вободеният народ е · дей- ' 
когато в прогресивната об- ств ително свободен. Затова Кар·аджата," той изразява 
ществена мисъл се явиха само едно тактическо а 

ревоJiюцията е социален ' 
нови влияния . Закърмен с • не принципно-атеистическо 
най-свободолюбивите . идеи преврат, а не поJштиuески„ схващане. Кар·аве.тi-ов · иска 
на Русия, Ботец не се от- Каравелов не засяг яше „ нашият синод да употр е
късна от тях, а ги разши- икономическия фактор. 'Т (' !1 би сичките си сили, за да 
ри . и дооформи в Румъния· с и остана не само „идl: z,- осюJве една или . две семи
чоез литеоатуnата, която Jiист - революционер", но и нарии, в които . да се при
получа,ваш е на вързопи от политик-либерал„1_1<оrото не готвят наЦJите бъдещи ·вла
Цюрих„ ,Лондон и Дувъl) и тревожат - СЪW,Р--СТ 1fВащ1: IJ::,-- дици, архимандрити и по 
чрез JIИчно общуване с ви- икономически отношения. пове. Защото в противен 

случай „секи бъJirарски на
предък в нравствено отно

шение е невъзможен." 

Позициите на Б. по тоя · 
въпрос са прямо противо

поJiожни : Той е атеист. За 
него религията не само, че 

не е необходима за народа 

и не е заJiог за нравствено 

усъвър-шенс'Гвуване . а е ciiи-
. ' 

рачка на всякакъв прогрес . 

„Един от най-важните вр·а
г о·ве на историческия про 

грес и свободата са . били, а 
може би още дълго време 

ще бъдат, духовенството и 

религията". 

г ла·ВН('1Теt еЛ1емен'Ти, чрез кои- ,;· Що се отнася до Дунав
ската конфедерация, К. дър

жи за нея. Обаче разликата 
в разбиранията му с тия ·на 

то l'ОЙ изгражда своя свето- Любен Каравелов (в средата), Цани Гиiiчев (вторият от лJ~во - I ред), 
глед. 

ИВАН УНДЖИЕВ1 

. финансово отношение. От само се
бе си се разбира, че мнозина бедни, 

.разо·рени до нищета българи i:e 
хаърлиха в Обятията на католициз
ма, просейки защита ·и покровите11-
ство, но само при условие, че ка

толиците няма да · променят техните 

църковни обреди. -Всеки българин, 

който заминава от Цариград, тряб
ва да ~получи пас порт, пЬ ТJ>Й 
I<ato е много трудно да го получи 

и трябва да изхарчи доста пари, то 
католиците поели върху себе си 
тази грижа. Те възложили па • ня

I<акъв си поляк, който живеел в 
Галата, да бъде посредник между 
правителството и българите и ·да 
им издава паспорти, само ако бъл
гаринът реши да приеме унията . 

Те освободили от Затвора много 
невинни и. виновни жертви 1ra 
турсrюто правосъдие; подарили на 

униятите църква в Пера ; давали 
на бедните хляб и пари ; помагал'и 
пред съда, а това з а българина било 
твърде го.~яма помощ, при неуре

диците на ;турското с7.допроизвод
ство. Българите започнали да ста
ват унияти. Някои разумни и раз
съдливи хора съветвали своите съ
братя да поча[(аТ , I<ато им обеща

вали да измолят от цариградския 

патриарх привилегии за българския 
народ и да измолят от руския по

сланик заш:ита. Времето обаче ми
навало и работата взела друг обрат. 
Българските първосвещеници, Ила
рион и Авксенти, били осъдени на 
заточение и българнте се стеI<ли 
от всички r~раища на Цариrрад да 
защищават своите архипастири, го

тови дори -да умрат за тях. Между 
защитниците били и униятите. Бъл
гарс1ште архипастири се обърнали 
към нареда с реч и тази I<ратка 

реч подействувала на българите 
така силно, че униятите със сълзи 

на очи помолили за прошка. Обви-

Ст. Стамболов (п5рвинт · в днсно - 1 ред), ген. Д.. Ни1'олаев, 
Олилtпий Панов и др. (1 878 г.) 

нили · католика Цанков в отстъпни
чествр и отказали да му помогнат, 

· а . поради това и вестник .България" 
временно бил спрян. Катштиците 
обаче се нуждаели от орган и те 
се обърнали кы1 редактора на „Ду
навски· лебед"; като 1;1е , успели да 
го привлекат н а своя страна, те 'се 
постарали да ск1rонят Бурмов.а, ре

-да[(тор на ,Б ъ л г ар с к и к н и
ж и ц и", но Бурмов, както и Раrюв
ски, се уI<азали неблагонадеждни хо
ра и католиците останали без по
мощнш< . И чудно ли 'е, че след 
всичI<И тези неуспехи католиците 
имат намерение да се обърнат към 
турското правителство 11 вестникът, 
rюйто ще излиза под покровител- · 
ството щ1. Портата, ще бъде, без 
всякакво съмнение, орган на като

лиците. Но не _може ·да има някак
во · съмнение в това, че във вес т-

, ниците, Издавани от българите, ще 
се появи подходящ отпор на r<ато

лическо-турсI<ия орган. Българсrш 
· вестници има достатъчно и не 
може да се r<аже, че за 1<ратко вре

ме не са имали снет ло бъдеще : 
Ето списъкът на тезн списания : 
Царигра д ски вестник -

седмичен вес тиш<, политичесI<и и 

литературен, излиза всяI<а събота, 
по един печатен лист, голям фор
мат (цена 7 сребърни рубли абона
мент), изпраща се по всички градо

ве на Турция, Русия lj Австрия. 
Редактор А_ Екзарх. Издава се в 

Цариград. Абонирането става в са
.мата редакция и в Одеса, в канто
рата на българина С. Тошrювич на 
улица ИталиансI<а. · Цар игра д-
е ки в е с :г н . и r< е весцшI< без ка- • 
квато и да било насока (тенденция), 
макар редакторът .да има за цел да 

принесе полза на своя народ. 

· Б ъ л г ар и !J - политически и 
литературен вестник. Излиза три 
пъти в седмицата - всяI<а събота, 

. сряда и понеделннI<. Листът, който 
излиза в събота, е в Г\mям формат, 

а другите два в малък (цена 7 сре
бърни руб11 и) ; редактор Д, Цанков. 
Издава се в Цариград. Записването 
става в редакцията в ~ера. Б ъ л-
1· ар и я още от самото на<тало ста
на най,ревностен защитник ЩI бъл
гарските интереси, мъжествено от

стояваше правата на народа ; него

вата насока е в чисто народен дух 

и в духа на съвременната наука, 

но това не продължи' много и той 
се превърна в орган на католиците, 
а. българите престанаха да го по- -
лучават, като се отказаха и от Ца
риградстш вестник, не намирайки в 
него съчувствие към народното дви
жение. Но както и да е, отначало 
Българш1 все пак имаше голямо 
влиянне върху пробуждане то на 
българина, съдействува за разпро
странението на знания и пръв поста

ви народа на пътя на самосъзнани

ето . Сега България отново започ
на да Излиза със своята стара на

сока. Г. Цаююв, каI<то преди, среща 
отново всеобщо съчувствие между 
учените българи. 
Б ъ л г ар с ки 11 ни жи ц и,- ли

ра~:урно и политическо списание; 
излиза два пъти в месеца (цена за
едно ·с изпращането 9 ср. рубли); 
редаr<тор Найденов. Издава се в 
Цариград. Записването за Русия 
става в Одеса, в кантората на Тош
кович, на улица Италианска. В са-

1мото начало редаI<тор на Кп н ж и -
ц и беше Д. Мутев,' човек учен, 
I<ойто започна да помества в сво
ето списание много хубави статии, 
оригинаiши и преводни. Списанието 
беше посрещнато от народа с ра
дост и мнозина се записаха за него, 

но никой' не го четеше. Статиите, 
rшито се поместваха в Б ъ л г а р и я, 
бяха като i]апр, всичко, I<оето К. Р ъ
с т е в и ч н.аписа за българс1<ата гра-

матиI<а , или Н. Чалъков за комети
те. В -fiългарски книжици 
изобщо имаше малко живот, нямаше 
таз!! жива реч, която единствено 

·може да _ раздвижи човека и да 

го въведе в · света на живите ин' 
тереси_ Промениха се няI<олко ре
дактори, а списанието оставаше все 

със същата насока. В 1860 г-. Бъл
гарски книжици ·попаднаха в ръ

цете па Бурмова, който даде по
добра насока на списанието, но в 
1860 год. Бурмов трябваше по раз
лични причини да предаде редак

цията на Найденов, I<ойто, както се 
вижда от последните броеве на спи
санието, едва ли ще бъде в състо
яние да продължи спliсапието. 

Дунавски лебед - ежесед
мичен литературен и политически 

вестник, излиза всяка събота в 
един печатен лист (цена 6 среб. 
рубли); редактор Раковски. Издава 
се в Бялград, в Сърбия. Записване
то става в редакцията на вестнш<а

Д у п а в с к и л е б е д намери съ
чувствие от са!>1ото сИ появяване. 
Вестникът се яви като защитник на 
интересите и правата на народа. 

РаI<овсI<и с гореш патриотизъм, rшй
то понякога достига до фана.тизъм, 
въстана против католиците, против 

гърците, с една дума - против 

всички онези, които действуваха във 
вреда на българиJ:е и правос,qавието; 
и Д у н а в с к и л е б е д запоЧна да 
се пласира' в голямо количество ек
земпляри , още повече че . неговите 

политически статии се печатеха на 

Два езика - на българс ки и на 
френски. 
За новите списания: П р о с в е

щ е н и е и С ъ ю з, които се издават 
в Бол град под редакциясга на~ В. 

· Попович, не можем да кажем нищо 
положително, освен това, че тех

ният редаI<тор обещава да съдей
ствува за разпространение на образа-

Маша Жив1Сова - скица по оригинала, даден на стр. 8. 

Jiевицата е огромна. Докато 
Б. е за федер·ация на сами

.те народи свободни , незави 
сими „в своята собствена 
къща"„ К. е . за к.онфедера 
ция на по·авИ:телств ата на 
славянските народи. И съ
вършено вярно Евг. Волков 
разделt~ национал-освобо
дителното движение на две : 

конфе.дералисти държавн;и
ци и федералисти-fс\ародни
ци .. В тия понятия е вложе
на същността на обществе
но-полит.ическия мироглед 

на двете крила и е очертана 

дъJiбоката пропаст, която 

ги разделя. 

По природа, по дух и 
възпитание К. беше про
светител. Но той бе честен, 
предан всеця-ло на идеята 

за наоодната свобода, за да 
приеме :и ревоJiюцията като 

средство за това освобож
дение. Епохата, в която жи
вя в 8'укурещ, беше епоха 
бурна. ревОJrюционна, . с бун

тт1ен заряд на мисли и дей

ствия, поради което той не 
можеше да остане пасивен. 

в ревОJIЮЦИОШЮТО движе

ние той живя с такива сме

JI.И и деJiови личности като 

Левски и Ботев, които не 
можеха да н;е запалят и не

говото честно и Jiюбящо 
сърце и да го .спечелят за 

дeJIO'J"O на бунта и револю 

цията. Но просветителят не 
престана да живее никога 

у Kapaвe.JIOB. Въпреки ре!;!О

люционн:и'те проявления той 
остана главен двигател у 

него и ръководител на мис

Jiите и действията му. И ко-

' 
ванието в България. П р о с в е щ е
н и е, I<ато педагогическо списание, 

ще служи за ръководство както за 

ученици, таI<а и за у чители. Редак
цията приема научни статии, както 

оригинални, така и преводни, стихо

творения, Повести, романи, взети от 

българския живот, статии за бъл
гарската граматика и историята на 

езиI<а. Освен това редакцията при
ема статии и на други славянсI<и 

езицн, стига само статиите да се 

отнасят до българската история, 
литература, език и въобще до бъл
гарските интереси. Цената на П р о
с в е ще н и е t;, 3 сребърни рубли. 
Съю з ще се издава н а два ези
ка : на българСI<И и МОЛДОВСI<И и в 
него ще се поместват статии по 

местни въпроси. Цена 3 сребърни 
рубли. Записването става в Болград. 

Така се сложи начало и започ
на журналистик.ата в България, яви
ха се органи па обществения жи
вот и, при всеобщия стремеж I<ъм 
прщвета, можем да се надяваме, 

че списанията в сrшро време ще 

станат всеобща необходимост и ще 
получат от народа нов живот. Жур
налистиката и народната просвета 

ще тръгнат рамо до рамо и по то

зи начин ще си бъдат един други
му опора. В България, при бедстве
ното положение на народа, при неу

редицата на турското съ_допроиз

водство и на държавните разпореж- . 
дания, O'I' които народът търпи и 

глад и студ, при гоненията, които 

понася от гърците, народът строи 

училища, наема учители, плаща им 

от 300 до 1,200 сребърни рубли и 
науката среща все повече и повече 

съчувствие и то предимно в селата 

и махалите. Село с 50 къщи наема 
учител и му плаща порядъчн а па 

рична сума ; умира българин, кой
то няма наследниr< и селяните ре

шават неговото имущество да по-

гато половинчатият револю
ционер се разочарова от 

своя път, надмощие взе 

просветителят. К. се върна 

при първоначалните си 

идеи. Той намери себе с.и. 
1 

В такъв смисъл твърдения-

та за „завой" и „кризис" в 

д"шата на голем.ия възрож

денец изглеждат неправдо

подобни. К. не влезе в кон

фликт със себе си, затова и 

не изживя криза. _В същ

ност той смени тактиката и 

тръгна по пътя, който со

чеше п ·шродата му и оня 
. . 

