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Д. Макензи и А. Ърби и "откриването" на българите във Великобритания
Чак до втората половина на XIX в. в Англия се сещат за Балканите единствено когато руската армия
доближава Дунав. Този район не е гледан като част от Европа и е по-слабо познат на английската
общественост, отколкото Сиера Леоне, Уганда или Сиам. Смътната представа за балканските
хребети предизвиква полулегендарни спомени за източна корупция и романтично варварство.
Дори и оцеляването на балканските народи, съхранението и развитието на техния език и култура,
отстояли османския натиск, е в повечето случаи отдавано на тайнствата на силата на
примитивизма. Тази инерция в британското възприемане на Балканите е толкова силна, че дори и
създаването на балкански държавни формации е приемано като изкуствено политическо
недоразумение. Политическите убийства веднага са обяснявани като израз на първична незрелост
въпреки убийствата на Маккинли и Карно в Америка и Европа.
Това, разбира се, не означава, че в Англия изобщо липсват благоприятни и доброжелателни
описания и категоризации на балканското население, направени от географи и политици,
журналисти и пътешественици. Но едва и само след знаменитата книга на Макензи и Ърби
животът и политическата съдба на балканските християни стават значим обект на внимание от
страна на английската общественост. Днес вече е добре известна традиционната страст на
англичаните към откриването и изучаването на нови страни и народи. Тази вековна английска
традиция е успешно моделирана съгласно колониалните интереси, стратегическите съображения
и икономическите нужди на страна, излязла далеч напред в сравнение с останалите европейски
съперници. Целият XVII, XVIII и XIX в. минават под знака на „откриването" на отделни райони за
английската търговия, политика и наука както отвъд океана, така и на континентална Европа.
Новата фаза, в която навлиза Източният въпрос след Кримската война, проправя пътя за
поредното „откривателство" на българите, осъществено от две амбициозни и непредубедени
пътешественички. Англичанки до мозъка на костите си, Джорджина М. Макензи и Аделина П.
Ърби свързват внезапно, но завинаги съдбата си с живота, културата и политическото бъдеще на
поробените славяни, стоящи още притиснати в душителните граници на Османската и
Хабсбургската империя. Подтиквани към едно обещаващо силни преживявания пътешествие през
Средна Европа и към мистериозните Балкани, те скоро изоставят съзерцателната поза на
ексцентрични туристки и се превръщат в активни проповедници на славянската кауза във
викторианска Англия.
Днес ние знаем доста за тяхното неотслабващо присъствие в дискусиите в Европа по Източния
въпрос, многобройните им статии в различни английски вестници и списания, сказките им в
аристократически клубове и работнически организации. Тяхната книга, описваща пътуванията им
в славянските провинции на Турция, публикувана за пръв път през 1867 г., предизвиква истинска
сензация всред англосаксонския свят и постепенно измъква британското общество от
летаргичната апатия къмсъстоянието и перспективите на българския и останалите славянски
народи на Балканите. Можем с увереност да посочим, че именно те са интелектуалните
предшественици на знаменитата пробългарска агитация в Лондон през 1876 г., ръководена от У.

Гладстон, но предизвикана от моралния шок, който разтърсва Англия от чувството з историческа
вина на британската източна политика по времето на Голямата балканска криза от 1875—1878 г.
По време на тяхното първо пътуване през Централна Европа през 1859 г. Дж. М. Макензи и А. П.
Ърби са заинтересувани от съдбата на южните славяни. Дъщеря на морски офицер, служещ на
африканското крайбрежие, А. Ърби убеждава своята приятелка да предприемат едно рисковано и
затова вълнуващо самостоятелно пътешествие от Германия през Бохемия и Унгария до Полша.
Тяхното първо съприкосновение с многовековната култура и високите морални добродетели на
„австрийските" славяни поражда негодувание у двете пътешественички относно тяхното
безправно положение под чуждо господство. Веднъж заинтересувани от историческото минало на
славяните, Макензи и Ърби простират своите интереси и към останалите славянски групи.
През октомври 1861 г. те започват първия си тур по Балканския полуостров. През Прага, Виена,
Триест и Фиуме достигат Далмация, откъдето се отправят към Черна гора, после остават за кратко
време на остров Корфу, след което през Атина пристигат в Цариград.
Именно оттам през юли 1862 г. те предприемат знаменитото си пътуване из българските земи.
Одрин, Пловдив, София и Ниш са географските параметри на тяхното опознаване на българите.
През март 1863 г. те се връщат отново в България и през Солун стигат албанските планини. През
пролетта на 1864 г. двете англичанки се появяват в изисканото лондонско общество, за да изумят
своите приятели и слушатели с необикновено ентусиазираните си впечатления за българите и
останалите славяни в Европейска Турция. През 1871 г. Дж. Макензи се заселва в Корфу и се
омъжва за Р. Ебертън — английски консул в Ионийските островч. През 1874 т. тя внезапно умира.
През 1875, 1876 и 1877 г. А. Ърби предприема нови пътувания из Босна, Херцеговина и България,
този път съпроводена от Присцила Джонсън. Нейната благотворителна дейност по време на
кризата от 1875—1878 г., особено в Босна, е обект на цяла книга от английската историчка Д.
Андерсън.
Преминавайки от една балканска страна в друга, Макензи и Ърби срещат много дейци на
балканското националноосвободително движение. Вестници като „Таймс", „Сатърди нюз",
„Ивнинг нюз" и „Дейли нюз" поместват редовно техните кореспонденции. През 1864 г. Макензи
прочита специален доклад на сесията на Британската академия за живота, езика и културата на
южните славяни. Същата година тя издава в Бат отделна брошура, съдържаща историческа и
политическа информация за славяните в Османската империя. Предговорът към тези бележки е
написан от известния учен д-р Хъмфри Сандуит, който също пътувал из България и Сърбия и е вече
изразил своята опозиция срещу подкрепяното от Англия господство на Турция в българските земи.
Но най-значимият резултат от разноликата дейност на Макензи и Ърби е тяхната книга „Пътувания
из славянските провинции на Европейска Турция", която до 1877 г. вече претърпява две английски
издания. Появата на тази книга принуждава британската общественост най-сетне да се обърне с
лице към обективните реалности на Балканския полуостров и да разбере вековната историческа
несправедливост по отношение на българите, осъществявана с активната подкрепа иа
британската протурска политика.

Непосредствени свидетели иа тази несправедливост, Макензи и Ърби привеждат не само
морални аргументи за необходимостта от нейното решително отхвърляне. Те смятат, че именно
по този начин ще се осигури английското политическо и културно влияние в бъдеща България,
срещу чието създаване не може да се възразява вечно. Съобщавайки в Лондон критичната
позиция на двете си сънароднички по отношение на османското господство на Балканите,
английският консул в Крит С. Дж. Дънлоп не пропуснал да отбележи, че тези критики се простират
безусловно и до прочутия палмерстонов принцип на защита на османския интегритег в Европа. Но
Макензи и Ърби не били вече самотници в тази кампания срещу вековните предубеждения в
Лондон по отношение на славяните. Те установяват широки връзки с дейци от различна
национална принадлежност, професионална позиция и политически възгледи с оглед
запознаването на английското общество с всички страни от славянската кауза на Балканите — А. А.
Пейтън, британски консул в Дубровник, С. Чомаков, Ю. Щрозмайер, Г. Раковски, Неофит Рилски, А.
Манакис, В. Габлер, А. Ивънс, Х. Върни, споменатия Сандуит.
Специален характер имат контактите между Макензи и Ърби и Гладстон, който поддържа почти
непрекъсната кореспондентска връзка с тях. В предговора, написан за книгата на Макензи и Ърби
за техните пътешествия през Европейска Турция, Гладстон подчертава целенасочено слабата
информираност на английската общественост относно положението на Балканите. Самото
предпочитание на Гладстон към „турските", а не „австрийските" пътешествия, впечатления и
прогнози на двете славянофилки свидетелствува за ранното осъзнаване на възможността от
политическа експлоатация на съчиненията, срещите и контактите им на Балканите. Когато пише
въпросния предговор на второто издание, е вече 1877 г. и Гладстон не крие задоволството си, че
предсказанията на авторките за политическото развитие на Балканите "е е сбъднало и потвърдило
с неотдавнашните събития в България.
По този начин Макензи и Ърби са не само убедени привърженици на каузата на поробените
славяни на Балканите, но и активни проводници на новия курс сред английското обществено
мнение, настояващ за корекция и дори преориентация на английската външна политика на Изток.
Много английски дипломатически представители, като У. Уайт, Р. Мориер, Дж. Блънт, Дж. А.
Лонгуърт и др., започват да изпитват първоначални съмнения относно правилността на
английската външна политика именно благодарение на драстичните несъгласия на Макензи и
Ърби с официалната британска позиция по Източния въпрос. Сказките на двете англичанки не
само в Лондон, но и в Бристол, Глазгоу, Единбург и Кардиф, създават онази почва на недоверие
спрямо дотогавашните прояви на британската дипломация, която ще бъде благоприятна основа за
пробългарската агитация по времето на Априлското въстание, предизвикала обществена криза в
Англия.
Но значението на многостранната дейност на Макензи и Ърби не се изчерпва единствено със
злободневни културни и политически прояви. Техните компетентни описания, подплатени със
сравнителни съпоставки за значението на славяните в европейската цивилизация, представляват
ценно историческо свидетелство и до днес. Те показват, че за умните, интелигентни и
непредубедени съвременници не е било трудно да предвидят бъдещия политически и културен
възход на поробените тогава славяни. Новите тенденции на английската балканска политика след

образуването на българската държава през 1878 г. само потвърдили тези предвиждания.
Приятелски протегнатата към българите ръка на Макензи и Ърби, протегната в трудно за нас
време, е емоционалната връзка между напредничава Европа и българската национална
революция. Цялата история на тази връзка вероятно никога няма да бъде изцяло установена. Но
книгата, която предлагаме на българския читател, показва една от най-добрите части и страни от
тази история.
доц Андрей Пантев

Увод
До наши дни народът на една страна никога не е имал възможност да получи достоверна
информация за съвременното положение на народа на друга. Вестниците, телеграфът,
железницата, огромното и скъпо струващо развитие на дипломатическите и консулските връзки,
политиката на народните правителства — всички те по свой начин, макар и в нееднаква степен,
допринесоха различни знания, на практика някога недостъпни, да станат известни. В
доскорошната липса на тези знания се крие най-приличното извинение за привидното
безсърдечие, с което държавниците от едно отминало поколение са привеждали доводи в полза
на запазването на османското управление заради общата изгода на Европа. Но, както изглежда, те
са изпускали обсъждането на въпроса, доколко Портата е изпълнила или не главната цел, за която
съществува всяко правителство, а именно — благополучието на онези, които управлява.
Въоръжени с тези знания, ние получихме огромно предимство. Но в същото време поехме нова и
много голяма отговорност. Сега не можем да се освободим от мисълта, че се занимаваме с
въпроси, които в значителна степен засягат щастието и нещастието на милиони човешки същества,
чието положение по-рано не сме включвали в сметките си. В случая с Гърция подчинението на
една страна със спомени за славно минало и позорът на робството на един някога прославен
народ се отдаваха не толкова на някакво разбиране за специфичния характер на турското
господство, колкото на традиционния хаос в Ориента и допринесоха за затвърдяването на това
безсърдечие.
Въпреки важната промяна все още е трудно, а и въпрос на желание знанията ни за случаите, с
които намерихме за добре да се занимаваме, да бъдат сигурни, да бъдат изчерпателни, да водят
до някакви резултати. Необходимостта да се посветим на тези проблеми не само ни затруднява,
но е и неприятна за нас. Дори да съумеем да се справим с нашите вътрешни проблеми, все още не
сме в състояние да отделяме от грижите и вниманието си, за да уреждаме работите на другите. За
щастие или за нещастие в случая с Турция ние сме поели тежко задължение от такъв характер.
Някои го оправдават с английските интереси, други -с моралния дълг, трети — с особените
задължения, произтичащи от предишните ни действия и особено от Кримската война. Но всички
или почти всички са съгласни, че от решаването на въпроса за Османската империя не можем да
се откажем напълно. Почти всички, независимо дали по свое желание или по принуда, признават
сега, че при изясняването му не можем да не обърнем внимание на положението на поробените

народи. И ако трябва да включим този нов елемент в плановете си, най-важното е да придобием
по възможност най-пълна и ясна представа за него.
Не искам да омаловажавам усилията и заслугите на другите, когато казвам, че по мое мнение
нито един дипломат, нито един консул, нито един пътешественик измежду нашите сънародници
не е направил толкова ценен принос към знанията ни по този важен въпрос, колкото мис Макензи
и мис Ърби, когато през 1867 г. публикуваха своите впечатления от пътуванията си из някои
славянски провинции на Европейска Турция. Няма да се спирам на информацията, която ни
дадоха за Черна гора, защото макар и много интересна и поучителна, тя остава на втори план по
отношение на основната част на книгата, на която сега ще се спра. В нея много повече, отколкото в
която и да е друга книга, която съм имал възможност да открия, са показани без пристрастие или
предубеждение, както и без премълчаване обикновеният живот на поробените народи и връзките
им както с правителството, така и с онези мохамедани — потомци на отстъпници, които
едновременно са и поданици на султана като тях, и техни господари.
По времето, когато тези две жени се заеха с чисто благотворителната мисия да разпространяват
просветата в провинциите, Източният въпрос ни най-малко не беше партиен въпрос *1+. Нямаше
нищо, което да смущава съвършената коректност на гледищата. Още по-важно бе, че в
положението на самите провинции нямаше нищо случайно, нищо изключително. От известно
време те бяха спокойни, както това би се нарекло в Турция.
Подобно пътуване наистина би могло да бъде предприето само от жени, надарени със смелост и
решителност, не по-малко удивителни от тяхната проницателност и доброжелателност. Още по
онова време те са съумели с твърда ръка да нарисуват всички характерни черти на една картина
— картината на османското управление над християнското мнозинство в един от най-добрите му
периоди, и то при отсъствието на всякаква затрудняващи го обстоятелства. Без проучване на така
нарисуваните картини нашите знания по турския въпрос ще са непълни в основата си и малко или
повече заблуждаващи. Представеното в тези страници положение определя истинското
измерение на щастието или мъката, напредъка или упадъка, подема или падението в
обикновения живот на хората от тези провинции. То ни показва и изходната точка на ужасните
процеса, наистина не без пример в миналото, но които никога така пълно не бяха излагани на
показ пред християнския свят, както по време на българските кланета от 1876 г. — сега
неизличими от паметта на цивилизованото човечество.
Постепенно научаваме, че има две различни фази на съществуване за поробените народи в
Турция — обикновена и изключителна. Изключителната фаза настъпва» когато управляващият
народ намира или мисли, че ключовите му позиции са застрашени. Това става в редките случаи,
когато се почувствува, че гнетът е вече абсолютно непоносим и подтиснатата рая, прибягвайки
към сила, се стреми към правата си със същите средства, които са били източник и носител на
всичките й нещастия. Завоеватели като гърците и римляните освен на силата са разчитали на
интелектуалното си превъзходство и на благодеянията, които са направили на завоюваните
народи. Османският турчин и неговите съюзници са разчитали единствено на силата. Какъвто и
интелект, по което и време да е показвал турчинът, той винаги е бил насочен към организирането

и прилагането на сила. Този път непокорната рая го посреща с неговите собствени оръжия. В
известен смисъл в такива случаи турчинът е принуден да усъвършенствува и използува целия си
огромен инвентар от оръдия на насилието и изтезанието, както и други, още по-зловещи и понедостойни средства за причиняване страдания на своите поданици. Защото ако те не помогнат,
не му остава нищо, на което да разчита. И сега ние започваме да разбираме, че неописуемите
действия в България през миналата година не се дължат на пристъп на гняв, невежество или
случайност, а на метод, политика и принцип. Преследваните цели безусловно са били жизнено
необходими за турската власт в тези провинции, а избраните средства са били чудесно пригодени
за тези цели.
В новата си книга мис Ърби е дала много и интересни примери във връзка с това, което нарекох
изключителна фаза на съществуване под османска власт. Макар че значителна част от столичните
ежедневници системно премълчават многобройните факти за непреставащите турски безчинства
в България, все пак тя не може да контролира останалата преса. Общоизвестно стана, че в тази
нещастна провинция още продължава царството на ужаса, и че онова, което през месец май
миналата година бе извършено със стотици и хиляди човешки същества, все още се върши
ежедневно с единици и десетки. Ако бурята е отминала, мъртвото вълнение все още не е
затихнало. Смята се, че османската сигурност зависи от поддържане жив в съзнанието на
поробените народи спомена за големите кланета. Защото върху огледалото на миналото е
нарисуван образът на бъдещето. Книгата на мис Ърби заедно с главите, които е прибавила,
разширява нашия кръгозор *2+. Преди няколко месеца аз самият заявих публично, че докато ние
даваме израз на възмущението си за България, турчинът върши в Босна, макар и не в същия
размер, отвратителното си дело. С ценните си кореспонденции вестник „Манчестер Гардиан"
оказа важна обществена услуга на засегнатата област. Но мис Ърби след дългия си и
самопожертвователен опит говори с тежестта на безпристрастния си авторитет, за какъвто нито аз,
нито кой да е кореспондент на вестник може да претендира. На базата на най-нова и според нея
достоверна информация тя разобличава едно състояние на нещата, което говори за натрупана
човешка мъка, резултат от турския начин на управление, по-голяма дори отбългарската през 1876
г. Повече от една трета от населението в Босна и Херцеговина е в изгнание или бездомно.
Паричната помощ за по-голямата част от изгнаниците (както сега научаваме) е намалена на един
грош дневно, но те предпочитат по-скоро да вървят, и при това бързо, по пътя на глада и
болестите, отколкото да се предадат, като се върнат в бездната на позорното страдание. И наред с
това — непрестанните й мъчителни повторения на жестоките насилия, които все повече и повече
се свързват с името турчин и стават негова неотменима част.
Проповядвайте, вие, щом искате, че задължение на властта е да потуши въстанието, я оплитайте
наново над сръбския народ паяжината на турското управление, което сред цялата тази мизерия,
надяваме се, върви към окончателното си проваляне.
С примерите си мис Ърби ни помага да придобием не само теоретични, но живи и полезни знания
за положението след въстание в славянските провинции на Турция. Аз обаче придавам не помалко, а дори и по-голямо значение на не дотам вълнуващата картина, описана в по-старата част
на книгата. Като изрежда просто и старателно подробностите, извлечени от всекидневните

преживявания, на фона на сравнително спокойния пейзаж тя рисува живота на раята във
възможно най-благоприятните условия, до които може да се стигне след дълги години мир за
империята и с обещавани вътрешни реформи — условия, които вероятно няма да се повторят.
А какъв е бил животът на раята при тези по-благоприятни условия? Бил е живот, който е познавал
истинска сигурност и спокойствие само когато властта или нейните представители случайно са
били далеч. Живот, който никога не се е ползувал от привилегиите на закона, освен когато
представителите на закона са отсъствували. Живот, в който нищо ценно не е можело да се изложи
на показ. Живот, който оставял на християнина само онова, което мохамеданският му господар
случайно не е пожелавал. Живот, в който съпруга и дъщеря — източник на най-сладка утеха — са
били постоянна причина за най-мъчително безпокойство. Живот, унизен с раболепие, отровен със
страх, убиващ мъжеството, лишен от свобода, която е задължително условие за всяко
благородство у човека, лишен от всякаква надежда, освен за бягство в нечия чужда земя или в
мечта за бъдещо спасение. Това спасение може да ни се струва близко сега, когато острото
страдание е заменено с тъпа хроническа болка и когато един народ, търпял толкова дълго, найнакрая изглежда решен да брани собствените си права и да отстоява оскърбените закони на
всевишния.
УИЛЯМ ГЛАДСТОН *3+
БЕЛЕЖКИ
В предлагания превод са включени въведението и първите единадесет глави от пътеписа на Дж. Макензи и
А. Ърби. Уводътна У. Гладстон е взет от второто издание на книгата. (Вж.G. Muir Mackenzie and A. P. Irby.
Travels in the Slavonic Provinces of Turkey-in-Europe. With a Preface by the Right Hon. W. E. Gladstone, M. P. In
two volumes. London, Daldy, Isbister and Co. 1877, — I, р. VII—XIII). Останалата част на книгата представлява
разказ за пътуванията им из Стара Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Северна Албания и не е от
голям интерес за българския читател. Съществени съкращения, с малки изключения (глава осма), не са
правени. Пропуснати са някои от авторските бележки под линия, които вече нямат нито научна, нито
познавателна стойност. Запазена е оригиналната номерация на главите. Илюстрациите в оригиналното
издание на пътеписа са рисувани от Ф. Каниц. За съжаление твърде малко от тях се отнасят до пътуването на
авторките из българските земи.
През 1891 г. във Видин е публикуван първият превод на пътеписа на български език, дело на П. Иванов.
Преводът е направен от сръбски език. Към него е добавен предговорът на сръбския преводач, по-късно
виден дипломат, Ч. Миятович. (Вж. Мюр Макензи и А. П. Ирби. Пътувание по славянските страни на
Европейска Турция. Видин, 1891 г.
1. У. Гладстон има предвид острата вътрешнополитическа криза, разтърсила Великобритания през 1876—
1877 г. В нея либералите използуват като един от основните аргументи срещу консервативното
правителство на Б. Дизраели въпросът за потушаването на Априлското въстание в България и английската
подкрепа, оказвана на Портата. (Вж. D. Harris. Britain and the Bulgarian Horrors of 1876. Chicago, 1939.)
2. Във второто издание на книгата са добавени две глави за състоянието на Босна и Херцеговина през 1875 г.
в месеците, когато там бушува въстание против османската власт. По това време А. Ърби се намира сред

въстаниците като член на британска благотворителна мисия. Вж.: D. Anderson. Miss Irby and Her Friends.
London, 1966.
3. Уйлям Гладстон (1809—1898) — виден английски политик, водач на Либералната партия, нееднократно
министър-председател на Великобритания. След Априлското въстание е един от ръководителите и
вдъхновителите на протестната кампания срещу турските зверства.

Въведение
„В напредналия стадий на съвременната цивилизация гледаме със съжаление на притежаваните
от мюсюлманите най-прекрасни части на света — страни, така облагодетелствувани откъм климат
и географско положение, че са били твърде примамливи още от ранни дни от историята на
земята. И тези облагодетелствувани области е трябвало поради мюсюлманското господство да
останат настрана от напредъка, съпътствувал земи, далеч по-неприспособени от природата за
развитие. На света няма по-богати страни или страни, които биха заели толкова важно място в
семейството на народите при едно цивилизовано и християнско управление като Европейска
Турция, Мала Азия и Египет."
(Бейкър. Изследване на изворите на река Нил. Уводна глава, стр. XXIX.) [4]
„Докато християнските му поданици правят една крачка, турчинът трябва да прави три. Изгледите
за успех в това начинание не са в негова полза, тъй като трябва да върви срещу същността на
религията си, а това му се удава с труд. Докато християните, ако и да не се реформират бързо
поради ритуалите и догмите на религията си, ненапълно свързана в съзнанието им с
нравствеността, лежаща в основата й, поне поради самия факт, че са християни, са в пряк контакт с
напредъка на западноевропейската цивилизация".
(Лорд Странгфорд. Източното крайбрежие на Адриатическо море, стр. 365. ) [5]
„Бог знае, че нито един народ не би могъл да бъде подвластен на турското управление, без да се
поквари. Но християните в Турция имат една отличителна черта — те са напредничав народ, който
се стреми към светлината на Западна Европа и иска да поеме нов път на цивилизация и прогрес".
(Виж речта на господин Кобдън „Дебати върху Турция", 29.V.1863.)
Изминаха няколко години, откакто тръгнахме о г Англия с намерение да прекараме няколко
месеца в Атина. Заминаването ни се дължеше на желанието ла потърсим топъл, но същевременно
свеж климат за през зимата. Казаха ни, че такъв е климатът на Атина, и ние се зарадвахме на
благоприятната възможност- да разгледаме Гърция. .
Минавайки през Прага и Виена, се срещнахме с някои от водачите на националната партия на
Бохемия, единият от които — уважаваният историк Палацки — се радваше на европейска
известност. *6+ Веднага след като разбраха, че сме се отправили към Атина, ни предложиха,

завръщайки се от Гърция, да посетим и Европейска Турция. „Така, когато се видим отново —
казаха те, — ще можете да ни разкажете нещо за нашите братя — южнославянските народи."
При по-раншни пътешествия се бяхме запознали с различни народи от славянското семейство и
въпреки това. трябваше да признаем пред чехите, че едва знаехме кои са южните им братя. *7+
Невежеството ни беше посрещнато с неудоволствие. „Не сте първите англичани, от които чуваме
това — казаха нашите приятели, -- въпреки че онези от южнославянските страни, които са част от
Турската империя, политически са под английско покровителство. *8+ Вашата нация съдействува
да са в сегашното си състояние и бъдещето им зависи до голяма степен от вашата политика.
Никога ли не сте чували за християните в Турция, нито за сърбите и черногорците?" „В
действителност чували сме и сме чели за тях — отвърнахме ние — и въпреки това знаем много
малко; между другото, не знаем защо ги наричате южнославянски народи."
И чехите се впуснаха в обяснения и освен че отговориха на въпросите ни, насочиха ни към книги и
карти, откъдето можехме да почерпим информация. Впоследствие попаднахме на други книги и
карти, в които тяхното становище не се споделяше напълно, но съществените факти рядко се
различаваха. Предлагаме накратко да изложим наученото от нас, в случай че и други биха се
запитали кои са южнославянските народи и какво общо имат с християните в Турция.
Говорещите славянски език народи населяват севера на Европейска Турция и юга на Австрийската
империя, както и Черна гора, която лежи между тях. В Австрия те живеят в Словения и в така
нареченото Триединно кралство на Славония, Хърватско и Далмация, а освен това и в няколко
области на Унгария. В Турция те са между Македония и река Дунав и според наречието си се
делят на българи и сърби. Общо наброяват десет-дванайсет милиона и образуват южния клон на
славянската народност.
Преди няколко години тези народи положиха усилия да създадат общ литературен език. Някои от
най-просветените мъже в Европа приветствуваха движението като проблясък на нов живот,
средство за пробуждане на интелектуалната енергия в страни, където тъй дълго се е спотайвала.
За нещастие точно тогава панславизмът беше символ на терор и славянските народи на юг от
Дунав бяха обвинени в панславистки тенденции, или казано на прост език — в стремеж към
политическо обединение под егидата на Русия. Тогава възникна необходимостта от название,
което да подчертава чувството им за родство и да ги отграничава от русите и другите славяни.
(Според една по-стара класификация южни славяни се наричат само сърбо-хърватите и
словенците, а българите се обединяват с русите в групата на източните славяни. Новата
класификация, която групира славянските народи на юг от Дунав, ги отделя от групата, в която
влизат русите.)
„Илириец" *9+ беше първата дума, която опитаха, но по онова време тя не можа да послужи на
целта, понеже принадлежащите към източноправославната църква сърби и българи не я
възприемаха заради латинските й асоциации. За момента името южни славяни (произхождащо от
славянската дума юг - б. а.) отговаря по-добре, доколкото представлява само географско
означение, и е чуждо както на религиозното, така и на националното съперничество. Терминът се

утвърди и сега се употребява и разбира не само от хърватите-католици, които го създадоха, а и от
българи и сърби, от членовете на източноправославната църква, та дори и отмюсюлманите. Нещо
повече, той придоби както литературно, така и политическо значение, защото в устата на
народите, разделени насила и недоволни от сегашното си положение, литературната фраза,
изразяваща обединение, лесно може да символизира политическа идея. Както и да е, името
„южни славяни" не беше предложено първоначално от нито едно правителство. Дори княжество
Сърбия в желанието си да избегне протестите на Турция и Австрия неведнъж трябваше да
разочарова някои нетърпеливи духове с отказа си да разгласява друго име освен „сърбин".
Такава е историята на названието, а сега — историята на народите, които го носят.
Южнославянските народи обитават днешните места повече от хиляда години. До края на XIV век в
по-голямата си част те били независими и в културно отношение стояли напълно на нивото на
съседите си. По това време нахлул османският потоп и онези европейски земи, разположени найблизо до Азия, имали нещастието да бъдат залети. Почти всички славянски страни на юг от
Дунава, с изключение на Черна гора, попаднали под властта на турчина. *10+ Хърватско в съюз с
Австрия и Унгария избягнало турското робство (Далмация била присъединена към Венеция), но
развитието им било печално забавено поради непрестанните погранични сблъсъци. Колкото за
източните им роднини, едва в началото на нашия век шепа сърби от южния бряг на Дунав съумяха
да изтръгнат от Портата признание на правото им на самоуправление. *11+ Сега избраният от тях
местен владетел признава султана за свой сюзерен, а столицата им трябва да се примирява с
турски гарнизон, но в други отношения самоуправлението им е пълно. Междувременно те успяха
да заменят закона на Корана с европейски кодекс и да поемат пътя, сполучливо окачествен от
добре осведомен и известен английски автор като път на „най-младия член на европейската
общност". (Виж: „Сърбия, най-младият член на европейската общност", преиздадено в
„Изследване на Дунав и Адриатическо море". Тъй като сме били на повечето от местата,
обрисувани в славянската обиколка на господин Пейтън, *12+ имаме достатъчно основания да му
благодарим за помощта, оказана чрез произведението му па пътешествениците в тези малко
познати земи. Последната му обиколка из България като кореспондент през Кримската война днес
не е толкова ценна като останалите, понеже е правена по време, когато българите гледаха на
англичанина като на враг и не му се доверяваха. Обаче нищо не може да бъде по-правдиво от
описанието му на страната и народа на Сърбия и Далмация, където е бил приеман като приятел.
Нещо повече, той познава достатъчно добре сръбската история, за да оцени значението на
националния заряд, който се съдържа в Дунавското княжество.)
Броят на свободните сърби обаче едва надвишава един милион. Дунавското княжество обхваща
само част от земите им. Областите, наречени Стара Сърбия *13+, Босна, Херцеговина и цяла
България, с население от шест до осем милиона души, все още се управляват от турски
чиновници.
Нашите чешки приятели най-горещо ни препоръчаха да посетим именно тези провинции.
Описания на Черна гора или на Дунавска Сърбия никога няма да липсват — едната лежи на брега
на Адриатическо море, а другата е на един или два дни път от Виена. Нещо повече, в пътуването