скJiад на мисли и идеи, кои-

то беше придобил в Русия. 

Каквито и да. бяха разли

чията между К . . и Б_, ня

колко неща ги свЪР'зваха в 
неоаздеJiната дружба малко 

до преди геР'оичната смърт 

на по-младия брат: голяма
та обич към българския на
род, голямата обич към 
свободата и ненавистта към 
тира:нията, безпределният 
идеализъм и всеотдайност 

н а народна борба. И още; 
еднаквото схващане за чет

ничеството, като отживян 

етап, и вътрешната ревоJiю

ционна организация, като 

едничък верен и сигурен 

път към освобождение. В 
тая организация вложиха 

честно и искрено всичките 

си сили еднакво великият 

апостол на „ свободата Лев
ски, Кар·авелов и Ботев. 
Свободният народ им 

дъJiжи еднаква почит и при

зн.атеJiност. 

стъпи в касата на училището. Ако 
между жителите има съд, то тези, 

които се съдят, са длъжни да пла

тят глоба в I<асата на училището ; 
в противен случай обвиненият се 
предава на турски съд. ' Съществу
ва общо убеждение, че животът за 
неграмотния човек е тежък, тъй 

I<ато 11 пред Бога е длъжен да от
говаря,_ защо не се е научил на че

тене и писане. Между народа се 
носи невероятев разказ за Петър 
ВелиI<и. Раз правят, че император 
Петър I бил забранил да се жени 
този, I<ойто не знае да чете и пише_ . 
Чита лища (публични библио

теки) са отr~рити в Цариград, Бу
I<урещ, Велес, Солун и Болград. 
През 1857 г. се образува в Пловдив 
дружество за печатане яа разни 

I<ниги, които в самото начало се 

печатаха във Виена, в Нови Сад, 
Загреб, а с ега в Бялград_ Дружест
вото откри няrшлко дюкянчета в 

Пловдив, Търново, Велес и др. На
чалникът на дружеството е Х. Да
нов. Освен това в Пловдив англий
ското библейсI<о общество ошри 
магазин, където прави търговия с 

духовни библейсI<и книги. • При то
ва положение на народното просве

щение журналистиката по необхо-
1,(Имо ст трябва да получи голямо 
значение. Сърбия, Херцеговина, Бос
на и Черна гора започват друг жи
вот и увличат със себе си и Бъл
гария. И много важно би било, ако 
в този момент начело на българ
ската журналистика би застанал 
човек, не толкова истински просве

тен, колкото ИСТИНС!Ш син на своя 

народ. 

Л.КАРАВЕЛОВ 

(Статия поместена .във в. ,Москов
ские ведомости• 1862 г.). 

Преведе от ориг1:1нала : Цв. Желева 

Л.КАРА:вело:в лист 5 
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Корица н.а първото издание н.а 
Каровеловите съ 1tин.ен.ия. под ре

датщията на 3. Стоянов 

В хроно11огически ред ' на публи
кациите 

МАРКОВИЧ, Св. Певанье и Ми
шленье. - Мат и ц а. III, 1868, бр. 
33, с. 769--772, бр. 34, с. 793- 795 
[За Л. Караве11ов с. 770). 
. М11адий БЪЛГАРИН Любепъ 
Каравелqвъ и другаря му В11ади
миръ ИовановиЧъ, сръбски!! литера
торъ. - Н ар о д JJ о с т ь. П, 1869, 
бр. 11, с . 43 
Кньижевне БЕЛЕШКЕ. ЛьубенКа

равелов. - М ат и ц а IV. 1869, бр. 
36. с. 282-283 

В. Каравелова изгубихме. - Б ъ л
·r ар и н ъ. П, 1879, бр . 127, с. 1- 2 
: ПЫПИН, А. Н. и В Д. Спасович. 

. [Любен Каравелов] В: П ы пи п, 
А. Н и В. Д. Спасович. История 
славящкихъ 11и>ер~уръ. Т. 1. 1879. 
с. 48, 96, 118, 121, 126, 130, 235 
БОБЧЕВ, Стефан С. Л. Караве

ловъ. Негови!! животъ и книжовна 
дtятелность . - Наука. 1, 1881, 
кн. 1, с. 18- 32; ки. 2, с. 115-124 
Любен КАРАВЕЛОВ. (Преводъ 

от хърватския вестник ,Hrvatska 
vila') - Търнов ска . кон с ти
т у ц и я. 1, 1884, бр. 91, с 2 
ПОРТРЕТЪТ на Любенъ Кара

веловъ. ·- JQ ж на България ll, 
1884. бр. 91, с. 2-3 
РИЗОВ, Д Предъ гроба на Любена 

Каравелова - Т ъ р ·н о в с к а к о н
е т н т у ц и я 1, 1884, !)р. 62, с . 2-3 
Г. С11авliото празднуваие паме.тьта 

на покойния бълг<\рски писатель Л. 
Каравеловъ.-Тър ,новска кон
е ти т у ц и я. ll, 18851 бр. 120, с.2-3 

Литературната . ДЕЯТЕЛНОСТ на 
Л. Кар·авеловъ. - О т е ч е с т в о. 11, 
1885, бр. 22, с . 9-11; бр. 25, с.9-10 
Единъ исторически ДОКУМЕНТ 

отъ по11итическата деятелность на 

Любена Караliелова. - О т е ч е -
с т в о . 11, 1885, бр. 17, с. 11-12 
Любенъ КАР АВЕЛОВ. - О т е

ч е с т в о. 11, 188.'i, бр. 10-11, с. 3 
КОВА ЧЕВСКИЙ, Хр. Речыа про

изнесена въ Ломъ при отпразднува
нето паметыа на Л . Каравелова.
Т ъ р но в ска конституция. 
11, 1885, бр. 113, с. 3-4 
М. Отношенията между Христо 

Ботевъ и Любенъ Караве.човъ въ 
1875-1876 година. - Отече -
с т в о. ш, 1885, бр. 26, с. 11-12 
ПАНЧО Бастуня . .Дi;лата на Лю

беиъ Каравелова. - О т е ч е с т в о. 
п, 1885, бр. 23, с. 9-10 
СИМИДОВ, Ф. Една бележка за 

клеветницитt на Л. Каравелова. -
Т ъ р и о в с к а к о н с т и т у ц и я. 
п, 1885, бр. 130, с. 3 
СТОЯНОВ, З. Любенъ Караве

ловъ и неговитt клtветници. Со
фия, п- ца К. Т. Кушлевъ, 1885. 37 с .80 
[Също и в] · Т ъ ри о в ска кон

е ти ту ц и я. П, 1885, бр. 122, с . 
2-3; бр. 124, с . 1-2 бр. 125, с. 2; 
бр. 126, с. 2-3; бр. 127, с. 2-3; 
бр. 133, с. 2 
СТОЯНОВ, 3. Чърти отъ живота 

и списателската дейность на Лю
бенъ С. Каравеловъ. Пловдивъ, к-ца 
Львъ, 1885. 34 с. ·80 . 
[Също и в) Южна Българи я. 

111, 188.'i, бр. 173, с. 2-3; бр. 174, 
с. 2-3; бр.175, с . 2; бр. 177, с .2-4 
ПОПОВ, Г. Д. [Любен Каравелов] 

В: Поп о в, Г. Д. Кратъкъ истори
чески прег11едъ на литера:rурата Ьтъ 
началото на писменостыа до наше 

време . 1886. с. 60-63 
СТОЯНОВ, Захари. [Любен Кара

велов] Предговоръ . В: Кара в е -
л о в, Любен. Съчинения, подъ ред. 
на З. Стояновъ. 1886. с. J-Xll 
МАРИНОВ, Д. [Любен Каравелов] 

В: М а ри и о в, Д. История на бъ.ч
гарската литература. 1887. с. 277-
278, 283-287 
ВЕЛИЧКОВ, Константин. Любенъ 

·Каравеловъ. Критическа студия. -
ден ни ц а. I, 1890, кн. 1, с. 36-41; 
ки. 3, с. 118-125; кн. 4, с. 171..:. 
174; кн. 5, с. 221-227 
[Също и в] В е л н ч к о в, К. Пъл

но събрание на съчиненията . Т . VШ. 
1914, с. 19-64 
И. Любенъ Каравеловъ. 1830-

1879. - из в о р. !, 1892, ки. 3, с. 
118-120 
Д. М. 21 януари!!. (Любенъ Ка

равеловъ) - Свобода. VШ, 1893, 
бр. 1293, с. 3 
й,ВАНОВ, Юрдан. [Любен Кара

велов] В: И в а и о в, Юрдан. Бъл-· 
гарския периодическн печатъ. 1893. 
с. 166-173 
МОСКОВ, М. История на бъ11г. 

литература. Търново, к-ца Т. Джам
джиевъ, 1895. 2J8 с. 8О 
· ДИМИТРОВ, Г. Л. Каравеловъ и 
апостолитt въ България. В : Дим и
т р о в, Г. Княжество България. 
ч. 11. 1.896. с. 315- 324; 394--395 

SEMENOFF, N, Р. Lubln Karave
loff, sa vie ·et ses ceuvres. Fribourg, 
1897. 79 с: 
СТРАШИМИРОВ, Д. Т. Свадата 

между Ботева и Любенъ Караве110-
ва. - Ми с ъ л ь. VII, 1897, ки. 4, 
с. 292-307 
СТРАШИМИРОВ, Д. Т. [За сва

~ата между Ботева и Каравелова] 
В: С т р а ши мир о в, Д. Т. Христо 
Ботевъ като поетъ и журнаJiистъ. 
1891. с. 227-228, 236, 259 [следва] 

F ASULKOFF, Любенъ Караве
ловъ. - Ю н а к ъ. 1, 1898, бр. 11, 
с . 1-2 
УВАЛИЕВ, Хр. Нtко11ко думи 

върху литературната дейность на 

Каравеловъ . Разграцъ, 1899. 9 с. 8° 
УВАЛИЕВ, Хр. Поетъ ли _ е Лю

бенъ Каравеловъ. - Н о в ъ ж и -
в о_т ъ. J, 1899, бр. 18, с. 2 

ЛИТЕРАТУРА. В~Р~У ЛЮБЕП КА-РАВ:ЕЛОВ 
ГЕОРГИЕВ, Любен. Любен Кара

велов. <1837-1879> В: Нико
лов, Еню, Л. Георгиев и Н. · ка
стов. Бълг. език и литература за 
V клас . 1945, с. 165-189 Материали С'Ьб.рани и обработени _в В'Ьлrарс:Ки библиоrрафс:Ки институт 

ВЕЛИЧКОВ, · Константин. Една 
народна загуба. - У ч е и и ч е с к а 
беседа 11, 1900, кн. 1, с. l -,-5 
КАР АВЕЛОВА, Ната1111я. . Ради 

обjашньеньа. Брошура. Београд, 1900 
год. [По Т. Маркович от Српски 
кньжевни гласник 1910, ки. 24] 
МАКСИМОВ, Ст. Свадата ыежnу 

Ботевъ и Каравеловъ. - Н о в о 
врем е. V, 1901, 1ш 5, с. 509-
517, кн. 7-8, с. 725- 736 
ТЕОДОРОВ - Балан, А. [Лю

"бен Караве.чов] В: Теодор о в -
Балан, А~ Българсна литера,тура. 
Кра.тъкъ историчес1ш прегледъ за 
срtднитt училища. 1901. 2 изд . 1907. 
с . 118 [следва/ с. 131 [следва/ 
. МАРКОВ, Г. Западноевропейска
та литерат ра па български езикъ 
до освобождението - У ч и л. ri р е
г лед ъ. VП, 1902, кн 6, с. 424 -
44;3 [За преводите на Каравелов на 
две Хайневи стихотворения с 4351 
БАЗОВ, Иван. Срещитt ми съ Л. 

Каравеловъ, спомени. - Б ъ л г. 
сбирка. Х, 1903 кн. 10, с. 605- 609 
[Също и в] Утро в ъ Банки. 

1905 [и следващите издания) 
П., М. Любенъ Каравеловъ 

П р о с в t та. Ш, 1903, кн . 5, с. 228 
-230 
АНГЕЛОВ, Божан. Любенъ Ка

равеловъ, литературеJJъ очеркъ. ·
Ми с ъ л ь. XJ..V, 1904, ки . 2, с 69-83 
АНДРЕЙЧИН, Иван. По поводъ 

25 годишнината отъ смъртыа. на 
Л. Каравеловъ. - Д е м о к р. п р е· 
г лед ъ. 11, 1904, бр, 5, с. 102-103 
АТАНАСОВ, Н. Любенъ Караве

ловъ. --:- Учи т е л ь. XJ, 1904, ки 1, 
с . 38-48" 

·BALAN, А. L. Karavelov. - S 1 о· 
v'ansky pfheled. Vll, 1904 
БОБЧЕВ, Стефан С. Любенъ Ка

равеловъ - Б ъ 11 г. сбирка. XI, 
1904, кн. 1, с. 32-34 
БОБЧЕВ, Стефан С. Любенъ Ка

равсловъ (Черти изъ живота на об
ществената му деятелность). -
Бъ11г. · сбирка . XJ, 1904, ки 2, 
с . 73-80 
ВЕЛИЧКОВ, Константин. Споме

ни. Единъ разговоръ ' съ г-жа Ната
лия Каравелова - Л Ъ т о п и с и. 
V, 1924, бр 2, с 29-32 
ИВАНОВ, М Любенъ J{араве

ловъ . - Учйт. вестникъ. JI, 
1904, бр 1 !. с .. 97-99 

ORBIS Pictus . .П . Караве11овъ и 
неговитt училищно-възпитателни 
идеали. По поводъ · 25 годишнината 
отъ неговата смърть. - П р а в о 
д t л о . Vll, 1904, ки 2, с. 73-85 
ПЕТРОВ, Атанас. Любенъ Кара

веловъ . - С е л с к а п р о б у д а. 
JI. 1904. ки. 5, с. 102-107 
СЛАВЕЙКОВ, Пенчо. Л . Карав~

ловъ. - Прtпорецъ. VI, 1904, 
бр 73 
ТЕОДОРОВ-Ба11ан, А Къмъ 

оцЪнката на Л . Каравеловъ .въ бъл
гарската книжнина - П е ри о д. 
списани~, кн . XV, 190.4,св . 1-2, 
с. 147-153 
ТОДОРОВ, Петко Любенъ Кара· 

веловъ въ славянскитt литератури. 

- Мисъль. XIV, 1904, ки . 2, с. 
94--97 . 
ЧЕСТВУВАНЕ паметыа на Лю

бенЪ Каравеловъ. - У ч и_ л. п р е -
глед ъ IX, 1904, ки ! , с.148-151 
· ЯВОРОВ, fТею Крачоловъ. JГюоенъ 
Каравеловъ Характеристика.- М н
е ъл ь XIV, 1904, кн 5, с. 245-248 
АНДРЕЙЧИН, Иван. Любенъ Ка

равеловъ. Писано по случай 25 го
дини отъ смъртьта му. В Въ мъл
чанието на нощьта. Мозайка . 1905. 
с. 5_14 . 
ВАСИЛЕВ, Владимир Животъ въ 

смъртыа Споредъ схващанията на 
разни поети (Живот-ъ стихия , fl Р . 
Славейковъ, Л. Караве11овъ · и Хр. 
Ботев). - Ми с ъ л ь . XVI, 1906, 
кн. 8, с. 471 
ГРУЕВ, Иоаким. МоитЪ споме н~+. 

- Притурка на У ч и л. п р е · 
г .ч е д ъ. Пловдивъ, 1906, 91 с. 80 
СКЕРЛИЧ, Jован. [Любен Кара

велов] В: С к е р ли ч, Jован. Омла
Дина и ньена кньижевность. 1906, 
глава ХШ. с. 120, 123, 146, 215, 225. 
258, 271, 272, 277, 282, 303, 307, 422 
СКЕРЛИЧ, Jован. Къмъ сръбско 

бъ11гарскитt литературни в11ияния. 
- Ми с ъ л ь. XVJ, 1907, кн . 10, 
с. 643-650 
СЛАВЕЙКОВ, Пенчо [Любен Ка

равелов] В : С л а в е й к о в, Пенчо. 
Бъ11гарската поезия : 1, преди, 11. 
сега .. - Ми с ъ л ь. XVJ, 1907, ки, . 
2, с. 73-90; ки . 6-7, с. 353-375; 
[с. 81-85 за Л. Каравелов] 
СТРАШИМИРОВ, Д. Т. · [Любен 

Каравелов/ В: Страш ·имиров, 
Д. J. История на Априлското въз
стание. Т. 1. Предистория. 1907. с. 
58, 70-118, 121; 135-146, 150, 156 
-162, 215, 254, 342 
Г АНЕВ, Сп. Историческиятъ ро

манъ въ нашата книжнина. Литера
ту'ренъ очер1съ. - Б ъ л г с б и р к а. 
XV, 1908, кн. 2, с 86 [За Отмъще· 
ние, Пос.~е отмъщение, Тука. му е 
краят на с . 88-89) 
АНТОНОВ, М. и Иван Кепов. 

Любенъ Каравеловъ . В: Антон о в, 
М. и Иван Кепов Български дейци 
съ . портрети и кжси сведения за 

тtхния животъ и .дейность . 1910. 
с. 53-54 
АТ АНАСОВ, Н. ПовеститЪ на Л. 

Каравеловъ. - На блюда тел ь. 
], 191 0, кн. 2, с . 127-135 
ВАСИЛЕБ, Владимир. Мотиви из 

нашата любовна лирика (Елегия -
Л . Караве11овъ, Хр Ботевъ, П. Р. 
С лавейковъ) . - Ми с ъ л ь, ли т . . 
с борникъ, 19 i0, ки . 1, с:73- 1 03 
КРЪСТЕВ, Кири11 Погледъ въ но

вата българска литература. Отъ 
Петка до Пенча Славейкова. - Л t
т о с т р у й - годишникъ на Бъ11, 
гарска Матица. 11, 1910, с 256- 270 
МАРКОВИЧ, Т„ Л Каравеловъ у 

српскоj киьижевност.и. - С р п ски 
к ·ньнжевни гласникъ. 1910, 
ки. 24, св. V, с. 374-359; св. VI, 
с. 439- 450; св. VП, с. 534- 540; 
св . VIII, с. 604-610 ; св. IX, с . 678 
-687 
НАУМОВ, А. Любенъ Караве-

11овъ като педагогъ \ (Сказка). 
Учил прег ледъ. JX, 1910, кн. 
1-2; с 54- 73 
СКЕРЛИЧ, Jован. [Любен Караве-

11ов] В: С к е р л и ч, Jован. Свето
зар Маркович. Негов живот, рад 
и идеjе 1910 с. 35 
ЯГИЧ, В. И. [Любен Каравелов] 

В : Я ги ч, В. И. Исторiя славянско!! 

(Пълна библиография ~а Л. Каравелов , вкл. и на неговите съчинения, ще бъде дадена в отделна книжка) 
КОНСТ АНТИНОВ, Георги. Лю

бенъ. Каравеловъ. Живот~; - .твар, 
че·ство - идеи. 1837-1937. София, 
Хемусъ, 1937. 159 с. 8° 

ДЕРЖАВИН, Н. С. Руско·бъл· 
г:Э.рски литературни връзки. В: Де р
ж а в и н. Н. С. Плеыенни и кул
турни връзки между българския и 
руския народ. 1945, с. 72-109 [за 
Л . Каравелов с. 89 91) ' 

филологiи. 1910. Глава XX II, с. 632 
БАКАЛОВ, Георги [Любен Кара

велов] В: Бакалов, Г. Българ
ската литература и социади3,мътъ 

[1911] с . 17- 20. 
[Също и в] 2изд. [б. г.J с. 23- 28 

. СКЕРЛИЧ, Jован [Любен Кара
велов] Б: С к.е р л. и ч, . Jован. Исто
рiа нове српске кньижевности. 1914. 
с. 231, 351, 352, 353 
ШИШМАНОВ, Иван. Тарасъ 

Шевчеико, неговото твор<1ество и 
неговото влияние върху бъ11гарски~ 
тЪ писатели преди q_свобождението . 
- Б и б 11 . С ;1 а в я н с к а б е с е д а. 
XVI, 1914, с . 39 - 64 
КАБАКЧИЕВ, Христо Български

тt революционери - Раковски, Ка
равеловъ, Левски, Ботевъ - за Бъл
гарската федерация София, 1915, 
60 с. 80 - Научна б1iбл No 16 
ХАДЖОВ, Иван. Любенъ Кара

веловъ въ -сръбската: книжовна кри: 
тика. - Развитие.], 191 8, кн 
10, с. 310-316; ки. 14, с. 433-439; 
кн. 16, с. 494-498 
КРАЧУНОВ, К. J{араве11овъ спо

редъ чужденци. София, п-па Прtпо
рецъ, 1918. 47 с. 30 
ХАДЖОВ, Иван. Бележка за Лю

бенъ Каравеловъ, - Р а з в и ти е 
п, 1919, ки 1, с 7-8 
АТ АНАСОЩ Тома. Любенъ Ка

раве11овъ · като фq,лклористъ. В : 
Сборник ъ въ честь на проф . Ив. 
Д. Шишмановъ 1920. с 182-196 . 
БАЛАБАНОВ, Никола Т. Тарасъ 

Шевченко и нtкои наши писатели 
прЪди освобо)f<дението -У край н
е 1с о - б ъ л г. п р е г ,1 е д ъ . !, 1920, 
бр 11, с. 101-103 
МИХОВСКИ. · Ив. Сергtй Не· 

чаевъ и Любенъ Каравеловъ. -
Борба. П, 1920, ки. 20. с. 629-632 
МЛАДЕНОВ, Стефан. Изъ исто

рията на украnнско·българскитв ли
тературнн отношения. ]. Любенъ 
Каравеловъ и украйнската литера
тура. - У к р а й н с к о - б ъ л г. 
прегл ед ъ. 1, 1920, бр. 11, с.100 
-101 
ШЕЛУ ДКО, Д. Български пре-" 

водачи на Шевченко. - У край н
е к о - б ъ л г. преглед ъ. !, 1920, 
бр. 15, с. 132 
ШЕЛУ ДКО, Д. Любенъ Караве

ловъ и Украйна . В: Сборник ъ въ 
· честь на проф. Ив. Д. Шишмановъ. 

1920. с. 158-170. 
ШИШМАНОВ;Иван. Тарасъ Шев· 

~енко. (Речь 3а 59 годишнината отъ 
смъртыа на поета). - У край н' 
с 1с о · б ъ л г. преглед ъ. ], 1920, 
бр. \2, с. 105-108 
ВОЛКОВ, Евг. Христо Ботевъ. 

В : С б о р н и к ъ на Акад. на на· 
укитt. Т. XV, 1921, с. 1-106 [За 
Каравелов, с. 30 следва] 
БАЛАБАНОВ, Никола Т. Любеиъ 

Караве11овъ и украйнската литера
тура. ~ У ч и л. п р е г .ч е д ъ. XXI, 
1922, ки. 1-3, с. 47-64 
ЧИЛИНГИРОВ, Стилиян. Кога е 

пренесена Любенъ Каравеловата пе
чатница отъ Букурещъ въ Търново. 
=- И з в е с 1: и я на Народния етно· 
графически музей. !!, 1922, с. 144 
-155 
БАБЕВ, Димитър. Петдесеть го: 

дини отъ една забравена драма 
<Хаджи Димитъръ Ясi;новъ отъ 
Л. Каравеловъ>. - Слово. 11, 1923, 
бр. 389 
Листопадъ. IV, 1922-23 кн. 

!Х - Х; е. 256 259 
ВРАНЧЕВ, Никошiй. [Любен Ка

равелов 1 Предговоръ. В : К а р а в е
л о в, Любен. Отбqръ стихотворе 
ния, разкази и повести. 1923. с. 1-12 
МЛАДЕНОВ, Асен. Любенъ Ка

равеловъ. (Историка -литературенъ 
очеркъ)„ В: Кара в елов, Любен. 
Съчинения подъ 'ред. на Асенъ Мла
деновъ. Т Т, 1924. с. ХШ-ХХVШ 

. ХАДЖОВ, Иван. Любенъ Кара · 
веловъ въ сръбската политическа 
сатира . (Страници изъ историята на 
сръбско-бъ.чгарската взаимность). -
у ч и 11. n р е г л е д ъ. XXIII, 1924, 
J. 277-288 

ANGELOV, В. а Р. Stolov. [Лю
бен Кара ве.чов) Jn : А п g е 1 о v, В. 
а Р. Stolov. Note di litteratura bulga-· 
re. Tradttz ionc di Ettore Lo Gatto dal 
manoscrito Bulgaro. 1925, с. 14-15 
КЛИI-IЧАРОВ, Ив. Г. Любенъ Ка- . 

равеловъ. Биография. София (Придв. 
п-ца) 1925. 276 с ., 2 портр. 8° 
ПЕНЕВ, Б. Любенъ Каравеловъ 

въ будапещенсr<ата тъмница. В: 
С б о р н и к ъ въ честь на В. Н. 
Златарски. 1925, с. 235-263 
СТРАШИМИРОВ, Д. Т. Любенъ 

Караве11овъ. - Ду х о в н а к у л -
тур а. XXVI , 1925, ки . . 24-25, с. 
108-133 
ПЕНЕВ, Боян. Бнтовитt повести 

на К.аравелова . .<Откжслекъ> В : 
Юбилеенъ с бор н и к ъ по минало
то на Копривщнца. <20 апри11ъ 
1876 год. 2U априлъ 1926> Т. 1. 
1926. с. 219-231 
АРНАУ ДОВ, Михаил. Любеиъ 

Каравеловъ и неговото "Знание."
Г 11 обу с ъ. 11, 1927, бр. 3, с. 1 
· МИНКОВ, Цветан. Аиализъ на 

, Войвода" отъ Любенъ Караведовъ. 
-Б ъ л г. реч ь . П, 1927-1928, кн. 
8-9, с. 281 - 284 

KApABEJIOB - просвtтитель. 
--:- Г л о б у G ъ. Ш, 1928, бр. 3. с. 1- 2 
СТЕФАНОВ, Ив. [Любен Караве

лов] Увод. В: Кар,авелов, Лю
бен. Българе отъ старо време. 1928. 
с. III-V 
АТ АНАСОВ, Тома. Любеиъ l{а

равеловъ за българския книжовенъ 
езикъ. <По случай 50 годищнина
та от смъртьта му> - Родна 
реч ь. П, 1928-1929, с. 192-197 
. ВАКАРЕЛСКИ, Христо. Любенъ 
Каравеловъ и нашата' народоука. 
- Ли т. глас ъ. 1, 1928-1929, 
бр. 21, с. 2 
ВАСИЛЕВ, Стефан. П. Любенъ 

Каравеловъ, - Родна р еч ь. 11, 
1928-1929, Kl;I. 3, С. 146 -147 · 
ДИНЕКОВ, Петър. Любенъ Кара

веловъ и м11адежыа . - Б ъ л г. 
р е ч ь. Ш. 1928-1929, с. 169-170 
КОНСТ АНТИНОВ, Георги. Ези-

кътъ на Л. Каравеловъ. - Л и т; 
г л а с ъ. 1, 1928-1929, бр. 21 с. 3 
МИТОЕ, Д. Б. Л юбенъ Караве