до тях няма никакви значителни неудобства. И двете са били често и добре описвани, а ако
увеличат и политическото си значение, ще имат достатъчно посетители. „Положението във
вътрешността на турските провинции е друго — казаха нашите приятели. — Там раята ще ви каже,
че все още е забравена от бога, за когото съди по своите ближни — по-щастливите и по-силните от
които наистина от много време са им обърнали гръб. В Бохемия и в някои други места дълбоко им
съчувствуваме, но самата племенна връзка, която е в основата на чувствата ни, ни излага на
политическо подозрение, ако ги покажем с думи или дело."
„Изолацията на нещастниците — резултат до голяма степен от географското положение, е само
една от бедите които славяните в Турция трябва да търпят. Те изнемогват от други, далеч поголеми, една от които може да се смята за изключителна. Нямаме предвид бедственото- им
материално положение, нито дори политическото, подтисничество, защото те не са били, а л не са
по-тежки от условията в някои християнски страни на Европа. Голямото нещастие на тези
покорени народи се заключава в характера на техния покорител, в тъпото варварство на турчинамохамеданин и тенденцията с управлението си да превръща във варвари и поданиците си. Ако
това, което чуваме от емигрантите, е вярно, сега славяните-християни се раздвижват, за да се
противопоставят на тази тенденция, и се стремят да дадат на децата си образование, което да
съответствува на една по-висока степен на култура. Бихме се радвали да научим нещо по този
въпрос не от свързаните с определен народ или политическа група емигранти, а от
непредубедени очевидци. Вие, като англичани, ще бъдете безпристрастни и освен че ще видите
твърде много със собствените си очи, ще можете да получите сведения, без да се замесвате в
политическите вражди, раздиращи Европейска Турция. Ако откриете в славяните-християни
истинска жажда за самообразование, сред вашите сънародници ще се намерят хора, които биха
ги подпомогнали. Американците започнаха да работят преди четиридесет години и действително
са придвижили напред образованието в съвременна Гърция *14+. Напоследък са се заловили с
България, но теренът за действие е огромен и дълго време няма да могат да го обхванат, а дори и
да стане това — остават западните провинции. Защо вашата страна, чиито близки връзки с Турция
би трябвало да я накарат да се замисли за населението, не направи нещо? Може би смятате, че
Англия е проляла кръвта си и пръснала парите си в Турция без равностойна отплата? Съгласни сме
с вас, доколкото става въпрос за Турция на мохамеданите. Но да благодарим на бога, бъдещето на
чудесната страна между Македония и Дунав не зависи от изкуственото вдъхване на живот в
мохамеданското ориенталско управление и превръщането му в пародия на цивилизация. То
зависи от пробуждането и укрепването на силите на населението, което, макар и изостанало, е все
пак християнско и европейско."
Когато за първи път ни казаха това, знаехме твърде малко за разисквания въпрос, за да се
съгласим или противопоставим. Всичко, което можехме да направим в отговор на любезността на
нашите приятели, бе да им обещаем, че ще се вслушаме в предложенията им и при възможност
ще посетим славянската рая. След това продължихме пътуването си и стигнахме до Атина и други
части на Гърция, до йонийските острови и Крит, до Тесалия и Епир. При посещението си в
Цариград се подготвихме за обиколката из вътрешността на страната. В това пътешествие, както и
в другите, които го последваха, съумяхме да изпълним някои от желанията на нашите чешки

приятели. Посетихме славянските части на Турция — България, Босна, Херцеговина и Стара
Сърбия, а освен тях и свободна Сърбия, Черна гора и Северна Албания. Впрочем нужно бе четири
пъти да пропътуваме Европейска Турция и да прекараме седмици и месеци на различни места, за
да научим славянския език, историята, поезията и легендите на областите, които пресичахме.
След това посетихме Далмация, Словения, Хърватско и прочутата Фрушка гора *15+, за да
приключим с по-раншните си пътешествия в Австрия и Унгария и да се запознаем с австрийските
роднини на славяните от Турция.
Споменаваме тези факти само за да покажем, че доколкото зависи от нас, избягнахме грешката да
съдим за християните от Турция по това, което се е случило да видим при една-единствена
обиколка или по клюките в дипломатическите среди на някоя голяма или малка столица —
Цариград или Белград. Скоро се убедихме в невъзможността да се придобие представа за
вътрешността на една полуцивилизована страна с кратки посещения на едно или друго нейно
кътче или дори при дълъг престой в град, намиращ се в някоя от крайните й области. Подобна
частична информация заблуждава доверчивите, защото те приемат случайното за правило;
еднакво заблуждава и тези, които се перчат с недоверието си и които предрешават кое е и кое не
е „вероятно", защото виждат само лежащите на повърхността факти и контактите им са предимно
с хора, придобили европейско лустро или осведомени какво един англичанин очаква да му кажат.
Нито пък смятаме, че пътешествениците, които прекосяват огромни разстояния, но отсядат в
домовете на официални лица — управители или висши духовници, — могат да опознаят народа.
Проявяваният от такива пътешественици интерес към Турция е предимно политически. Те искат да
преценят доколко интригите на някои чужди държави подронват властта на турчина. Затова
наблюденията им са насочени към ходовете и контраходовете на посланиците и везирите или в
по-низшите кръгове — на консулите и пашите. На християните те гледат повече или по-малко като
на непокорни поданици на едно чуждо управление. Когато те са и славяни, незнаенето на езика
обикновено лишава английския пътешественик от възможността да общува с тях. Освен това
поради явната му близост с турския управник и фанариотския свещеник той няма да чуе нищо,
което не би могло безопасно да се повтори пред тях. Малцина имат време и склонност да пътуват
из Европейска Турция по такъв начин и толкова бавно, че да могат да се запознаят със славянските
народи. Отчасти с това може да се обясни сравнително беглото споменаване на тези народи в
някои книги, в които се описват земите им. В следващите страници ще се позовем на една или две
от тези книги, като с благодарност признаваме колко сме им задължени, особено за географските
детайли.
Възнамерявахме да пишем едва след като според силите и възможностите си сме опознали
народа, който описваме. Необходимо е обаче да добавим, че въпреки положените грижи
трябваше да отпътуваме с пълното съзнание, че много, твърде много остана неизвестно за нас. Не
само че нашите наблюдения над местата, които видяхме, притежават сериозни недостатъци, но и
редица интересни места от Европейска Турция въобще не видяхме. Дори трябваше да отложим
няколко пътувания, след като бяха вече запланувани и след като бяхме снабдени с писма и
рекомендации за целия маршрут. Не винаги здравето устоява на крайдунавската треска и силите

не издържат докрай на лошата храна и лошите квартири. Когато здравето и силите ни изневериха,
не ни оставаше нищо друго освен да се върнем у дома.
Съзнанието колко непълни и несигурни са дори материалите, които успяхме да съберем, както и
не по-малко силната природна леност ни дадоха основание да се опитаме да се измъкнем от
втората част на поставената ни от чешките приятели задача, а именно — да опишем хората, които
видяхме. За изпълнението на тази задача бяхме увещавани не само от първоначалните си
подбудители, но и от онези измежду нашите сънародници, които, както очакваха бохемците,
проявяваха силно желание да протегнат ръка на християните в Турция, що се отнася до въпроси,
засягащи практическия им напредък. Съдействието, което получихме при написването, любезният
интерес, проявен при публикуването на откъслечни описания, *16+ ни окуражиха да подготвим
предлагания по-пълен разказ.
Предварително предупреждаваме читателите си, че:
1. В славянските провинции на Турция все още е трудно да се добереш до факти, особено
статистически, а и тези, до които в крайна сметка се добираш, често са ненадеждни и
противоречиви. Направихме, каквото можахме, за да осигурим възможната прецизност. Откакто
се завърнахме в Англия, всеки път, когато откривахме, че бележките ни се различават от
бележките на други пътешественици, отправяхме писма до местни, хора с молба за по-точни
детайли. Без съмнение много грешки останаха и ще сме задължени на всеки, който, като ги
посочи, ни предостави възможност да ги поправим.
2. Липсата на специални познания — научни, търговски или военни,ни прави некомпетентни да
даваме подробности,които лесно могат да бъдат събрани по същия маршрут от други
пътешественици. (Пътешествието на д-р Барт, *17+ чието описание отдавна е публикувано, бе
извършено, докато бяхме в Турция. Пътешествието на австрийския консул Хан със сръбския
офицер от артилерията Зах *18+ бе няколко години по-рано. Ние сме задължени на полковник Зах
за коригирането на етнографската ни карта по отношение на тези части от страната, които той
самият бе посетил.)
3. За да запознаем английския читател с миналото и настоящето на малкоизвестни народи,
трябваше да включим исторически глави, които, за да станат, общо взето, занимателни, изискват
умение, далеч по-голямо от нашето.
4. Невъзможно е да се описват хората и нещата в Турция, без да се навлиза в политиката. Все пак в
разпръснатите тук-таме бележки, в които разкриваме политически теории, обикновено ще
изпускаме тези, чиито автори са външни лица, и ще приповтаряме чутото от местни жители и от
хора, близко и трайно свързани не само с правителството, но и с народа. Естествено не
предлагаме собствено политическо становище, тъй като ни е ясно, че няма да има стойност. От
друга страна, склонни сме да се надяваме, че излагането на такива случаи от миналото или
настоящето, станали ни известни или наблюдавани от самите нас, може поне да достави
материал, който други биха употребили с полза.

На следващите страници неведнъж ще трябва да се отклоняваме от последователността на
датите, за да опишем места, които сме видели година или повече по-рано. Признаваме, че
получената непоследователност е недостатък за което да е произведение, но във всеки случай
нашата творба толкова малко може да претендира за пълнота или изящество, че ние
предпочитаме малко повече информация пред малко по-добра форма.
А сега, за да избегнем обременяването на разказа с обяснения, ще формулираме известни
положения, отнасящи се главно до народите, които населяват северните провинции на
Европейска Турция — турците, гърците и славяните.
Из цяла Европейска Турция думата „турчин" се употребява за мюсюлманин; думата „грък" — за да
означи християнин от източноправославната църква. Идеята, че цялото християнско население на
Турция е гръцко по народност, напоследък бе отхвърлена от хора, загрижени да подчертаят
антипатията, която действително разделя християните от гърците. Разделение съществува и
между мохамеданите. Османлиите, или истинските турци, представляват малцинство, силно
мразено от албанските и славянските мюсюлмани, които никога не са скривали, че единствено
изгодата ги свързва с тяхната кауза и че ако щастието им измени, няма да се поколебаятда им
покажат затаената си злоба. Доста османлии — градски жители, са пръснати из България, но е
общоприето, че западните райони — Стара Сърбия, Босна и Херцеговина, могат да бъдат очистени
от османлиите просто като се отзоват служебните лица и градските гарнизони. Малко постове са
така трудни и фалшиви, както на управителите на население, чийто език не знаят и което
ненавижда властта. Надяваме се, че никой не съди за германците по австрийските чиновници в
Унгария, и човек не би трябвало да съди за турците като народ по разпръснатите тук-таме
управители на славянските провинции, които вижда.
Така както гражданските управници на Портата в тези провинции са османци, а не славянски
мюсюлмани, така и църковните управници са гърци, а не славяни християни. Именно един
известен филелин — човек, който не го е грижа много за славянските „варвари", пръв използува
пред нас израза „тези корумпирани турски чиновници — гръцките владици в България".
Изложените в следващите страници подробности ще подсилят това определение. Ако познавахме
гърците само от поведението им сред славянското им паство в Турция, бихме сметнали, че няма
какво да се избира между тях и турците. Английските и френските автори са били твърде сурови
към свободните гърци, но те поне имат правото да владеят собствената си земя. Найснизходително за техните недостатъци ще съдят онези, които знаят колко големи са трудностите и
съблазните им. Иначе е с гръцките управници при турското господство в провинции, където
населението не е гръцко. Тук, където почти или въобще нямат право да се намират, те се показват
двойно по-ненавистни от турците и са едновременно тирани и роби. Заради миналото им на
човек не му се ще да ги нарича гърци, а по-скоро „фанариоти", както по името на цариградския
квартал на висшите духовници ги назовават свободните им братя.
Толкова много пристрастия са вмъквани във всеки спор и във всяко общо описание на Европейска
Турция, че е невъзможно противниците да постигнат съгласие. Но като се дойде до цитиране на
голи факти, не намерихме никой, който да отрече, че при управлението .на турската гражданска

администрация има занемареност и дезорганизация, недостиг на пътища и несигурност; нито пък
че суеверието, невежеството и непристойните раздори преобладават при управлението на
фанариотите. (По въпроса за източниците: едно от последните описания, които четохме, е на
господин Фарли *19+. Той, макар и напълно да вярва в добрите намерения на турското
правителство, описва действителното положение на империята така, както са я описвали найнепримиримите й врагове—страна без пътища, пристанища или канали, чиито ресурси се
пропиляват поради лошата система на данъчно облагане.)
Хората, които страдат от това положение на нещата .(и за които може би най-лошото, което може
да се каже, е, че те действително страдат), са многобройните славянски маси, населяващи
страната. По отношение на тях имахме възможност да си отговорим на въпроса, който неведнъж е
задаван и поради липсата на информация е оставал без отговор. От Черно до Адриатическо море,
от устието на Вардар до Дунав населението има за свой роден език славянския. Мохамеданите в
Босна и голяма част от тях в България не правят изключение от правилото. Преди четиристотин
години те са се отказали от вероизповеданието на бащите си, но никога няма да се откажат от
бащиния си език. По-сетне се убедихме, че, както ни казаха бохемците, в славянския език, говорен
в тези райони, съществуват само два различаващи се един от друг диалекта. Това са
сърбохърватският и българският. Но дори и при тях разликата е в граматическата конструкция,
докато речниковият им фонд е еднакъв. Разбира се, тук нямаме предвид такива разлики и
прилики, които се преценяват от филолози, а практическата гледна точка — доколко масите
разбират това, което се говори и пише на всеки от тези южнославянски диалекти. Накратко
казано, доколко езикът, както самите те твърдят, ги обединява. Направихме няколко опита да
установим на практика тази прилика: 1. След като се научихме да четем сръбските народни песни,
които са на простонароден език, опитахме се да прочетем една българска народна песен и
открихме, че разбираме почти всяка дума. 2. На два пъти ни се случи да преминаваме от
български в сръбски области със слуги, незнаещи друг, славянски език освен българския. И в двата
случая открихме, че те разговарят свободно със сърбите както в Дунавското княжество, така и в
Черна гора.
Славяните в Турция сега са управлявани от турци и гърци и са управлявани лошо — за съжаление
фактите за това са очевидни. Дали обаче ще могат да се управляват по-добре сами, като се
освободят от гърци и турци, е все още съмнително дори и за хора, които приемат думите на
мистър Палгрейв, *20+ че „народността е добро нещо и чуждото управление е лош заместител".
Случаят с Княжество Сърбия често се изтъква от славянската рая като пример, че ще съумее да се
справи по-добре, отколкото турците. Няма да описваме Княжество Сърбия, така че по-добре тук
да отбележим — каквото и да е мнението за общия успех на сръбския начин на управление, само
личното непознаване на страната може да накара някой да отрече, че свободните сърби са успели
да въведат известни радикални реформи, за които турците непрестанно говорят, но никога не
осъществяват. Човек може да седи в Белград или Цариград и да прави такива заключения за
вътрешността на страната, каквито са муизгодни, но не може да пътува из Сърбия и съседните
мохамедански провинции и да не открие, че животът и имотът са далеч по-сигурни в Княжеството,
отколкото в Турция. Нещо повече, пътищата се увеличават много по-бързо; общественото

образование се насърчаваот правителството; в църквата и държавата е премахнат кошмарът па
корупцията на чиновниците; заплатите на духовенството, съдиите и чиновниците са определени и
подобаващи. Това са резултатите на близо трийсетгодишно самоуправление и макар че не трябва
да се пренебрегват грешките и недостатъците на новия режим, човек трябва да признае открито,
че това са преобразования, с които страни, далеч по-богати и по-обширни от Сърбия, не могат да
се похвалят. (Докато бяхме в Одрин, околността така гъмжеше от разбойници, че един
американски мисионер беше убит на главния път, а консулът трябваше да пътува заобиколен от
пазачи. Току-що беше извършена бомбардировката на Белград *21+ и турските власти намекваха,
че пътищата в Княжество Сърбия ще бъдат дори по-опасни, още повече че нямало да се намерят
турски стражи. Сметнахме за най-добре да телеграфираме на английския генерален консул в
Белград и да запитаме какви стъпки за нашата защита да предприемем след пресичането на
границата. Пристигна отговор, че в Сърбия пътуването е безопасно. Бързината, с която всяко
разбойничество в Сърбия се потушава в зародиш, позволява от време на време на австрийските
вестници да оповестяват, че този или онзи район се намира под властта на военните съдилища. В
чужбина не обръщат внимание на разбойничеството в Турция, макар че то е постоянно явление в
нея и че не се въвежда военно положение. Същото става и с други актове на насилие— ако се
случат в Сърбия, могат да се използуват срещу нея, тъй като се наказват и регистрират; ако станат в
Турция, често се изплъзват от погледа, защото не се довеждат до знанието на правосъдието.
Когато се разглежда информацията по въпросите на образованието, идваща и от двете страни,
сравнението е учудващо в полза на самоуправляващите се християни. В свободна Сърбия през
1863 г. освен гражданска и военна академия, духовна семинария, две търговски училища и
гимназии в главните градове имаше и триста и осемнадесет начални и селски училища. В Босна и
Херцеговина, където населението е от същата народност, но се управлява от мохамедани, само
тук-таме могат да се открият зле обзаведени малки училища. Единственото голямо и сравнително
поносимо училище, основано с помощта на пожертвования от свободна Сърбия, е в столицата на
Босна. Необходимо е да се отбележи, че във всяко отношение, особено в земеделието, за да
бъдат равностойни сравненията, те трябва да се правят между сърби, управляващи се сами, и
сърби, управлявани от турци, а не между сърби и българи, още повече че страната на българите не
е така планинска и е по-плодородна, а и те са по-малко войнствен и по-трудолюбив народ. При
едно правителство, което ще има присърце добруването на народа, българите ще бъдат найпроцъфтяващият и щастлив народ в света.)
Що се отнася до общата култура и материалното състояние, добре е да се сравнят славянските
части на Турция не само с провинция, която скоро е била освободена и чиято столица напоследък
е била обстрелвана от турските оръдия, но и с такива граничещи части на Австрийската империя,
които са били мюсюлманско владение, но са имали време да се съвземат от въздействието му. В
не едно пътешествие с отдалечаването от страна, управлявана от мохамедани, и навлизането в
страна, която отдавна ги е забравила, проследявахме неотклонния напредък в културата и
благосъстоянието на области и градове. Напредвайки през Хърватско и Каринтия *22+ към Виена
или през сръбските части на Унгария към Будапеща в райони, където турчинът не е виждан повече
от век, слушахме все същата горчива история за неговото влияние, разказвана от раята, която е
управлявал. Времето, през което е владеел страната, се смята за загубено. От датата на

напускането му нещата са почнали да се подобряват. И това се говори в места, където цялата
лична неприязън към османците отдавна е заглъхнала, и се потвърждава не само от славяните, но
и от германците и унгарците.
Далече сме от мисълта да се спираме на въпроса, само за да обвиняваме турците. Наистина това
не е и нужно, въпреки че все още има запазени образци на така наречената от лорд Карлайл *23+
група „отоманиаци". Все пак, както заяви господин Гладстон, „що се отнася до историята на
турците от времето на първото им появяване в западния свят, много смел би се показал този,
който би дръзнал да твърди, че завоеванията и господството им са били полезни за щастието на
човечеството и напредъка на цивилизацията". Обръщаме ви внимание върху някои факти,
посочени ни от християните в Турция, защото при бегъл поглед върху социалния и политическия
статут на южнославянските народи човек е склонен да приеме някакъв вроден недостатък, който
не им е позволил да заемат мястото си сред европейските нации или да дадат приноса си за
напредъка на цивилизацията. По подобен начин може да се заключи, че южнославянските земи
са неплодородни, тъй като и досега те произвеждат съвсем малко селскостопански стоки, а
търговията е съвсем слабо развита. Но както е със земята, така е и с хората. Поради географското
си положение те са били на топа на устата на турското нашествие и все още са тъпкани от този
османлия, за когото поговорката казва, че „където стъпи кракът му, никога не покарва стръкче
трева". Преди да се опитва да преценява способностите на южнославянските народи, човек
трябва напълно да осъзнае последствията на повече от четири века турско господство и да вземе
предвид неблагоприятното географско положение, което изпречи първо тези страни пред
мюсюлманския нашественик и все още е пречка за тяхното избавление.
Тези бележки се отнасят еднаквоза всички славянски провинции на Турция, но книгата описва
само едно пътешествие от тях. Каним нашите читатели да пътуват с нас от Егейско до
Адриатическо море, прекосявайки по пътя Стара Сърбия.
По преди да започнем, бихме искали да изкажем веднъж завинаги благодарността си на много
хора, които по-нататък може да не ни се удаде случай да споменем — наши съотечественици,
чужденци, мохамедани и християни, чието доброжелателство направи по-лек пътя ни из Турция,
Австрия и Гърция.
Други — турски чиновници, понякога обикновени турски стражи, с които влизахме в допир,
предизвикаха благодарността ни поради желанието и вниманието, е което изпълняваха
задълженията си. Из Изтока европейският пътешественик открива, че всички тръгват за работа
далеч по-бавно, отколкото би се искало на неговото нетърпение, и че точността и бързината са
непознати качества. Често трябваше да страдаме от разликата между нашето темпо и това на
хората, сред които се движехме, а някои от тях се оказаха и доста мързеливи и упорити. Но не
можем да твърдим, че някой — от първия до последния срещнат, е проявил желание да спъва
пътешествието ни или да противоречи на исканията ни. Що се отнася до неучтивостта, човек се
среща рядко с нея в Турция, а вероятно и навсякъде, освен ако сам не я предизвика.
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От Волос до Солун
„Точилко: В двореца поне беше удобно. Но който, скита, не пита."
(„Както ви се харесва, действие II, сцена IV.) [24]
Най-лесно и бързо до Стара Сърбия може да се стигне за четири дни с параход и железница от
Лондон до Белград. Наемате лека талига или „коло" в Белград и се отправяте към южната граница
на Дунавска Сърбия. Отвъд започва Стара Сърбия. Докато сте в Княжеството, може да видите
хубави пътища и добри квартири, в които пътникът се чувствува спокоен за живота и багажа си.
Веднага след преминаването в Турция трябва да се примирите с конските пътеки, да мъкнете със
себе си леглото и част от провизиите си и да пътувате под закрилата на пазачи.
Ние обаче не достигнахме целта си по този маршрут, нито по някой друг, също така пряк и удобен,
тъй като не тръгнахме от Лондон, а от Атина, прекосявайки по. пътя Тесалия. В първите няколко
глави ще се спрем на този маршрут, за да дадем известна представа и за него.
Отлитаха последните дни на май 1863 г., когато, разделяйки се с гостоприемния дом на
английския вицеконсул, се приготвихме да заминем с гръцки параход от Волос *25+ за Солун.
Волос е малко турско пристанище. Състои се от две части — крепост и град. Крепостта се охранява
от няколко оръдия, разнебитени стени и наполовина пълен с вода ров. Зад стените й са натъпкани
потомците на завоевателите — изнемощели от горещината и зловонните изпарения, но доволни и
горди. В началото на залива има едно по-високо и по-здравословно място. Дълго време турците
забранявали да се строи тук под предлог, че ще бъде застрашена мощната им отбрана. Най-после
някакъв консул успял да отмени нареждането и срещу ветровете, промъкващи се през този въртоп
от вода и хълмове, се възправила редица от сгради. Тук живеят гяурите, по-заможни от

правоверните, при това напредничави и трудолюбиви и въпреки това презирани, неспокойни и
непрестанно оплакващи се.
Както на влизане, така и на излизане от Волос багажът се подлага на проверка. Когато
пристигнахме от Лариса *26+ във вътрешността на Тесалия, колата ни бе спряна от тълпа боси
турски хлапаци, които настояваха да чакаме, за да бъде открит съответният чиновник. Докато
гавазинът на консула ни отърве, трябваше да седим, наобиколени от тази шайка. Когато дойде
време да заминем за Солун, натрупахме вече следния допълнителен жизнен опит:
На закуска консулът ни каза: „Трябва да знаете, че скоро за началник на митницата назначиха
един прост турчин — див и невеж, който гледа на багажа на пътешественика като на гаранция за
бакшиш. Напълно е възможно в последния момент да грабне сандъците ви и да изхвърли навън
всички вещи. Ето защо като предпазна мярка изпратих писмо до каймакамина, (Управител.) *27+ с
което го уведомявам, че не носите нищо повече от видяното преди две седмици в същата
митница." Два часа по-късно на вратата ни се почука и гавазинът на консула въведе дивия турчин.
„За да избегнем отварянето на багажа ви на митницата — обясни той, — този господин дойде да
го провери тук." Всичките ни сандъци бяха отворени, а което все още не беше опаковано, лежеше
из стаята. Поканихме чиновника да прегледа всичко и когато това беше извършено, очаквахме той
да се оттегли. Нищо подобно. „Два от тези сандъци — каза той на гавазина — още не са
напълнени и в тях може да бъде сложено нещо, което не съм проверил. Трябва да остана тук,
докато ги затворят." Гавазинът се опита да обясни, че и дума не може да става за това, че ние
няма да свършим скоро с опаковането и че всичко, което ще се сложи вътре, лежи пред очите му.
След това той отвори вратата и нареди на турчина да излезе.
Сандъците бяха наредени, завързани и изпратени на парахода. Бяхме удобно седнали на закуска,
когато нашият драгоманин с вик се втурна вътре: „Митничарят се качи на лодката с багажа. Когато
стигнахме до самия параход, той ни спря и заяви, че трябва да разопакова сандъците, които са
били затворени след излизането му." Недоволството на неколцината присъствуващи консули
беше голямо. След кратка консултация беше решено да се отправим веднага към мястото на
спора, придружени от английския представител, и да видим какво може да се направи.
Потеглихме с нашата лодка и почти бяхме стигнали до парахода, когато срещнахме митничарите,
които откарваха багажа ни в леговището си. В безизходица консулът възкликна отчаяно: „Оставете
го, оставете го. Ще ви принудят да закъснеете за парахода. Аз ще се погрижа за него и ще ви го
изпратя." Ние обаче се възпротивихме. За нищо на света не можехме да оставим нещата си. Какво
щяхме да правим в Солун без леглата си, ваната и дрехите? Възвихме и тръгнахме по дирите на
имуществото си. Цели десет минути всичко се развиваше, в унила тишина, когато изведнъж
капризът на варварите се промени и един от тяхната лодка скочи в нашата, за да ни каже, че ако
искаме, може да приберем нещата си. Никакво обяснение, никакво извинение, но може да ни
вярвате, че и ние не настоявахме. Още веднъж лодките се обърнаха кръгом и шествието мирно
приключи на парахода.
Привечер направихме едночасов престой на прелестния гръцки остров Скиатос. Разположеното
върху него градче лежи закътано сред скалите на фона на обрасли с ниски дървета хълмове.

Бъдещето на нова Гърция е в ръцете на хората, които живеят в тези гнезда на морски птици. В
Атина би изглеждало обидно да се свързва нацията, току-що осквернила новата катедрала *28+, с
нацията, издигнала Тезеума и Партенона. Но идете в Сира и Идра или в други островни градове и
ще усетите духа на старите „орачи на морето". Огромна е разликата в мнението ви за съвременна
Гърция и в зависимост от това, дали идвате от Европа или от вътрешността на Турция; дали
първият ви поглед я сравнява със страните, узрели бавно в културата на християнството, или с
онази част от земята на Гърция, все още тъпкана от исляма. В единия случай вие сравнявате
детството със зрелостта, а в другия усещате разликата между развитието и упадъка.
Рано на другата сутрин стигнахме до Солун. Най-добре го видяхме от палубата на парахода. Макар
всички градове, които се издигат амфитеатрално около залив, да се виждат най-удобно откъм
морето, един турски град има свое особено очарование, независимо от разположението му и
гледан от кое да е избрано от вас място. Верен на пасторалния инстинкт на прадедите си, турчинът
винаги търси да вплете поезията на природата в прозаичния град. Липсата на високи покриви
компенсира с многобройни остри минарета и където построи къща, турчинът засажда и дърво.
Голямата му грижа е конят му да е добър. В замяна на това не се грижи за улиците, така че те са
по-неравни от каменна кариера, а по мръсотия съперничат на свинска кочина. Но могъщо е чудото
на красотата. След време човек приема, че носът и краката му би трябвало да превъзмогнат
обидите, тъй като дневните теглила са свършили, може да се отпусне на хладния плосък покрив
на къщата и да се наслаждава на морето от бяло и зелено, пронизано от островърхите кипариси и
искрящите минарета.
Английският консул и презвитерианският мисионер *29+ ни посрещнаха любезно на борда на
парахода и ни заведоха в къщата на консула. Тук ни очакваше английска закуска и бяхме
осведомени за приготовленията относно настаняването ни. „Бих искал да имаме тук стая, която да
ви предложим — каза консулът, — защото в единственото място, което може да се нарече хотел,
не бихте могли да живеете. Така се случи, че всичко, което можем да направим, е да ви поканим
да се храните с нас. Но тъй като носите със себе си най-необходимата покъщнина, надявам се да
се настаните удобно в празния дом на моя заместник, който той предоставя на ваше
разположение." Така уреденото настаняване напълно ни задоволи, тъй като ни освобождаваше от
неудобство при мисълта за притеснението, което бихме причинили на снизходителните си
домакини. Нямахме никаква представа какво ще повлече след себе си това предложение. Празна
къща! Представяхме си къща, напусната от семейството на заместник-консула. Никога не сме си
помисляли, че това е една изоставена къща с лоши плодове, изпочупени врати и прозорци и
опразнена от всякакви мебели, с изключение на една рахитична маса и три стола. Консулът с
удоволствие ни изпрати няколко необходими вещи. Поставихме леглата си, постлахме килимите
си и се помъчихме ла повярваме, че сме много добре.
Но, уви! Буболечките, пагубните миризми, теченията, през деня задухата, през нощта студът,
мистериозното изчезване на жената, която ни прислужваше, и умората от домакинската работа!
Всяка нощ си лягахме със страх, че ще се събудим болни от местната периодична треска. Без
съмнение нездравият въздух също влияеше на повишената ни чувствителност към неудобствата,

които намирахме, че са по-непоносими в големия град Солун, отколкото в най-дивите области на
вътрешността.
Бележки
24. Уйлям Шекспир, Комедии, том II. Превод на В. Петров.
25. Волос — град в Тесалия, сега в Гърция.
26. Лариса — главният град на областта Тесалия, сега в Гърция.
27. Каймакамин — административен управител на кааза. Пряко подчинен на мютесарифа.
28. Вероятно става въпрос за острата реакция на гръцкото правителство срещу протестантската пропаганда в
Гърция.
29. Презвитерианска църква — официалната църква в Шотландия, Великобритания.

Солун
„Прекрасното разположение на Солун и плодородието на околните земи, напоявани от няколко
чудесни реки, все още му позволяват да изхранва население от повече от шестдесет хиляди души.
Природата го е отредила за главен град и пристанище на богата и обширна област и при добро
управление той може да се превърне в един от най-големите и процъфтяващи градове на брега на
Средиземно море."
(Финли, „История на Византийската империя", с. 317.) [30]
В Солун има няколко места, които си заслужават пътуването. Между тях е крепостта със седемте
кули, която се издига на мястото на древния Акропол и от която се открива великолепна гледка,
опираща във връх Олимп. Но самата цитадела е полуразрушена и повечето от къщите зад стените
й са напуснати.
На едно възвишение над града е разположен манастирът „Чауш", който предлага хигиенични
квартири на пътниците. Монасите му живеят в удобство, което донякъде е безчестно, понеже
манастирът им бил оставен непокътнат и надарен с привилегии, защото един от предишните му
обитатели предал близката крепост на турците. Сегашните калугери-гърци са от онзи сервилен
тип, който настройва мнозина англичани срещу цялата раса. Нищо не може да бъде посладникаво от ласкателствата им за Англия, тъй като тогава се очакваше тя да прехвърли
покровителството си от Турция върху Гърция.
Почти всички ценни вещи в манастира бяха подаръци от Русия. Ето защо беше необходимо да се
даде някакво задоволително обяснение. Монасите казваха, че царят им ги е дал в замяна на
неоценими реликви.

Например сервиз от сребърни прибори за причастие и една скъпа книга били получени в замяна
на каната, от която Спасителят е пил на Тайната вечеря, или както казват други — от кладенеца в
Самария. „Вижте — каза гъркът, — дадоха ни жалко злато срещу съкровища, които царствата не
могат да купят. Получиха от нас мех, пълен с олио, а ни изпратиха в отговор една-единствена
маслина." Накрая беше заявено, че „стига Англия да ни покровителствува, тя ще може да разчита
на нашата вечна преданост".
Спускайки се от хълма, минахме през градското гробище. Франките си бяха осигурили гробове
между турските и градските стени. От другата страна на турските гробове лежаха еврейските, тъй
като евреите „бяха длъжни да погребват мъртвите си най-далече от града". Районът не е ограден
и непрестанно е оскверняван от магарета и кучета. Преди известно време внезапен проливен
дъжд измил пръстта от един античен саркофаг, който бил намерен от френския консул и изпратен
в Париж.
Разглеждането на солунските старини ни отне два дни. Не можехме и да желаем по-любезно и понеуморно чичероне от шотландския мисионер. (В „Наръчника" на Мъри има хубаво описание на
Солун. Неговите старини, както и на Воден *31+ и околностите му, бяха веднъж завинаги описани
от полк. Лийк.) Почти на всяка улица и фонтан има фрагменти от цветен мрамор и статуи, а на
Вардарската порта и на Константиновата арка все още могат да се видят триумфалните римски
шествия. (Егнатиевият път (Via Egnatia), който векове наред е бил главната артерия, свързваща Рим
с Константинопол, представлява голяма права улица, пресичаща града през центъра му от
западната до източната му стена. Тази останка от римското величие с нейните триумфални арки
все още съставлява отличителна черта на турския град. Пристаните от древната крепост обаче са
порутени и пространството между дигата край морето и водата е загрозено от мръсни колиби.
(Финли. Византийската империя, с. 317).) Сред по-важните интересни обекти бихме споменали
църквите „Дванайсетте апостола", „Св. София" и „Св. Димитър", амвона, от който се предполага,че
е изнасял проповеди свети Петър; така наречената Ротонда *32+; останките на една скулптура на
бема *33+ пред Ротондата и петте фигури, наречени от евреите —Incantades — магьосниците,
които оформят Пропилейте *34+ на Хиподрума. С изключение на последните две страни, които,
макар че са разрушени, не са променени, всичко от езическия период е било повизантийчено, а
всичко византийско — помохамеданчено. Така докато твърде много неща са оставили следи,
които биха заинтересували антикваря, твърде малко е красотата, която би възхитила
непрофесионалния пътешественик. Може би християнинът, разрушил класически храм, в опита си
да му придаде кръстовидна форма е също дотолкова варварин, колкото и мюсюлманинът,
превърнал църквата „Св. Димитър" в джамия, но последното постижение е довело до такива
нелепи резултати, че не можем да се въздържим да не ги изброим.
Колони от драгоценен мрамор поддържат главния кораб на църквата, но турчинът ги е боядисал в
зелено, а капителите им—в малинов и кремав цвят. Иконите и свещите е изхвърлил и вместо тях е
провесил щраусови яйца, за да пазят от уроки, както и гирлянди от лампички, които през нощта са
феерични, но през деня са плувнали в студено, кафяво масло. Олтарът също е изхвърлен, но
някъде около мястото му стои амвонът на имама с неговата тясна стълбичка и подтискащ
балдахин. Едно малко странично параклисче е очистено от божествените си атрибути и натъпкано

със стари килимчета, боклук и инструменти; вместо всички останали гнусотии на неверниците се
търпят гнусотиите на една колония от прилепи, които обитават покрива над една от арките и
затрупват основите й с отвратителните си купчини. Що се отнася до името и надписа св. Димитър,
те трябва да се търсят на един от праговете на църквата, макар че мъничката килия с гробницата
му е на почит и се показва нарочно. Това отличие тя дължи на чудотворните мощи, които
привличат тълпи от християнски поклонници и доставят редовен доход от бакшиши на
мюсюлманския пазач.
Истинската забележителност на Солун обаче е неговото население — тази странна смесица от
различни народности.
Терми *35+ от древната история и Солун от посланията на св. Павел сега създават любопитната
представа за град исторически гръцки, политически — турски, по географско разположение —
български, и етнографски — еврейски *36+ (Броят на солунските евреи се изчислява на
четиридесет хиляди, но с обичайното си лукавство те са съумели да избягнат индивидуалното
данъчно облагане и общината им подкупва турските чиновници, чието повърхностно преброяване
ги определя на не повече от единайсет хиляди и петстотин.). От шестдесетте хиляди жители около
четиридесет хиляди са евреи (По време :на Византия населението на Солун трябва да е възлизало
на двеста и двадесет хиляди души. (Вж. Финли. Византийската империя , кн. II, гл. 1.)). Те са и найзаможните и почитани граждани. Както повечето евреи, те са дошли в Турция от Испания, когато
били изгонени от Инквизицията. *37+ За относителната търпимост, проявена от султана, те му се
отплащат с това, че са добри поданици. Установилите се в Солун евреи са представителни, много
от тях са кестеняви, а жените им — често изящни, дори красиви. С красотата си те превъзхождат
гъркините, което днес не означава много, тъй като поне в Европа на съвременната гъркиня й
липсват както женствеността и огънят на ориенталката, така и изтънчеността и благородството на
западната дама.
Както в повечето други многобройни общини солунските евреи са разделени на три прослойки —
висша, средна и низша. Най-изтъкнатите от тях засенчват изцяло с богатството и разкоша си
християнските си съседи. Френският консул маркиз дьо..... ни каза, че в Солун за него и съпругата
му не съществува подходяща общество. Всички най-богати хора са евреи. Ако дават вечеря,
приятели и роднини взаимно си услужват със сребърни сервизи и украшения, така че
великолепието е съкрушително. В отговор човек не може да ги приеме по никакъв начин, така че
да не изглежда mesquin *38+. После, ако някой кани гости, еврейските дами идват така пременени,
че европейките се чувствуват genees *39+ при срещата си с тях: „on finirait par n'avoir que des Juives
chez soi *40+. Мнението на френския консул беше потвърдено от една наша позната англичанка. Тя
на драго сърце щеше да ни покаже някои от тези еврейски дами, които описваше като изискани и
красиви, „но работата е, че лятната ми рокля още не е пристигнала от Лондон — заяви тя—и макар
че вас, като пътешественички могат да ви извинят за обикновените дрехи, аз не бих се осмелила
да се появя сред тях, ако не съм облечена по последната мода".
Средната прослойка на еврейството също е заможна, но не е толкова придирчива по въпросите на
тоалета, така че нямаше пречка да направим посещения. Първото семейство, с което се

запознахме, беше на един равин. То беше много по-интересно от другите, тъй като беше запазило
остатъци от традиционните обичаи и облекло. Дъщерите му носеха муселинени рокли по
европейски маниер, но дългите им коси се спущаха свободно надолу по гърбовете им. В деня на
сватбата косите се отрязват и матроните носят малък тюрбан, завързан с черна кърпа, която
минава под брадичката и се пристяга отгоре на главата. Самият равин се появи в някакво дълго
широко палто, обточено и подплатено с кожа.
Лекарите в Солун са на различно мнение за целесъобразността от възприемане на „франкската"
мода, така че ние се постарахме да узнаем разбиранията на този добър човек, чиито възгледи
минаваха за либерални. Споменахме за евреите от Краков, за странното им облекло и за
нежеланието им да го променят. „Да — рече равинът, — но в Полша евреите се обличат различно
от нас и са много по-различни по характер. Ние тук сме дошли от Испания и в началото сме носили
черно като испанците. Облеклото, което сега носим, е турско, а някои започват да подражават на
франките." „В такъв случай — казахме ние — вие не свързвате някакво религиозно чувство с
дрехите." „Всяка дреха — отговори уклончиво той — има религиозно значение в очите на хората,
на които принадлежи." След това запита дали сме забелязали любопитните манта на жените. Те
са ушити от червен плат, подплатени са с кожа и са обточени със злато. На главите си носят дълъг
шал от бяла материя, използувана от турците за пешкири.
Равинът, който посетихме, е търговец и разговаряше на италиански. Той е и богат. Узнахме, че тук
повечето от равините са състоятелни търговци, тъй като богатството е едно от необходимите
условия за заемане на поста и поддържане на съпроводеното е него влияние. До голяма степен
търговският им успех се дължи на способността им да се съюзяват и на желанието им да си
помагат един на друг. В това те и техните братя надминават местните християни, които изглежда
рядко. могат да се доверят един на друг или да работят заедно.
Друга отличителна черта на нашия равин е, че той притежава печатарска преса. На гърците
подобна привилегия не е дадена, а напоследък е била отказана на един български книгопродавец
*41+. Неговата молба е била подкрепена от английския консул, който смятал, че е твърде
желателно славянското население от околността да получи книги на своя роден език. Естествено,
като главен мотив за отказа било изтъкнато оправданието, че печатницата ще се използува за
разпространяване на руски възвания, като че липсата на печатница в родината им не е именно
причината, която и досега кара българите да доставят книгите си от Русия.
Следващия дом, който посетихме, беше на един замогващ се търговец на въглища — хубаво
жилище, чисто и прохладно. Пристигнахме почти по пладне, така че домакинята и дъщерите й се
наслаждаваха на следобедната си почивка. Те обаче така настойчиво ни молиха да останем, че
ние седнахме търпеливо да ги чакаме. Затова пък имахме възможността да видим как слугинята
пренася покрай нас през салона в стаята на господарките си горе три рокли и три cages *42+. След
известно време, необходимо за обличането им, навън се появиха три елегантни, усмихващи се
дами.

Докато чакахме, вниманието ни бе привлечено от взетите извънредни предпазни мерки за
осигуряването на къщата срещу пожар. Причината за това е, че в събота евреите не докосват огън.
Те не само че държат свещите си запалени от предишния ден и нееврейски слуги вършат
необходимата работа, но и ако избухне пожар сред къщите им, по-скоро ще го оставят да бушува,
отколкото да го потушат. Известни са случаи, когато еврейски слугини, чиито дрехи се подпалвали
в събота, тичали горящи до най-близката християнска къща, за да им помогнат. Когато солунски
евреин се обяви за „либерален", един от първите признаци е да запали пура в събота. Понякога
равините се опитват да го вкарат отново в пътя, т. е. подкупват пашата да го вкара в затвора.
Друг еврейски обичай е казването на молитви за умрелите, като няколко са достатъчни за
праведната душа, а за грешната са необходими повече. Ето защо, както би се сметнал за
недостоен синът, пропуснал да се помоли за душата на баща си, така той трябва да внимава да не
удължава много молитвите, за да не хвърли сянка върху бащината си личност.
Казаха ни, че много от по-бедните евреи са склонни да мислят, че сър Мозес Монтифиоре *43+
скоро ще се окаже техният месия. Говореше се, че по-заможните не бързали толкова, „тъй като
идването на месията би довело до изселването им в Обетованата земя, а понеже те са
изключително търговски народ, нямат голямо желание да станат земевладелци в Юдея".
Голяма част от милостините и пожертвованията, събирани от шотландската църква за
чуждестранните мисии, отива за изпращане на мисионери при източните евреи. Две от мисиите са
настанени съответно в Солун и Битоля *44+. Благовидната им цел е обръщане в християнската
вяра, но това е рядко явление. Дори новопокръстените не са надеждни. Например впоследствие
научихме, че от двамата, които наскоро бяха успели да покръстят, единият се отрекъл, като
разбрал, че мисията няма да изучи сина му за лекар.
В Солун има мисионерско училище; на занятията му присъствуват шейсет до седемдесет ученици
— понякога се допускат и неевреи. Родителите изпращат децата си да получат безплатно
образование, като специално уговарят да изучават френски, италиански и други необходими за
търговския успех науки. Ако солунските евреи бяха толкова бедни, че да не могат да издържат
училища за общината си, подобна възможност би могла да бъде добре използувана от
мисионерите. Но дори и тогава може да се запита дали добрите шотландци биха се съгласили да
получават срещу събраните от тях средства сравнително незначителни резултати, ако не смятаме
обучаването на младите израилтяни в области, които ще ги подпомогнат в търговията им.
Няма да опитваме да описваме турските обитатели на Солун, тъй като се случи така, че не
можахме да ги видим. След еврейската следваща по интерес е гръцката община. Въпреки че не
може да съперничи до брой или богатство на евреите, срещат се и заможни търговци, които,
докато бяхме там, строяха красиви къщи. Освен това съществуват и семейства, които поколения
наред са сключвали вътрешни бракове и са чисти гърци, но въпреки това претендират да имат
западен произход и се радват на покровителството на чужди държави. Това ги предпазва от
намесата на турците и им дава големи предимства в търговията. Понякога правото на подобна

защита е твърде съмнително и ако европейският представител няма нищо против „бакшиша",
могат да последват големи злоупотреби.
Смаяни научихме, че така наречените английски поданици се унижават да събират данъци вместо
турците. Защото „човек не може да носи огън в пазвата си и да не си изгори дрехите". Разказаха
ни как действува системата. От все сърце се надяваме, че подробностите са преувеличени.
Някакви франкиски търговци се заловили да събират данъка за свинете. Като чули, че селянитехристияни от едно село били заподозрени в укриването на прасета, посетили пашата с молба да
хвърли в затвора, където по това време върлувал тифус, петима от първенците. От петимата
четирима се заразили и умрели.
В Солун, както и на някои други места в Турция, сред гърците преобладава отвратителният обичай
да изваждат телата на погребаните след едногодишен престой в гроба, за да видят дали са
изгнили. Един местен жител, който често присъствувал на подобни сцени, ни ги описа: и
ужасяващото любопитство, и суеверният страх, и страшната гледка, и още по-страшната воня, от
която много от жените повръщали. Смятало се за лош знак, ако тялото е запазено. В такъв случай
следвало да се прочетат молитви, за които естествено се плаща на свещеника. След това трупът се
погребва за още една година. Ако не се разложи, церемонията може да се повтори три пъти.
Традицията, специално в това отношение, е толкова тиранична, че заможни образовани майки,
живеещи в контакт с европейци, се чувствуват задължени да изравят децата си от гроба. Научихме
и за един случай, при който страданието било още по-голямо, тъй като намерили телцето в
състояние, което според роднините и съседите показвало, че душата му е в ада.
След тези мрачни разкрития преминаваме към един анекдот за покойния султан Абдул Меджид
*45+. Като пристигнал в Солун, той бил поканен да посети градинатанна богатия господин Джон.....
Разхождайки се известно време в нея, той пожелал да види „търговеца Джек". Търговецът се
появил и с нисък поклон произнесъл следния ориенталски поздрав: „Когато разкрасявах тази
градина и садях тези цветя, аз се осмелявах да се надявам, че един ден тя ще има честта да бъде
посетена от ваше величество." С внушителна откровеност султанът отговорил: „Днес господ
отвърна на молбата ти."
След като завършихме разглеждането на града и посещенията, оставаше само да погледнем дали
има нещо хубаво из магазините и да се подготвим за пътуването във вътрешността на страната.
След цариградския солунският пазар е най-добрият и далеч превъзхожда най-добрите във
вътрешността на страната — имаме предвид одринския и сараевския. (Наречен от турците Босна
сарай или Дворецът на Босна. Това име славяните са превърнали в Сараево.)
В Атина видяхме рокля, ушита от солунски копринен газ — материя, много по-здрава и поразлична от френската gaze-de-soie, *46+ отколкото газа от Бруса. *47+ Ето защо най-напред
търсихме плата, а след това и сребърни панделки за обшиване. Загубихме много време за
събиране на достатъчно парчета, по няколко ярда всяко, за да се снабдим с количеството,
необходимо за една рокля. Причината е, че коприната се изработва но домовете на парчета, всяко
от които е предназначено за ушиването на една риза.

Видяхме шивачи, които създаваха разкошни бродерии. В много магазини висяха продълговати
вързопчета от нещо, което приличаше на позлатена слама, използувано да се вплита в къдрите на
невестите. В Солун ни изработиха покривало за сандък. Нашият драгоманин повери поръчката на
евреи. Едва влезли в коридора, бяхме изненадани от вида на двама почти патриарси, сякаш токущо излезли от стара илюстрована библия. Патриарсите седяха на пода с големия сандък между
тях; босите им крака се подаваха от двете му страни, а в ръцете си държаха дълго парче зебло, от
което имаха намерение да направят покривалото и което увиваха дълго около сандъка, за да
вземат размерите му.
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Солун.
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част първа - България, гледана от Солун
„Навлизането на Русия в политическата система на европейските народи бе отбелязано с опита й
да превземе Цариград — проект, който тя често възобновява и който, както показва напредъкът
на християнската култура, ще бъде реализиран в най-близко бъдеще, освен ако възстановяването
на българското царство на юг от река Дунав не създаде нова славянска сила в Източна Европа,
способна да възпре нейните домогвания."
(Финли, История на Византийската империя, с. 223.)
„Преди няколко години в България избухна въстание. *48+ Очевидното равнодушие на народа
както преди, така и след него може да се обясни с факта, че по-голямата част от България е
равнина, осеяна със здрави турски крепости. С други думи, тя е последното място, където
революцията може да се надява на успех. Стара планина обаче е пълна с разбойници-патриоти,
истински наследници на Робин Худ, които водят война с турците и от време на време като
предупреждение отмъщават на богати християнски лихвари, свързани с техните подтисници."
(Д-р Сандуит.) [49]
„Независимо дали българите ще останат още известно време под турско управление, рано или
късно те трябва да се освободят от него. Като се хвърли един общ поглед върху вероятното
бъдеще на тези страни, единствено в българите човек може да открие истински надеждни
перспективи. Численото им превъзходство, крайната им простота, която не е научила нищо и няма
какво да забрави, трудолюбието, пестеливостта, упоритостта и уравновесеният им характер ще им
помогнат."
(лорд Странгфорд.)
Вече споменахме че по географско разположеше Солун е български град. С други думи, той е едно
от пристанищата на страната с население, говорещо славянски език, която се простира от Егейско
море до река Дунав. Действително самият Солун е върхът на етнографската граница, която в тази

част на Европейска Турция отделя славянското от гръцкото население. До известна степен тази
граница съвпада със стария римски път между Солун и Охридското езеро. Въпреки това
населената с българи земя се простира и на няколко мили южно от Виа Егнация, а гръцки колонии
има и на север от него. В градовете населението е смесено, като част от него са османски турци.
Другите гранични градове са Битоля, Воден и Енидже Вардар *50+. Във всеки от тях живеят малко
или въобще не живеят гърци, докато в Солун има около петстотин славянски семейства.
Заслужава да се отбележи, че на югоизточната си граница славянската маса навсякъде спира
внезапно близо до морето и остава свободна една крайбрежна ивица, обхващаща част от Тракия,
Халкидическия полуостров и градовете Цариград и Солун, в която има само тук-таме пръснато
славянско население. Населението на този така важен търговски и стратегически район е толкова
смесено, че тези, които очакват с нетърпение преразпределението на славянско-гръцкия
полуостров, трябва да положат специални грижи за него. Между другите планове съществува и
предложение крайбрежната територия да стане неутрална, прикрепена към двете големи морски
пристанища по същия начин, по който Свободните германски градове *51+ са свързани с
околността си. Авторите на тези проекти имат желанието да дадат на Гърция дължимото в Тесалия
и Епир и да предоставят местно самоуправление, подобно на съществуващото сега в Сръбското
княжество, на християните във всички славянски провинции на Турция.
Без да си позволяваме да даваме мнение за този или друг някой политически план, бихме
отбелязали, че всяка комбинация, която би отървала пестеливите и благоразположени българи от
игото на днешния им господар-варварин, несъмнено ще се превърне в печалба за цивилизацията,
а поне в едно отношение — и за нас. Неин незабавен резултат ще бъде разработването на
ресурсите на страната и между другото — увеличаване на добива на памук. Обширната пустинна
солунска равнина е особено пригодна за отглеждането на островен тип памук. Съседният район
недалеч от Сяр *52+ е толкова благоприятен за тази култура, че човек, засял една трета от акъра
*53+, реализира шестдесет лири печалба. Обработването на земята е в ръцете на българите.
Грижата на турския господар е само да заграби половината от добива, а откупвачьт на данъците е
главният враг на трудолюбието.
Селяните, т. е. християнското славянско население отвъд Солун, владеят земята при следните
условия: след като се плати една десета на султана, се отделя семе за следващата година, а
господарят взема половината от остатъка.
Що се отнася до облагането с данъци в Турция, несправедливостите започват там, където в други
страни се предполага, че свършват. И така няма да споменаваме за неправдите, извършени
спрямо милионно население, което дори няма право да се разпорежда със събраните от него
пари. И това при положение, че българите са готови да дадат всичко поискано от правителството и
дори нещо повече — да плащат, за да бъдат освободени от военна служба, т. е. на практика, за да
бъдат обезоръжени и държани в покорство от мюсюлманите. (Освобождаване от военна служба е
сега названието на данъка, плащан от християните, който преди се е наричал haratca. Хората
продължават да употребяват старата дума, тъй като данъкът, както и практическото му значение
за тях са същите—т. е. християнинът продължава да бъде без оръжие, подчинен на

мюсюлманина.) И въпреки това най-голямата злина си остават беззаконието и загубите, когато
държавата събира доходите си.
Досега данъците са се плащали в натура, което винаги предоставя широки възможности на
бирника за изнудване, тъй като той може да откаже на селянина да оцени събраното зърно,
докато половината се развали. Но турските събирачи на данъци не се ограничават с такива дребни
измами. Един от непрестанно повтарящите се случаи е следният: Двама души се уговарят да
гледат заедно едно стадо — единият през лятото в планината, а другият — през зимата в полето.
Бирникът заставя първия да плати за цялото стадо при уговорка да не иска нищо от съдружника
му. Подобни са исканията и към другия съдружник. По същия начин, ако бирникът заяви, че
първата разписка е фалшива, християнинът може да бъде принуден да плати два пъти за
освобождаване от военна служба. Неотдавна един българин донесе подобна разписка на
английския консул, който заплаши чиновника, че ще я изпрати за проверка. Обвинението веднага
бе оттеглено.
В системата се въвеждат промени, които ще заменят натуралното плащане с парично. Трудно е да
се предвиди дали това ще се окаже изгодно при липсата на транспортни средства и сигурни
пътища, които да дадат възможност на селянина да доставя продуктите си на пазара. В момента
той е принуден да ги продава в околността, където и без това те изобилствуват, а ги облагат
според пазарната им стойност. Хората заявяват, че теглото сега е по-голямо от преди и че това е
една от многото soi-disant *54+ реформи, които изглеждат добре на книга, докато следващите
реформи не докажат, че в действителност са били вредни. Ние самите видяхме бирника,
връхлитащ върху селата, придружен от въоръжена до зъби сбирщина от албански хищници.
При последната криза за памук английското правителство подтикна Високата порта да насърчи
отглеждането му, да даде семе за експериментиране и, което е по-важно — да намали при
памукопроизводството някои видове данъци, които главно спъват земеделието. Начинът, по
който отговориха на поощрението българите-християни, е твърде показателен за възможностите
им, ако съумеят изцяло да се отърват от досадното вмешателство на властите. Английският консул
в Солун ни каза, че между 1861 и 1862 г. износът на памук почти се е удвоил, а през 1863 г. се е
увеличил повече от три пъти.
Колкото и голямо значение да придобие Солун, в случай че стане търговски център за износ на
памук, това е най-малкото, на което градът може да се надява. Той може да стане и крайната
точка на железопътна линия, свързваща Егейско море с Дунав.
Сега един австрийски параход поддържа връзката със Сира *55+, но от Солун до Белград, докато се
прекоси сръбската граница, в страната няма нито един път освен carossable *56+. Конската поща го
изминава за тридесет и осем часа.
Ако по този маршрут мине железница, той ще се превърне в най-удобния за нас път до
Александрия и чувствително ще улесни пощата с Ориента. Разстоянието между Александрия и
Триест е хиляда и двеста географски мили, а между Александрия и Солун — само шестстотин и
седемдесет. Изчислено е, че в сравнение с марсилския маршрут индийската поща ще стигне за

толкова време от Александрия до Лондон през Солун, колкото сега е необходимо (най-малкото на
всеки втори параход), за да пристигне от Александрия в Марсилия. Проектираната железопътна
линия ще се построи в равнините и долините на реките Морава и Вардар (Аксиус). Набелязаното
трасе не пресича големи възвишения и единствените инженерни спънки са някои тесни дефилета.
Съотношението на трудните към леките части е изчислено на едно към девет цяло и една шеста, а
стойността на линията (в австрийска валута) — по-близо до двайсет, отколкото до трийсет
милиона гулдена, т. е. по-близо до два, отколкото до три милиона лири стерлинги.
Като видят, че в недалечно бъдеще интересите на България могат да се преплетат тясно с
интересите на британската търговия, като видят, че в момента тя е част от империя, която Англия
се е обвързала да защищава, някои могат да пожелаят да прочетат известни бележки за нейното
население и история. Тези, които не желаят това, могат да прескочат следващите страници.
Под България разбираме не незначителната й част, която образува турската провинция България,
а цялата територия на страната, населена с българи. Населението й обикновено се приема за
четири милиона, но самите българи го изчисляват на пет до шест милиона. То образува източния
клон на южнославянските народи. Българите се отличават съществено от съседите си гърци,
румънци и турци. По някои черти на характера си се различават и от своите западни роднини —
сърбо-хърватите. Съществената разлика се състои в недостига на това, което се нарича esprit
politique *57+ и съответно превъзходство в склонността към материално благополучие. За разлика
от сърбина българинът не поддържа живо самоуважението си със спомени за национално
величие, нито със стремежи за бъдеща слава. От друга страна, никакво тегло не може да го
направи безразличен към нивата му, коня му, цветната му градина или пък към безупречната
чистота на дома му.
Колко силно може да се окаже различието между народите при еднакъв климат, религия и
управление се вижда в градовете, където гърците векове наред са живели рамо до рамо с
българите. Едните са търговци — находчиви и красноречиви, но лицемерни, мръсни и неморални.
Другите са земеделци — упорити и немногословни, но честни, чисти и целомъдрени. Последното
качество от стари времена е предизвиквало уважение към южнославянските народи. Древните им
закони наказвали разврата със смърт и отношението им — безжалостно към жените, не е обаче
като нашето — снизходително към мъжете. Една дама ни каза, че не може да прекара и три
седмици в гръцко общество, без да стане довереница на chronique snadaleuse *58+, а сред
българите живяла месеци наред, без да чуе една-единствена „история". (*Гъркът+ не може нито да
удържи победа над българина,. нито да го ръководи или да го претопи. Той е от по-малобройна, а
не от по-многобройна раса; умът му е по-остър, но по-нестабилен. Грубо казано, той е за
българина това, което е хитруващият индийски търговец от Калкута в сравнение с грубоватия, но
разумен английски подофицер. (Лорд Странгфорд, „Източните брегове на Адриатическо море".))
Мюсюлманите в българските градове са османски колонисти, които както някога, така и сега
образуват гарнизона на областта. Помохамеданчените славяни живеят в провинцията и
продължават да говорят славянски език. (Подполковник Нийл, консул на Нейно Величество в
България, изчислява намаляването на мюсюлманското население в така наречената „провинция

България" (на север от Стара планина) на сто хиляди души за десет години. Виж: Списание за
обществени науки (Соушъл сайънс ривю), февруари 1864 г.)
Смелостта и войнственият нрав на българите-отстъпници говорят за националния им характер,
преди да му изменят и да захвърлят оръжието. Самите те са приели мюсюлманската религия само
за да избягнат участта на раята. В някои райони са познати под името „помаци" (от „помагам" — б.
а.). Предполага се, че произхождат от онези български войски, които били на служба при султана
като „съюзници", докато турците станали достатъчно силни и ги принудили да избират — да
предадат или оръжието, или вярата си. Веднъж сред пазачите ни се случи един български
мюсюлманин, който не се възпротиви да кажем в негово присъствие, че в сърцето си все още е
християнин. В околностите на Солун чухме за българомохамедани, които оправдават по следния
начин отстъпничеството си. Когато били здраво притиснати от турците, те определили срок за пост
и молитви към Христос, като заявили, че ако не получат помощ от него, щели да се подчинят на
Мохамед. Помощ не пристигнала и така те станали мюсюлмани. Оттогава старата народностна
омраза е причина да се сражават срещу гърците при не едно от техните въстания. Те обаче
еднакво ненавиждат и турците и като резултат симпатизират на собствените си сънародници
християни по същия начин, по който упорствуват да говорят родния си език.
Селското население в България е християнско. Сведеният поглед и мрачното равнодушие на раята
по места създават впечатление, че заплахите и притесненията са убили жизнеността й. През
последните години обаче българинът демонстрира неотслабваща съпротива срещу налаганите от
Портата чужди владици. Тези, които са имали за ученици българи както в собствената им страна,
така и извън нея, ни увериха, че те чудесно разбират всичко, усърдни са и са склонни към учение.
Българинът-християнин е упрекван, че е боязлив, но това е по-скоро боязънта на сдържаността, а
не на раболепието. Той се крие от тези, от които се страхува, но не любезничи с тях. Разположена
на пътя на турските армии към Дунав, родината му е била подложена на непрекъснато
плячкосване и няма нищо по-тъжно от историята, която ни разказаха нейните запустели пътища и
грижливо скритите от погледа села. Пресечете границата със свободна Сърбия и разпръснатите
селски къщи се появяват отново.
За да нахвърлим бегло историята на България, необходимо е да се върнем назад към края на V и
началото на VI век, когато византийски автори споменават за славянско население на юг от Дунав.
По време на старата Източноримска империя населението на България се появява както в ролята
на поданици, така и на управници. Родното място на Юстиниан е било едно славянско село в
околностите на Скопие, което съществува и до днес *59+. Латинското му име е превод на
славянското — Управда. Смята се, че великият Велизарий е славянинът Велизар, славяни са и
император Василий и неговите потомци. (Василий македонецът *60+, или както го нарича Финли —
„славянският коняр", е родоначалник на династията, която най-много се е задържала на
византийския престол. Гибън *61+ казва, че „за най-голяма похвала на управлението му може да
послужи сравнението между една разрушена и една процъфтяваща монархия". Василий убил своя
предшественик—пияница. Макар и той да бил белязан с пороците на Ранната империя,
пристигането му в Цариград като млад селянин, търсещ работа, огромният му ръст, силата му,