ловъ. (Петдесеть години от смъртыа 
му). - Ли т. г 11асъ. 1 , 1928- 1929, 
бр. 21, с . . 1 ' 
НИКОЛОВ, Малчо. Българе отъ -

,старо време. - Б ъ л г . . р е ч ь. Ш, 
'1928- 1929, с. 141- 148 

ТОДОРОВ, Димо. Любенъ Кара
ве11овъ · и Христо Ботевъ. - Л и т. 
глас ъ. 1, 1928-1929, бр. 21, с. 2 
ЦАНЕВ, Г~орги. Л. Каравеловъ и 

руската лнтература.-Л и т. г л а с ъ. 
1, 1928-1929, бр. 21 с. 3 
ЧИЛИНГИРОВ, Стилиян. Любенъ 

Каравеловъ въ сръбската литера
тура.- Ли т. глас ъ. !, 1928-1929, 
бр. 21, с. 1-2 
АРНАУДОВ, Михаил. Любенъ Ка

раве.човъ. Поменъ за 50 годишнината 
отъ смъртыа му < 3 февруа· 
рий 1879- 3 февруаРий 1929 > -
Б ъ л г. · м и с ъ л ь, JV, 1929, кн. 2. 
-с . 89-102 
АТ АНАСОВ: Н. Образътъ на Лю· 

бенъ Каравеловъ. - Г 11 о б у с ъ. 
111, 1929, бр. 19 
АТ АНАСОВ, Тома . Каравеловъ 

за книжнината ни и за нуждата отЪ 

литературна критика. - Л и с т о
п ад ъ. Х, 1929, ки. 1-2, с. 18-22 
БАБЕВ, Димитър. Любенъ Каране~ 

ловъ въ Сърбия. - Л и с т о п а д ъ. 
-х. 1929, кн. 1-2 с. 23-26 

- Д е м о к р. с г о в о р ъ. VI, 
1929, бр. 1581, с. 3 
БОБЧЕВ, Илия С. Любенъ Кара

ве11овъ въ моитt спомени. (По с11у
чай 50 години отъ смъртыа му ) . ...l. 
мир ъ. xxxv, 1929, бр. 8575, с. 3 
ГЕОРГИЕВ, А. Каравеловъ и мла

.цежыа. - Глобус ъ. П, 1929, бр. 
19, с. 4 - . 
ЕВТИМИЙ, архимандрит. Любенъ 

Каравеловъ. Петдесеть години отъ 
смъртыа му. --. П р ~ пор Ъ ц ъ. 
XXXI, 1 929, бр. 5. с. l 
ИВАНОБ, Дончо. Любенъ Караве

ловъ . (Бележки по едни неизвестни 
страници отъ живота ыу) . - М и р ъ . 
xxxv. 1929, бр. 8~41, с. 3 
· ЙОЦОВ, Борис. Каравеловъ като 

кньижевности - Л е т о п и с Матице 
српске. J931J, ки. 324, св. 2-3, с. 166 
ХАДЖОВ, Иван. Уводъ [към Ма· 

минато детенце) В : К а р а в е л о в, 
Любен. Маминото детенце. 1930 с. 
3- 19 
ЦАНЕВ, Георги. Предварителни 

бележки [къ'м Записки за България 
и за бъ11гарите] . В ; К а р а в елов, 
Любен. Записки за България и за 
бъ11гаретt. 1930, с. 31-33 
СТР АШИМИРОВ, Д Т. Центра11-

ния таенъ комитетъ въ Букурещъ. 
- Б ъ л г. и сто р библ. JV, 1931, 
т. 11-Щ С. 96-145[За Л Караве
лов с . 117 и следва) 
.МJNCEV, Dimitre. [Любен Кара· 

велов] В: М i п с е v, Dimitre, Din 
istoria literaturii bulgare. 1932, с. 18 
ХАДЖОВ, Иван. Неизвестни до

кументи отъ Каравелова и Ботева. ~ 
С о ц и а л д е м о к р а т ъ. П!, 1932, . 
с . 35-38 . 
. АНГЕЛОВ, Божан. Любенъ Ка 
равеловъ. В : А н г е л о в, Божан. 
История на българската 11итература
Ч. 11. Възраждане 1762 - 1878. 2. 
попр. изд. 1933. с. 245-268 
АРНАУ ДОВ, Михаил. Любеиъ 

Каравеловъ. В : А р н а у д () в, Ми
хаил. Очеркъ на българския фолк
.11оръ. 1934. с. 106-112 
МИНКОБ, Цветан. [Любен Кара· 

велов] Предговоръ. В: К а р а в е л о в, 
Любен. Спомени, Стихлворения, 
Войвода. 1934. с. 3-4 
МИТОВ, Д. Б. Петдесеть години 

отъ смъртыа на Каравелова. В: 
Мит о в, Д. Б. Книги и пис атели. 
Кн. 1. 1934. с . 212-215 
ХАДЖОВ, Иван. Увод [към Ма

миното детенце] В : К а р а в е л о в, 
Любен. Маминото детенце. 1934. с. 
1-XXXI 

КОНСТ АНТИНОВ, Георги . Поли
тическитi; повести на Л. Караве-
11овъ. В : К а р а в е л о в ъ, .tl. Неда, 
Войвода. 1937. с. 111.,..-VШ 
МАДЖАРОВ, Михаил Ив. Срt

ща съ Любенъ Каравеловъ. В : Юби-
11еенъ сборник ъ Копривщица. 
1837-1937. т. · п. 1937. с. 9-13 
МИНI<ОВ,' Цветан. Заветит1; на 

Любенъ Каравеловъ. - Б ъ л г. ми
с ъ л ь. Xll, 1937, кн. 1, с, 7-14 
МИНКОВ, Цветан. Любенъ Ка

равеловъ. Животъ и творчество. Со· 
фия, 1937. 177 с. 8О - Библ. Лите
ратурни разбори. Год. JV, кн. 3 
МИНКОВ, Цветан. [Л. Каравелов] 

Предговоръ. В: Кара в е л _о в, Лю
бен. Воnвода. f1937] с. 1-)5 
МИНКОВ, Uветан. [Л. Каравелов] 

Предговоръ. В: К а р а в е л о в, Лю
бен. Маминото детенце. Повесть. 
[1937) с. 1-15 . 

POTOKAR, Топе [Любен Караве
лов]. В: Р о t о k а r, Топе. Bolgar
ske пoleve . 1937, с. 7-8 
ЧОЛАКОВ, Р .• Хаджи Диыитъръ 

Яс·Бновъ 1 и ."Живъетоn, жнвъ е.„" 
- Б ъ л г. ми с ъ л ь. Xll, 1937, ки. 
7, с. 4'23-430 ' 
УНДЖИЕВ, Ив. Левски и Кара

веловъ. По случай 100 години отъ 
рождението имъ. - П р о с в t т а. 
ш. 1937-38, ки: 2, с. - 136--140 . 
ВЕЛЧЕВ, В. Л. Каравеловъ и Н. 

В. Гоголь. Приносъ към изуч)Jване 
на руското литературно влияние у 

r.sвъ. 190р оди на . ], 1938, ки. !). с. 

ГЪЛЪБОВ, ' Констант.ин. Любенъ 
Каравеловъ и учебиикаритt.-Б ъ лг. 
ми с ъ л ь. хш, 1938. ки. 6, с 374--
376 
;ДИНЕКОВ, Петър. П~гребението 

на Любенъ Караве11ов.-Б ъ л г. ми
с ·ъ л ь. ХШ, 1938, кн. 7-8, r!. 509-
511 
ЙОЦОВ, Борисъ. , Изъ мъртв·ия 

домъ" на Л. Каравеловъ В : К а р а
н е л о в, Любен. Изъ мъртвия 
домъ. Преводъ, уводъ и бележки от 
Борисъ Иоцовъ. 1938. с. 1- XI 
Любеиъ КАР АВЕЛОВ всредъ сър

битt. Неговото в.чияние върху сръб
ския общественъ и ' културенъ жи- · 
вотъ. Зор а. XIX, 1938, бр. 5571. с. 8 
КЕРЕМИДЧИЕВ, Г. Литературно 

критичната дейность на Любенъ Ка: 

равелова. - П р о с в t та. IV, 1938, 
кн. 1, с. 70- 77 
конст АНТИНОВ, г. -Бук Кара

дЖич и Л Каравеловъ. София, п-ца 
Глушrювъ, 1938. 63 с. 8° ---сЮгосла
вянска библ. No 1. 
МАДЖАРОВ, Михаил, Родното 

мtсто, на Любенъ Каравеловъ. -
Б ъ л г. м и с ъ л ь. XIll; 1938, кн. 4, 
с. 232-236 / 
НИКО.IЮВА, Жана. Народност

ната стихия у Каранелова. - Учил. 
преглед ъ. XXXVII . 1938, кн.'4, с, 
446-459 . 

НЕДЯЛКОВ, Хр. Славянофилст
вото на Л. Каравелов. - Ч и та
л и ще. ХХЩ .1945, кн. 7, с. 18-26 
ХРИСТУ, Василе. Любен Караве

лов и Парижкат.а комуна. - Ч и
т а ли ще. ХХЦI, 1945, кн. 10, е. 
7-14 
ЦВЕТ АРОВ, Любен. Любен Кара

велов и югославската идея. - Л и· т. 
фронт. I 1945, бр. 15 
БОРШУКОВ, . Георгн. Каравелов 

- предходникът на \iашата социа

листическа журналисти11а. В : Б о р
ш у к о в, Г. Со~иалистическият пе

. чат · в България. Т. 1. Първи години. 
1946, с. -19-32 
ГЕНОВ, Кръстю. Литературното 

Вllияние на Л. Каравелов върху Хр. 
Ботев.- Език и лите ратура. 
J, 1946, ки. I/1-JV, с. 11-24 
ДЕРЖАВИН, Н. С. Любенъ Ка

равеловъ < 1837-1879 > В: lI с р
ж а в и н, Н. С. Лекции по бълrар

. ска историЯ ( 1946) с·. 320-338 
ДИМИТРОВ, Михаил. Любен Ка

равелов за Балканската федерация 
и мястото на Румъния в нея. -
Българи - и р ум ъ ни. J, 1946, 
IШ. 1,с.19-2 1 

ДИМИТРОВ, Михаил . Нови дан
ни за журналистическата дейност 
на Любен Каравелов. - 100 го
ди ни бъл г арски вестRи~ 
юбилеен брой, 1946, с . 4 и 5 
ДИНЕКОВ, П. Мамин·ото де:rен

це. Предговор. -В: ){ар а в елов 
Л . Маминото детенце. 1946, с . 5- 3, 
ДИНКОВ, К. Любен Каравелов 

< по случай 67 години от смъртта 
му> - В е· д р·и и а. 111, 1946, бр. 
3 <27> 
ИВАНОВ, Мi~нко. Любен Кара

велов - идеи и личност. В: Б ъ :л
г ар с к а л и т е р а ту р а. Основни 
въпроси. Ч. 11. 1946, с. 161-170 

l{APAKOCTOB, Стефан. Тарас 
Шевченко и българската литера
тура. 10 март 1861- 10 март 1946. 
- Б ъ л г. 'с ъ в. дружба. JJ, 1946, 
ки. 3, с. 6-8 [Също и в) Тарас 
Шенченко. Материали за доклади. 
1947 
МИНКОВ, Цветан, Любен Кара-' 

ве11ов. В : М и и ·к о в, Uветан. Очер
ки по българска· литература·. 1916. 
с. 168-191 
ПЕНЕВ, Боян. Любен Каравелов. 

В: П е н е в, Б. Българска литера- · 
тура. Кратък исторически очерк. 
(1946) с. 214-222 . . 
ПРОТИВ монархията, за репуб

ликата. [Думи на) Л. Каравелов. -
Ведрина. 111, 1946, бр. 14, с. 4 

_ СТЕФ НОВ, Д. М. и Т . . Цв. 
Кръстев. Любен Каравелов · 1837-
1879. Живот, личност и дейност. В: 
Стефан о в, Д. М. и Т. Цв. Кръ
стев. Литературни очерки. Ч. !. 
(1946) с . 210-240 . 

Печатарската .машина но Каравелов до 1944 г 

'ХРИСТУ, Василе .. Любеиъ Кара
веловъ въ Ромъния. - Б ъ л г. м и
с ъ л ь. хш. 1938, кн. 7- 8, с. 492-508 ШЕЛУ ДКО, Димитър. Любен Кв

равелов н • Что де11ать • от Черни
ше\rски. -Език и -ли т ef>-a т,-у р а. 
1, 1946, ки. Ш-lV, с. 33-47 · поетъ. -Ли;·~ р ат у р ни н о ~ и

н и. П, 1929, бр 20, с . . 3 
ЙОЦОВ, Бори:. Любенъ Караве

ловъ. Българска революционна ро
мантика. - Б ъ ц г. и с т о р. би б
л и отека. П, 1929 . . Т. IV. с. 
152-177 
КОНСТАНТИНОВ, Георги. Идея

та за Юго1№авия у Каравеловъ. -
г л о б у с ъ. ш, 1929, бр. 19, с. 3 
КОНСТАНТИНОВ, , Георги. Лю· 

бен.ъ Каравf!ловъ В: Български пи
сатели. Т. 111 1929. с. 3-64 
КОНСТ АНТИНОВ, Георги. -Лю

бенъ Каравеловъ. Обществен·и идеи. 
- О б ще с ~ в е н о р, а з в и т и е !, 
1929, кн. 2, ; с. 100-;-1 08 
· КОНСТАН1'ИНОВ, Георги. Пър
витt стжпки на Каравеловъ въ Qу
курещъ. - Л 1i т е р а т у р н и н о
в и н и. 11, 1929, бр. . 9, . с. 3 
МИНКОВ, Цветан. Вtчното у Ка

равелова. - Г л о б у с ъ. 111, ) 929, 
бр. 19, с. 1 
НИКОЛОВ, Еню. Любенъ Кара

всловъ. По случай 50 години отъ 
смъртыа му. - Зар я. J, 1929, с. 
28-30 . . 
НИКОЛОВ, Малчо. Любенъ Кара

веловъ и неговата повесть ,Българе 
отъ старо време". -Учи п. п р е r
л е д ъ. XXVIll, )929, ки. 1, с. 17-28 
[Съшо и в) Ни к о .ч о в, М. Лите
ратурни характеристики. 1930, с. 
15-28 
ОБРАЗЪТ на Любенъ Караве

ловъ - г л обу с ъ. 111, 1929, бр. 
19, с. 2 
ПУНДЕВ, В. Любепъ Каравеловъ 

като публицистъ. - Л и т е р а т у р
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НАТАЛИЯ КАРА В ЕЛОВ А Kf\Pf\BEЛOB В PYMЪHCKf\Tf\ ПУБЛИЦИСТИКА ПИСАJ.f! НА КАРАВЕЛОВ 

· За Наталия Каравелова .не 
трЯбва да си спомняме само 
като за съпруга на нашия го· 

лям В1Ъзрожденец. ., я вплете 

чрез дейността си своето име 

в бурния .и променлив житей
ски път на Кар~велов - ре
волюционера, журналиста и 

просветителя - и с това оста

ви ди-ря в най-новата исrория 

на българския нара~. 

Женитбата на Каравелов с 
Наталия Пеrrрович , сръбкиня 
по народност, сякаш беше из
раз на неговото голямо и топ

ло чувств·о към целия сръбски 
народ. Наталия, или ка·кто са 
я наричали кратко Ната, ма
кар че е била необразована и 
стояща много по-ниско в ум

ствено отношение от св-оя 

мъж - рядк~ образован за 
врем,ето си чоВ'ек - го разби· 
рала напълно и е· останала не· 

гова неотлъчна другарка в до

бро и зло, до края на живота 
му. .Увлечена от трескавата 
дейност и великите· идеи на 
своя другар, тя съще е взеr

мала участие в народното де

ло. И затова„ въпреки някои 
укори, недоказани в пото·ля

м'ата си част, редно е ДiJ от

четем· нейниrе заслуги и да И 

от дадем . нужната поч.ит, която 

тя Заслужава не сдмо като съ

пруга на Каравелов, но и като 
участница във великото осво

боАително дело. Преди всич
ко ) с материалната помощ на 

Наталия Любе,н . Кара·велов е 
мФ·жал · да осъществи своята 

м/эчта: да има собствена пе
чатница. 

СъвременнИ'Цl't разказват, че 
т}~ ~есто · е,· въртяла сама коле
лотq на печатарската М!Jшина и 

керяДк GJ1_ ,.:: ОGnорва:ла . та'3и 

работа. с Апостола . 

В борба·та за · .освобожде
нието на българския народ са 
взел.и участие и много жени, 

но за· съжаление имената на по

вечето от тях са останали не

известни за нас , или пък све

денията, с които ра;зполагаме, 

са много ·оскъдни. А тези же· 
ни са двойно по-заслужил.и, 

защото отстояваха правата на 

своя народ в една епоха, ко· 

гато жените съвсем не се рад

sаха на същите права и сво
боди, които имат днес. Ната
лия Каравелов~ е една от Те
зи жени, които взеха пряко 

участие в революционното 

движение, Това не cer дължи 
са·мо на факта, че тя е била 
другарка на рев·олюционер. 

През м. февруари 1867 г„ 
kаравело'в 1>1д1ва в Бялград, с 
цел да бъ.де по·бли.зо до• своя 
народ и по-дейно -да участву· 

ва в делоrrо за неговото осво

бождени-е. Той е ее.че офор· 
мен nиса:теЛ. ' В Русия е 
възп~ ие\11• най -прогресивните 
и1деи на рево·люциюнерите·д.е · 

мокра·ти. И с тези и1деи той 
Ве\Цна·га се опредепя ·l:ia стра

ната на най-будната и напред
ничава част на сръбскаrта _ин
телигенци.я, в чииrrо среди са 

намерили' отражени•е италиан· 

скота рево•люционно движе· 

ние на · Мацини- И' за1Па\[1,НИЯТ 
утопи.чески соци•а1ли-зъм И' ра

ДИКоЛИЗЪМ. Това~ ново хумани

стично дви·жени·е1, ръководено 

от ОмЛ'а\[1,ината, вече е ~l::Jдиг· 
на·ло свои. дейци ка.то Любо'" 
МИ!р Ка·левич, Алимпи Василе
ви.ч, Милова1н Янкович, П:rнта 

Сречкович, Стоян Бо.жкович -
Н!ОИТО п~:~АСтавл1яваtт по·уме

рено крило, и· по-младите, по

революционно на'строени и• по· 

нап.-.едничави: Светозар Мэр
кович1, · Коdта Рашич, Т анасий 

Весович, Любоми~ Бели·Мар· 
кович, ВёJса Фили·пович и· др. 

Това са. ре.волюционери, които 
се борят против лички'я поли · 
цейски режим на · княз Ми•хаил 

Обренович, прот11в за•rнилата 
още в своето зараждане сръб· 
ска държа1ва, защища1заща ин

те~ресите на шепа забогаrrели 
аристокрапt. Те проnовядва'Т 

идеите за освобождени·е на• на· 
рода., за равенство, за за,чи· 

Самата Наталия е носила в 
себе с~1 за'ложби за такава 
дейност. Синът на легендар

ната баба Тонка, Никола Обре
тенов, ни разказва следното в 

своите спомени във връзк~ с 

пренасяне на оръжие и пози

ви, дадени му от Левски, от 
Рум>ния в България : „Бага
жъ:г ми беше доста голям и 
.подозрителен. Аз сам не мо
жех да го пренеса, затова по

виках на помощ майка си, 

баба Тонка. Тя събра сестра 
ми- Петрана, майката нэ Д. 

~ Горов, Тод.орка Миразчиевз· 
(„Дълrата коса"), майка И баба 

.Станка и друг1:1 роднини от 
Гюргево. За · пренасяне на 
пушката трябваше някой ·по
висок човек, затова стана 

нvжда да се повика от Буку
рещ Наталия Л. Каравелова, 
като най-подходяща, понеже 

беше слаба и висока. Жените 
превързаха всичко на себе си, 
а К~ра'велица преметна nуш• 
ката на ·рамото си (към нея 
привърза с връв и сабята) и 
облече пардесюто си. Те тръr
наха за Русе с каик, за да бъ

дат сами и свободни. В каика 
Ната,лия не могла да седне, 

защото оръж~то И пречело . 
Каикчията на няколко пъти ка

нел коконата да седне, но 

вместо · коконата баба Тонка 
отговаряла по турски на каик

чията турчин, че „коконата 

·много обича·ла да гледа Ду
нава, затова не искала да сед

не" . Така жените успели да 
заблудят властите и да пре
неса1т благополучно всичко в 

Русе . Но На:талия Каравелова 
трябвало да остане още ня
колко дена при баба Тонка, 
за да лекува рамото си, нара

нено от връвта на пушката . С 

тези СИ постъпки Наталия се 
очертавала като една героич

на жена, затова неведнъж са 

И поверявали подобни задачи. 

След · смъртта на Любен Ка
равелов, . неговата жена, вяр

на · на nаме>ТТа му и непреста

ваща да· цени неговото· _дело, 

успяла да издаде с помощта 

на Захари Стоянов и под не

гова редакция съчиненията на 

своя мъж, с кое.то направила 

голяма услуга на българска
та литература и на българска
та исторю!. 

В началото на нашето сто

летие Наталия Каравело·ва за
върши своя земен път в Бял

град . И преди смъртта си тя 

не забрави своя велик съ
пруг и завеща 1-1а българска
та държава една сума от 

10,000 динара, с която да се 
издигне паметник на Караве
лов в столицата на свободна 
България. Но враждите, които 

някога разделяха двата брат
ски нароДа, попречиха да ,се 

изпълни завещанието на На
талия Караве·лова. Споменът 
обаче за: нейния живот и за 
нейните жертви . в името на 

съпруга И и на делото, на кое
то той служеwе, днес .трябва 
да бъде светъл в съзнанието 
на поколенията . 

1\ИРИЛА 1\АРАТОдОРОВА 

тане на човека, ·за просвета, 

за културно и·здигане на отру

дените; борят се за унищожа· 
в,; не ка предра•зсъдъците. Ка
ра•аелов се сбли·жава с омла
динските кръгове. Особено 
тясна дружба се за•вързва 
меrждv него и Св·етозар Мар· 
кович· - „една фигура, как

в ато рядко се среща ·в исто

с,:ята на наР9дните револю· · 
ционни дви•жения", както пи
ше аrкадемикът Т .• Павло,е . 

Още предИ' ;о.а ОТИ\L\е в Сър· 
бия Ка!)а.велов про·явява икт·е· 
рее към ср·ъбската. кул·тура и 
литера.тура„ В 1867 г. в Мо·
скв·а ·в „Фи1ло·лог1-1ческlе . за· 
писки" той печ.ати очерк „ Вvк 
Стефанович Караджич", а в 
книгата си „Страницьl из кни· 
ги · страданlи болгарскаго пле
мени" ци1тира сръбски и хър· 
ватски тр.удове. Кога;то· се уста
новява в Бялград, Каравелов 

става . сто.жер на. Омладина,та 
и, отдава силите си заедно със 

сръбсн:аrrа прогресивн<а• мла,
де'ж за1 и·зграждане едикство · 

то на два.та народа в борба:та 
за полиrrическо . и соци'ално 

освобо·жде1ние . Във вестници
те „Заста1ва.'', , „Срби1lа" и 
„Мла<Да Срба:ди·lа" той пе~ати 
ста.тии- и· литературни~ кри:тики, 

ПЭ·Чати nреВОIДИ на CBOI-! по,ев

сти и· разК5Зl'f, пише на1 сръ,б· 
ски език социа,лни повести и 

раз~з.зи. Не·гови стихове се 
Аекламира;т и пеят. Неговите 
статии в омла<Дински.я ne а.т се 

чета.т с възторг, Обоснован~а· 

Любен Каравелов е един от 

най-ярките представители на бъл

. гарската революционна публици

стика преди освобожден„ето на 

България. Между 1869-1878 г„ с 
малки прекъсвания Л. Керавелов 

е в Румъния и там р-звива своя

та революционна дейност. В Ру
мъния той е редактирал „Своtю

да", „Независимост" и "Знание". 
В пределите на Румъния Лю- . 

бен ,Каравелов е в досег с про. 
гресивна1а и демократична ру· 

мънска общественост, коя ro е 

ратувала за сближение мещоу 

народите, нгселяващи долни ,Цу

нав и е работил за създаването 

на балканска и дунавска общ

ност. Гuлемr~ят румънски общест 

веник и политик К. А. Росети, съ

временник на Каравело в, чрез 

своя вестник " Ромънул" е отпра· 

вил следния апел към бълrарИ1е, 

намиращ..~ се в Рум'ъния; .Бъл

гарск..r мъже, в деня, когато ще 

удари часъ: на вашата неззвиси

мост, в 11ицето на Румъния вие 

ще имате една сестра и съюзни

ца .•• В столицата на Румъния 

не се фабр•куват яреми и снаря

ди, а се чувствува една общност 

в интересите ни " . 

Любен Каравелов, активен и 

образован деЯтел за една Дунав
ска федерация, намери в преде

лите на Румъния подходяща 

идей01а храна и разгъна мощния 

си талант, поста.вяйки се в служ

ба на идеята за сближf;'ние и раз: 

f>ирателство между дунавските 

народи. И за да запознае румън

скъта общественост с бы 1гарските 

работи, Каравелов урежда една 

притурка на румънски език към 

в .• Свобода• под надслов .Liber
tatea", която излиза всяка сряда 
от 7 януари 1871 г. до 25 октом

ври 1872 г. 

В първия брой на ; Liberta
tea•" (от 7. 1. 1871 г. ) Каравелов 
разглежда отношенията · между 

българи и румъни и поцчертав •! 
че тези 01ношения винаги са би

ли братски и че техн и ят общ 

идеал е щастие и свобода. Це.· 

лият брой е една възхвала на 

идеята . за свобода, като не е 

пропуснато нито едно крупно 

европейско събитие. Речта на 

Гамбета сз окачествяв~ каrо апо
логия на правдата и свободата, В 

друга една бележка Каравелов 

говори за империалистическите 

стремежи така : .Кога ще се 

отърсим от подобни велики идеи, 

нонто подхождат на князете, но не 

и на народите". 

Във втория брv й на „ Liberta· 
tea" (от 13. 1. 1871 г.) се обсъж
дат перспективите за една бъде 

ща уредба на балканските с1 рани. 

Миналото TF ябва да , пt'учи наро

дите ;i.a живеяr като свободни 

народи. Обсъждат се решенията 
' на конференцията в Лондон, коя· 

то не е правила нищо друго, сс· 

вен да осигурява цялостта на 

Турс<ата империя, а дей ствията на 

европейската дипломация се ока

чествяват като „ занъснели манев

ри за уреждането на света.• По · 

сочва се като пример героична 

Франция, която, 'предадена не 

Наполеона 111, с небивал _героизъм 

е отстоя вала свободата в полза на 

всични народи. Събитията във 

Франция са б1:1ли следени с осо

бен ИН1 ерес. Гамбета е н а ричан 

от ВАСИЛЕ ХРИСТУ 

.нов трибун на ·свободата•, а за 

руския народ се казва, че „чрез 

своите органи се обяви за френ

ската кауза•. Цезаризмът на Вил 

хелм се окачествява като „ос:но~ 

ван на лъжа и омраза•. Караве

лов обръща вниманието на нара· 

дите, населяващи Дунавския ба 

сеин и подчерrава, че ний сме 

длъжн и да бдим, щото нашите 

обши интереси да не бъдат пр о-

1-1гра..,и. 