умението му да се справя с доброта с животните, както и начинът, по който използувал първите
дарове на съдбата — покупка на земя близо до родното му място, пращането на парични дарове
на семейството му, благодарността му, вече възкачен на престола, към жената, която му
помогнала в бедните му години, и побратимяването със сина й — всички тези черти на характера
му са присъщи на днешните славянски обитатели на Македония и Тракия.)
По всяка вероятност първите заселници се установили постепенно на юг от Дунав и признавали
върховенството на императора. През VII век към тях се присъединили по-войнствени племена, под
чието ръководство те се вдигнали срещу Византия и залели по-голяма част от полуострова. Все
още е спорен въпросът, кои са били пришълците. В повечето тълкувания на летописите те са
обявявани за татари, които приели християнството и се смесили със славяните, но някои българи
твърдят, че били братя-славяни, дошли от земите отвъд Волга, и считат за невъзможно един народ
от чужди завоеватели да се претопи толкова пълно и толкова бързо.
Които и да са били, оттогава датира името България и води началото си първата династия на
нейните владетели. Въпреки че често воювали с Византия, българите извличали и полза от
съседството си с нея, като частично възприели нейната цивилизация. През IX век се сражавали,
облечени в стоманени брони, и дисциплината им учудвала византийските ветерани. Притежавали
всички познати по онова време бойни машини. Князете и царете им поощрявали книжовниците, а
понякога и самите те се появявали в ролята на автори. Малко е вероятно разказите за тях да са
разкрасени, тъй като идват от византийски източници. При управлението на по-силните си
владетели българите заплашвали Цариград, при по-слабите признавали властта на Византийската
империя. (Роман I *62+ бил принуден да посрещне българския цар Симеон пред стените на града.
Когато наближил мястото, определено засрещата, той видял българската армия да поздравява
Симеон с императорския поздрав, с шумни викове и музика. Телохранителите на българския цар,
сияещи със сребърните си доспехи, учудили с великолепието си жителите на Цариград, а
ветераните на императора — с желязната си дисциплина. През VIII и началото на IX век българите
се биели, изцяло облечени в стомана, и ползували всички бойни машини, открити от техническия
гений на римлянина. (Финли, История на Византийската империя.)) Неведнъж византийската
армия временно покорявала земите им, но царството им не било окончателно победено чак до
XIV век, когато го завладели турците. В Белградския музей могат да се видят български монети, а
наскоро на съвременен български език беше публикувана една любопитна хроника за цар Асен.
През 1390 г. *63+ по време на турското нашествие последният български цар — Шишман, предал
себе си и столицата си на милостта на завоевателя. Народът обаче отстъпвал постепенно и винаги
при условие, че ще плаща данък на султана, ако запази правото си на самоуправление.
Българските войници били командувани от техни собствени воеводи; данъците — събирани, а
градовете и селата — управлявани от избрани от тях длъжностни лица. Българската църква имала
свои владици и патриарх, чието седалище било отначало в Търново, а след това в Охрид.
Доказателство за това са ферманите и бератите *64+, давани им от много султани.
Онези, които вземат отстъпените днес на раята жалки свободи като доказателство за радикална
промяна в принципите на турското управление, трябва да знаят, че преди повече от пет века на

християните са били предоставяни далеч по-добри условия. Онези, които вярват на турските
обещания, трябва да запитат по какъв начин свободите, гарантирани на подчинилите се на
първите султани християни, били погазени, веднага щом турците почувствували, че могат да се
нарекат господари на страната.
Най-непоколебимите български воеводи били избити, а на останалите била дадена свободата да
избират между изгнанието и предателството. През 1776 г. автономията на българската църква
била премахната. На мястото на местните владици, които поддържали интереса на народа, от
Цариград били изпратени гърци. Те грабели селяните, раздухвали подозренията на турците към
първенците, давали пример за обществена поквара и изгорили всички славянски книги и
ръкописи, които успели да докопат. Последните училища и печатници намерили подслон в
Дунавските княжества *65+. Когато и те попаднали под властта на фанариотите, (Фанариот — от
Фенер, квартал в Цариград, където е седалището на гръцката патриаршия. Етимологията на Фенер
се определя по различен начин.) на българите не останало нищо друго освен няколко стари
манастира в най-отдалечените кътчета на техните планини.
В историята на османското владичество малко са по-забележителните моменти от начина, по
който гърци и турци си наливали един-друг вода във воденицата. Султанът никога не би успял да
смаже съпротивата на християнските си поданици без помощта на християнин-посредник, а
гърците се възползували от бруталната сила на мюсюлманския си господар, за да
усъвършенствуват собственото си лукавство и ловкост. При последните императори гръцката власт
била непозната в славянските и румънските земи, докато при турските султани в българските,
румънските и сръбските земи управлявали гръцки духовници и князе-фанариоти. Жилаво трябва
да е било чувството за национална принадлежност, за да не се поддаде на този двоен натиск.
Въстанието в началото на века направило първата пукнатина в стените на затвора. „Свободна
Гърция, автономна Сърбия, не е ли вече ред и на България?" Постепенно по-заможните българи
започнали да пращат синовете си да учат не в Цариград, а в Русия, Бохемия и Франция. В страната
били основани местни училища. Хора, които пишели на родния си език с гръцки букви, на стари
години научили и славянска азбука. Самите ние видяхме родители, които лошо говореха
български, но полагаха грижи децата им да го знаят добре. Спънките, поставяни от
чуждестранната йерархия пред тези усилия за национално възраждане, довели хората до
решението да освободят църквата от контрола на фанариотите.
Папските проповедници се възползували от това настроение. Из цяла България били изпратени
емисари, които обещавали църковно самоуправление и служба на славянски език при едноединствено условие — номиналното признаване на патрираха да бъде заменено с признаването
на папата. (Претенциите на Рим за църковно върховенство над България датират още от IX век под
предлог, че в стари времена Дунавските области били подчинени на солунския архиепископ, а той
— непосредствено на Ватикана. Изглежда българските царе бавели избора си между гръцката и
римската църква, докато Цариград признал техен собствен патриарх.) *66+ Условието не би могло
да е нарече тежко и в началото католическата пропаганда имала успех. Въпреки че без съмнение
включвал и някои влиятелни лица, броят на преминалите в новата вяра обаче бил извънредно

много преувеличен. Обещанието за протекция от страна на Франция било основната примамка за
приемането на католицизма. Когато станало ясно, че тази защита не може да бъде безгранична,
нито освобождавала протежетата си от плащането на данъци, новите католици масово се отрекли.
А и техните водачи се убедили, че движението им не може да даде на България нищо повече от
онова което вече беше пречупило силата на Босна и Албания, т. е. католическа фракция, отцепена
от другите християни, прикриваща се зад чужда протекция и продаваща подкрепата си на турците.
(Австрия е soi-disant—защитник на католиците в Босна и Албания, и трябва да се каже, че е
направила всичко, което е по силите й, за да насърчава съперничеството между фракциите.
Френското правителство, напротив, се стреми да обедини християните от различните
вероизповедания, като принуждава своите представители да дават добър прием на братята си
католици, сами оказвайки помощ и съчувствие на християните от Ориента. Императрица Евгения
*67+ участвува със свой дял в подпомагането на некатолическите девически училища. Самите ние
познавахме източноправославни, които ни молеха да предадем случаи на притеснения по-скоро
на френския, отколкото на руския консул.) С подобни убеждения (даваме тяхната собствена
версия на историята), а не от някакви религиозни подбуди или съмнения, мнозина от тези, на
които пропагандата дължеше много от първите си успехи, оттеглиха помощта си и й се
противопоставиха с всички сили.
Безразличието, с което простолюдието бе се отнесло към смяната на вероизповеданието си,
доказа на мислещите в България, че опасността от разделение може да възникне отново всеки
момент. За втори път в църковната история бе признато, че южните славяни ще останат в
източноправославната църква само ако получат църковно самоуправление. Ако трябва да имат
чужди владици или чуждестранен църковен глава, все им е едно дали той ще бъде в Цариград
или в Рим.
В този критичен момент в Цариград се появиха пратеници на народа на България. Те дойдоха да
настояват за възстановяване на църковната им автономия, официално призната от Портата в
Хатихумаюна *68+, с местен архиепископ, владици, Синод и духовна семинария в Търново. С една
дума, искаха такава система на църковно самоуправление, каквато процъфтява в княжество
Сърбия. Изминаха години, откакто българите предявиха исканията си, но турчинът не бърза да
отстрани една от причините за спорове между християнските си поданици. *69+ Той се опитал с
хитрост да се възползува от случая, като намекнал на българите, че е по-добре да се отцепят от
източноправославната църква. Казал им. че по силата на Одринския мир *70+ гръцкият патриарх е
глава на всички православни общини в Турция. „Бъдете католици или протестанти — казва
мохамеданският съдия — или създайте своя собствена секта и ние с радост ще ви признаем.
Докато се наричате „православни", ще ви смятаме за гърци."
Българите обаче избягнали клопката. Отговорили, че искането им нямало нищо общо с вярата им
и че нямали намерение да се отделят от православната общност. Те били напълно готови да
отстъпят и признаят гръцкия патриарх за глава на източноправославната църква, тъй като той
никога не се е стремил да бъде неин единствен патриарх. Допреди деветдесет години неговите
предшественици признавали българския патриарх. Самият той сега признавал патриарсите на
Ерусалим и Антиохия. Освен това на практика разрешаването на въпроса не зависи от патриарха, а

от падишаха. Премахването на българската патриршия станало по заповед на султана. До днес
нито един висш духовник в Османската империя не може да изпълнява функциите си без
султански ферман. И този ферман е всичко, което българският владика, избран вече от народа,
чака, за да назначи подчинените си, да свика Синода и да уреди вътрешните работи на
българската църква. Дайте му това, а гръцкият патриарх може да отлага признаването му,
докогато му е изгодно. Но признаването от гръцкия патриарх без ферман на практика ще бъде без
стойност.
С това изявление османското правителство е поставено в по-различно положение от онова, което
би искало да бъде, тъй като обикновено то се представя като стремящо се да примири
християните в техния религиозен спор, като само посредничи, без да се намесва.
Без съмнение гръцкият патриарх е могъл да направи много, за да избегне отнасянето на въпроса
до османските власти. По-добре би било да се вслуша в интересите на собствената си общност,
като се съгласи с предлаганото признаване и приеме определения данък. Но трябва да се има
предвид, че на един толкова важен пост като цариградския престол може да седи само някой
послушен изпълнител. Сигурно е само, че тогавашният патриарх се е държал недостойно и
неблагоразумно. Трима епископи - Иларион, Авксентий и Паисий *71+, заявили, че ако изборът им
не бъде потвърден от народа, са готови да се откажат от епархиите си. Вместо да бъдат
използувани като посредници, те били арестувани и заточени. Всички българи, които не приемали
условията на патриарха, били анатемосвани и обявявани за еретици.
С подобни мерки неизбежно бил предизвикан страшният гняв на мудния, но упорит народ.
Българите се отрекли от патриарха, който ги отлъчил. Вместо да приемат владиците му, общините
заявили, че по-скоро ще минат без свещенослужители. Ако някой грък дръзва да им се налага, те
му се противопоставят с всички сили.
В провинциите избухвали един след друг редица скандали. Църквите били затваряни, за да не се
чете на гръцки език. Когато гръцките владици се завръщали от обиколките си по събиране на
владичина, намирали домовете си заключени и били прогонвани от градовете. Ако се осмелявали
да влязат в църквата, за да отслужат богослужение, нито един български свещеник не участвувал в
него. Когато си отивали, подът в църквата демонстративно бил премитан, за да се заличат следите
от оскверняването. Когато в София очаквали новия владика *72+, мъже, жени и деца изпълнили
двореца му и се заключили вътре, докато били изгонени от турските войници, тъй като не били
въоръжени. След това владиката живеел изолиран. На погребение успял да хване един български
свещеник и го попитал защо не идва да го посети. Свещеникът отговорил, че трябва да бъде на
страната на паството си — докато то не признае владиката, и той няма да го стори. Тогава брадата
на свещеника била обръсната, фесът на мъртвеца лепнат на главата му, а той — изгонен на
улицата за предупреждение и назидание. Невъоръжените граждани се разбунтували отново.
Магазините били затворени, къщите — изоставени, хиляди хора се приготвили да напуснат София.
Старейшините им посетили пашата и казали: „Или гръцкият владика ще си отиде, или ние."
Пашата посъветвал духовника да се оттегли и тъй като цариградските власти не позволили да се
избере нов владика, София решила да мине и без него.

В Ниш — град на границата със Сърбия, владиците изпреварили една враждебна демонстрация,
като обвинили първенците на българската община в заговор за съюз със сърбите. Водачите на
общината били извикани при пашата и без да бъдат изслушани, без да им се позволи да се
сбогуват със семействата си или да изпратят някого да им донесе повече дрехи, били натикани в
коли и изпратени на заточение. Това се случило посред зима и когато през август бяхме радушно
приети от семейството на един от заточениците, помолиха ни да се обърнем към някой английски
консул, за да разберем дали техните близки са все още живи.
Междувременно България била сполетяна от множество злини. Бунтове на хайдути и политически
изгнаници; на разбойници; наплив на татари-мохамедани от Русия, за които българите били
заставени да строят къщи и да доставят храна; изселване на българи в Русия, последвано от
злощастното им завръщане; опит на други българи да се спасят в Сърбия, осуетен от турските
власти; накрая — тълпи от башибозуци, пуснати сред селяните под предлог, че ще пазят границата
от сърбите. През лятото на 1862 г. бяхме свидетели на това положение на нещата. Приложен бе и
друг начин да се държат в покорство българите — сред тях бяха настанени турски преселници,
които трябваше да увеличат броя на намаляващото мюсюлманско население и които за разлика
от християните са добре въоръжени. След татарите бяха заселени черкези. Беше възприета идеята
да ги настанят по границата със Сърбия, за да изолират българите. Докато татарите бяха само
лениви, новите емигранти дойдоха, жадувайки да отмъстят на всеки, който носи християнско име.
Говори се, че българските равнини не понасят добре на планинските черкези и броят им бързо
намалява.
В Цариград научихме много за българския въпрос — за гръцката му страна — от патриарха, и
секретаря му, а за славянската — от българските пратеници. Всеки от лагерите излагаше
аргументите си в памфлети, които гъмжаха от тържествени декларации за вярност към султана и
заклеймяваха противниците си като агенти на Русия. В Турция Русия играе ролята на „котката,
която разляла млякото" в едно немарливо домакинство - тези, които искат да оправдаят себе си, я
обвиняват във всичко лошо.
За мнение се обърнахме към чужденците като към възможно най-безпристрастни съдници. Те,
особено французите, англичаните и американците, се произнесоха в полза на българите.
Английските консули ни увериха, че с изненада открили в Турция толкова трудолюбиво,
пестеливо, морално и чисто население. Що се отнася до американците, те без да шумят, се
проявяват като най-добрите приятели на българите. Техният известен учен д-р Ригс *73+ е превел
Стария завет от черковнославянски да съвременен език. Англичаните са превели много учебници.
В главните български градове има американски училища и техни книги се продават от местни
colporteurs *74+ в няколко района на страната.
По време на нашите пътувания видяхме достатъчно доказателства за опитите на хората да
подобрят положението си. Особено бяхме изненадани от силния им стремеж към просвета.
Планинските вериги на Балкана и Родопите разделят България на три части — северна, централна
и южна. За северната област между Дунав и Стара планина не можем да кажем нищо като
очевидци, тъй като турците я бяха обявили за твърде размирна, за да се пътува из нея. Но според

думите на хора, живели дълго там, можем да кажем, че българите, които се развиват с големия
търговски воден път от едната си страна и естествената планинска крепост от другата, са понезависими и по-предприемчиви от своите братя във вътрешната равнина. Там хората поддържат
многобройни училища, най-добрите от които били в Търново и Шумен. Старата столица Търново е
градът, предложен за място на духовната семинария и по възможност — за печатница — и двете
искания все още отхвърляни от бдителната Порта.
Между склоновете на Стара планина и Родопите се простира Централна България. Тук посетихме
училищата в Одрин, Пловдив, Самоков, София, Ниш — всички поддържани и управлявани от
християнските общини без материална помощ от правителството или владиците. Както всичко в
България, училищните сгради — повечето доста големи и просторни, са чисти. Събраните от
различни източници учебници се допълват с издадените от Американския съвет на мисиите. За да
бъдат омилостивени турците, често на един или двама ученици се преподава турски език, а в
нещо като училищен химн са оформени славословия за султана. Наистина мелодията му има и
друг текст — в чест на онзи, който ще освободи страната от турско управление. Пред посетители
се пее едната или другата версия в зависимост от това, дали са християни или туркофили. Имахме
възможност да чуем и двете.
В Пловдив, Самоков и София има девически училища. Най-хубавото е софийското. То е основано
от един родолюбив гражданин *75+. Според собствените му думи: „Когато жена ми умря и ми
остави само един син, реших да не се женя повторно, а да отдам цялото си внимание и пари на
това училище." Тъй като в Турция е много трудно да се намерят славянски учителки, той е довел
една чак от австрийската граница *76+. Мисионерите в Ески Заара имаха една чешка учителка,
която поддържа жив интереса към училището и то винаги е пълно.
Както вече споменахме. Южна България лежи между Родопите и границите на антична Гърция.
Училищата, които посетихме там, бяха по-малки и по-бедни от другаде. Ние обаче не видяхме
училищата в Щип и в други градове, разположени на по-северния път между Солун и Скопие.
Тези, които успяхме да видим по пътя си, ще опишем там, дето му е мястото.
В изброените дотук градове гръцкият владика се задоволява да не обръща внимание на
българското училище или да изгонва от време на време някой деен учител. По-близо до гръкославянската граница обаче славянското образование несъмнено е спъвано. Във Воден и Енидже
Вардар са открити гръцки училища и на общината е наложено да ги издържа. Ако въпреки
беднотията си съумеят да поддържат и свое собствено училище, по пътя му се поставят
всевъзможни пречки.
Една от последиците на тази противонародна политика е, че българите, другаде така изпълнени с
желание за учение, в тези райони са равнодушни и подтиснати. Друг резултат е, че откъснати от
собственото си духовенство, те надават ухо към увещанията от Рим. Някои от тях разчитат на
помощта на католиците, за да се отърват от патриарха, а след това — като открият други средства
— и от папата. Други все още се опасяват, че робството, което не познават, може да се окаже потежко от робството, което познават. В Битоля униатите имат училище, а в Енидже Вардар строят

черква. (Униатски се наричат верските общини, които пазят източноправославните си обреди, но
признават върховенството на Рим.)
Междувременно в околностите на Солун се пробужда една партия, която си дава сметка че
протестантите не признават нито папата, нито патриарха и че протекцията на Англия може да
свърши същата работа като протекцията на Франция. Изниква въпросът, дали в случай че станат
протестанти, Великобритания ще ги приюти под крилото си. Отговорът е категорично „не". И все
пак те се обръщат към солунския протестантски проповедник с молби да им набави книги и
учители на родния им език, като обещават да заплатят и за двете. Несъмнено мисионерите в
Солун и Битоля биха били доволни да просвещават и българите наравно с другите народи, но
мисията им е насочена към евреите, а не към християните. Съществува надежда, че въпросът
може да бъде преразгледан, защото дори ако оставим настрана идеята за прозелитизма, тук може
да се постигне много (както правят американците), само като се изпратят из страната colporteurs с
книгите, които хората жадуват да купят. Семето ще покълне с новото поколение и ще възнагради
стократно положените усилия. (След като горното беше написано. Библейското общество се
съгласи да изпрати в този район colporteurs, разнасящи полезни книги на български език, а
шотландската мисия при евреите упълномощи мисионерите си в Солун и Битоля да обърнат
внимание на работата им и да упражняват контрол.)
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част втора - България, гледана от Солун
„Славата, която Методий си спечелил сред съвременниците си, както и по-късно сред онези, които
са видели рисунките му, може да се приеме като доказателство, че те са били естествени и
правдиви."
(Финли. Византийската империя, т. I, стр. 266.)
И така, отново се връщаме към нашата отправна точка — разноезичния град Солун. Българите
никога не са били негови господари и все пак името му се свързва с единственото събитие от
неясната им история, оставило следа в летописите на цивилизацията. Става дума за покръстването
на България, а след това и на всички славянски народи с превеждането на Светото писание на
"черковнославянски". Смята се, че това е древният език на българите и че преводачите били
родом от Солун.
През IX век Солун бил византийски град и всичките му жители без разлика били наричани гърци.
Тук обаче се били заселили много славяни и езикът им се говорел по улиците. Дълго след това в
народните песни се възпявал славянският герой Дойчин като избавител на града от притесненията
на един разбойнически главатар. (Дори в Цариград още през VIII век славянският елемент имал
достатъчно влияние, за да може славянинът Накита да заеме патриаршеския престол. Гърците
разправят една история, която показва, че той не е бил напълно погърчен. Един ден, като четял
Евангелието на св. Матей, произнесъл … вместо …. Един от хората му пошепнал, че гласните на
дифтонгите не бива да се отделят. Духовникът се извърнал сърдито и високо възразил: „Душата
ми се отвращава от двугласни и тригласни.")
По онова време в Солун живеели братята Кирил и Методий. По-старият Кирил бил учен и
работлив, а по-младият — Методий — предприемчив и деен *77+. Двамата били въодушевени от
идеята да направят Евангелието достояние на славянското население извън градските стени. И
докато Кирил се подготвял в родината си, като изучавал и усъвършенствувал славянския език,
Методий станал мисионер. Той се представил в двореца на българския княз Борис и както
разказва преданието, спечелил разположението на монарха, като предложил да изрисува стените
на любимата му ловна хижа. Борис отишъл да провери работата му, като очаквал да види вълци,
мечки и царските ловци. Вместо това съзрял картината на Страшния съд, нещо, все още обичайно
сред народите, където монархът лично раздава правосъдие. На трона седял цар, но не като Борис
намръщен и в диво великолепие, а величествен и благ. Около него стояли придворните му, но не
развявали гордо българските конски опашки, нито размахвали окървавени оръжия. Те имали
меки къдрави коси, златни диадеми и бели крила, обагрени с цветовете на дъгата. Праведните
слуги се приемали от дясната страна. Над тях се разтваряли златни врати. Грешниците били
издърпвали наляво и под тях зеела огнена бездна. Но най-странното било, че сред почитаните и
праведните можело да се видят много хилави и плахи фигури — слаби, беззащитни, болнави,
слепи и дори фигури, облечени в мръсни дрехи, докато сред отхвърлените имало не един свиреп

воин, който не се различавал много от Борис и приближените му. Царят поискал от художника да
му разтълкува картината и Методий обяснил следното: „Великият цар е богът на християните. Той
сътворил земята и известно време живял в нея в образа на човек. Той бил смирен, набожен и
праведен. Злите хора го ненавиждали и той изстрадал всичко, което злото все още причинява на
праведните и добрите. В деня на Страшния съд той ще се завърне в славно великолепие и ще съди
и живите, и мъртвите. Той, който някога е бил страдащ и беден, познава страданията на
подтиснатите. Той знае жестоките и насилнически дела на високопоставените — тези, които се
отнесоха зле с него и го разпънаха на едно дърво."
Борис разгледал престола на съдията, крилатите вестители, златната светлина, която танцувала
над престола. Почувствувал се в присъствието на могъщество и слава, далеч по-големи от
неговите. След това разгледал облеклото и образите на грешниците и свирепите чудовища, които
ги отнасяли, и като си помислил как той самият се отнасял към слабите и беззащитните, съвестта
го загризала. Обърнал се към Методий и казал: „Можеш ли да научиш мен и моите поданици как
да се отървем от огнената яма?" „Изпрати човек в Цариград и плати на императора, за да ти даде
умни мъже, които да те наставляват и да ти покажат как да смириш дивия си народ." Година след
това цар Борис и благородниците около него преклонили гордите си глави и приели
християнската вяра. И до днес българите приписват покръстването си на поучителната картина на
Методий. Ето защо в техните училища и църквитой е изобразяван с рисунка в ръка.
Известно време след мисията в България в Цариград се явили странни пратеници, говорещи
славянски език. Те били от западнославянските народи, които тогава се сплотявали във великото
княжество Великоморавия. Ако не беше завистта на съседните германци, то можеше да спаси
Източна Европа от разединение и варварство. Думите на пратениците са предадени от стария
киевски монах Нестор: „Моравските князе Ростислав, Святополк и Коцел ни проводиха при
император Михаил и рекоха:
„Земята ни е покръстена, но нямаме учители, които да ни обучават или да ни преведат свещените
книги. Не разбираме нито гръцки, нито латински. Едни ни учат на едно, други — на друго. Ето
защо не разбираме думите на Свещеното писание, нито техния смисъл. Прати ни учители, които
могат да ни разтълкуват Библията." Като ги изслушал, император Михаил събрал своите философи
и им предал посланието на славянските князе. „Има в Солун един човек, наречен Лъв — казали
философите. — Той има двама сина, които знаят славянския език и са умни философи." Като чул
това, императорът пратил да кажат на Лъв в Солун: „Изпрати ми твоите синове Методий и
Константин." Лъв веднага ги проводил и когато те се явили пред императора, той им рекъл:
„Славяните ме молят за учители, които да преведат Свещеното писание." Убедени от императора,
те отишли в славянските земи при Ростислав, Святополк и Коцел. Щом пристигнали, започнали да
съставят славянската азбука и превели Евангелието и Деянията на апостолите. Славяните се
зарадвали много, като чули на своя език за величието на бога. След това те превели Псалтира и
някои други книги." („Хрониките" на Нестор — издание на оригиналния текст. Петербург, 1767,
стр. 20—23.) С право монахът Храбър пише през XI век: „Обаче ако запиташ славянските
азбукарчета, като речеш: „Кой ви е създал азбуката или превел книгите?", всички знаят и в отговор
ще рекат: „Св. Константин Философ, наречен Кирил, той ни създаде азбуката и преведе книгите и

брат му Методий"... И ако попиташ в кое време, те знаят и ще рекат, че през времето на гръцкия
цар Михаил и на Бориса, българския княз, и на Ростица... блатенския княз в годината 6363 от
създаването на света" (855). *78+
Убедителната догадка, че славянските апостоли не са били гърци, а славянски граждани от
византийски град, се основава не толкова на тяхното отлично познаване на езика, който гърците
презирали като варварски, колкото на загрижеността им да превърнат мисията си в средство за
утвърждаване на славянския език, а не, както биха я превърнали гърци — в средство за
разпространение на гръцкия.
Делото на Кирил и Методий е извършено през 855 г. Не е сигурно дали и по-рано славянският
език не е бил писмен. Но поради следните причини се предполага, че това е било така: 1. Защото
ако езикът не е бил достигнал известна степен на развитие, Кирил едва ли би могъл да извърши
своето дело — дословен превод на част от Библията без големи заимствувания от гръцки. Нито
пък би могъл да предаде всички думи и епитети на оригинала със славянските им еквиваленти. (За
разлика от преводите на Библията на немски, френски, английски и т. н., където богословските
термини са изцяло заимствувани от гръцки и латински, в славянския език те са предадени
правилно чрез еквиваленти. Така думата „теология" е преведена „богословие", „ортодоксален"—
„православен" и т. к.) 2. Понеже в азбуката, с която са написани старите славянски ръкописи, има
следи, че е съществувала преди въвеждането на християнството. Изглежда, че тя първо е била
изрязвана на пръчки по подобие на руническите знаци. Тази азбука се нарича „глаголица" от
буквата „глагол", която означава „дума".
Предполага се, че така наречената „кирилица" е въведена като по-лесна за първоначалната азбука
както за преписвача, така и за чужденеца, който би искал да я научи. Някои от знаците й са
прегласени от глаголицата, а онези, които са общи за гърци и славяни, просто са взети от гръцкия
език. Преданието нарича св. Кирил неин създател, а историята доказва, че тя е започнала
нашироко да се употребява от неговия ученик Климент — първия български епископ. Тя е приета
от всички славянски народи, които принадлежат към източноправославната църква. По този начин
техният превод на Библията ни връща към българския първообраз.
В Солун на гръцките християни винаги е било разрешено да ползуват някои църкви и манастири.
Ето защо потърсихме някакви свидетелства на спомена за тези мисионери, на които тяхната
общност трябва да благодари за това, че днес е представена в европейските съвети от славянската
сила Русия. Не можаха да ни посочат нито църквица, нито паметник, нито дори къща или
параклис, свързани с Кирил и Методий. Монасите, които питахме, не знаеха нищо и не бяха
чували нищо за тях. В същност фактът, че папата, който през 1016 г. забранил славянската азбука и
заклеймил като еретик нейния създател, когото неговият по-мъдър предшественик бил
ръкоположил за архиепископ, (За да получи разрешението на папата за славянски църковен
ритуал, Методий направил две пътувания до Рим. Там той бил ръкоположен за архиепископ на
Панония и Моравия с всички пълномощия да изпълни плановете си. Дори когато бил жив обаче,
властта му била ограничавана, а след смъртта му съветът в Салона (1016 г.) отишъл дотам, че
заклеймил славянските мисионери като еретици и славянската азбука като творение на дявола.

Немалко доказателство за национална твърдост е, че оттогава досега в част от католическа
Далмация славянската служба е запазила позициите си.) свидетелствува не по-малко категорично
за националния характер на службата на Методий, отколкото правят това тези гърци от XIX век за
националния характер на превода на Кирил.
Славянските църкви, благодарение на църковните служби и на превода на Библията на родния им
език, никога не са били напълно денационализирани нито от Цариград, нито от Рим. Нещо повече
— Библията и църковната служба са се оказали връзката между славянските народи дори когато
дълго са били разделени като привърженици на латинската или гръцката църква. През 1862 г. се
чествува хилядогодишнината на солунските апостоли. Тя бе отпразнувана от повече от осемдесет
милиона славяни-християни без разлика на секта или вероизповедание — от Прага до Тихия
океан, от Балтийско море до Солун.
Бележки
77. В действителност по-старият от братята е Методий.
78. В действителност глаголицата е създадена през 862 г. (според други мнения — през 863 г.).

Пътуване из Европейска Турция
Главното неудобство, съпровождащо пътуването във вътрешността на Турция, е липсата на
обучени драгомани, каквито днес осигуряват необходимата помощ на пътешествениците в Египет
и Сирия.
На първо място е трудно да се намери човек, който едновременно да е сведущ в южнославянския
и в някой от европейските езици. Защото славяните не приемат охотно градския живот и
слугуването, а почтените жители на Йонийските острови *79+ и италианците, на които човек може
случайно да попадне на пристанищата, знаят слабо наречието от вътрешността. А що се отнася до
слуга, привикнал към пътуване и към изискванията на европейците, пътешествениците в
Европейска Турция са толкова малко, че едва ли си струва да се изучават навиците им. Като
изключим варенето на пилета и приготвянето на пилаф, трябваше да обучаваме домашните си
прислужници на всичко — да опаковат, да нареждат леглата, да подреждат багажа върху конете,
да избират конете, дори да ги оседлават и да им слагат юздите. Резултатът от всичко това наймалкото беше, че докато насочвахме усилията им, се научихме да вършим някои от тези неща
сами.
В поредицата пътешествия из Турция сменихме различни слуги в различни комбинации.
В България австрийският консул в Пловдив ни намери румънец, който говореше немски, турски и
славянски. Този индивид притежаваше една практична дарба — ненавиждащ еднакво гърците,
славяните и турците, така че никога не подкрепяше едните в ущърб на останалите, той се
страхуваше прекалено много от всички, за да се кара с когото и да било.

В западните провинции няма нужда от турски и гръцки език. Ето защо драгоманин ни беше един
хърватин, които говорете само немски и славянски. Към нашата група везирът прикрепи един
офицер от Низамския корпус *80+, чието присъствие осигури покорство и уважение. През тази част
от пътешествието си имахме и една моравска *81+ прислужница, която ни беше много полезна в
готвенето и като преводач в босненските хареми. Но отговорността за опазване здравето и
поведението на една слугиня увеличава тревогите в подобни пътешествия и далеч надминава
ползата от слугуването.
Единственият от нашите прислужници в Турция, когото можем да препоръчаме на други, е
дребният мъж, който ни придружаваше като готвач и драгоманин от Солун. Името му е Христос
Бакхос, което ние превърнахме в Христо. Въпреки че е особняк по свой собствен начин и със свое
собствено време за вършене на всичко, той е неуморим, кротък и чист. Родното му място е едно
село на склоновете на планината Олимп със смесено българо-гръцко население, така че той знае
два ужасни диалекта на тези езици освен италиански и слабо турски. Тъй като известно време е
служил в семейството на шотландски мисионер, има някакво понятие какво може да поискате.
Придобил е и представа за интереса, който новите гледки и обичаи биха могли да възбудят у
пътешествениците. Когато си заминаваше, ни каза, че си е водил тетрадка, чието съдържание
искал да публикува.От Солун тръгнахме без слуги, с изключение на Христо, но като стигнахме
Битоля, поради невъзприемчивостта на местните мюсюлмани трябваше да допълним неговото
обслужване с работата на един албански гавазин.
Като се осигурят прислужниците, остават превозните средства. По-голямата част от главния път
между Цариград и сръбската граница е едва проходим за кое да е превозно средство на колела.
Същото може да се каже и за пътя между австрийската граница и столицата на Босна и за пътя
между Солун и Битоля. Но турското понятие за кола все още варира между фургон и клетка. В
нещо като фургони бяхме транспортирани през горещите равнини между Родосто *82+ и Пловдив.
Поради ниския покрив и липсата на седалки бяхме принудени да стоим наведени в неудобна
поза. Слънцето, от което до пладне ни пазеше чергилото, следобед изливаше през един отвор
отзад лъчите си.
Далеч по-приятен начин на придвижване е ездата. И наистина винаги ще си спомняме за дългите
дни, прекарани в бавно, но свободно движение, за безмълвието и красотата на планинската
природа или на прохладните високи полета в часовете преди залез слънце. Мъжете могат
да.почувствуват удоволствието по-добре, като вземат със себе си своите собствени ездитни коне.
Но за онези, които не могат да се грижат за коне и коняри, пътешествието постоянно ще бъде
спъвано от премеждия и лъжливи извинения.
По пътя може да си осигурите смени на конете по един от следните четири начина: От време на
време ви заемат добър кон или вие можете да убедите пазачите срещу бакшиш да заменят своите
с вашите. Или може да наемате пощенски коне (мензил) от станция до станция, но това е
възможно само ако се придържате към пътя, по който се движи пощата, и представлява
предимство, само когато избирате първи в конюшнята. Или пък човек може да се спазари от едно
място до друго с кираджиите и ако те са християни, а пазачите ви --мюсюлмани, поне няма да се

оплаквате от неподчинение. От друга страна, кираджиите-мохамедани, както и разбойницитемохамедани са първи братовчеди на турските пазачи и тъй като не се страхуват от наказание,
склонни са към неподчинение. Още повече че кираджийски коне се намират рядко — главно по
оживени търговски пътища, където водачите им се надяват да се върнат с денкове.
Ако всички други начини пропаднат, както често се случва, когато не пътувате по обичайния
маршрут, не ви остава нищо друго освен да изпратите фермана си на турския управител. Той
трябва да ви снабди на определена цена с коне до границата на управляваната от него област.
Като имаме предвид, че изпълнителите на заповедта му са винаги християни, т. е. хора, които
работят, така че и те самите, и конете се откъсват от работа, човек не е склонен да се ползува от
услугите им. И все пак в някои части на страната пътешественикът трябва да се възползува от тях
или въобще да спре. (Доскоро правителствени заповеди за осигуряване на селяни и коне за
частни пътешественици бяха давани по подобен начин в Унгария. Господин Паджет споменава, че
е пътувал така.)
Третото нещо, от което се нуждаете, е охрана. Обикновено тя се набира измежду заптиетата или
селската полиция. Понякога защитата им е необходима и срещу разбойници, но всякога — за да
нареждат на кираджиите, да осигуряват провизии и пр. Не съветваме никого да рискува и да
пътува, както направихме ние един или два пъти, с недостатъчен брой пазачи или пък с такива, на
които не бе заповядано изрично да се грижат за доброто ни обслужване. В спокойни райони са
достатъчни две заптиета — едно да придружава групата ви и друго — багажа ви. Добре е да имате
и трето, което може да изпратите напред, за да подготви място за нощуване. В размирни райони,
когато се случи да има разбойническа банда, е необходим цял отред пазачи, дори ако се движите
по главния път. В този случай трябва да осигурите поне един от тях да бъде офицер или личност,
на която може да имате доверие.
Всички данни доказват, че при истинско разбойническо нападение никога не бива да се очаква
защита от обикновената турска охрана. За тази цел е необходима или редовна войска, или
подбрани мъже, които специално са задължени да отговарят за вас, или наети от вас гавази.
Колкото до гавазите, ползата от тях до голяма степен зависи от националната им принадлежност.
Макар че албанците са най-вероломни и най-непостоянни в политическите си пристрастия, те ще
се оставят да ги нарежат на парчета, но ще защитят своя работодател, ще пазят имота му като
кучета и обещанието им — „беса" (клетва) *83+ е техният договор. Българите са отлични слуги —
сръчни, предани, честни, и са единствените в Турция, които не са мързеливи. Сърбите, макар че са
предани и обичливи като приятели и роднини, независимо дали са мохамедани или християни,
питаят дълбоко отвращение към слугуването и рядко се привързват към господаря си. При тях
също всяко чувство е подплатено с омразите и симпатиите към народ и вяра. Тази силна скрита
тенденция въввсеки момент може да помете и най-сърдечните връзки.
След като си осигурите слуги, коне и пазачи, останалите приготовления са лесни. Необходима ви е
малка палатка, но климатът по високите места в Турция обикновено ви принуждава да спите под
здрав покрив. Освен това, когато пътешествениците са малко, обичайно е да бъдат настанявани в
домовете на местни хора. Това е и най-добрата възможност за опознаване на християните. Ние

имахме дамски седла, но видяхме, че много жени използуват местните. Те смятаха, че при яздене
покрай ръбовете на пропасти неравномерното разпределение на тежестта е опасно.
Походни легла, вана, готварски съдове, чай, вино, бренди и неограничен запас от одеяла са
предмети от първа необходимост. Ваната ни беше от дърво — отвътре поцинкована. Уверихме се,
че е много по-трайна, отколкото каучуковата. Освен това тя се катурваше по-трудно, а и по време
на пътуването ни служеше за сандък. След разопаковане капакът й можеше да се завинти на
крака, които носехме вътре в нея, и тя се превръщаше в маса.
Взехме много рогозки и един килим — сръбска изработка, който чувствително оживяваше стените
на кой да е хан. Голямата тайна на удоволствието се крие в малкото килимче, привързано с ремък
зад седлото на пазача ви. Тогава може да постъпвате като турците — да спирате и да вечеряте al
fresco *84+, когато ви хареса, т. е. когато намерите дърво с дебела сянка, прохладен ветрец, хубава
вода и красив изглед. Може би си заслужава да отбележим, че лъжиците и вилиците ни бяха
сребърни (вероятността да ръждясат при лошо почистване е по-малка). Носехме ги свободно в
една кошница, понякога ги забравяхме в хановете, но никога не ги откраднаха. Единственото
примамливо nещо, на което не може да се устои, е ножът. Тогава ножовете ни бяха много
съблазнителни, тъй като бяха от известната сараевска направа, всеки в собствена ножница. Тези,
които ползувахме лично, провесвахме на колан на кръста, защото по време на вечерята, каквито и
да са опасностите от самата храна, добре е да се увериш, че ножът ти не е докосван от ничия друга
ръка освен твоята собствена.
Багажът ни заедно с палатката не представляваше тежък товар за четири коня. Половината от
един денк се състоеше от книги, които искахме да раздадем на училищата и да подарим на
домакини, които не биха приели друго възнаграждение. От Солун взехме сръбски книги, печатани
в Белград, а също така и български, някои от които купихме от магазина на Библейското общество
в Цариград, а други бяха поверени на слугата ни от един мисионер. Запасите ни се състояха от
екземпляри от Новия и части от Стария завет и читанки за различни отделения, учебници по
география и аритметика, карти и няколко учебника по история.
За дрехите. Единственото допълнение към тоалета, подходящо за езда при тежки условия, е
жакет, подплатен с кожа, който заедно с една мушама трябва да носите зад седлото си, така че
винаги да ви бъде под ръка. Дъждовете валят като из ведро без ясно предизвестие. Преходът от
откритата равнина в тясна долчинка е придружен от непоносим студ. В по-високите полета, дори
когато слънцето грееше ослепително, намирахме за разумно да подражаваме на местните жители
и да носим кожена дреха под друга тънка и със светъл цвят. През зимата препоръчваме на
ездачите местните дълги вълнени пояси, които се навиват многократно около тялото.
Колкото до странноприемниците, хановете или както ги наричат — механите, открихме, че в
различните части на Турция те се различават много, освен по някои особености, които остават
неизменни. Мебели няма, с изключение на килимите, които моментално трябва да бъдат
изхвърлени. Подовете трябва да се пометат и ако е възможно, да се измият няколко часа преди
пристигането ви. Понякога на прозорците има стъкла или хартия, но обикновено са само с

дървени капаци. Почти винаги има печка с формата на кошер или, което е по-добре — огнище. В
Босна в някои стаи имаше и двете, като в голямата стая имаше три печки, за да приютяват
различни групи пътешественици. Хановете по главните пътища на България и Босна винаги имат
по няколко стаи. Никога не трябваше да делим нашата стая с други хора, а прислужницата ни също
си имаше отделна стая. Постепенно научавате, че това е обезпечено от заптието, което след като
сте го изпратили да поръча стая, е изгонило предишните обитатели. Няма смисъл да задавате
въпроси, защото във всеки случай ще ви уверят, че предишните обитатели са си отишли по
собствено желание. В Албания хановете са мизерни - на едно и също място можеш да намериш
три, т. е. един разнебитен и два — в развалини. Те съответствуват на моста в съседство, който
служи само за отбелязване на обичайното място за преминаване на реката. По пътя, по-скоро по
„линията на катерене", между Призрен *85+ и Шкодра *86+ хановете са най-удобните места за
среща на бандитите. Освен това те се състоят само от конюшня, така че тук малката палатка е от
първа необходимост.
В славянските провинции на Турция се стараехме .да носим винаги със себе си препоръчителни
писма от един християнин до друг, а в Босна — също и от славяни-мюсюлмани. Когато сте
настанени в къща, подобно писмо ви поставя по-скоро в положението на гостенин, отколкото на
разквартируван пътешественик и след няколкодневен престой може да ви се окаже известно
доверие.
Можем да завършим тази глава за пътуването в Турция, като заявим, че притежаването на ферман
(Турските паспорти са три вида — ферман, байорди *87+ и тескере. Ферманът може да бъде даден
само от султана или от паша с висок ранг. Набавяте си го в Цариград с помощта на посолството
или консулството. Обикновено байордите и тескеретата са достатъчни и се издават от всички паши
и управители на провинции. Тескерето е провинциалният паспорт за пътешественика и
придружвачнте му. Байорди е общото препоръчително писмо до всички категории служители.
Подкрепян от тези документи, пътешественикът има право да иска настаняване в домовете на
християните във всеки град или село на Турция, както и да бъде снабден от мензила или
държавната поща с коне на същата цена, която плащат императорските куриери.) осигурява на
лицето, което го носи, всички видове привилегии и добри обноски — обикновено посещение на
турския управител, а понякога и пищно посрещане според обичаите на областта. Простото
байорди дава само право да преминаваш безпрепятствено и да получаваш, каквото пожелаеш.
Независимо дали имате или нямате ферман, добре е да си набавите байорди от всеки паша за
неговата област. Така снабдени, не е нужно да си показвате фермана, освен ако искате нещо
допълнително. Ние показвахме нашите рядко, с изключение на места, където беше абсолютно
наложително, и то поради това, че демонстрираната близост с правителствените служители
представлява пречка да чуете истории, които не са предназначени за техните уши. Ако се
стремите към удобства, не отивайте в славянските области на Турция. Ако отидете там, не търсете
удобства и ласкателства, а се сприятелете с хората. Понякога провинциалните мюдюри са
недодялани и оригинални екземпляри. Колкото до тези, които вече са общували с европейци,
след няколко разговора човек знае предварително какво ще му кажат. Желаете ли да чуете
уверения в доброжелателство към всички хора по света и особено в милосърдие към раята,

направете най-лекия намек и ще последва подходяща реч. От друга страна, ако искате да чуете от
устата на турския управител възможно най-черното описание на управляваната от него област,
поискайте му да посетите някое място, пътуването до което ще му създаде главоболия или където
пашата не би искал да отидете.
Бележки.

Разходи по пътуването.
Пощенски коне — от три до четири пиастъра на час (един пиастър е равен на около два шилинга).
Коне, получени със заповед — два и половина пиастъра на час.
За кираджийски коне или за кола трябва да се пазарите — различно за различните части на страната.
Обикновено заптие — от осем до дванайсет пиастъра на ден. Предполага се, че е само за коня и човека.
Бакшиш за добро поведение се дава на края на пътуването.
Пазач от по-висок ранг очаква повече.
Навсякъде могат да се набавят домашни птици, яйца и мляко на ниски цени, а през лятото — и агне или яре.
Всички допълнителни неща трябва да се носят. Сносен хляб има в градовете.

От Солун до Битоля
Обиколката на страната, за която става дума, включваше посещения на градовете Воден и Битоля
и езерната област на Костур *88+ и Охрид. След придобития горчив опит бихме посъветвали всички
пътешественици, които имат подобни намерения, да вземат кола от Солун до Битоля и след това
да се отправят на обиколка към езерата. Тъй като бяхме неблагоразумни и не познавахме
страната, действувахме по друг начин и решихме от Солун да отидем само до Воден, а след това
направо до Костур и езерата. По-нататък, като разбрахме, че пътят е лош, намислихме да
направим цялото пътешествие на коне. За това решение особено ни повлия нашият предишен
опит от пътуванията из Турция. Убедихме се, че нито един път не може да бъде изминат с кола без
прекалено друсане, превръщащо се в мъчение. Дотогава вече бяхме открили, че нашето байорди
е достатъчно, за да се снабдим с коне и пазачи на определена цена. Впрочем конете бяха
поносими, а пазачите — винаги покорни и учтиви. Но тепърва щяхме да научим, че от големи
неудобства трябва да се страхуваш не в най-дивите, а в полуцивилизованите области на Турция. В
Босна и Северна Албания европейският пътешественик е преоблечен принц, а англичаните все
още са на почит. Близо до морския бряг обаче неофициалният пътешественик обикновено е
вземан за търговец на коприна, докато ленивите турски чиновници ви дават ясно да разберете, че
„vous n'avez plus lord Stratford". (Всички описани събития в тези пътувания станаха преди
назначаването на сегашния посланик лорд Лайънс.) *89+

Така се случи, че посетихме Солун през юни, когато истинските търговци на коприна сновяха из
страната, задигаха всички свестни коне и плащаха повече на турските пазачи. С толкова много
байорди на главата си пашата забрави за нас. Дори не инструктира охраната ни да се държи
прилично и не се постара да ни осигури хубави коне. Като резултат пазачите се показаха, общовзето, зле настроени и отказваха да се подчиняват на нарежданията ни. Докараните коне бяха
толкова жалки, че се наложи да ги върнем и в последния момент да седнем да чакаме за други.
Дълго след изгрев слънце не можахме да тръгнем и нека никой не се опитва да язди по слънце
през Солунската равнина.
Първата спирка е Енидже Вардар — град близо до древната Пела, на около девет часа път от
Солун и на толкова от Воден. Целият път дотам минава през равнина, в по-голямата си част
пустинна и осеяна тук-таме с и досега загадъчни гробни могили. През нея минава новият
„Имперски път" — долнопробна работа в най-пълния смисъл на думата. На първо място той е
лошо направен и изровен. През лятото е твърд като камък, а през зимата — безнадежден. Освен
това е направен с измама. Пашата събрал допълнителен данък от местните жители под предлог,
че цялата им работа по пътя ще бъде заплатена, но веднъж пипнал парите, той ги прибрал в
собствения си джоб и направил пътя с принудителен труд. По този начин много семейства били
разорени.
Имперският път пресича река Вардар и поради това сега се строи мост. Като се има пред вид кога
е бил започнат, би могло да се очаква отдавна да е завършен. Но това не отговаряло на тайните
кроежи на работниците. Те почнали от двата бряга и стигнали почти до средата. След това там,
където реката е най-дълбока, спрели и прехвърлили над пропастта дъски, които при нужда могат
да се махат. Когато се появи пътник, работниците вдигат дъските и чак след като им се заплати, ги
спускат. Най-после пашата сложил край на това изнудване. Въпреки това, когато преминахме
моста, той не беше още завършен.
На другия бряг на реката се издига нов голям хан с няколко отделни стаи. Тук се подслонихме за
обед. Голямата горещина ни задържа вътре до късно следобед. Дори тогава завиждахме на
биволите, които се разхлаждаха в плитчините. Над водата се виждаха само главите и гърбовете
им. Допираха муцуните си, само за да усилят чрез общуването си своето блаженство. Тези
огромни животни са единствените същества във Вардарската равнина, които не носят белезите на
жестокост. Бавни и упорити по нрав, те са твърде силни, за да бъдат малтретирани, и твърде
полезни, за да бъдат подценявани. Погледът ви се мести бавно от спокойната гледка и пада върху
върволиците коне, пренасящи желязо от Кардиф и памук от Манчестер *90+ към вътрешните
пазари на страната.
По залез слънце стигнахме до леко издигнатия терен, където е била древната Пела. Голяма
цистерна лежи между възвишението и пътя, от другата страна на който има хан, заобиколен с
дървета. Дяланите камъни в стените му привлекли вниманието на английския консул в Солун и
той получил разрешение за разкопки. Работниците му току-що бяха започнали и ние видяхме в
изкопаната от тях дупка груби останки от турска стена. Оставихме конете, спуснахме се в изкопа и
си взехме едно чирепче от древна керамика.

От Пела до Енидже Вардар едва ли има повече от два часа път. За там бяхме снабдени с писмо до
един от българските първенци. Изпратихме го предварително по едно от заптиетата, като
поискахме да ни посрещне извън града и да ни заведе до квартирата ни за нощуване. Тъй като
никой не се появи на уреченото място, бяхме принудени да последваме другото заптие до хана,
когато изникна неговият другар и хладнокръвно ни съобщи, че е оставил писмото на българина и
му е заповядал да ни посрещне. След като мързеливо и неточно ни обясни къде се намира
къщата, отново отиде да си почива. Мърморейки сърдито, другарят му ни разкарва навсякъдеиз
Енидже Вардар и ние ту се спъвахме по лошо павираните улици, ту се навеждахме под клоните на
огромни чинари. Нощта беше паднала и след деветчасова езда в горещината студът пронизваше.
Накрая се добрахме до вратата на един двор, който се оказа нашият бленуван конак. (Турска дума,
употребявана на някои места за означаване на жилището на управител или квартира за нощуване.
Една от думите, които са навлезли в употреба сред славяните. Дори в Хърватско „копачити"
означава „да прекараш нощта".) Стопанинът смутено ни обясни, че ходил да ни посрещне, но сме
се разминали, влизайки през другата градска врата. Това той каза на гръцки, но стопанката ни
приветствува със славянското „добре дошли". Заведоха ни в стая на горния етаж — просторна и
цялата покрита с килими. Едната й стена беше цялата в прозорци, повечето без стъкла. Седнахме
на миндерлъка и зачакахме багажа си. И тук беше проявено най-голямото неуважение, с което
някога сме се сблъсквали в Турция. Нашият главен пазач влезе в стаята, стовари се на другия
крайна миндерлъка и изрева: „Вода!". Ние незабавно се изправихме и напуснахме стаята. Когато
ни последваха, за да разберат какво не е в ред, без да продумаме, посочихме заптието на
миндерлъка.. Той не посмя да остане и стопанинът нерешително го изкара от стаята. По-късно
повикахме обратно българина, помолихме го да седне и наредихме на жената да затвори вратата,
оставяйки турчина навън в тъмното.
Багажът ни беше объркал пътя. Като че ли изминаха векове, докато дойде, и отново—векове
преди леглата ни да бъдат оправени, чаят сварен и пилето и оризът — готови. Тъй като бяхме
преуморени, сънят не ни освежи. Но най-лошото тепърва ни предстоеше. На следващата сутрин
конете не се появиха и ние с тревога гледахме как се изнизват часовете на прохлада, докато
пратеник след пратеник отиваше, да ги търси.
После дойде едно от заптиетата да ни съобщи, че преди да продължим, кираджиите искали да им
се заплати работата за предния ден. Усещайки, че самото заптие поддържа искането им,
незабавно възкликнахме: „Тези кираджии сигурно са турци." Предположението се оказа вярно и
сега знаехме какво да очакваме. Изтълкувано, съобщението означаваше, че кираджиите искат да
се върнат обратно. „Ако те се върнат обратно — отговорихме ние, — няма да им платим и
пиастър. Заптиетата трябва да отидат веднага с драгоманина при мюдюрина на Енидже Вардар,
да му покажат нашите байорди и да поискат коне за замяна." Чули това, кираджиите поискаха
само половината от възнаграждението си. Ние настоявахме за подчинение и не приемахме
никакви условия. Те ни осведомиха, че един от конете е болен. „Тогава се махайте заедно с конете
си! Както казахме, ще си намерим нови." Неведнъж драгоманинът наистина напускаше двора, за
да отиде при мюдюрина, и всеки път беше извикван обратно с обещания за послушание. Накрая,
след като бяха изчерпани всички обяснения, започнаха да товарят нескопосно багажа, при това не

там, където трябваше. Видяхме, че бедният ни драгоманин не можеше да направи нищо без
поддръжката на заптието, а тъй като не носеше и европейски дрехи, това още повече намаляваше
авторитета му. А слънцето се издигаше все по-високо и по-високо.
Все пак не можехме да си тръгнем, без да разменим няколко думи със стопанина. Когато багажът
и турците бяха набързо изпратени, повикахме българина на разговор. Той не ни даде много нови
сведения, но потвърди онова, което бяхме чули от най-достоверни източници в Солун.
Енндже Вардар наброява около шест хиляди къщи - половината български, половината турски.
Всички мюсюлмани са османлии. Както в околността и тук християните са славяни. Единствените
гърци са учителят и владиката. Първенците използуват гръцкия език в търговията, но нито една от
жените не го знае. Колкото до католическата пропаганда, двама български свещеници-униати сега
служат в една стая, но се строи нова църква. Някога униатите, наброявали петдесет-шестдесет
семейства, но сега са не повече от тридесет и пет. Броят им намалял, тъй като ги излъгали, че ще
ги освободят от плащане на данъци. Те обаче ще се увеличат отново, ако новата църква стане
точно като тези с които са свикнали. „Тогава ще се убедят, че папата не иска да ги направи
католици, а само да измести патриарха." Съзнавайки това, гръцкият владика прави всичко
възможно, за да попречи на довършването на строежа. Ако това се окаже невъзможно, той се
надява да получи нареждане, с което да се забрани на католиците да подражават на
православния стил, украса и служба. Някои от българите гледаха на униатите като на измамници,
но нашият осведомител явно не беше избистрил мнението си за тях. Той самият не желаеше да
прави нещо, което би се сметнало за изоставяне вярата на бащите, но в същото време изпитваше
сериозни съмнения дали действително може да се обвини човек за това, че в молитвите си
подменя с името на папата, когото не познава, името на патриарха, когото не понася. „Онова,
което искаме — каза той, — е защита и някаква помощ, за да започнем. Не сме достатъчно богати,
за да построим второ училище, а след като владиката ни принуждава да издържаме гръцкото,
всичко, което искаме сега, е неговият учител да знае български. Ако някоя чужда държава ни
защищаваше, можехме да продължим борбата, а ако веднъж бъде отворено училище с български
учител, ще пращаме в него децата си. Католиците ни обещават и църковна служба, и преподаване
в училище на нашия език, за да се съгласим да се прехвърлим при тях. И въпреки че предпочитаме
да получим тези облаги по друг начин, по-добре е така, отколкото въобще да не ги получим."
От Енидже Вардар до Воден имаше около шест часа път. Тръгнахме късно и първата половина от
пътуването ни премина както вчера под жаркото слънце. Спряхме в хана на малкото селце Свети
Георги, *91+ населено с българи, но с гръцко училище. В хана нямаше отделна стая, но беше
прекалено горещо, за да останем навън, така че трябваше да обядваме в конюшнята на нещо като
площадка, издигната около коловете, подпиращи покрива.
Докато тръгнем отново, слънцето се скри зад облак и последните три часа от ездата се оказаха
възхитителни. Стигнахме река Карасмак (древната Лидиас), чиито брегове бяха осеяни от пасещи
стада. С преминаването й с всяка стъпка се приближавахме до долината на Воден, където
еднообразната безлесна равнина се разтапяше в сянката на планината, в сенчестия листак и
буйните потоци. Беше вечер, когато навлязохме в дол-чинката. Славеите пееха любовните си

песни в черничевите градини, които опасваха пътя, а лек ветрец полюшваше червените камбанки
на цъфналите нарови храсти.
Скоро стигнахме до място, засенчено от могъщи чинари, където се сбираха водите на няколко
потока, и спряхме да се полюбуваме на гледката. Намирахме се в подножието на пропаст, където
планините внезапно прорязваха от двете страни горната долчинка. Реката се изливаше в
пропастта, но не в едно водно огледало, а в пет големи каскади от водопади. Безброй ручейчета
проблясваха в зеленината на височината и се състезаваха надолу в долината — възхитителна
бъркотия от зеленина и пяна. Отгоре на скалата, в началото на водопадите, стоеше Воден,
българският „град на водите", някогашният макендонски Едеса. (План на воденскнте водопади
има и в книгата на господин Лир, *92+ но поляната не е описана. Мястото е хубаво и обрисувано от
госпожа Уокър *93+ в „През Македония към албанските езера".) Искрящите му минарета се
извисяваха, като че ли опръскани от водата.
Във Воден за голям наш късмет ни настаниха в къщата на швейцарски търговец на коприна.
Семейството му отсъствуваше, но за разлика от солунските ни домакини беше оставило
покъщнината си. Бяха ни посочили управителя на фабриката — българин, завършил във Виена,
като начетен човек. Освен препоръката от неговия работодател ние му носехме писмо и от един
български приятел. Така той ни прие много сърдечно. Скоро седяхме на вечеря в голяма,
просторна и удобно мебелирана стая, чийто единствен недостатък беше, че две от стените й бяха
остъклени и когато грееше слънце, се превръщаше в парник.
Във Воден, страхувайки се отново от небрежно отношение към заповедите, дадени за нашето
пътуване, настоявахме да дойде мюдюринът. Той се появи навреме — най-дебелият, найотпуснатият и най-недодяланият турски чиновник, когото някога сме виждали. Опитахме с него да
уредим маршрута до Костур, но се оказа, че имало препятствия. Властта на воденския мюдюрин,
като подчинен на солунския паша, се простираше само до Острово, *94+ т. е. на три часа път
разстояние, а на тази станция нямаше нито чиновници, нито коне. После мюдюринът твърдеше, че
пътят между Острово и Костур гъмжи от разбойници и че той не знае, а и никой не може да му
каже дали ще намерим нещо подобно на път между Костур и „Св. Наум" *95+ на Охридското езеро.
И така бяхме принудени да се върнем към плана, който трябваше да възприемем отначало.
Решихме да се отправим направо към Битоля. След безкрайни разговори се споразумяхме с
някакви български кираджии. Не искахме да имаме повече нищо общо с турски преводачи.
Уреждането на тези въпроси ни отне толкова много време, че останахме във Воден втори ден, за
да го разгледаме. Когато жегата премина, нашият услужлив и любезен домакин дойде, за да ни
разведе из града. Реката тече покрай улиците и това придава на Воден много своеобразен вид.
Само поради разликата между спокойната вода в каналите и буйните планински потоци не може
да бъде наречен миниатюрна Венеция. Красивите къщи на по-заможните граждани се издигат
направо от водата. Сред тези граждани има много търговци — неколцина швейцарци и няколко
българи. Долният етаж на къщите е от камък, а горният — дървен. Тук е много на мода да се
боядисват стените в бяло със сини рамки отстрани. Горичката край реката, над която чинарите
хвърлят сянката си, изпълнява ролята на градски салон. Видяхме насядали в кръг мюсюлмани,

които водеха сериозен и задълбочен разговор. Нашият домакин ни осведоми, че тук се провеждат
много съвети и че сега турците са обезпокоени от изгледите за въвеждане на редовен подоходен
данък, защото досега успявали (както ни осведоми консулът в Солун) да плащат един пиастър там,
където раята плащала дванайсет. Освен че бяха заети с малка свада с мюдюрина, която за да се
удължи, изискваше известна организация, те са заети с консултации относно средствата за
обезвреждане на новата система. Тъй като оценката на имота ще се извършва от мюсюлмански
представители, къде чрез предпочитание на национална основа, къде чрез подкупи, налице са
всички изгледа да се измъкнат както преди. След това ни заведоха да видим скалата, където бяха
отрупани материалите за строеж па училище. Брегът, върху който е разположен градът, е толкова
стръмен, че е по-лесно камъните да се изтеглят с лебедка до мястото на строежа, отколкото да се
докарват по пътя. Оттук гледката е прекрасна, но когато ахнахме при красотата на пейзажа, един
българин промърмори: „Да, хубава земя, но е турска. Хубавите ябълки свинете ги ядат." След това
ни поканиха в градината на съседната къща, където можехме да седнем и да се наслаждаваме
спокойно на гледката. На ръба на скалата беше постлан килим и оттам погледът ни се плъзгаше
през червените цветове на наровете надолу към една красива картина, каквато рядко може да се
види.
От всички страни на Воден планините се разширяват и спускайки се постепенно, долчинката се
снишава към Вардарската равнина. В пурпурната далечина равнината се разтопява в блестящото
море, а по-далечния край на залива, там, където земята се издига, светлината пада върху белите
стени на Солун. Такава е гледката точно пред нас, но обърнете се наляво и вижте друга картина.
Над водопадите и черничевите горички на Воден се издига ниска верига от обрасли с дървета
хълмове, над нея по-висока, след това още по-висока, докато всичко завърши в най-високата си
точка — връх Олимп, чието широко снежно чело сега блести в позлатата на залязващото слънце. В
такива картини човек трябва да се взира дълго, докато се запечатат в паметта му всеки цвят, линия
и сянка, така че след време сред скучните улици и още по-скучните стени на светските салони
само като затвори очи, да си припомни живата картина. Никаква цена не можеше да бъде
достатъчно висока, за да отнесем със себе си красотите на Воден, освен тази, която в
действителност платихме. Понеже седяхме в градината след залез слънце, ние се разболяхме от
треска.
Ако на следващата сутрин, когато навсякъде всичко ни болеше, знаехме какво става с нас, едва ли
бихме тръгнали дори след всички тревоги, които кираджиите ни създадоха. ИI без това
пристигнаха късно, а и проявиха повече от обичайната българска упоритост, така че за трети път
трябваше да яздим на слънце. Едно ново неподчинение на пазачите накара нашия драгоманин да
се усъмни, че мюдюринът е спазил обещанието си да им разясни надлежно техните задължения.
„Каза ли ви мюдюринът — запита той, — че тези жени са англичанки и отиват при английския
консул?" Мюдюринът нищо не ни каза — отвърнаха те, — но предполагаме, че са от семейството
на някой търговец на коприна, много от които сега пътуват из страната." „Добре — каза той, —
бъдете благоразумни. Те са англичанки и ако не се държите както трябва с тях, ще се оплачат на
консула в Битоля."