политика за нашествие, Ще срещ~ 

не удара на руския народ , който 

неминуемо ще мине на страната 

на французите. В • Libertatea" 
са дадени изнесените по този 

случай данни в руския вее 1 н1<1к 
„Голос", който смело е защища

вал Франция и е предричал един 

въоръжен конфликт меж о у Русия 

и Прусия. 

Проблемът за Турция също 

така е разгледан с голяма вещ1<1· 

на •. Азиатският характер на Тур

с1<ата импе9ия не И позволяза да 

въведе евра пейските институции 

и нейната изостана лост я прави 

.некадърна и неспособна за няка

къв напредък ..• " За славянски

те народи дойде моментът за дей· 

ствие. Българите не могат да 

останат под Турция, нито чехите 

и другите народи п е>д Австрия . 

Минутите са ценни и като утµе 

ще чуем, че Балканите Гърмят от 

тревогата дадена, сред славянския 

св~т •• . „ 
Каравелов намира за абсурдна 

идеята за възстановяването на 

Византийската империя . Единстве

ното спасение за българите 1 ой 

вижда в дружбата им със сърби

те и румъните, с които трябва 

да бъдат солидарни, да ' се съеди

нят в една К
0

онфедерация, която 
ще бъде гаранция против напа· 

денията отвън , и ще улесни с 

бързи крачни културния възход на 

· федерираните народи. Федерация · 

С особена вещина е разгледа

на м1, роnюбива1а _ политика на 

ко!). нованите глави. Каравелов не 

вярвd в техните думи, които не 

са искрени и .пътят за достига

не на златната . епоха на народи

те• Каравелов вижда ~в кърва

_вата борба, не борбата между на

родите, а лротив техните тира· 

ни", "Такава една борба _ - про· 

дължава по-нататък той - ще 

тр"бва да почнем и ние българи· 

те и то в най-снор; време", .. 
Предвид . нарас.1ващата ., реакция 

в Европа, предадено е едно 

съобщение на сръбския лист 

.Зостава" за свиквi!нето на 

конгрес на всички източни и юж

ни славяни и · на румъните с обща 

програма по политическите въ

проси ; .Ако искате да живеете, 

трябва да се борите с оръжие в 

ръка· ; вашна земя бе освободена 

с меч и с меч трябва да си я 

възвърнете·. (бр. 9 от 3. 111. 11:171 
г.) в брой 16 от 11 май 1871 г . та се явяliа и като страж пpoт!-fll 

капитализма и занлючителните 
Каравелов пише ; .Побратимява- . 

думи на Каравелов са знамена. 
нето на народИ1 е е смърт за ти- тел ни: „Сам' по този начин 
раните ..• За да можем да се 

(т. е. ч „ ез федерация б. м . ) . ще 
оrтървем от нашите тирьни, тряб-

създадем 1:1ашето щастие, само 

ва да признаем, че това може да • така ще си запазим независимост 
стане с кръв и само с кръв.• 

Политическата проз 1рливост и та, с една дума - само така ще 
оцелеем срещу грубата си11а , и 

загриженост за съдбата и участта 
на Европа кара Каравелов Да срещу индустриалното и търгов-

търси тесен съюз между славя- ско влияние, с които културните 

ни те и французите, които не мо- народи ни застрашават._ • . . • 

гат да бъдат подпомогнати от Във всички статии на .LiЬ е r-
Англия, поради политическите И tatea" проличава революционн"яr 
сметк и, а славяните , канто и публицист, който търси да раз. 

французите имат един „общ не- реши задачите, поставени от епо-

nриятел: немс·ната жесто~ост". хата, по революци онен път. Дей-

В дните н а Парижката комуна ността на КаравеЛОfl\ в Румъния е 

симпатиите на КаQ.?велов към била следена със симпа1ии от 

· Франция и френския народ са всични румънсни нъргове, за кое. 
големи . В подви~а на парижките то свидетелствува специалният 
комунари Каравелов вижда неиз- рапорr на румънския консул в 

черnаем изrочник за. въодушевле- Бялграц. Революционната публи-

нне на борците против азиатския цчстика на Каравелов е знаме на 

п'ороб111ел. Той изтънаа, че ако ' свободата и nобрат~мяването ме>к· 
Ге[?мания не .се оtнаже ·от своя ra ду народите. 

Къщата на хаджи Геро (Генчо) в Копривщиl{а, к'Одето се е по
.Аtещавало училшцето, описано от Каравелов 

'· 
Kf\PRBEЛOB В СРЪБСК.f\Тf\ ЛИТЕРf\ТУРf\ 
та 0·т Каравелов, заедно със 
Све•тозаор Маркович и Св€1То
з·ар Ми·летич, идея за обща 
Ба•лканска. конфедераци·я на· 
мира широк ·отзвук. 

В „ За.става" Карав·елов об
нароД!ва две забележителни 
статии: „Шта нам l·e н.ужно·? 
(Какво ни е нужно?) и апела 
• Брачо мо1lа" (Братя мои). В 
тези ста:гии той се обръща, 
към сърбите, . предлага им 
съюз, съюз между гърци·, ру · 

мъни., сърби И' българи , който 
да се изгражда· на начаriата 

на· „свобода·та И• n•леменна1та 
солидарност". Кара•в·ел:ов об 
народва свои прои·зведения на 

сръбски вестници И· списани.я и 
слеJД nре·местването си в Бу
кvрещ. От 1868 до 1873 гад . 

Л . Каnав.елов е най·продук· 
тивни1ят писа1теп в Сърбия . 

На сръбски език Ка:равелов 
написва и обнародва• повести -

. те и раз~и'Те: „ Крива~ ли' е 

съдбата". "Горчива, сърба", 
„Сок>а", „Наназал я бог" и 
бележки·те от Пещенокия за
твор „Из мъртвия дом". На 
сръбски, ези'к са преведени от 
руски и българск~ оовестите: 
„&ъ,лга ,ои от старо време", 
н " т " х , „ еда , " урски, паша . , „ а· 

джи Начо", „Мъченик", „Тан 
чо Галинич" (във втори. пре.вод 
поц загла·вие „На чужд гроб 
без сълзи п•ла,ча·т"). Със соои,
те творби Каравеоов. здра1во 

\ . 

от СТОЙl<О БОЖl<ОВ 

се включва в ра,звитието на 

сръбската литература . И това 
включване не е само форма·л· 

но, то не произтича само от 

фа1кта„ че Каравелов пише на. 
. срJЪбски е.зи'К, а преди- всичко 
тежи със свои•т-е положителни, 

градивни И' прогресивни• цен

ности. 

Сръбската ли·тера.тура, до 
идването на. Каравелов в Бял· 
град И' до нелова•та литератур· 

на1 и· кри.тическа дейн_ост. , е 

предимно чужда · на действи

телността, наситена със санти

ме1Н"тализъм И'• фа~тазии - ли

теr. атv1'1а, ко·ято да за·,о,оволя

ва ситите и доволни аристо· 

кра'Ти, останки от стаоиЯ 

феодален строй . „Нашата съ
временна поезия пише 

СвеIТоЗар Маркович - е сме
сица~ от любовни· и.зли·яниlЯ, 
фантастични· • сцени, празни 

фрази• И' смешни. глупости ! На
шият обществ,ев живо·т мирише 
на: ГНИ'ЛО, а1 писат.еЛИ'Те Н И• ПО

СТОЯННО· мечrтаят, мириша•т, ро· 

зи>, гле,ца·т зората, спушаrт сла,

вея и·ли- изпитват някаква осо

бена тъга, тъга на сит чове-к, 
какъвто правдоподобно е ха· 
ра.кте·~·изуван от брма Каrра
велов ·,в .Матица". Н а·й-•висо· 
ки въnхо1ве в областта на пое
зи·ят-а1 от това време бел~жат 
Зма.й·Йован Йованович и Дж:у -

ра Я кш11.ч. А сръбска'Та беле· 
тристика е едва в своя · Зара· 

диш. Тя се представлява от 
творбите на Боrобой Атанац· 
н:ович; Яков Иrнатови.ч, Мило

ван Ви•дакович, кои,то печата·т 
фанrrастични и лишени от ори

гина•лност и от художествени 

достойнства повести„ 

Чрез реалистичнит.е творби 
на Каравелов в сръбскаrrа1 ли· 
тера•тура се появяват верни 

отра•жения от живота, отразя· 

ват ое иrдеи. · И' мислИ>, коиrто 

издигат човека, сочат МУ' нови 

хо:риtзонти. Каравелов още с 
първ•ото с~ прои,зведение на. 

сръбски' език - .една критика 
е „Србlа" - кри·тикува ос
тро както общес111!·ения, така· и 
литературни1я живот в Сърбия. 
В духа на схващанията~ на Чер· 
нишеески, той защища1ва. реа

ли·зма, QvблицисtиЧfi'ВIТа · лите
ратv·n·а1, и ·ска писаТ'еЛИ'Те да се 

поставят в успуга на наро·да• , 

на. прогресивното обществено 
развитие. Тези· негови ра•зби · 
рани'Я става.т основ·а, ·Върху 

която се из·гра1жда1 по·наrтмъш

наrrа лиrтера.турна практи1<а и 

л·итературна теори·я на реа\Ли· 

стична1та сръбска литера'Тура. 
ДеВиза на сръбокаrrа Омла
дина1 „с помощта на науката, 

ВЪ3 основа~ на1 И"стин~rта· " Све· 
тозаор Марt<!ович прилаг~ кrьм 
ли,тера1тура;та и- в няколко за· 

бел·ежи,телни> по ·своята• дъл-

ДО ПРОФ. М. ПОГОД/1/i*) 
.,._ ............. ~ ...... ~~ ..... ~~~~ ...... --.~~~-

МuJZостиви ~осподин 

Михаил Петрович, 

Позволете най-покорно да Ви поискам за известно 

вр ·ме академаческия речлик на руски език и речника 

на областните наречия. Готвя за печ.ат 11/ том от 
11 а ме т ни ц ат е, а при превежdането от български 

на руски сvещам такива трудuости, щото не . мога да 

~и изкажа, понеже нямам речници нито н.а едина, 

нито н.а dругия език-ед1щте, защото не съществуват, 

а dругите, защото н11мам с какво да ги купя. Ако Ви 

бъде угодно да м1~ ги dадете, то 6ъдете добър да ми 

ги пратите: на Тверска, Новопетербургски хан, до Гу- ~ 
бернаторския _ дом, № 15. РабОf1.1-Я ден. и нощ. ~ 

;1/',,,.~ ............... , y-n/~~ 

Л........с-<•--

и~ ... <1· .·~ ~ 

J. ~6р~.„ 

Приемете уверенията в истинско уважение 

от Вашия най-покорен слуга 

Л. Кqравелов 

! 
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*) Вж . . забележката 
страница 4. 

към статията ,Българската журналистика•; 

ПРЕД ВЕЛИКА СТОГОДИШНИНА 

През 19i8 година предстои да се отriразнува 100-
годишнината от рождението на Христо Ботев. Делото на 
Ботев е вече не само всенародно българско, но и все
балканско. Тази година ще трябва да бъде използвана за 
още по-голямо сближение на южните славяни и балкан
ските народи изобщо. 

По този случай ще трябва да бъдат упоrребени 
усилия за разрешаване всички по-важни въпроси от 60-
тевознанието. Ще трябва да бъде издадена окончателно 
попълнена и оточнена биография, ще трябва да бъдат раз
гледани свързани с творчеството на Ботев проблеми, ще 
трябва да се 9точнят данните във връзка с четата на 
Ьотев и др. 

Очевидно е, че тези задачи не могат да се изпъл
нят само от Института .Хр. Ботев". Ние приканваме 
всички културни българи и ревностни почитатели на 
поета-революционер по свой почин да разработват -въ
проси, да събират и изнасят материали: писма, портрети, 
спомени и np. и държат връзка с Института. 

---~ ,.„ -.- ,. -.--ог -БотевскиЯ научен институт-

С. БАКАЛU:В ЗА К'АРА:ВЕЛО:В 

Любен Каравелов твърде 
скоро изживя своето време, 

но той извърши онова, кое· 

то смяташе за свой дълг и 

жизне1:10 призвание, и за

служава всичкото у·важение, 

адмирация и любов на она· 
зи младеж, която обича да 
чете и да се интересува от 

българската литератур•а. Той 
бе един от най- работливите 
български литератори; мъч
но човек може да си пред· 

стави Любена без работа. 

Винаги, когато си помисля 
за Любен . Каравелова, пред 

бочина и проникновение ста1тии 
(.Певанье и мишльенье", „Ре
алност у п.оез·иlи"), начертава 
основ1-1те 1-ta н·ародническата 

реа1ли·стична сръбс.ка литера
тура .. С повестта. си пък „Кри
ва ли е съдба.та~?" Каравелов 
н·а дело поt<!оова, Н!а·къв трябва 
да, бъде наоо•дни1ят писа·тел -
борец з·а социална. правда, за 
свобода, който не 3а,твар.я очи 
пред Жи·вота„ С тази· своя n,o· 
вест, както И> с малки·те пове

сти със сюжети пак из сръб
ски.я ЖИВОТ - „Сока," и „На
казал: Яi бог" - Каравелов nо
м.ага разви·тието на. сръбската 
литера,тур•а, да напра1вw остър 

завой, тя да спре п'огледа си 
вlьпху р.еа,лни.я живот, да го 

изобрази~, да му да;п,е тла1Сък 

1 наnре\Ц, да вдъхновИ' човека 

към подвиг и жертва~ в името 

на прогресивното ра>звитие. 