След това те изпълняваха нарежданията ни и едно от тях отиде напред в Острово, за да поръча
нови заптиета. На известно разстояние след Воден природата е все така пленителна. Следвате
реката по тучна зелена долчинка, от чийто край започва водопад. Обръщате се назад — гледката е
изключителна. По пътя се натъкнахме на бариера, при която се събира такса, и видяхме спрени от
албанци пътници. За наша изненада, нас не ни спряха, тъй като пазачите съобщиха, че пътуваме с
байорди, а таксата се събира само от „бедните". След това в продължение на три часа се
спускахме стръмно надолу към езеро Острово. Ако не беше толкова унило, това малко езерце
щеше да бъде хубаво. Водите му са накъсани живописно от малко островче с джамия. Има
легенда, че тя се е издигала някога в центъра на селото и че водите залели всичко наоколо. Но
миналата година настъпила промяна — те се отдръпнали и открили ивица пуст бряг на онова
място, -където някога всичко било пометено. Село Острово е изключително бедно. Жилищата са в
развалини и всичките са от дърво. Ханът, в който спряхме по обед, не е в по-добро състояние. Тъй
като и двете страни на езерото са стръмни, заптиетата на тази станция не са конни. Тези, които ни
придружаваха, се сменяха на всеки половин час при малките „колиби", които служеха за станции.
Само като видиш тези селски караулни помещения, разбираш начина, по който пътят, макар и да
гъмжи от албанска полиция, се охранява.
След като се изкачихме по другия бряг на езерото, стигнахме до хана на село Горничево, където
трябваше да пренощуваме. Смущението ни беше голямо, когато открихме, че е много лош, и само
заради режещия планински студ не предпочетохме да спим в палатката си. Това обаче не се
осмелихме да направим и трябваше да се настаним на втория етаж в мъничка стая със стени и под
от кал, без стъкла на прозорците и с трудно затваряща се врата. Можете да бъдете сигурни, че ако
имахме възможност, щяхме да напуснем това окаяно място веднага още при пукването на зората
на следващата сутрин. Но, уви! Това беше невъзможно и ние разбрахме, че единственото
спасение е да лежим неподвижно, да пием горещ чай и да поглъщаме лекарства, за да
преодолеем временно с хинин пристъпа на треската.
В началото кираджиите бяха нетърпеливи, пазачите — непокорни, а селяните, както винаги,
когато идваш с турци, заявиха, че нямат нищо за Продан. Нашето упорство победи тяхното, защото
бяхме прекалено болни, за да ни изгонят. Пазачите пуснахме да си идат, кираджиите се успокоиха
при обещанието да им платим разходите за престоя. Селяните, като видяха, че турците си
заминаха и като им се говореше на техния роден език, донесоха мляко, кокошки и фураж за
конете. Накрая се договорихме и да им дадем една българска читанка. Но в края на първия ден не
се почувствувахме по-добре. После отвращението от смъртта отстъпи пред страха да не умрем
наистина, и то в този отвратителен хан. Отправихме записка до консула в Битоля, на когото вече
бяхме пратили нашите препоръчителни писма, и го помолихме да бъде така добър и ако му е
възможно, да изпрати някаква кола да ни вземе. В Турция са съвсем малко случаите, когато
подобна молба може да бъде изпълнена. Може би няма и друго място в света, където такъв
прием би очаквал болни пътници като този, с който ни посрещнаха в Битоля. Обичайната умора и
изтощение от пътя не можеха и да се сравняват със състоянието ни, в което бяхме в последния си
отвратителен приют. Затова след радушното посрещане в Битоля се почувствувахме много по-

добре в спокойствието и комфорта на къщата на консула. В тази обстановка здравето и
настроението ни бързо се възвърнаха.
Бележки
88. Костур — град в Северна Гърция.
89. Vous n'avez plus lord Stratford — вие вече нямате лорд Стратфорд. Лорд Стратфорд Канинг (1786—1880)
— виден британски дипломат и политик. Прекарал като английски посланик в Цариград общо около
двадесет и пет години, за последен път през 1842—1858 г. Упражнявал изключително силно влияние върху
султаните Махмуд II и Абдул Меджид.
90. Кардиф и Манчестер — градове във Великобритания, важни индустриални центрове.
91. Свети Георги — по това време чисто българско село в Ениджевардарската каза.
92. Едуард Лир — английски писател, художник и пътешественик. През 40-те и 50-те години на XIX в, прави
редица пътешествия из Балканския полуостров и средиземноморските острови и издава описания на
пътуванията си със скици на природните забележителности.
93. Маргарет Уокър — пътувала из Балканския полуостров след Кримската война. Автор на книгата Through
macedonia to the Albanian Lakes. L., 1864.
94. Острово — градче във Воденската каза, сега в Северна Гърция.
95. „Св.Наум" — стар български манастир на брега на Охридското езеро, сега в СР Македония, Югославия.

Старата българска столица и съвременния турски град
„В края на Х век Самуил, цар на България, установил в Охрид централната администрация на
владенията си. Мястото на града било добре пригодено за бързи комуникации със славянските му
поданици в Македония, които давали най-добрите войници за войската му. Ето защо, той
прехвърлил в Охрид и българската патриаршия. Градът командува важен участък от Виа Игнация
— големия търговски път, който свързвал Адриатическо море както с България, така и със Солун и
Цариград и улеснявал Самуил в избора му на място за атаки срещу византийските теми *96+
Македония, Елада, Дирахиум и Никополис. Ето защо тук Самуил. установил столицата на българославянското царство, което основал."
(Финли. История на Византийската и Гръцката империи, т. I, с. 438.)
„Ако разговаряш с турци, излиза, че никой не разбира нещата по-добре от тях и едва ли някой е
годен по-добре да управлява. Ако видиш с очите си действителността им — никой не е понеспособен да властвува — всичко, което е изродено и се изражда, което'е пагубно и вероломно...
На тези, които са бъбрили с елегантния турски представител в хотела над бутилка кларет *97+ или
приятелски са беседвали с него в застлания с килими кьошк на брега на Босфора, може да се

стори трудно да си представят как горящите къщи, изнасилените жени от Дамаск и закланите
селяни от Сирия и Ливан могат да бъдат дело на правителство, оглавявано от толкова умни,
дружелюбни и на всичкото отгоре толкова учтиви мъже."
(Палгрейв. Централна и Източна Арабия., т. I, с. 290.)
През двете седмици, прекарани в Битоля, силите ни не се възвърнаха достатъчно, за да ни
позволят каквато и да е продължителна експедиция. Едно или две пътувания на кон до околните
манастири и посещения на училищата в града беше всичко, което успяхме да сторим в
прохладните часове на деня. Пропускането на екскурзията до албанските езера се оказа от наша
гледна точка наистина разочарование, защото очаквахме с нетърпение дълбоката наслада от
красивия пейзаж. От друга страна, тъй като главната ни цел бе да видим най-малко познатите на
европейците места на Турция, се утешихме, като разбрахме, че езерата са вече добре описани от
господин Лир. Научихме също. че под перото на една културна дама излизало и едно друго
описание.
И все пак тези доводи бяха недостатъчни, за да компенсират невъзможността да видим
гореспоменатия Охрид — не само необикновено красиво място, но и необикновено интересно за
нас като града на „стоте моста" на стара България. Тук към края на Х век българският цар Самуил
установил столицата на една наистина страшна монархия като предизвикателство срещу
тогавашния византийски император — сам потомък на славянски род. Няма да разказваме
историята на тези походи, които накрая спечелили на Василий II зловещото име „българоубиец".
Не можем обаче да се въздържим да не разкажем необикновената любовна история, чиято
героиня е дъщерята на Самуил, а герой — един от първите сръбски крале. Спираме се на тази
легенда, защото тя е свързана със събитие, когато България е в един от периодите си на
могъщество и се сблъсква с бавно нарастващата сила на западната си съседка Сърбия. Предметът
на спора между тях, а именно притежанието на градовете на Адриатическото крайбрежие, е
илюстрация на теза, която по-нататък нееднократно ще споменаваме: че първите кралчета на
Южна Сърбия са били владетели и на Северна Албания и че държавата, която включвала Черна
гора, се простирала до Алесио и Елбасан. (Първите владетели на Сърбия по-точно се наричали
жупани, но хронистът от Диоклеа" говори в хрониката си за тях като за крале (rsges). Доскоро
наследственият паша на Шкодра в Албания беше потомък на един клон отстъпници на старите
сръбски князе на Зета. *99+) *98+
Цар Самуил решил да разшири държавата си до морето. Започнал с отнемането на Дурацо *100+
от византийския гарнизон. Но това не го задоволило и той напреднал към град Дулциньо *101+,
който принадлежал на младия сръбски крал Владимир. *102+ В последвалата война Владимир бил
принуден да се оттегли в планините. Там войните му страдали много и затова той решил да
спечели мир за народа си, като се предаде на врага. .„Добрият овчар отдава живота си за своите
овце" - рекъл кралят и според старата хроника затова наред с други причини е почитан като
светец. Самуил отвел пленника си в Преспа — град, недалеч от Охрид, където имало яка крепост и
там пазел съкровищата си. По онова време там живеело и семейството му, сред което и дъщеря
му Косара — прекрасна девойка, жалостива и набожна.

В тъмницата на благочестивия Владимир се явил .ангел, който го утешил и му обещал скорошно
избавление. Друг ангел заповядал на благочестивата Косара, която се молела в двореца, да
посети затвора и да покаже смирението си, като измие краката на пленниците. Като вършела
доброто си дело, тя съзряла Владимир и била поразена от благородната му осанка, достойнството
и спокойствието му. Тя разговаряла с него и била изненадана от мъдростта и набожността му.
След това, като разбрала, че е от царски род и изпълнен със съжаление към нещастията си, тя
почувствувала как в сърцето й се заражда любов и след като му се поклонила, се сбогувала с него.
Решена да освободи благородния пленник, тя побързала към своя баща — царя. Умолявайки го,
тя се хвърлила в краката му с думите: „Господарю и татко мой, зная, че както е обичайно за моите
години, ми търсиш съпруг. Ето защо, бъди така добър и ми дай твоя пленник — сърбина
Владимир. Знай, че ако ме омъжиш за друг, ще умра." Царят, който нежно обичал дъщеря си и
знаел, че Владимир е крал, равен на нея, се зарадвал на думите й и решил да изпълни молбата й.
Той пратил за Владимир и след като го изкъпали и облекли в царски одежди, бил доведен при
царя. Самуил го изгледал благосклонно, прегърнал го и го целунал пред всичките си боляри и го
предал на дъщеря си. След като по царски отпразнували сватбата, Самуил възстановил Владимир
в кралството му, като му дал освен наследствените земи и Дурацо заедно с околностите. После
царят проводил пратеници да кажат на Драгомир — чичо на Владимир, че не трябва повече да се
крие в планината, а да се върне във владенията си в Требинье, *103+ да свика отново хората си и
да засели земите. Което и станало.
След този бегъл поглед към българското минало, ще се върнем към днешното турско настояще,
когато Охрид далеч не е толкова важен град като седалището на военния гарнизон — Битоля. Тя е
разположена красиво в края на голяма равнина, оградена от величествени планински вериги,
сред които снежният гребен на Пелистер се издига на седем хиляди и пестотин фута височина.
Освен гръцкото си име „Манастир" градът има и славянско — Битоля, докато турците обединяват
и двете, като наричат града Толи манастир.
На разнообразието от названия отговаря и разнообразието на населението — почти толкова
голямо, колкото в Солун, но различно по състав. Евреите са твърде много, но не надвишават
другите народности. Мохамеданите са османлии, а славяните, малко от които живеят в града,
населяват околностите му и целия край наоколо. Гърците, които не живеят нито в града, нито в
селата, кроят планове да използуват богатите и лукави цинцари като защитници на интересите и
езика им. Историята на така наречения от славянските му съседи народ е много любопитна. Той е
част от румъните, които населяват Влашко, Молдавия и част от Трансилвания. Няма съмнение, че
някога те са били многобройни в Тесалия и Македония. Сега на юг от Дунав са представени от
търговски общини в турските градове, от селяни в Източна Сърбия и от пастири в Пинд *104+ и
Стара планина. И до днес по-голямата част от тях говорят на свой собствен език, който някои
считат за латинизиран варварски диалект, а други — за варваризиран латински диалект. В
последните години обаче сред тях се появиха гръцки училища и гърците се изхитриха да ги убедят,
че по произход са македонски елини, романизирани по времето на Римската империя. Ето защо
на тях им са присърце гръцките амбиции и антипатии и те са на страната на фанариотския владика
в неговата решителност да подтиска славяните. Лукавият, досаден и раболепен характер на

цинцарите в Турция отнема уважението, което иначе човек изпитва към тяхната проницателност и
трудолюбие, докато добрината и честността на угнетените българи печелят съчувствие дори тук,
където те не се отличават с особена интелигентност. Състраданието и намерението да ги постави в
равни условия с другите народности са накарали съпругата на английския консул да стане
приятелка на тези бедни хорица. Докато бяхме в Битоля, тя опитваше да намери учителка, за да
открие девическо училище.. По онова време единственото българско училище принадлежеше на
униатите и се ръководеше от един свещеник от Бретан, подпомаган от местен учител.
(Мисионерът на шотландската мисия при евреите в Битоля сега обучава млади българки за
учителки. Две са вече при него, като за издръжката им от Англия плащат по десет лири годишно.)
Говори се, че мюсюлманите в Битоля и околностите й, както и в Охрид, били по-многобройни от
християните. Навсякъде, където случаят е такъв, положението на невъоръжената и лишена от
граждански права рая е за съжаление. Често се вършат явни убийства, които остават безнаказани.
Ще разкажем два случая, които научихме от първа ръка.
Двама съпрузи със своя приятел прекарвали неделята в село, недалеч от Охрид. Като се любували
на прекрасната и мирна природа, те си рекли: „Навярно насилието все още не е достигнало
дотук." И точно в този момент долу в горичката, сред групата християни, почиващи си на сянка,
един паднал мъртъв, а друг — осакатен. Убиецът бил един от мюсюлманските заптиета или член
на селската полиция. *105+ Той имал зъб на по-възрастния християнин, който станал причина да го
смъмрят за едно тежко престъпление. Осъдили го на кратко лишаване от свобода, но след
четиридесет дни не само го освободили, но и го възстановили на предишната му служба. И така
той бил пуснат в общината, където бил извършил престъплението — възбуден от желанието за
мъст и въоръжен. Незабавно се отправил към мястото, където възрастният християнин обядвал
със свои приятели, и изпразнил пистолета си в него. Не улучил набелязаната жертва, а един седящ
наблизо младеж. Три други заптиета присъствували, но нито едно не се мръднало да спре убиеца.
Млад невъоръжен българин, приятел на убития, вдигнал ръка да хване убиеца, но веднага бил
повален от удар, който му скъсал една артерия и го осакатил за цял живот. Страхливият убиец
запрашил към гората. Едва ли щял да се затрудни много, ако случайно в града не се намирал един
европейски консул. Мюдюринът бил мъртво пиян и когато го принудили да се яви, едвам могъл
да нареди на останалите заптиета да преследват колегата си. Те отишли точно толкова
надалеч,колкото да не могат да ги видят. Въпреки това обаче ги съзрели да водят разговор с
убиеца, който след това изчезнал в гората, а заптиетата се върнали, за да докладват, че понататъшното дирене е безсмислено.
Наскоро след това станал друг подобен случай. Българин, един от най-преуспяващите в Охрид,
отпуснал заем на турчин, който не му го върнал. Накрая българинът упражнил натиск върху
мюдюрина да затвори длъжника. След няколко дни обаче той бил освободен, като му определили
нов срок за плащане. Обаче опрощението било напразно, тъй като синът на турчина решил, че
затварянето на баща му от един рая трябва да бъде кърваво отмъстено. Той издебнал търговеца,
когато си почивал следобед под едно дърво, пропълзял до него и изпразнил пушката си в тялото
му. След няколко седмици търговецът починал от раните си, а убиецът пак останал на свобода.

(След като написахме горното, открихме, че тези и другп някои истории са разказани найподробно от госпожа Уокър в книгата й „През Македония до албанските езера". Тя също казва:
„Охридските християни се оплакват горчиво от убийствата на техни едноверци, станали в
околностите през последните три години. Не по-малко от трийсет живота са били отнети, но нито
в един случай убийците не са предадени на съд" (с. 211.). Американски мисионер в Ески Заара ни
каза, че близо до този град годишно по седемдесет — сто души били убивани, без да се прави
разследване.)
По този начин се вършат убийства всеки ден и ако жертвите са от раята, властите не обръщат
никакво внимание. Дори да обърнат, няма никаква надежда убиецът да бъде осъден, тъй като
християнинът не може да дава показания по наказателни дела. Може да запитате защо
християните не се съпротивяват. На първо място те не са въоръжени като мохамеданите; на второ
— нараняването на мюсюлманин от християнин, дори при самоотбрана или при защита на някого,
се наказва строго от турските съдилища.
Заслужава да се разкаже за един подобен случай на ужасно правосъдие. Един велик везир, вече
покойник, пътувал из провинциите, за да раздава правосъдие и отстранява злоупотребите. По
пътя си спрял в Битоля. Там пред съда заварил делото на две момчета — християнин и турчин,
които се сбили и наранили взаимно. Християнинът боледувал дълго и тежко, а мюсюлманинът
умрял. Тогава великият везир заповядал да екзекутират християнчето. Е, може би не знаете, че в
Турция смъртната присъда е рядкост. Ще заповядат да ударят известен брой камшици на
осъдения, при половината от които той умира, или ще го затворят в отвратителна дупка, където
сигурно ще загине, но не го осъждат на смърт. Смъртната присъда, произнесена над християнина,
следователно предизвикала голяма и болезнена сензация. Той нанесъл удара при самоотбрана,
когато защищавал приятеля си от преследванията на мюсюлманина. Нещо повече, самият той бил
ранен. Смятало се, че осъждането на смърт при всички тези смекчаващи вината обстоятелства, и
то от най-висш правителствен служител, е равносилно на декларация, че всеки християнин, който
би дръзнал да се защищава срещу ударите на мюсюлманин, ще бъде наказан най-сурово от
закона. Ето защо в колата на везира била хвърлена молба за помилване, а консулите се опитали
да постигнат преразглеждане на присъдата. Но молбите на християните били нарочно
провокирани от везира. Консулският протест не бил зачетен, молещите граждани — наказани.
Самият везир (поевропейчен турчин, владеещ почти перфектно френски), въпреки че вече тръгнал
от Битоля, отложил заминаването си, за да присъствува на екзекуцията. Той оставил колата си да
чака пред вратата, докато християнинът умрял.
Нищо чудно, че българинът смята, че докато турчинът управлява страната съпротивата срещу
злоупотребите на властта е напразна. Християните от Сръбското княжество обаче, които вече поне
от едно поколение се радват на свободата, посрещат несправедливостта по-различно. Докато
бяхме в Битоля, стана едно събитие, което илюстрира по-високия им дух.
Сръбски търговец на вино за нещастие се влюбил и оженил в чужбина. Съпругата му, турска
поданичка, не можела да понесе раздялата със семейството си. Ето защо той прекарвал по-голяма

част от-времето си близо до Битоля. Предполагало се, че е богат, затова най-високопоставени
лица започнали да кроят планове как да измъкнат пари от него. Скалъпили обвинение и намерили
някаква отрепка да се закълне, че преди шест месеца при бомбардирането на Белград той и
сърбинът се договорили да заграбят заедно някаква плячка и да си я поделят. Сега той
претендирал за своя дял. Лъжливото обвинение било прозрачно, но послужило за предлог да
тикнат търговеца в затвора. Веднага там му изпратили известие: „Плати само колкото трябва и
веднага ще те пуснат." „Не дължа нищо — отговорил той ~ и нищо няма да платя." Аферата
стигнала до ушите на консулите, които направили известни постъпки. Страхувайки се да не им
избяга, властите предложили на човека да го освободят срещу половината от първоначално
предложената сума. Той отказал твърдо както преди. Отново били направени постъпки и в този
критичен момент пристигнал специалният „пълномощник" Сюби бей, който трябвало да посети
затвора и да разбере от всеки затворник защо е задържан. След като привлякъл вниманието на
консулите, случаят със сърбина не можел да бъде сложен под миндера, а устата му не можела
лесно да бъде затворена. Направили още един опит с него и му предложили свободата срещу сто
пиастра. Чак тогава турците си дали сметка, че имат работа с човек, привикнал да приема само
справедливостта. Отговорът бил: „Убийте ме, но няма да платя и пукната пара." При тези
обстоятелства не оставало нищо друго освен набързо да претупат осъждането на търговеца и да
го освободят под гаранция. Ако се е вслушал в съветите на приятелите си, той е трябвало да
измине доста път към Сърбия, преди пълномощникът да е напуснал Битоля.
В последния разказ споменахме за специалния „пълномощник" и затова ще обясним
посещението му и функциите му. От време на време и често по искане на някой европейски
посланик турското правителство изпраща така наречен „специален пълномощник", за да обикаля
провинциите и да изкоренява и наказва местните злоупотреби. Ако са необходими допълнителни
данни за корупцията на турските чиновници, резултатите от подобни разследвания на специалния
пълномощник ще доставят необходимите доказателства. Докато бяхме в Битоля, ден не
минаваше, без да излязат на бял свят примери за лошо управление. Доколкото подочухме, на
Сюби бей не му липсвали нито енергия да наказва, нито упоритост да разследва. Но няма полза от
съсипването на жалките подчинени, докато пашите и техните секретари се измъкват. Неприятно
впечатление направи вестта, че друг специален пълномощник в западните провинции, който се
осмелил да арестува един висш чиновник, незабавно бил отзован. Възникнаха опасения, че този
случай нито ще влее сила в ръцете, нито ще изостри погледа на Сюби бей.
Един ден в консулството влезе един мюдюрин. Той беше честен, приветлив човек и лицето му
грееше от задоволство, докато разправяте как триумфално минала проверката му. С тон на
скромно съжаление той добави, че единствен от всички проверени по това време излязъл с чисти
ръце. Дори този единствен по рода си мюдюрин не претендираше, че е бил оправдан от нещо
повече от обвинения в нечестност и несправедливост. В мюдюрлука му цареше печално безредие,
тъй като местните мюсюлмани презираха закона, а албански разбойници изпълваха пътищата. Но
това не бе по негова вина и окуражен от одобрението на специалния пълномощник, той дори се
осмелил да му го каже, като заявил, че е безсилен да подобри нещата, докато не бъде
подпомогнат от по-добри представители на властта от местните заптиета. Разбира се, специалният

пълномощник му обещал, че всичко ще бъде направено както желае — редовна войска ще
изпълнява заповедите му, а самият той те бъде повишен в каймакамин. „Ако е рекъл господ" —
завърши мюдюринът.
За нещастие неговият случай не е изолиращ Да предположим, че на негово място дойде нов
турски управител — алчен и жесток. Всички, които го очакват, ще поощряват грабежа му при
условие, че делят плячката. Но ако е честен човек, който възнамерява да бъде справедлив и да
възстанови реда, той ще открие, че всички традиции на предшествениците му и всички негови
служители са против него. Централната власт рядко го поставя в състояние да бъде независим от
местните мюсюлмани, които ще го подкрепят само при условие, че търпи режима на корупция.
Уви, мохамеданите не са единствените, които преуспяват от злоупотребите и укрепват порочните
ръце. Вече споменахме печалния факт, че гръцките владици в Румелия са сред найзаклеймяваните хрантутници на най-заклеймяваните управници. Народностната омраза или
алчността за печалба са най-сигурните средства за поддържане всецяло на разположение на
мюсюлманите многобройни агенти от раята. Такива християни са от най-лошите представители на
своята община и естествено са по-дръзки и по-долни от мохамеданските си колеги. Ето защо
пътешествениците, набрали опит преди всичко в официалните кръгове, са склонни да твърдят, и
то справедливо, че християните са по-лоши от турците. Но в Турция на тези паразити—християни
по-честните им братя гледат с не по-малък ужас от нашия. И действително подобрите горчиво се
оплакват, че материалното подтисничество на турската система е по-малко зло, отколкото
деморализиращото й въздействие. Само онези измежду раята, които са раболепни и
безскрупулни, могат да си пробият път към властта. Законните искания се пренебрегват,
прямотата и независимостта на духа се потъпкват. Награждават се користолюбието и
предателството. Изметта на обществото се издига до върха.
Описахме случаите, които стигнаха до ушите ни в Битоля, защото смятаме, че тази част от нашите
спомени ще се окаже най-интересна за другите. Но по необходимост основният наш интерес беше
насочен към събиране на сведения за начините и средствата за пътуване между Македония и
южната граница на Сръбското княжество. Поради жалкото състояние, в което се появихме пред
нашите любезни домакини, беше ни срам да имкажем, че сме възнамерявали след напускането
на Битоля да посетим всички интересни места в един такъв див район, какъвто е Стара Сърбия. От
друга страна, не можехме съвсем да се решим да изоставим този лелеян план. Взехме
компромисно решение да тръгнем от Битоля направо за Белград, като минем през бойното
Косово поле и други подобни известни места по пътя ни. По онова време това ни се струваше наймногото, което можехме да издържим с едва възвърналите ни се сили. Дори намерихме за нужно
да се уверим, че пътят може да бъде пропътувай с кола. Най-далечната точка на турска територия
щеше да бъде град Нови пазар. *106+ Пътят между него и Битоля е една от редовните
вътрешнотърговски артерии. Ето защо разчитахме да научим всичко за него в Битоля. Но бяхме
разочаровани, тъй като след разпитването на различни хора получихме само противоречиви
твърдения и трябваше да прибегнем до чужденците. Консулът и съпругата му ни осведомиха за
пътя до Велес, тъй като бяха пътували с кола tant bien que mal *107+ дотам. Освен това книгата на
Хан свидетелствуваше, че е пътувал с кола между Велес и Прищина, *108+ разположен на Косово

поле. Какво имаше зад Прищина до сръбската граница, никой не знаеше и човек можеше да
допусне, че Нови пазар е на другия край на империята, а не на около седемдесет часа път. Найнакрая един полски офицер на турска служба ни съобщи, като минаваше през Битоля, че яздил
през целия път и знае, че по него са прекарвали и оръдия. Тогава някой си спомни, че талигите с
харемите на високопоставени служители понякога минавали по този път. С така събраните данни
се спазарихме за нещо като покрит фургон, теглен от два яки коня, които при необходимост щяха
да бъдат подпомагани от волове. Някакви цинцари-кираджии се заеха с багажа, а консулът
разреши на един интелигентен млад албанец, обучаван на негова служба, да ни придружава като
гавазин.
Бележки
96. Тема — административно-териториална единица във Византия, област.
97. Кларет — червено вино.
98. Алесио и Елбасан — градове в Албания.
99. Зета — първото държавно обединение на сърбите, образувало през Х—XI в. на територията на сегашна
Черна гора и Северна Албания.
100. Дурацо — сега Дурес, град в Албания.
101. Дулциньо — Улцин, град, сега в Черна гора, Югославия.
102. Владимир (около 970—1016) — княз на Зета.
103. Требинье (Требине) — град, сега в СР Босна и Херцеговина, Югославия.
104. Пинд — планина в Северна Гърция.
105. Член на селската полиция — вероятно става дума за селски пъдарин — служба, традиционно заемана
само от мюсюлмани.
106. Нови пазар — град, сега в СР Сърбия, Югославия.
107. Tant bien que mal — по-скоро добре, отколкото зле.
108. Прищина — главният град на социалистическа автономна област Косово, Югославия.

Кралският син Крали Марко
„Кралят: Бог да те убие, сине Марко. Ни гроб ще имаш, ни потомство. Преди да излезе душата от
тялото ти, на турския султан ще служиш.
Царят: Друже Марко, Бог да ти помага? Ясно да е лицето ти сред най-личните. Остър да е мечът ти
в боя. Никога герой няма да те надмине и името ти ще се помни, докато слънцето и луната светят.

Тъй казали и тъй станало."
Стара сръбска балада „Присъдата на Марко"
Въпреки всички удобства и благоразположението, с което бяхме заобиколени в Битоля —
промяната от съвременния турски град към атмосферата на поезия и романтика, обвиващи
местата на средновековната сръбска слава, бе твърде навременна и приятна. Въпросното място е
замъкът на Марко Кралевити, т. е. на кралския син Марко. *109+ Той се издига над град Прилеп и е
една от редките по-големи старини от феодални времена, които могат да се намерят в тази част
на Турция.
Както Шкодра е допирна точка за сърби и албанци, така Прилеп е допирна точка за сърби и
българи. Населението на града и селата близо до него е българско, но присъствието на Марковия
замък свързва цялата околност със старосръбските легенди. (Някои сръбски народни певци дори
изместват Прилеп в Косово поле — традиционния театър на старите сръбски геройства.)
Кой е бил Марко .и как името му е вплетено в историческата легенда, е разказ, любопитен за
всички. Но той е доста дълъг, така че ако започнем тук, едва ли ще бъдем в настроение да изкачим
хълма, за да видим кулата. Ето защо с разрешение на читателя най-напред ще огледаме
крепостта. Отправна точка ще ни бъде малкият манастир, който се издига в подножието на
тривърха канара на стотина метра от Прилеп.
Вероятно монасите щяха да бъдат доволни да ни покажат руините и да ни разкажат всякакви
легенди. Поне така правеха обикновено, когато се обръщаха към тях чрез славянски посредник.
Но ние бяхме оставили драгоманина в къщи и един от групата се обърна най-вежливо към
калугерите на турски. Всичко беше свършено. Българите се наежиха в неотстъпчиво вцепенение и
ни оставиха да вървим към замъка с пазача за чичероне. Наистина направихме един опит да ги
смекчим, но напразно, и тъй като не знаехме добре български, започнахме: „Бихме искали да
видим Марко. ..", след това спряхме, за да си припомним следващата дума. Монахът сви рамене с
усмивка, която като че ли казваше: „Въпреки цялото си желание не можеше да направи това."
След това отвърна: „Бог да ни прости! Марко е мъртъв от четиристотин години." Това е вярно, но
ако все пак всички приказки са истински, това не е пречка да не можем да го видим. Само ако
можем да дочакаме чествуването на неговия празник или „Слава" и да се притаим в някой малък
параклис, където е погребан някой от семейството му. В полунощ вратите се отварят и вътре влиза
Марко в пълно въоръжение, яхнал своя любим кон — онзи прочут Шарколия.
Оставени да търсим сами пътя към развалините, ние се заизкачвахме натам направо от
манастира. Скоро обаче разбрахме, че в този, както и в други случаи тук, най-дългият път е найкратък. Един по-лесен път — явно старият — заобикаля по-ниската част на хълма и ако го бяхме
следвали, щяхме да избегнем катеренето по гладките скали, където обувките ни, макар и мъжки,
се хлъзгаха като по лед. Накрая се добрахме до едно открито пространство, за което се говореше,
че било старият Place d'Armes, *110+ откъдето скалите се разделят наляво и надясно. Най-високите
от тях могат да се видят най-добре от една от по-ниските. Ето защо ние се изкачихме на нея и там

намерихме купчина огромни камъни, опрени един в друг. Изглеждаха като че ли всеки момент ще
се затъркалят надолу, но стояха стабилно.
Близо до върха имаше разрушена кула, но пътеката към нея беше преградена от жилесто сиво
тяло, което запушваше най-тясната част на пътя и изглежда ревниво наблюдаваше предпазливото
ни възлизане. То наистина стоеше толкова непоколебимо, че имахме време да се доближим и да
видим какво е — дива планинска коза, последният страж на феодалната твърдина.
Достигайки по-високия край на скалата, открихме, че е покрит със стени, но нямаше нито една
покрита стая. Така, макар че едно от покритите места да се нарича „Оръжейната", а другото —
„Тъкачницата", със същия успех могат да минат и за. кошари. На най-високия зъбер се крепи друга
от огромните канари. Тя е обградена от зидария по такъв начин, че под нея минава тясно
коридорче. На върха на тази грамада лежат останките от стая, наричана от местните хора
„Марковия кьошк", където според българските легенди Марко е седял и виждал отдалече всички
— гости или врагове — наближаващи замъка му. На стената на кьошка все още има следи от груби
стенописи — коне и кучета. Не ги видяхме, но предварително бяхме чули за тях. Едно заптие,
което се покатери с мъка на канарата, нещо, което ние не можахме да направим, възкликна, като
видя чудните рисунки. Непосредствено под тази стая се виждат очертанията на друга — по ниска,
пътят към която минава през стръмна и гладка скала. Това обяснява нуждата от изсечените в нея
стъпала. Някои от тях имат формата на подкова и би се сметнало за свръхкритично да оспорваме,
че са направени от коня Шарколия. От това място хвърлихме поглед към укрепения хълм— към
града под него и полето отзад — живописен пейзаж, който би бил хубав, ако не беше липсата на
дървета. Въпреки че не е толкова необичаен, до известна степен той приличаше на гледката,
която се открива от замъка Влагай в Херцеговина.
Връщайки се към Прилеп по лесния път, видяхме няколко изсечени в скалата гробници и минахме
покрай стените на малка църквица. Изглежда, че от другата страна на хълма има разрушен
параклис с някакви фрески и гробници. На отделно островърхо възвишение се издига манастир.
Говори се, че гледката от него е прекрасна. Твърде е възможно, макар че ако е много по-обширна,
може да не бъде толкова интересна колкото гледката изпод кьошка, още повече че тези, които ни
посочиха манастира, не бяха виждали и двете. Във всеки случай не бихме посъветвали никого,
който може да се катери, да жертвува изкачването на Марковия хълм. Колкото и да е порутена
крепостта, очевидно е била много по-голяма, отколкото коя да е наблюдателница или албанска
кула. Тя напомня по-скоро жилище на феодален владетел, отколкото твърдина на разбойнически
главатар. Тя принадлежи на времето, когато поприще като на кралския син и другарите му е било
възможно в Турция. Прочее видът на замъка придава местен колорит на историята на Марко
Кралевити.
Бележки
109. Авторките свързват Крали Марко преди всичко със сръбската история и фолклор, макар той да е общ за
българи и сърби. Това е обяснимо, тъй като по време на пътуванията им все още не са публикувани на
западни езици почти никакви български народни песни, а сборникът на братя Миладинови се появява едва
предната година. Сръбското народно песенно творчество е значително по-добре познато в Западна Европа

— многобройни преводи на сръбските народни песни излизат още през тридесетте и четиридесетте години
на XIX в.
110. Place d'Armee — площад за военни упражнения, за паради.

Българските градове Прилеп и Велес
Смята се, че разстоянието от Битоля до Прилеп е някъде около шест часа. И наистина шест много
дълги часа ни отне друсането през неравната и прашна равнина, разделяща двата града. Въпреки
това пътят действително е проходим за кола, без страх от нещастни случаи, а това действително е
постижение в сравнение с пътя между Прилеп и Велес.
В покрайнините на Битоля минахме покрай една църква, наскоро построена от българите, но в
която, както след това научихме, владиката настоявал да се служи на гръцки език. На половината
път между Битоля и Прилеп обаче се пресича Черна река и с всяка стъпка на отвъдната страна
гръко-цинцарският елемент отслабва, а българите все повече и повече вземат връх и в църквата, и
в училището.
На известно разстояние от Прилеп се виждат разклоненията на Бабуна планина, увенчани от
руините на крепостта на Крали Марко. Перспективата да стигнем до хълмове и река в края на
пътуването си ни правеше нетърпеливи. При приближаването се оказа, че по хълмовете има
прекалено малко дървета, за да освежат пейзажа, а Прилепската река, най-малко в границите на
града, е замърсена от редиците отвратителни боклуци, които са сборище на кресливи птици.
Прилеп е град с шест-седем хиляди души население и място на голям ежегоден панаир. Ето защо
той е най-процъфтяващият град в Южна България и се слави с доста сносен пазар. По време на
панаира тук се струпват селяните от околността, гледка, която, както ни казаха, заслужавала да се
види. В близките околности на града жените са забележително високи и здрави, силни, пестеливи
и трудолюбиви. Изглежда, че не им позволяват да се омъжат до навършване на трийсет години
поради две причини: първо, за да могат родителите, които са се мъчили да ги отгледат, да бъдат
възнаградени за усилията си, и, второ — те самите да не бъдат обременявани от ранна възраст с
големи семейства. Подобна практика се среща често в някои от селските части на Сърбия — мъже
се женят млади и си избират стопанки в зряла възраст. Този обичай ни порази като странен. Едва
ли е приятен и за жената, тъй като е насочен да измъкне възможно най-много работа от нея. Но
мъжете го оправдават с резултатите и твърдят, че в районите, където се среща често,
преобладават домашният уют, високият обществен морал и хубавото физическо развитие. В
градовете, както в Сърбия, така и в България, жените следват ориенталския маниер — омъжват се
и повяхват изключително млади. (На това „ранно омъжване и повяхване" Монтескьо отдава не
само полигамията, но и ниското положение на жените в източното общество в сравнение с
положението им в по-студените области.)

Писмо от английския консул в Битоля ни осигури радушен прием в дома на. богат български
търговец, където ни бяха предоставени две стаи. Вътрешната беше просторна, с много
възглавници и килими и толкова чиста, че нищо не обезпокои почивката ни, макар че постелките
ни бяха приготвени на дивана, а не на железните стойки, които носехме. Търговецът и
семейството му търгуваха с тютюн, който расте в изобилие в Прилепското поле. Един от братята
води делата на дома с Виена. За беда той не си беше в къщи, но един музикален часовник
представяше виенските му наклонности, като всеки четвърт час изсвирваше мелодия.
Предупредиха ни, че ще намерим тази вещ в спалнята си и че изпълненията й ще се окажат
фатални за съня ни. Изглежда обаче, че нашите добродушни домакини са разбрали, че часовникът
е безпокоил предишните им посетители, защото точно когато се опитвахме да заспим, една от
дъщерите поиска да влезе, покатери се с труд на дивана и го спря.
Цивилизованият притежател на музикалния часовник и сериозният, едър стопанин на къщата са
членове на едно семейство от петима братя, които ядат на една маса с жените и децата си, живеят
в къщи с един общ двор под закрилата на една висока стена. Тези семейни сдружавания или
задруги са нещо обикновено в България и сигурно облекчават християните при беззаконния
режим на турчина. Освен че във всяко домакинство има по-голям брой мъже за защита на жените
от неканени гости, вдовиците и сираците получават издръжка и сигурност в техния собствен род.
Там, където се обработва земя, те дават възможност на семейството да върши работата си, без да
наема чужди хора, и осигуряват на по-младите синове подходяща среда, без да има нужда да ги
изпращат да работят навън. Така също при семейното общуване няма страх от шпиони; стари
връзки, стари спомени и обичаи могат да бъдат насърчавани; на чуждите нововъведения може да
се устоява. Освен всичко това естествената обич и привързаност намират тук своето най-пълно
удовлетворяване.. Младите жени са предпазени от изкушения и младите мъже са сигурни в един
уютен, добре подреден дом.. Българите могат да благодарят на задружния си семеен живот, че са
запазили както народността, така и чистотата на нравите си, докато са живеели под чуждо робство
и често редом с най-покварени хора.
Разбира се, тъй като са главно за защита и за запазване, тези семейни сдружавания стават
ненужни,. когато опасността отмине. Нито пък могат да съжителствуват с подвижните връзки и
личната инициатива на съвременното общество. Ето защо в Княжество Сърбия задругата
постепенно отживява века си, макар да е била не по-рядко срещана, отколкото в България. Но
преходният период създава големи затруднения и сръбското правителство все още насърчава
задругите като фактор за домашно благополучие и като средство за поддържане живо
самоуважението и независимостта на селячеството.
В Прилеп има три християнски училища — едно на цинцарите търговци, които предпочитат децата
им да учат гръцки, другите две — на българите, които сами ги управляват и в които се занимават
четиристотин ученици. *111+ Българските книги идват от различни места — Пловдив, Пеща, Виена,
Белград. Главният учител беше сърбин и ни каза, че децата могат да четат на неговия език като на
свой роден. Те пишеха много добре и струва ни се умееха да се ориентират по карта. Запитахме ги
дали могат да пеят и макар отначало никой да не прояви желание, скоро избутаха едно голямо
момче, което се учело за свещеник. То започна да напява един псалм. Бързо съжалихме, че

подбудихме изпълнението му, защото то се оказа едновременно печално и монотонно и имаше
силно носово звучене.
Тъй като не видяхме обичайния портрет на Кирил и Методий, попитахме за него и по време на
обяснението открихме, че децата са добре запознати с живота на народните апостоли. Те не
пропуснаха да демонстрират знанията си, като свързаха спомена за преводачите на славянската
библия с името на един патриотичен гражданин на Прилеп, взел дейно участие в основаването на
училището в града.
Прилеп е едно от местата, където преди няколко голини гръцкото духовенство изгаряше
славянски книги. Затова, като сметнахме, че един подарък от книги ще бъде добре дошъл,
дадохме няколко на нашия домакин, на учителя и на най-добрите ученици. Голям интерес имаше
към историите на Сърбия, а едва-що се бяхме върнали в квартирата си, един български свещеник
дойде при нас и поиска да дадем и на него някоя книга. Ние го помолихме да приеме един
екземпляр от Новия завет. Като видя, че е на простонароден език, започна да го чете на висок
глас. Друг любител на литературата, и то на най-непретенциозната, открихме в лицето на малкия
племенник на нашия домакин, който отвори един от нашите буквари и започна да чете от него
поучително описание на „домашната котка". Малките момичета се събраха около него,
нетърпеливи .да го чуят, така че ние взехме книгата и я дадохме на едно от тях, като казахме на
момчето, че ще я получи, ако чете на сестрите си. Когато майката чу това, повика и другите жени.
Всички те ни благословиха от сърце, затова че сме показали на мъжете, че и жените могат да учат
по книга. Така предизвикана, мъжката част на семейството заяви, че те наистина желаели в града
да има девическо училище и имали пари и място за него, но не можели да се сдобият с учителка.
(Наскоро научихме, че учителка е намерена и в Прилеп е открито девическо училище. [112])
Разговорът върху книгите породи известна сърдечност, но тъй като препоръчителното писмо до
нашите домакини не беше от техен сънародник, те не ни оказаха голямо доверие и избягваха
въпросите за положението в страната. Това не беше толкова важно, след като бяхме чули всичко,
което искахме, от други източници. За беда разбрахме, че не са склонни да ни разкажат каквато и
да е история за Крали Марко, макар да бяхме чували, че в Прилепско, като негова бащиния, могат
да се открият много такива легенди. След това се снабдихме с книга народни песни и там
открихме няколко, които се отнасяха за него, но те се оказаха на много по-ниско ниво от сръбските
легенди — дълги, банални и изпъстрени с турски думи. Като гротесков пример за
псевдорелигиозен разказ ще приведем една българска песен, която, доколкото знаем, не е
превеждана досега. Нарича се „Злата стара жена".
Когато Свети Петър бил призован в рая, по петите му го последвала старата му майка — лоша
майка и гр ешна душа. „Сине, спри! — извикала тя след него. --Почакай, за да вляза с тебе, защото
и аз искам да видя рая." Тогава св. Петър се обърнал и рекъл: „Иди си, грешна майко! Не е толкова
лесно да влезеш в рая. Вратите на рая са затворени, ала вратите на ада са отворени. Нима си
забравила каква беше, докато двамата бяхме все още на белия свят. Ти беше богата, майко моя,
богата жена с много имот, стада и чарди — повече, отколкото ти трябваха. Но могъщият дявол
властвуваше над тебе и ти нищо не даваше на бога и на бедните. Един ден при тебе дойдоха

двама просяци. От сутринта до вечерта свириха пред тебе. И все пак твоето сърце не се
умилостиви и ти не ги съжали. Изнесе им коричка триседмичен сух хляб. Изнесе им един ленен
пояс и това им даде като милостиня. И дори като им го даде, ти се извърна и извика сърдито: „О,
боже, златен боже! Затова ли ми даде стада и чарда, та имота ми да го ядат странници и
чужденци, немци и безмълвните турци. (Безмълвен е епитетът, използуван от славянските народи
за всички, които не говорят езика им. По-специално за германците, които наричат немци — неми.)
Какво остава за моите собствени деца?" Уви, майко моя. Грешна душо! Тези просяци не бяха
просяци. Те бяха двама от божиите ангели. Единият беше св. Никола, а другият — св. Илия. И в
друг грях ще те убедя. Ти приемаше да бъдеш кръстница — кръстница на малки деца — и ходеше
често на гощавки по кръщенета. Но ти отиваше на кръщенетата заради яденето и пиенето. На
децата не даваше подарък — нито риза, нито бебешки дрехи, нито чорапки, нито бебешки
шапчици. Голи и боси стоят тези деца да те обвинят пред бога. Какво ще отговориш нему?
И пак ще те убедя. Ти, майко, беше ханджийка и наливаше искрящото вино. Пътници идваха при
тебе — бедни пътници, и те питаха колко го продаваш. И ти, майко, им се кълнеше: „Нека господ
или дяволът вземат душата ми, ако не давам точно толкова, за колкото плащате." След това ти им
наливаше сто драма вино, смесено с триста драма чиста вода. О, майко! Грешна душо! Много
пари вземаше, малко вино даваше. Почакай, майко, да те укоря. Могъщият дявол властвуваше
над тебе и от твоя беден съсед ти зае брашно. Чисто брашно зае ти, а му се отплати с брашно,
наполовина с пепел."
В тоя момент св. Петър и майка му наближили рая — пръв вървял св. Петър, а след него —
грешната душа Те трябвало да минат по мост, по-тънък от конец. (Очевидно идеята е заета от
мохамеданите. Както казахме, легендата е пълна с турски думи.) Светията минал благополучно
през него. Ала когато грешната душа го последвала и стигнала до средата на моста, той се счупил
под нея я тя паднала най-долу в пъклото.
Св. Петър станал глава на ангелите и непрестанно се молил на бога. Три години той просил и
молил-бога — три години и три дни: „О, боже! Златен боже!' Дай ми прошка за моята майка, за
моята грешна майчина душа!"
Но господ му отговорил: „Не моли за това, св.. Петре. Ти не можеш да искаш прошка за майка си.
Много грехове тежат на душата й."
Въпреки това св. Петър продължил да се моли три години и три дни. В края на третата година и
третия ден бог му рекъл: „Престани, св. Петре, защото получи прошка за душата на майка си. Иди
на брега на морето, усучи тънко въже и го спусни най-долу в пъкъла. Там майка ти ще го хване и
ще я издърпаш на светлината на деня. Но освен майка ти там има и седемдесет други души. Нека
те се хванат за полите и ръкавите й, за да можеш и тях също да изтеглиш от ада."
Тръгнал св. Петър, бързо тръгнал към морския бряг. Разкъсал половината си дреха, разкъсал
ленения си пояс и от тях усукал дълго и тънко въже и го спуснал в дупката на ада. Уви! Въженцето
се оказало твърде късо. Но св. Петър носел също и червено перо. Откъснал и него и го добавил
към въжете.

И сега св. Петър извикал: „Хвани се, грешна стара майко! Получих прошка за душата ти. А и вие,
седемдесет други души, чувате ли? Хванете се за полата на майка ми — за полата и ръкавите й и
вие също ще бъдете изтеглени на белия свят."
Но гледай, старата жена си останала толкова зла, колкото била и на белия свят. Тя извикала на
седемдесетте други души: „Махайте се, кучета! Махайте се, свини! Какво право имате да се
спасявате с майката на св. Петър? Аз самата откърмих св. Петър, аз пях приспивните му песни. Не
вие сте го откърмили, не вие сте му пели приспивна песен."
Чул бог думите на старата жена. Изведнъж въженцето се скъсало и тя паднала най-долу в пъкала.
Уви, майко! Грешна душо! Ти напълно заслужаваш мястото си в ада.
***
Пътешествието от Прилеп до Велес е от единадесет до дванадесет часа — разстояние, твърде
голямо за един ден, ако не искате да пътувате през горещината. Ето защо тръгнахме след вечеря и
решихме да преспим във Везирския хан в подножието на прохода Бабуна.
Проходът започва на два часа път от Прилеп, но ни бяха заблудили, че разстоянието е по-късо.
Бяхме предупредени, че след като навлезем в хълмовете, не трябва да се опитваме да седим в
колата. Затова решихме, че въобще не си струва да се качваме в нея, и от самото начало
тръгнахме на коне. Разбрахме, че беше грешка, но това стана за наша сметка. Пресичайки полето,
горещината беше отвратителна, а студът на дефилето предизвика у нас усещания, които ни
накараха да очакваме възраждането на всички ужаси от Горничево. Все пак трябваше да изтърпим
още няколко дни неприятната част на пътешествието, докато стигнем до приятната, която
последва. И действително трудно е да се разбере по кое време от годината да пътуваш из
България. В полето през зимата студът е ужасен, а през лятото — горещината. През пролетта
всички пътища са непроходими, а планинските райони са изложени на опасността от прииждането
на потоците. И накрая есента е нездрав сезон, защото повечето места стават почти необитаеми
поради треската.
Като се тръгне от Прилеп по пътя за Велес, от лявата страна е Прилепската река, замъкът на Крали
Марко и веригата на Бабуна планина. Тук-таме забелязахме малки руини, но научихме, че не са
стари — това са кули, които доскоро са били обитавани от разбойници. Вместо разбойниците
техните най-близки сродници — заптиетата — държат сега една кула на най-високата точка на
прохода. Тук човек се спира да си почине, след като с мъка се е катерил нагоре по отвратителния
турски път по едната страна на клисурата и преди да полази надолу по отвратителния турски път
от другата й страна.
Безспорно спускането е твърде опасно. Бедните ни животни се хлъзгаха най-тревожно, плетяха и
преплитаха краката си в търсене на място за стъпване, т. е. в търсене на местенце, което турците
не са се опитали да навират. С голяма неохота отделихме необходимото внимание, за да се
доберем благополучно до долината, защото след голата грозота на македонската страна на
Бабуна планина искахме изцяло да се насладим на гористата долина, в която пристигнахме сред

тези глухи, уединени пазви на хълмовете. Островърхите била на стръмните зелени склонове,
където в средата на късче златно поле лежи малкото селце Ценица, наистина са живописни.
Везир хан е в самия край на прохода и се оказа един от най-добрите, които сме виждали в Турция.
Имаше горен етаж, здраво стълбище и повече от една стая за гости. Нещо повече, прозорците на
най-хубавата стая бяха остъклени. Тя се гордееше също и с килими, но тях ние набързо
изхвърлихме.
За беда не е от голяма полза да се отбелязва съществуването на поносима странноприемница,
защото ако други пътешественици ви последват на самото място, където сте видели добър хан,
най-вероятно ще намерят лош. А ако заявите, че сте били в порутена странноприемница, след две
години вашият последовател с основание може да се надява да я намери обновена. Поне такъв
беше опитът ни в търсенето на подслон, следвайки записките на Хан и Зах. Точно следващия ден
открихме, че Бабуна хан, за който те говорят като за най-хубавия в Турция, е така разрушен, че по
време на краткия ни престой се зарадвахме, че успехме да се подслоним под едно кухо дърво.
Пътуването, което ни доведе до този Бабуна хан, безспорно беше много мъчително. Пътувахме в
колата, така че не бяхме изложени на слънцето, и разстоянието трябваше да изминем за няколко
часа. Но пътят беше набразден като разорана нива, а земята — суха и твърда като желязо. Да се
търкаляш по тези бразди във возило без пружини се оказа своего рода изтезание, към което ние
все още не бяхме привикнали. Преди да стигнем до кухото дърво и да отдъхнем за няколко
минути под тихата му сянка, изглежда наистина беше въпрос, дали черепите ни ще се строшат
един о друг или в стените на колата — така внезапно и бясно бяхме тласкани ту заедно, ту
поотделно.
Следващата спирка беше в хана на Врановци, *113+ където ни настаниха в прохладен тъмен ъгъл,
отделен за биене на мляко. Там заварихме една жертва на българските представи за
гостоприемство — роднина на семейството, в чиято къща трябваше да се настаним във Велес,
който яздил толкова далече в убийствената, горещина, за да ни посрещне.
По хладина продължихме пътя си. На един особено неравен участък, малко преди да пристигнем
във Велес, колата се наклони силно и един от конете си навехна крака. Въпреки това, когато
помолихме да ни свалят при задната врата на квартирата ни, която беше лесно достъпна,
протестите ни бяха пренебрегнати и ние безмилостно бяхме изтеглени по стръмната улица при
предната врата. Така завърши нашият втори опит да прекосим Турция в кола (първият беше между
Цариград и Белград). Консулът Хан, решен да направи опит в интерес на проектираната от него
железопътна линия, успял да премине с леко возило и добри коне цялото разстояние от Белград
до Солун. Но по време на трудните преходи нито той, нито придружаващите го седели в него. И
нека никой не се опитва да бъде по-упорит от тях.
Велес е разположен на бреговете на река Вардар, която на това разстояние от устието си е вече
пълноводна исе използува от търговците на дървен материал за сплавяне на салове надолу към
Егейско море. Бреговете на реката са стръмни и високи, а градът се издига по тях. Изглежда
имаше доста значителен брой хубави къщи. Наистина разположението му предоставя

благоприятни условия за развитието на търговията и още в далечни времена тя го е превърнала
във важно и сравнително цивилизовано средище.
Велес е изцяло български град. От четири хиляди къщи само хиляда са на турците и цинцарите.
Останалите три хиляди са на славяни-християни. При такива благоприятни обстоятелства
българите във Велес дълго след турското завладяване имали възможност да бъдат пазители на
част от националното познание. Говореше се, че в един от манастирите са скрити ценни ръкописи.
Изглежда, че за кратко време в града е имало българска печатница. Всичко това още веднъж
потвърждава факта, който по-близкото опознаване на християните в Европейска Турция разкрива
пред пътешественика, а именно, че най-ранните години на турското подтисничество не са били
във всички отношения най-лошите и че за българите най-жестокото изпитание на издържливостта
им са последните деветдесет години. До края на миналия век славяните все още имали църковна
автономия и това било знак, че условията, при които те се разделили със свободите си, все още
били зачитани.
Натрупаните във Велес книги избягнали унищожението в продължение на повече от четиристотин
години турско робство. Християнският посредник — гръцкият владика — бил онзи, който
заповядал изгарянето им на пазара. Говори се, че това се случило само преди трийсет години. И
така, докато Портата продължава да отказва на българските общини техни местни свещеници и да
им налага чуждо духовенство, славянските й поданици ще вярват, че сега тя е по-склонна да тъпче
свободите им, отколкото в ранните години на турското управление.
Преди пет или шест години българското движение във Велес набрало достатъчно сили, за да
заплаши със сериозни вълнения. Накрая по думите на самите хора „властите видяха, че българите
никога няма да станат гърци и че никога няма да се споразумеят с гърците, така че успяхме да
привлечен някои от консулите на наша страна, за да се запази спокойствието в областта. Оттогава
ни разрешават да имаме църковна служба на нашия роден език и да отваряме наши училища."
Както показва следният случай, който наскоро ни съобщиха с писмо, българите от Велес
безспорно са от упорита порода. Заместникът на гръцкия владика, като бил на обиколка за
събиране на владичината, пристигнал във Велес и по време на служба в църквата започнал да чете
на гръцки език. На часа хората го прекъснали и му наредили да чете на славянски. Той отвърнал,
че не го разбира. „Тогава — рекли те — ние си имаме човек, който го разбира." След тези думи
службата била прочетена на славянски, както те искали. Освен че са упорити в отстояването на
правата си, тези хора наистина са загрижени за разпространението на просветата и доколкото ни е
известно, са излъчили поне един деен радетел на прогреса — Хаджи Трайко, *114+ за когото вече
споменахме, че е покровител на девическото училище в София.
Разбира се, българите от Велес, които въртят търговия с юга, говорят гръцки език, също както
онези, които търгуват на север от Дунав, научават немски. Търговецът, в чиято къща отседнахме,
говореше свободно гръцки, но жена му и семейството му не знаеха нито дума. Европейските
пътешественици, които не знаят славянски език, а даже и онези, които го знаят, често са се
заблуждавали за степента, в която турски и гръцки се говорят във вътрешността на Европейска

Турция, защото в славянските градове те често са наставяни при едни от малкото граждани,
запознати с някой от тези езици.
Къщата, в която живеехме във Велес, беше на богат търговец. Тя беше обзаведена в европейски
стил, а облеклото на стопанина й представляваше определена стъпка в прехода от турско към
европейско, а именно — широки бели панталони, черно палто и малък червен фес. Той беше
общувал със света дотолкото, че да разчупи кората на онзи солиден и проницателен разсъдък,
който е характерен за българина и който се нуждае само от увереността, че честните усилия ще
бъдат възнаградени, за да се развие в такъв силен и практичен национален характер, какъвто е
всеки на юг от скалите на Дувър. Докато обаче българите живеят при ориенталски деспотизъм,
едва ли ще се отърват от сегашните си недостатъци — начумерена боязливост и липса на
откровеност. Тази отрицателна черта — липсата на откровеност — при тях обикновено се замества
със съвършено ясния опит да измамят, защото българинът ласкае непохватно и когато смята, че не
е изгодно да каже истината, предпочита да си държи езика зад зъбите. Докато гъркът,
стоварвайки моралната вина върху затрудненото си положение, се наслаждава при
изобретяването на една правдоподобна лъжа.
Главният учител на училището във Велес е свещеник, известен сред народа с учеността си. *115+
Бяхме донесли за него едно лично писмо, така че той дойде да ни види и ни разказа много за
българското движение. И той, и нашият домакин заявиха, че положението на страната е същото,
както в околностите на Прилеп, Битоля и Солун, за което вече стана дума. Мохамеданите често
убиват християните, като по този начин най-лесно ликвидират дълговете си и се отървават от
всеки, за когото мислят, че им стои на пътя. Обирите по главния път са постоянни. На нито една от
тези неприятности не може да се тури край, додето турските управници не започнат строго и
бързо да наказват по съдебен ред мюсюлманите. Те обаче няма да сторят това, тъй като
управлението им зависи от интереса, който мохамеданският елемент има от увековечаването му.
Също така се оплакаха горчиво от повишаването на данъците по новия начин. Когато увеличили
плащанията в натура, нещата изглеждали толкова зле, че по-лошо не можели и да си представят.
Но сега, когато селянинът е принуждаван да плаща с пари, а не разполага със средства да достави
продуктите си на пазара, гнетът е много по-непоносим. Тъй като турското правителство се нуждае
от пари, данъци се събират както от християните, така и от мюсюлманите, макар и не в същата
пропорция. Но тъй като мюсюлманите са мързеливи, по този начин те напълно се разоряват, а
онези, които са поземлени собственици в околността, опитват да продадат чифлиците си, ала
напразно. Никой не иска да ги купи — отчасти защото, ако християните подобрят земята, рискуват
да им я вземат обратно. Тези злоупотреби при продажбата на земя са почти идентични с онези, за
които научихме в Босна.
Във всички гостни на велешките къщи страната, която гледа към реката, е цялата в прозорци, и то
прозорци без капаци, тъй като в тези страни щорите савсе още непознати. Ярката светлина беше
ужасна, горещината — като в парник. През целия ден чувствувахме, както си и беше в
действителност, че се топим под слънцето. Докато настъпи вечерната прохлада, училищата бяха
вече затворени, така че не ги видяхме, а трябваше да се доверим на нашите осведомители. Те