Чрез тези повести в сръбска• 
т а пиrrер·а.тура се внасят и~,еи· 

те на. руоки:я рево•люцюн~ен 

хуманизъм на XIX в. 

Бе~з·спорно е, че кarro худо
жествен1-1 прои·з1ведения nове

стf!те на· Каравелов, писани на' 
с....,ъбскt-1 език, не носят беле· 
зи на изключителни ли,тера;тур

ни творби, че те скоро биват 
изпреварени от литературното 

развитие. Те не са на,й·добри· 
те поои1зведения на. Каравелов, 
но тяхното значенИ"е за сръб
ската литераrrура •е важно. Те 
не само· дават първоначален 

тласън: за връщане на. ли·тера· 

· ' ""3Та КЪМ ЖЭЙНОТО ИСТИНСКО 

мен изпъква голямата ро

шава глава, със широко и 

изпъкнало чело; пред мене 

възкГJЪсва образът на онзи 
човек, ръката на когото не 

познаваше отдих и на ко

гото цялото съществуване 
бе изтъкано от нерви, дей· 
ствуващи за просветата и 

пробуждането на своя на
род. 

Л\Ю6ЕН fl{APABEЛOB 
Редактира комитет. 

Печат: .Стопанско развitтие•. 
Клишета: „Графическо изкуство." 

зН<ачение в човешкото общест
во, но игоаiЯт аъаидаrелна. ро

ля в само·то общество. 

С Каравеловото творчество, 
с творчеството на Gsетозар 
Марко·ви.ч и сръбската литера
тура се подриват устои:ге на 

романти•зма и се поставят ос

нови:те на реал:изма. Сами,ят 
Яков Игна1тович скъсва. . с при· 

казни.я свят Нд! фанrгазииrrе и 

стъпва. на1 здрава земя. Ла.за 
К. Л а:заrревич стои блl-1зо до 
Л. Кара;велови.те „ Българи от 
стаоо време", а- Янко ВеселJ.1-
нов1-1ч, С11мо Матовул: и Брани· 
слаз Нуши.ч бепежа.т разцвета 
на сръбската реёl>Листична; ли
тераrrура от края на. миналия 

век. 

Литера1Т1Юно·то де~ло на Л. 
Каравелов, на . Светозар Мар· 
кови1ч, на цял"ата сръбска 
Омладина, както и на наши.те 
революционни· борци~, се за
зидва кarro здрав крайъгълен 

камък изобщо в Г10ЛiИТическо
то развИ"Тие на ба·лканскиrте 
народИ' и дава своето здраео 

отражение дори и в наши дни·. 

До голяма стеnен ние днес 
осъществяваме идеите на та· 

зи, епохаr в .нова·та историческа· 

обстановка. и· то ги осъществя
ваме блаrодаюение на това, 

че тези И'д'€1И пред>! седемде

сет години създа•доха условия 

и възможност з·а развитие на 

всичко онова, за което рабо· 

ТИ•М днес. 
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ИНФОРМАЦИЯТА" и НА :изКУСТВАТА 
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ХУДОЖНИК: · М А ш· А' Ж · И в' К О В А 

'" .. · 
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1 . Любен Каравелов · е в 
. исrинtкия смисЪл на Дума- „ -1 

; та Дарови:r р~зказвач. До- · 
като ·в стихотворе.нията си 

:той е обикновен, без о.собе-•.\ 
:.'на дълбочина, в проза1а си· '· 
·· е ·Необи1{1Новен и сЪс iuиpo1(_ 
размах разказвач. Във вся-
ка страница на своите"пове

сти и разиази той ' е лиЧно 
заинтересован. Читателят 
има чувството, че сам Кара

велов стои зад него и му 

шепне славата си . . Той е, 
нойто се вълнува при вся-
ка дума, при всяиа хара!{те

ристина, защото неговото 
вижд·ане е толкова чувстви

телно и подробно, че жи- Ярка, остра наблюдател
t~отът на героите му става ност, свежа образност и 
!\fного по-плътен и по-жив, творческа дързост са харан
~тколното на хората от са- терните белези на Караве

мия жи,~от. ·„ "'.),.:--;, ловото творч.ество . . И нещо 
Каравелов . е · показал .• ка- съвсем . особено има в сти-. . . ' ~· 

чества на гениален беле- ла му. Той обича героите 
трист. На първо място, той си, но същевременно доста 
е от ония писатели, които силно ги жигосва И бичува. 
имат изнлючителен дар да Неговият хумор е · по-близо 

обогатяват и разнообразя- до присмехулството, отнол
ват словото · и да · създават · кото до леката шега. Лю
сочни и свежи художестве- бов, сарказъм и хумор ·_ 
ни обРази. За него слово- ето люл!{ата на · не.говото 
то всичко може да изрази. художествено слово. И ге

Дум~та: е cai*o iювод да се роите, Ji~{)Ляни ·ь такава лю.i~
наднинне в живота на хора- на, получават яр1<а типиЗа

та ' Ц i:Ja отделния човек. 'А цiнi и ri'рямолинейност в xa-
. lfOв<( надникване в никанъв рактера. · ' 
случай не се изразява с на- ; l{ато разказвач Юtравелов 
Строения, загатвания и йе- е за приемствеността. И за:
дОJ\1лъвни. Настроенията ' са това" държй всИЧно· да бЪде 
каприЗп, загатванията са във врЪзна с 'народа. У 
-;признан на словесна бед- него обстановката е народ
Qост., на · неизяснен свето- ·- на :~ ,къщата, дворът; по

глед, а недомлъвките - на лето;, ._ .~орат а, дрехите 1 • и 
духовна свитост и на · qня всичко ·онова, което харак
страх·, нЕ»йто прави от чове- тери3ира българина. .Тради
на. ,. страхливец · · и · хитрец. циите, об'Ичаите, nри"ка-зки

Вснчкото е да имаш сме- те, песните, пословиците са 
· лосtта„Да разкажеш, да на- . на особена почит у· Караве
"'Щещ и::· да внушиш OHfi>Ba, лова. 
н9ето '· твоето бу:дно оно - Времето на: Каравелова е 
вижда И твоята съвест .прие- · известно · на всички ни . . То 
ма Щiт~о същцна на свобо- е време на Левски и Ботев. 
дата' ·_ великото слънце за Можем спокойно да нажем , 
поробените народи. че не времето с:ьздаде тия 

·Тъкмо затова Каравелов ·' --'rрима апостоли на бъл
дава„широко място на диа- гарсната свобода, а те съз
л;т'а в т~орбцте· си. Описа- дадоха времето. И .I'ато
нияtа са необходими·; те да- чели няма друга истина за 
ват колорит на разказа, но нас - днешното поноление, 

диалогът пък дава - дълбо- осв~н тяхната истина. Лев
чина и сила на словото, и сни е делото, _ съвестта на 

'fо; от ·,евоя стр~на дава жи- народа+ недост,ижимият 

вот ,1'i"a1 героите - на дейст- върх на свободолю.бивия 
вуващите лица. Всяка . мъд- бъ4rарсни гений; Ботев е 
рост и истина, всяка проя- словесната народна стихия, 

ва на душата добива цена, пламъкът на бунта, връзна
след като .стан~ слово на 'ifa със световния гений. А 
всеки човек. Авторът знае Любен Каравелов е 'вдъхно
много неща, обича свобода- вителят на Левски и Ботев. 
та и народа, вярва в тър- Вярата му в Левски е непо
жеството на правдата, но нолебима, а за Ботева про
тона не ·е , достатiЧн.о-. Той рочески казва: „Тоя човек 
ще стане истински творец, е млад и неопитен, ала е 

само. когато о-Духртвори ге- гений." -
роите "'си и · те станат апо- . . Ако не бе истински писа
столи на неговото- . знание, тел, велик сърцеведец. Лю
на любовта и вярата му. бен Каравелов · нямаше да 
Само така словото може да каже тия думи и нямаше 
обхване всични прояви, да да простре орловата си сян
изрази всички отсенки и да !'а над цялата българска 
стане най-добрата · рамка на земя. 
бита. КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ 

от естествения, необикно-

. =::.---____,.. 

КАРАВЕЛОВ · И ИДЕЯТА ЗА &ABKAnCKA-- ФЕДЕРАЦИ·Я 
-ГlолоЖителното отношение . на 
J/юЬе.н ·к аравелов към идея

та за ьалканска федера

ция проличава още в пър

вите месеци · на неговата об
· ществено-политическа дейност 

·в Ьяпrрад, където той отива 
след. десетгодишно пребивава
не в 1-'усия. ·1 о обаче е особе~ 
но ясно изразено в известно· 

то му писмо - позив от 1.1. 
187 6 г. В него, след като 

порицава ония „наши . братя", 
които 11 мИ'слят, или говорят, 

че ние мо·жем да се сложиме 

с турците, да коронясаме сул

тана с българската корона, да 
му плащаме данъ ци, но да си 

имаме свои закони и свое са

моуправление", Караве·лов пи· 
ше: „Българи, сърби, румъни 
трябва в сегашно време да по

·дадат един дРУГИ'МУ братски 
ръка и с общите си сили да 
откупят отечеството си, ако ис

кат всеки от тях да достигне 

своята свобода. Тия четири на· 
ро·да търсят свобода и же
лilят спасение, а имат едни· об
щи врагове и ако се карат 

между себе си , те помагат на 
своите душмани. Не да про· 

меним султана· ис~аме ние, а 

да бъдем · свободни. · Историче

ско право, Византийска импе
рия, Симеоново царство, Ду· 
шанова круна (корона) И' пр . 
нямат място там, дека се иде 

за свобода и живот . · . . . И . та

ка,. мои братя българи, сърби; 
румъни· и гърци, . подайте ръка 

е,gИ'н другиму, забравете сит
ните вражди .. . . напред, бра
тя, напред". 
Убеден твърДо в правотата • 

. на федеративната идея, Кара
велов смята , че .едн·а свобод
на Дунавска федерация" ще 
улесн·и извънредно много ос

вобождението на останалите 
под ярем? на турци~те народи 

и ще ги защити от домогва

нията на „Загниващата Ав
стрийска ИJ'v\перия". В бр. 16, 
год „ / на в. 11 Свобода" той 
пише : "Ние, българите, сър
бите и · румъните, па и гърци-

трябва по-скоро да опреде
лим своя път и да напишем 

програма за своя нов живот, 
защото ако да приемеме и да 

интригуваме помежду · си, . то 

твърде лесно можем да по

паднеме под други някой 

ярем и тогава никога вече ня

ма ,ца възкръснеме. Нека ми

налото ни послужи за пример 

и нека са не лъЖем, че ни.е 
·един без други сме 'способни 
да израбошм ·. нещо . Да пода

дем един другиму брат:ска 
ръка, защото всяка минута е 

з а нас скъпа". 

Характе·рно е, че в - числото 
на народите, които трябва д~ 
образуват Балканската феде
рация , която· Каравелов нари

ча "Дунавска" ' или „Югосла
вянска", не вли·заi турците. · 

Това откошение на Караве
лов към турския народ, на ко

гото той отрича дори .и въз

можността за културно· разви

тие, .цо rоляма степен се дъл

жи на обстояr.елството, Ч'е той 
пренёJся своите чувства на за

служено презрение и омраза 

ot деморализирангта турска 
аристокрация върху целия тур

ски н<:род. Същото неправил
но отношение Караве·лов има и 
към унгарския народ. „С ма
джарите и турците ние не 

трябва да имаме · нищо общо", 
пише той (бр. 11, • год. 11 · на 
в. 11 Своб0Да " ). Излишно е да 
обясняваме, че в случая . за 
ТОJЕд отрицателно отношение 

на Л. Каравелов към унгарци
те, ocвel'I политическия гне-r и 

икономическата експлоатация 

н& управляваща.та унгарска 

аристокрация върху -сърбите 
и румъните, влизащи в преде

лите ~ на диархичната Австро
унгарска империя, голяма ро

ля изиграва седеммесечният 

престой на Л. ·Каравел~в в Пе
щенския затвор. 

Особено много дъ.ржи Л. 
Каравелов за братското раз
бирателство между българи, 
сърби и румънИ . Единствените 

те, ако _ само те се отрека т от народи, които, според него, 

своте луди мечтания и своята 

ръждава Византийска импе
рия, се - стремим към една и 

съща цел, имаме една съдба, 
нас ръководи една идея и за 

това трябва . да съставим една 
свобо·дна Дунавска федера
ция и да защищаваме своята 

народна и своята лична сво

бада , Трябва всякога да си има
ме на ума, че ние сме на

сле>дници на починалото вече 

турско , царство и на загива

щата . ~встрийск~ . империя и 

н.оrат да дадат материална и 

нравствена помощ на бълга· 
рите ' в борбата им за полити
ч~;ска независимост, това са 

сърбите и рум'ьните, „които 
търс.ят същото това, що тър·· 

сим и ние . . . и това ни !>а

ставЯ-z,Ц,;; ·~ивеем между себе 
си като братя". Политическо
то . освобождение на Бъл'га
рия, според Каравелов, може 
да, бъде осъществено един· 
стаено по пътя на всенарод

ната революция и при бррт-

()_бщ изглед н.а Но11ривщ1ща 

денали· тази вечер за пред-

ск,0т9 сътрудничество на оста· 

наЛите балкански народи. 11 Без 
,спораJЗуменИ'е със , Сърбия, 

. Румъния и . ';lерна гора (дори 
и с Русия) ние твърде тежко 
ще достигнем своите цели " , 
пише Каравелов в бр. 17, год. 
11 на в . 11 Независимост" . Раз
решение•то · на .. Източния въ
прос трябва да стане по та
къв начин, щ'ото о_свободени
т~ от власп:а на. турциw· наро

ди да обра~увщ.,)jал_!).анща . 
фе,qерация, -~ . 1,султанъ.\._},!а _се 
пресели в ~;'1:1~, ?aeдfi"D_ ,,,.c;:pc 
сво11те , турци , В ~tfCJLoi:o н а 
народите, които трЯбва да 
влязат в "съ~тава -„н.а '. '.Балкан
ската„ федерация„ . Каравелов„ 
слаtд и алба1-щ11те , 

, По дълбокото убеждение · на 
Каравелов, националните осо
бености и ' различия между 
балканските народи не могат 
да бъдат пречка· за създаване
то HCJ Балканска1та федерация. 

Ако нашата• Южнославянска 
федерация бъде основана на 
равенство и свобода, нито" ед
но славянско племе · не бива 
да . се бои за своето племенно 
от лич'ие и наци,онаЛни особе
ности", заявява · той. „Ние· ще 
повто:рим хиЛядо и първи път , 
че в 'Шв·ейцарИ•я живеят •:ри 
съ"Всем противоположни една 

на друга националности"' й че. 
м'ежду тях не произхождат ни· 
какви· племенни на·сИ·лИя" (в. 
„ Независимост" год. JV, бр . 
34). 
Л . Каравелов остава убеАен 

проповедник на идеятсt. за фе· 
дерация на ба·лканските наро
дl'!, . дори' до самата 1 си смърт. 
Той ясно съзира•л го ·лямата 
опасност, която национали1з

мьт и '·шовиниэм-i;т на балкан
ските буржуа~Ии криел~ за бъ
:цещето на балканските н.ар_од!'! 
и до· края на с•воя живот по

срчвал тсrзИ о~~сност. "Сама 
Дунавска,та федерац~я ще qъ
де в състояние Да ощастливи 
и българите, ;r сърбюе1 и . ру
л~ъните· ;__ пише Каравелов . . 
„ _Който е" неприяте'л на тази 
федерация, .той е неприЯтеn на 
своя собствен народ". 

Идейните завети на„ л. ' Ка
равелов обаче, как:то и идей· 
ните~ завети . на цялото рево

люционно дви1жение преди dс
вобож,i~ениi€то, непосредстве
но след освобожде'нито на 
България бяха ,забравени. Ръ
ководящата интелигенция в 

България, а заедt10 с това и 
ръкqводящата .11нт.елитенция в 

баm~а~ските, н,11 съсе,qИ" вме
,сто да тръгнат . .по пътя към 

практическо•то осъществява11е 

на идеята за Балканска феде
Rация, тръ~н.аха по пътя на 

грубия национализъм и1 шови
низ~;м . От тук ,и големите на
ционат:1и нещqстия, кои-то спо

летяха . балканските народи 
през последните· няколкq· де

сетv.ле1тия. Но нещастията учат 

народ~т~. След победата „на 
нарО:днИт~ демокрации· в Бъл
гария', · IОго.славия, Румъния и 
Албания . и . при победния ход 
на д~окрацията в Гърция, 
националните вражди между 

балканските народи стават вс'е . 
по-Далечен спомен, а : идея та 
за Балканска федерация -
все~ п~:же;лана и по-Лесно щъ~ 
ществИма . 

ХРИСТО ХРИGТОВ 
.. ас,истент по истоР,ия 

. Една .ля~на вечер над ви
соките борови върхове на 

,Копривщица беше спряла 

луната. Нито един облак не 

:поназваше нейния вървеж, 

а в разградения и тревясал 

двор, Препълнен с хора„ бе

ше . свечо като ден. 

веilно Живописен, сценичен . став:Лението. 
нина не е могло да се раз

вие подобно чувство, защо-

ствителнос1 се казва ' хаджи 

Геро, бащата на Найден Ге

рова: А тоЧliо отср·~Ща на 
4руrия брiiг на · Топо4~~~· е 
къщата на дяд.О• Либен, но 

: Нещо особено ставаше в 
този. двор, в дъното на кой

то се издигаше старнят ба
щИн Дом на Любен Караве
лов _. Високият чарда~ със 

с„лп,о . наДвесената стряха 

бе . целият осветен, а през 

„нафезите" на долния кат 

·блещунаше светлината на 

газената л·ампа. 

. ;Изведнъж движещите се 
из двора_ хора замълчаха и 
се . превърнаха на внимател

ни зрители. На чардана се 
покаЗаха дядо Либен и хад
жи· Генчо и почнаха голе

мия спор за ' пищовите. 

Не, това не бе някакъв 

опит за новаторство на 

смел режисьор, който иска 
да представи театър на от

l{рито и да се възползува 

декор„ Нито видение на за- Дали но.рривщени бяха то там, у малко и голямо, 

пленен QT ТВОрчеСТВОТО J:la 
Любен Каравелов читате·л. 

На двестагодишния чардак 

се бяха явили истински, жи-
' ви 1<опривщени от. старо вре-

r ,. .„ . . . 
ме, Излезли от страницит_е 

на Любен Каравелов. Те не 

бяха обучени · артисти, · изу

чили в театраJtна ш1,ола 

всичните тайни на преобра~ 

зя.ването„ за да мога,т да се 

слеят по един съвършен на

чин с образа, създаден от 

писателя. Изпълнителите бя

ха любители, театрални -.дей

ци при местното читалище •. 
Но -те се движеха и говоре
ха на същия езин, който 
Любен Каравелов бе турил 
в устата на своите герои. и 

това те вършеха без никак

во заучване, без в'сяно уси

лие, защото преданите ар~ 
тисти и без това си- говоре

ха „по нопрившни", както 

са говорели бащи.те им, чии

то кафяви потури бяха н -

останали толкова силно под 

влиянието на Любен Кара-

във всяко е имало култ _нъм 

всички· свои видни синове, 
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велов, та не, бяха се нинан 

променили, _ или . големият 
писател . бе изобразил тол

кова живи и действителни 

хора; Че те . дори днес оста
ват ВЕjРНИ представите:Ли на 

славната Копривщица : · Едно 
е несъмнено,. че Копривщи

ца е оставала винаги близо 

до своя обичен писател -
съгражданин, че нопривще

ни НИI<ога -не са преставали 

да бъдат с мислите и сър

цето си близко до него. Из

раз на тази обич бе и това 

изнлючително представле

ние по случай петдесетго-

дишнината от неговата 

смърт. 

Тази обич не е суетата на 

съгражданина. У нопривще-

не само след смъртта им, но 

още приживе. В Копривщи

ца хората имат чувство за 

история - rака са възпита

ни от деца в продължение 

на много поноления, за

щото самата Копривщица е . 
създавала история. 

И всеки тукашен жител, 

без излишен патос, но със 

сърдечна обич, ще запее 

„Хубава СИ моя ГОJ>О", I<Ога

.то минава през същата та

зи гора; ще развее високо 

знамената, когато целият 

град отива да се поклони 

пред къщата, в която е жи

вял Любен Каравелов. 

Всеки нопривщенин ще 
Ви покаже, ноя е къщата на 
хаджи rенча, нойто в дей-

той се казва Личо. · Т~зи е 
втората Караве-лова къща, 

тази, в която е живял . писа

телят. В двора · е високата 
круша, за · 

разказваше 

Христовица · 

която 'доскоро 
стара:rа баба 

- Каравелова 

снаха - че била садена от 

Любена. „А тази дупка . на 

стената" - Продължаваше 

да · обяснява напевният тре

перящ глас на спретнатата 

старица :- „Любен я е про

бил с пищов, ногато е бил 

на седем години." И въпре

ни възрастта си, тя изкачва

ше стълбата за горния етаж 
с всеки посетител, взираше 

с·е благоговейно · с почти 

обезцветените си от времето 

очи и посочваше и чиниите, 

Къщата н.а хаджи . ! еро (Генчо) в Копр1JБщица , 1С'6дето се е поме· 
щааалu училиш,_ето, описан.о от Карqвелов 

ко п РИ 

Град Копривщица е раз

положен в една малка. кот
ловина на р . Тополка в съ

щинска Средна гора. Топол 
ка, 1<ояt. о- новото по1<о·л.ение 
погрешно захваща да нари

ча Т.ополница, събира своите 
начащщ води от гористи гс 

с1июнове 1-щ· Буная и Бог
да н . .В .лосел..Ищно о'!·ноше
ние гр. Копривщица пред· 
ставлява ;vсамо_тено планин

ско. селщце_ 

Името на гр·ада сега се 
пиuiе и изговаря Коприв
щица. Няма ~ъмнение, че 
коренът н:а това име е кqп

рив - коf)ен на · думата ко 
прива. И наро~ът вяr:ва, ч е 
името КопnивщИца · 11роиз 
лиза от думата коприва, 

I<ОЯТО ' растяла МНО!ГО в тоя 

град, llnvги тълкуват Името 
на града във връзна с мно

гото реки, които се вливат в 
Топсдка-. От „ куп - речици'", 
според тях, се е образуваJIО 

името Куп_р.ичици, Ко·nри 
·Щица . до. на,чалото · на ми· 
на~ия век. · както се вижда 
от · някои за п азени памет

ници, името на града· се пи

шело Коприщица, а не Коп
ривщица. Приемем ли за · 
вя~;жо, че старото име е Ко ' 

_, прищица, както уверяват 

. стари хор-а , и поискаме ли 

да го тълкуваме като бъл
гщкко име, то неговият 

пооизход по-лесно би мог· 
ло да свържем с растение

то копър - коп-оище - мя · 

ст!:> дето расте копър - и 
.от там името Коприщица за 
селище.то. Град Копривщи
ца, r<а1<то много други гра· 

дове. -имал и турско наиме

нование: Авраталан. " 
Климатът на кс»привщИ 

ца:, взЕт в широк смисъл на 
думата; както . са го разби 

рали в старо време и както 
го разбира сега народЪт и 
го означава с турската ду-

наредени. c/:fa полицата и 

,портретите, окачени на сте

ните и огромната тава, сло

ж'ена на ниска софричка. и 
след всеки посетител ще се 

върне наново да измете и 

измие всяка прашинкц. Та

на пазеше баба Христовица 

да · не- падне прашинна · в 
·къщата на Лнбена, нанто 
цяла Копривщица пази да 

не падне .. прашинна върху 

неговата памет. 

Любен Каравелов е -жи

вял мално време в родния 

си град. От рани~ м.i~ади~И 
е зами.нал да се учи в Русия .. 
Но копривщени знаят да та

чат своите хора и отдале~. 

Те са тачели св.оите гурбет

чии, които са отивали да 

разнасят и~ето и .славата на 

Копривщица по чуждите 

земи, а когато са се връща

ли, са давали придобитото 

за в полза на цялото обще
житие. Любен Каравелов, 

нанто и Бенковски, се връ

ща в родния си . град след 

смъртта си. Но той се на-

:В _ШИ Ц А 

ма ,;хава". е много добър. 
Той · е . здрав и приятен, 
особено"през лятото, затова 
Копnивщица е i.lного приго. 
~е.н гр·ад за ·летуване. 

„ _. На мястото на днешна 

Копnщ1щица е възникнал 
най-напред каракачансжи 

стан. Кога е станало, това не 
з наем . положиrе.лно . . Воз- ос
нова на :1;ова предание ртна
сят това време нъм XVI в . 
Р азвоят на Ко·прив·щи.ца · в 
първите. два века може да 

се свърже със скотовъдно

то занятие на населението 11 

в това време спадат н:ачен· 

1ште на джелепството. · като 
вто'ри: период на р•азв:wrие· 
то на Копоивщица иде бег
ликчилъкът. В XIX ве~. се. 
развива домашната ющу

стрия И" занаятите. ,'' Въ13 
в·ръзка с производството !'!а 
вълнени платове се развил 'у 
i<опривщенци а аджи ския" 

занаят, така щото повече 

от тях същевременно били 
тър0говци и занаятчии. В 

. надвечерието на Руско-тур
ската война имало повече 
от 400 търrовци-копривщен
ци . в . градовете · на широка 
та· турска империя. 

Земеделието е слабо раз· 
вИто. Условията да се раз
вие дЪрводелска индустрия 
са много благоприятни. 

В началото на XVIII век, 
според стари хер·а, Коприв
щица е имала до 10,000 жи
тели, а сег а. градъ.т има 

2,385 жители. , · 
Гnад Копривщица буди 

силно учудване у посетите · 

J!Я със своите големи и ху

бави двуетажни I<ъщи, с до 
брата каменна настЙлна на 
улицУ!те, с двете големи 

стари черкви„ с\ многоброй
ните хубави чешми и десят· 
ки сводести каменни мост
чета: 

<панява в жив.ота на своите 

съграждани още по-плътно 
. ~ ' / . 

-;--- с името си, с ,песните и 

повестите, с делото си на 

революционер. И; неговото 

присъствие в „Каравелова

та" нъiца става все · по-осе
за.т~лно· 

И младите живеят непре

станно с. имет9 на Караве
лQва. Гимназията носи не
говото име ,и всяка година 

го подмладява. ~ Но младите 

знаят още, че техн.Ият име
нит съгражданин, последо

вател на Чернише~сни, До
бролю.бов, „ Херцен; Белин

сни · - напредничави писа

тели от онова време - е 

бил 'СЪЩО Т<Ща борец за . Из
воюване свободата . , на 
народа. А младите обичат 

свободата и.. са готови да я 

боанят. пламенно. За тя~ Ка
равелов не може да остарее. 

Защото б.орецът . е винаги 

млад. 
1' 
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