заявиха, че в цинцарското училище имало тридесет—четиридесет ученици, а в двете български —
около петстотин. Тук има и любопитен малък български манастир, за който се говори, че си
заслужава да се види.
Онова, което не можахме да направим сами, за да се уверим в доброто състояние на просветното
дело във Велес, до известна степен бе извършено от нашия драгоманин. Той изложи книгите,
които бе получил от мисионера в Солун, и съобщи, че е готов да ги продава. Незабавно се
струпаха купувачи. Особено се нахвърлиха на Стария завет, чиито малко преведен вече на
български език книги бяха подвързани в томове, всеки на стойност половин крона. Във Велес
беше продаден целият ни запас и свещеникът беше доста разочарован, че не сме донесли повече.
Някои от по-възрастните мъже бавно преброиха книгите на пророците и запитаха някак
подозрително защо го няма целият Завет. Трябваше да им обясним, че не сме имали намерение
да скриваме някои от книгите, а просто не всички още са преведени.
В Прилеп, където историческите асоциации със замъка на Крали Марко свързват града със
сръбската история, учителят беше от Сърбия и бе показан голям интерес към сръбските учебници
по история. Във Велес, като огнище на науката, където историческите асоциации са изцяло
български, не се търсеха сръбските исторически произведения и народна поезия, а български
религиозни книги. Между другото, можем да отбележим, че начинът, който българите са
възприели за развитие на езика си, се различава от сръбския. Съвременният писмен език в Сърбия
е взет от устата на овчаря и планинеца. Основният му речник е речникът на народните песни, а
произношението му е заето от поетите-войни на Херцеговина и Черна гора. При българите,
обратно — езикът на обикновените хора се е изродил в развален и безобразен местен говор,
изпъстрен с чуждици — гръцки, турски и смесени, с бърз изговор и объркано ударение. Накратко,
ако нещо може да извини гърците за неспособността им да разберат защо българинът не желае
да се разделя с майчиния си език, това е извинението, предложено от слуха ви, когато чуете да се
говори български след гръцки. От друга страна, българите, за разлика от сърбите, гледат на
славянския език на Кирил и Методий като на свой древен език и са склонни да го използуват
(както гърците от Атина използуват старогръцкия) за образец при реформата на съвременния
език. Ако някога съумеят да възкресят този славен древен език с неговите дълбоки и звучни
тонове и великолепна наситеност на фразата — ще направят неоценима услуга на целия
славянски свят и националният им живот ще намери израз в един от най-благородните видове
човешка реч.
Сега политическото разединение и липсата на контакти не дава възможност на сърби и българи да
сравняват езиковите си теории. Но когато южнославянска академия (Академия с такова име токущо е открита в Аграм. *116+) поеме в свои ръце развитието на националните литератури, вероятно
старият славянски език ще се използува за връзка между българи и сърби. Движение в тази насока
вече започва. Говори се, че покойният владика *117+ на Черна гора е използувал в много от
стихотворенията си архаична форма на сръбския език, изпълнена със стари славянски изрази, а
хърватите, които през последните трийсет години въведоха като свой литературен език сръбския
диалект, са склонни да го доразвият и обогатят с помощта на старославянския. (Редакторът на
един български вестник се стреми да го направи разбираем за сърби, хървати и българи. На

практика вече е успял. Каза ни, че старият славянски език му дал думи и форми, разбираеми за
всички южни славяни.)
Междувременно след говора на българите като най-немузикален и най-невъзвишен от всички
южнославянски диалекти може да се нареди сръбският език, говорен от смесеното население на
Белград, докато чистият сръбски, на който черногорските адвокати пледират пред съда в Цетине,
е твърде приятен за ухото поради отчетливостта и съзвучността си. Един учител в гимназията в
Белград ни каза, че сред учениците имало неколцина от планините по южната граница и когато те
и останалите момчета повтаряли един и същи урок, интонацията и стилът им били толкова
различни, колкото декламацията на оратора и бръщолевеното на маймуната.
Сред книгите, които пласирахме във Велес, беше и преводът на Стария завет на български език.
Този превод е плод на усилията на американеца д-р Ригс. По инициатива на едно протестантско
дружество преводът на Новия завет на български беше поет от Неофит Рилски, *118+ сегашния
игумен на Рилския манастир в Родопите, на около четири дни път североизточно от Велес. (През
Щип, Кратово *119+ и Кюстендил.) Тъй като не посетихме манастира във Велес, а бяхме вече
посетили Рилския манастир, ще се върнем едно лято назад и ще минем по планинските вериги, за
да опишем най-големия от българските манастири, този, в който националният дух най-успешно
се е съхранил.
Бележки
111. Първото общинско училище в Прилеп е основано през 1843 г, макар че преди това в града е имало
килийни училища.
112. Девическото училище в град Прилеп е основано през 1865.
113. Врановци — село, сега в СР Македония, Югославия.
114. Димитър Трайкович — виж бел. 75.
115. Училища във Велес има още от края на XVIII в. Общинското училище е открито през 1832 г. Свещеникът,
за когото става въпрос, с вероятно отец Алексий от с. Галичник, Дебърско, сега в СР Македония, Югославия.
Виж: Хр. Чочков, Град Велес. Учебното дело до революционните борби. С, 1929.
116. Аграм — сега Загреб, столица наСР Хърватия, Югославия.
117. Авторките имат предвид черногорския владика Петър II Петрович Негош — един от най-големите
сръбски поети на XIX в.
118. Неофит Рилски (1793—1881) — виден български просветен деец, педагог. През 1860—1864 г. е игумен
на Рилския манастир.
119. Щип, Кратово — градове, сега в СР Македония, Югославия.

Посещение на Рилския манастир [*]
По главния път между Цариград и Белград дълги и изнурителни дни пътникът се движи из
знойната и трескава Тракийска равнина. Чак като наближи град Пловдив, той може да съзре на
запад Родопите, а на север далечната верига на Балкана. Ден по-късно той се добира до
планините и ако предположим, че все още се придържа към пътя на пощата, ще пресече Балкана
през най-западния и най-известния му преход — Капу Дервент или Траянова врата. *120+
Ние обаче, макар че бяхме на път за Белград, не се придържахме към прекия маршрут, тъй като
искахме да посетим един стар български манастир. За него се говореше, че е разположен в едно
дефиле на Родопите, в полите на най-високата й планина Рила. Така че кривнахме към планините,
преминахме прохода между Родопите и Балкана, наречен Кис Дервент, *121+ спряхме на
минералните извори в Баня *122+ и за втори път — в малкото градче Самоков.
Конските пътища от България, Македония, Албания и Тракия пресичат планинското поле, където е
разположен Самоков. Но той не е, както би трябвало да се очаква, място за среща на пътуващи
търговци, а на разбойниците, спасяващи се от преследване от един пашалък в друг. За тази цел
турските власти имат грижата да осигурят необходимото време за бягството между всяко
престъпление и преследването му.
В Самоков пристигнахме с писмо до един от най-заможните християнски жители. Той ни прие
гостоприемно и ни заведе в стая, обиколена с широк миндерлък. Когато подреждахме
възглавниците, за да оправим леглото си, неочаквано се натъкнахме на чифт заредени пищови.
Разбира се, покрихме ги отново и нищо не казахме, но укриването им потвърди онова, което вече
ни бе разказвано, т. е., че за да усмири вълненията, на думи на българите се признава правото да
притежават средства за защита на жените си от мюсюлманските натрапници, но докато
мюсюлманите се перчат с колани, пълни с пищови, християнинът, ако има оръжие, трябва да се
погрижи за укриването му.
Самоков беше първото селище на запад от Цариград, където открихме, че никой не разбира
гръцки, но това съвсем не означава, че хората са варвари. Напротив, те имаха две хубави училища
— мъжко и девическо — с големи просторни дървени сгради, весело боядисани, според обичая
на страната. В надпис над вратите им се казваше, че са издигнати от първенците на общината без
ничия чужда помощ, като това представляваше укор срещу покойния гръцки владика и сегашното
турско правителство. Ние посетихме училищата. Проучихме работата им, картите и тетрадките по
краснопис, чухме децата да пеят химни и да четат, наградихме най-добрия ученик във всяко от тях
с екземпляр от Новия завет на български език.
Друго интересно място в Самоков е женският манастир, който се случи да посетим при следните
обстоятелства. Едва-що се бяхме настанали в стаята си, когато вътре влезе приятна на вид млада
жена, облечена с черно расо и странно на вид покривало на главата. За наше удивление тя ни

заговори на немски. Каза ни, че е австрийска славянка и била дошла от Виена с майка си, която
била слугиня на един немски лекар. Когато майка й умряла, старият доктор я посъветвал да
потърси закрила в някой манастир. Каза, че самоковската църковна община била към манастира
на Иван Рилски и признавала за духовен глава неговия игумен. В манастирчето живеели няколко
възрастни жени, всяка от които вземала при себе си млада жена да й прислужва, а след смъртта й
да стане нейна наследница. Монахините се издържат с предене и тъкане. Със спечелното си бяха
построили църква. Те не се занимават с показна благотворителност, но от друга страна се гордеят,
че от никого не са поискали помощ. И те като нас смятаха за унизително да просят милостиня.
Според тях светостта се състояла от пет добродетели: прилежание, послушание, въздържане от
ядене на месо, носене на черни дрехи и извършване на поклонение в Ерусалим. Пътешествието
до Ерусалим е събитието на всяко от тези мирни съществувания и им придава избавителния
аромат на очакването, на приятните спомени, приключенията и поезията. Вещите на монахините
не са общи. Някои са сравнително богати, други — по-бедни; някои са подпомагани от роднини,
които поемат разноските за пътуването; други трябва да заплатят всичко със собствените си
спестявания. Когато парите са събрани, две монахини тръгват и вървят, докато попаднат на една
от групите поклонници за Ерусалим, постоянно преминаващи през България. Пресичат морето при
Яфа и след това продължават до Божи гроб, където могат да останат цяла година, за да участвуват
във всички църковни церемонии и празненства. Връщайки се у дома, донасят свещени щампи —
изумителен буламач от червено и златно, изобразяващи всички свети места, светците, както и
дявола, отличен с рога и опашка, нещо, което не е излишно сред толкова сурови образи.
Натъпкани с тези сведения, тръгнахме към женския манастир. Подскачайки по големите камъни,
които служеха за мост през калната рекичка, минахме през една врата и се озовахме в чисто и
сухо оградено място пред малка спретната църквица. Зад нея бяха градините на монахините и
малките им жилища, състоящи се от две стаи — мъничка кухня и всекидневна с миндерлък.
Направихме редица посещения — първо на настоятелката, после на много стара и свята майка,
която притежаваше известна щампа от Ерусалим и по-младите монахини я обичаха за
безкрайните й разкази за приключенията по време на пътешествието; накрая при духовната майка
на нашата водачка, която накара скъпото си чедо да ни покаже различни малки съкровища и да
извади най-хубавото си неделно расо. След това присъствувахме на вечерната служба. В
полумрака на църквата младата монахиня с искрящи очи ни пошушна, че сестрите се молели за
успеха на храбрите черногорци и че бог ще даде на всички християни много мъжество и единство
в борбата. „Истина ли е, че великите християнски сили ще оставят този малък народ да се сражава
сам — запита тя. — За тукашните хора не казвал нищо — те заслужават страданията си, защото
нямат мъжки сърца. Но черногорците са Христови войни. Нито един народ в целия християнски
свят не се е борил с неверниците като тях."
На другия ден искахме да вземем с нас монахинята като преводач в Рилския манастир, но другите
сестри прецениха, че е по-благоразумно да си остане в Самоков. На прощаване й дадохме
българския превод на Завета, а тя подари на всяка от нас молитвена броеница, изплетена от
коприна, с големи седефени зърна — подарък, който струваше трийсет пиастъра от спестяванията
й за пътуването до Божи гроб..

Този ден беше валяло дъжд, така че великолепното утринно слънце изгря над освежената зелена
земя. Хората и конете си бяха отпочинали и сега потеглиха с радостно настроение и лека стъпка.
Нашата сияеща с въоръжението си кавалкада весело топуркаше осем конни заптиета, две от които
бяха гавази на пловдивския паша, нашият драгоманин и един йониец, изпратен от английския
консул да ни подпомогне с една християнска сабя, в случай че бъдем нападнати в планините от
първите братовчеди на мюсюлманските ни пазачи. Българският колар, с когото прекосихме
горещата равнина, не можеше да зареже конете си дори за поклонение на светите места, но
разреши на помощника си да дойде с нас и с чевръстите си нозе момчето скоро изпревари всички
ни.
Цялата ни радост щеше да бъде помрачена, ако трябваше да яздим жалките коне, с които ни
снабди самоковският мюдюрин. За късмет бакшишът склони пазачите ни да се разменят с нас.
Имахме възможност спокойно да се надсмеем над разпространения предразсъдък за конете,
„привикнали да носят жени", когато усетихме тези неукротими животни, стъпващи гордо и
внимателно под непривичното дамско седло, диплещата се пола и развяващия се воал. Добре
обученият турски кон е възхитителен при пътешествие, тъй като е привикнал както към дълъг път,
така и към паради. Час след час той ви носи гладко и леко по неравния път, а когато влезете в
града, вдига глава и марширува с тържествена стъпка, говореща за вашето и неговото
достойнство.
Нещо повече от хубав ход се оказа необходимо, когато навлязохме от равнината в една
непроходима клисура и започнахме да си оспорваме с пороите скалистите им легла по
планинските склонове. Когато накрая стигнахме до най-високата точка на прохода, се оказахме на
неравно плато. Тук спряхме и пазачите ни показаха гробовете на разбойническа банда, настигната
тук и избита. „Доскоро това беше най-лошата долчинка сред всички планини — каза той, — но
новият софийски паша уби няколко разбойници и заповяда да набучат главите им на колове. За
това .лято това ще ги спре." Скоро те привлякоха вниманието ни върху приглушения звук, който се
раздаваше под конските копита изпод земята. Обясниха ни, че причината са „огромни глигани,
които живеели под земята и са подкопали цялата тази част на възвишението".
След това дойде ред на едно почти непреодолимоза конете спускане и толкова болезнено за
човешките стъпала, че яздихме много повече, отколкото изискваше безопасността. Стръмният
склон водеше надолукъм воден басейн, в който се изливаха всички околни планински потоци.
Едно от заптиетата ни посочи чисто, покрито с камъчета местенце, откъдето водата се измъкваше
по подземен проход. *123+ Това балканско (Макар че турското название обикновено се отнася
само за Стара планина, в тази част на Турщп така се наричат всички планини.) езерце със сивите си
камъни и тържествени ели е една от онези гледки, които биха били достатъчна отплата за
художника за пътешествието му от Англия дотук, стига само да съумее да отнесе красотата му в
папката си за рисунки. Ние седнахме на брега му и бихме могли да седим и досега, ако слънцето
не залязваше, а и пътят, който уж беше шест часа, щеше да ни отнеме десет. Когато отново
яхнахме конете, първото нещо, което видяхме, беше букови гори, спускащи се към една обрасла с
треви долина, в чийто край се очертаваха смътно сиви стени. „Тук е границата на владенията на
великия Рилски манастир" — рекоха пазачите. Едва-що бяхме пресекли тази граница, и ни

посрещна манастирската стража, облечена в бели ленени дрехи и червени пояси. Командуваше я
човек в албанска носия, който обаче се представи за сърбин, като несъмнено имаше предвид, че
принадлежи към сръбската църква. Внушителната върволица от въоръжени мъже — пеши и на
коне, оживяваше тъмната гора, в която навлязохме. Когато слязохме долу, проходът през тясната
долина ставаше все по-красив. По-точно, изключително красив, тъй като планинската природа
между Северна Албания и Дунав е обикновено по-скоро дива, отколкото живописна. Амфитеатри
от хълмове, обрасли със смесена гора от бук, дъб и ела, придават синьо-зелен цвят на далечината.
Няколко каменисти възвишения, няколко каменисти пропасти — такава изглежда природата,
отговаряща точно на славянската дума „планина". Несъмнено не са много изключително
красивите пейзажи в света и долината на Рила е сред тях. Възвишенията са увенчани с найживописни и фантастични зъбери. От тях надолу плътно се стеле гората, като се разкъсва на групи
и китчици при поляните, които ограждат потока в долината, и всичко това я оприличава на един
голям парк. От едната страна има голяма сграда, която ние взехме за манастира. Тя обаче се
оказа, че е отредена за поклонниците, които в определени дни се тълпят тук. За да се стигне до
самия манастир, е необходимо да се пропътува цялата долина. Планините се сближаваха все
повече и повече, още малко и изглеждаше, че ще се сключат, когато сбити в ъгъла им се издигнаха
суровите кули и изпъкналите кубета на манастира. Пред вратата във внушителна редица стояха
калугери — с дълги раса, с дълги бради, с високи калимявки, които тържествено ни поздравиха и
ни направиха знак да влезем. Когато минавахме през главния вход, забиха камбани. Християнски
камбани — кой знае какво е да се чуе гласът им в мюсюлманска земя? Не в града, нито в селото
сред полето, където са забранени и където звукът им най-малкото ще се загуби сред хиляди други
звуци, а в дивото планинско укритие, като смущава спокойствието на манастирския въздух.
Бяхме толкова уморени от целодневното катерене, че като минавахме през двора и галериите на
манастира, изпитвахме само беглото чувство за спокойствие и красота. Заведоха ни в стая,
боядисана в ярки цветове, с ниски, покрити с килими дивани. Останахме тук, където ни донесоха и
вечерята — пиле, плодове,. сладкиши, повече и най-гладният не можеше да пожелае. Освен това
сервираха и ориз, разбита сметана,. и огромен стъклен съд с отлично вино. В стената открихме
малък долап, където бяха прибрани бутилка вино и сладкиши за подкрепяне на силите. Но тази
нощ не искахме нищо друго освен да спим.
На следващата сутрин игуменът ни покани на разговор в стаята си за приеми. Заварихме го с два
или трима почтени монаси, единият от които, който се отличаваше с дълга бяла брада, предната
вечер бяхме взели за игумена. Истинският игумен се оказа човек на средна възраст, нисък и слаб,
с, изтънчена интелигентна външност, нещо необичайно за българите, които като правило са едри
и тежки мъже с по-скоро мъдър, отколкото интелигентен вид. Но Неофит Рилски е необикновена
личност. Името му стои на заглавната страница на превода на Новия завет на съвременен
български език. Познанията му по родния език — както по стария, така и по съвременния —
заедно с умението му да обучава и желанието да помогне на своя народ го накарали да приеме
предложението на протестантското общество и да се заеме с превода. В манастира той имаше
известен брой от свещените книга и като разбра, че ние носим няколко, посъветва ни да
използуваме пътешествието си за широкото им разпространение сред народа. Каза ни, че

американските мисионери в Цариград, които превеждат Светото писание, поддържат
кореспонденция с него и че тази година двама от тях го посетили. След това ни показа интересни
стари документи,, свидетелствуващи за ранната история на манастира. Надписът на кулата в двора
гласи, че той е съществувал при могъщия цар Стефан Душан, *124+ който обединил Сърбия и
България в своето царство. Но най-старият хрисовул е от края на XIV век от човек, който се нарича
Иван Шишман — „благочестив цар и самодържец на всички българи и гърци", т. е. на гърците в
България.
Другите документи бяха турски фермани, каквито много от по-богатите манастири са могли да
купят от първите султани. По силата на привилегиите си Рилският манастира (както нашето
Уестминстерско абатство) не се подчинява на никакъв владика и така е могъл да запази своя
предимно български характер. В него живеят сто и петдетет монаси, като всеки има послушник,
който го наследява. Общо в манастира живеят четиристотин души. Жени не се допускат и дори се
говори, че нито една не може да живее на манастирска земя. Разбира се, това не се отнася до
посетителките, нито до роднините от женски пол на поклонниците. Приходите на манастира
отчасти зависят от планинското животновъдство, отчасти — от даренията на поклонниците. През
последното столетие той е бил подпомаган от подаръците на северните си едноверци, а на
монасите се разрешавало да събират помощи за новата си църква, като пътували и просели а
Русия, Сърбия, Австрия и т. н.
Познаването на историята на своята страна, както и на настоящите нужди на сънародниците си,
което ни демонстрира игуменът, заслугите му в областта на превода — всичко това ни порази,
защото странно противоречеше на един доклад, който чухме в Цариград и в койтосе
утвърждаваше, че гръцкият патриарх не назначавал местни владици на българските епархии, тъй
като нямало достатъчно образовани българи. След това научихме,че Неофит Рилски бил посочен и
искан за владика от сънародниците си, но единствената последица от така полученото признание
на способностите му било пропъждането му от завистливите фанариоти в този уединен в
планината манастир. Сега той притежаваше в манастира литографска преса и говореше за
доставянето на печатарска машина. Макар че поради завистливото духовенство трябва да
внимава твърде много, едва ли има съмнение, че влиянието на такъв игумен върху младите
ученици в Рилския манастир ще ги изпрати по просешките им обиколки не само да просят
средства, но и да сеят знания.
Една забележка на игумена особено ни порази. Казахме му, че първият славянски манастир, който
сме видели, е Цетинският *125+ в Черна гора. Челото му потъмня и след кратко колебание той
рече: „Съобщиха, че манастирът е предаден на мюсюлманите и опожарен." Попитахме къде е
прочел това „В един брой на „Journal de Constantinople". „Така ли било — извикахме ние. — Тогава
не се измъчвайте! Този вестник вече два или три пъти изгаря Цетине и избива цялото население
на Черна гора."
„Вярвате ли, че великите европейски сили ще седят мирно и ще позволят този манастир да бъде
изгорен?" — запита игуменът. „Надяваме се и вярваме, че това няма да стане. Франция ще
направи всичко възможно, за да го спаси." „Франция — може би, а Англия?" — рече той.

Срамувайки се искрено, отговорихме, че незаинтересоваността на Великобритания иде от
невежеството й — англичаните дори не са чували за славяните-християни в Европейска Турция.
„Така си и мислех — отвърна той, — същото ми казаха и американците. Все пак е жалко, че такава
голяма страна, чиито деца са свободни да пътуват, където си искат, и да публикуват, каквото си
искат, трябва да тъне в такова дълбоко невежество за християните в една страна, с която тя е в
толкова близки отношения с турците. Впрочем— добави той, променяйки тона си, — какво общо
имам аз с тези въпроси? Живея тук като в миша дупка, а нашите българи са кротки. Бихте ли
желали да разгледате манастира?"
Манастирът заслужаваше да бъде подробно разгледан. Но нека първо се спрем за малко в
откритата му галерия. Нека се полюбуваме на гъстата гора, която стремително се възправя зад
кулите на двора. Насрещният хълм служи на манастира едновременно като стена и преграда.
Църквата в двора е нова, тъй като старата е изгоряла до основи. Възстановяването било
извършено през 1839 г. с пари, до голяма степен събрани като помощи. Сградата е с
кръстокуполна форма. Има галерии със сводове, изрисувани отвътре и отвън. Църквата е
поддържана от колони. Има красив иконостас от позлатено дърво, изработен от резбари цинцари,
които се занимават с тази работа в Турция. *126+ Посочиха ни главата на Христос, изрисувана от
жител на Самоков, учил в Москва. Тя бе изписана в мекия византийски стил на фреските в руската
църква във Висбаден.
Странни бяха молещите се в храма овчари от планината, които говореха на груб латински диалект
и наричаха себе си „римляни", макар да живеят като диваци. Тези люде пасат стада, а когато
мъжете отсъствуват, жените бранят колибите и като албанките са известни с точната си стрелба.
Дивият им начин на живот бе потвърден от забележките, които направиха за нас. Като видяха, че
сме чужденки и че ни придружава чужда стража, сметнаха, че не сме дошли тук по своя воля, и
като ни сочеха, запитаха: „От коя страна са отвлечени тези жени?"
Ако не бяха манастирите като Рилския, тези овчари нямаше да имат никакво съприкосновение с
религията, но тук те идват през определено време, за да се изповядват и причестят. Доколко тези
хора могат да извлекат поучение от служба на език, който не разбират, е може би спорен въпрос.
Но ние видяхме каксветите изображения могат да изпълняват ролята на наставници. На стената на
църквата е изрисуван стенопис за раждането на Христос. По-старите стенописи представляват
мрачни икони, за които може да се каже най-малко, че тези, които им се кланят, не почитат
„подобието на всичко небесно и земно", но съвременните картини са по-реалистични, а тази
специално беше истинска ориенталска сцена. Един от поклонниците-овчари я зърна и възторжено
извика:
"Гледайте, ето Рождество Христово!" Жените се струпаха около него и той им показа младенеца,
Богородица, звездата, овчарите, вола, магарето, като непрекъснато обясняваше.
След това присъствувахме на вечерната служба. По едно време монасите свалиха калимявките си
и за известно време останаха гологлави и дългите им власи свободно се спускаха по гърбовете им.
Гласовете им бяха хубави, но пееха монотонно и носово. Струваше ни се, че пеенето им някак си

се отличава от пеенето, което бяхме чували в гръцките църкви. Не беше така съвършено като
сръбската псалмодия (пеене на псалми — бел. прев.), в която западното влияние бе
неутрализирало идеята, очевидно широко разпространена както в Шотландия, така и в Ориента, а
именно, че има нещо свято в носовото изпълнение.
Най-интересната част на Рилския манастир е старата кула, в която се намира първоначалната
църква. Положението й — високо и вътре в стената, която няма нито прозорец, нито някакъв друг
по-нисък отвор, освен един, надвиснал над входа, през който могат да се изсипват камъни или
врящо масло върху нападателите на вратата, разкрива времето на направата на божия храм. Това
не е параклисът на св. Иван Рилски,живял и умрял като отшелник в пещери и кухи дървета; дори
не е мястото на гроба му, който се намира на известно разстояние в планината. Гоговори се, че
кулата е построена твърде отдавна, за да защищава манастира от разбойници, и несъмнено се е
оказала твърде полезна и след това — през най-тежките дни на мюсюлманския фанатизъм, когато
е трябвало да бъдеш храбър мъж, за да станеш монах. В подножието на кулата има килия, в която
затварят луди.
Оттук по време на служба ги водят в църквата, за да прогонят злите духове. Монахът ни запита
дали и в нашата страна има такива хора. „Да — отговорихме ние, — вместо в килии ние ги
настаняваме в големи и просторни здания и вместо при свещеници ги водим при лекари." „А,
оздравяват ли?" „Понякога — да, но, уви — не винаги!" „Чудно — възкликна той. — Точно както
става с нашите."
Последното място, което посетихме, бе костницата. Тук на олтара видяхме безброй черепи. Казаха
ни, че е чест за покойника черепът му да бъде поставен тук, чест, за която роднините му са готови
да заплатят.
Осведомиха ни и че както в гръцките части на Турция и тук изравят мъртъвците от гроба, за да
отсъдят по състоянието на телата дали душите им са в рая или ада.
Като отплата за щедрия прием на другата сутрин не ни позволиха да оставим нищо друго освен
едно дарение по всяка вероятност за църквата. От друга страна, ние взехме няколко интересни
дървени лъжици, украсени с резба, портрета на стария цар Шишман, взет от един съвременен
документ, и едно съвършено ново житие на св. Ив. Рилски, описващо неговите странности,
чудесата и погребението му.
Бележки
*. Писано в град София през август 1862 г.
120. Капу Дервент (Траянови врата) — Троянският проход през Стара планина.
121. Кис Дервент — проходът Момина клисура.
122. Баня — сега град Долна Баня.
123. Вероятно Сухото езеро. Рила.

124. Стефан Душан (1331—1355) — сръбски крал. При него средновековна Сърбия стига върха на своето
могъщество и присъединява за кратко време Македония. България обаче остава независима държава.
Веднага след смъртта на Ст. Душан държаната му се разпада на отделни феодални владения.
125. Цетине — но това време столица на Черна гора.
126. В действителност дърворезбите на олтара са изработени от майстори от самоковската и дебърската
школа. Виж: Л.Анчев. Рилският манастир. С., 1979.

Градът на Юстиниан
След като се добрахме до Велес, въпросът беше как отново да се измъкнем. Навехналият крака си
кон не беше наранен сериозно, но за известно време не можеше да се използува. Коларят искаше
да го почакаме във Велес, докато се върне в Битоля и вземе друг. Но за това и дума не можеше да
става, така че ние му платихме бакшиша, дадохме му обяснително писмо за консула в Битоля, а
друго със същото съдържание изпратихме по турската поща.
И сега без колата как щяхме да продължим? Яздейки? Но пътят за Скопие минаваше през знойна
равнина. Освен това се чувствувахме твърде слаби и болни, за да яздим по цял ден. В каруца,
теглена от биволи, както е обичаят в страната? Но биволите се движат три пъти по-бавно от найбавните коне и могат да пътуват само няколко часа по хладина. При тази дилема при нас дойде
драгоманинът ни с предложение, дошло от стопанина на къщата. Така, както ни го изложи, то
звучеше твърде странно. „Чуйте да ви обясня как турците превозват жените си от едно място на
друго — каза той. — Самите те пътуват така, когато са болни, защото тук никой не се вози на кола.
Превозното средство, което ви предлагам, представлява „малка стая" с врата и прозорци,
направена от дърво. Тя се завързва върху пръти. Отпред и отзад между тези пръти вървят конете,
за да носят стаичката, а мъжете вървят от двете й страни, за да я крепят. Турците наричат това
тактараван." (Пишем я така, както я чухме, може би не е съвсем вярно.) С други думи, това не
беше нищо друго освен покрита носилка и както се оказа — доста груба. Стените й не бяха
тапицирани, нямаше седалки и все пак не беше достатъчно дълга, за да се легне в нея. Нещо
повече, тя бе твърде тясна, за да седим удобно една до друга, а във всяко друго положение някоя
от нас рискуваше да разбие вратата. Подпиращите пръти бяха привързани: към дървените седла
на конете, ала по най-груб начин, с лошо направени възли, които постоянно се развързваха, така
че „picola camera" ту се поваляше на едната страна, ту на другата. Неколцината мъже, които се
грижеха за носилката, не обръщаха внимание на равновесието й. Ако не беше нашият гавазин,
чиято придирчивост и любов към разтакаването в този случай ни свърши добра работа, на
няколко пъти щяха да ни преобърнат. Избягнахме горещото слънце, което биеше по ниския тъмен
покрив, като заковахме няколко чаршафа върху него, така че да се получи бяла драперия. Разбира
се, опитът да видим страната, пропътувана по такъв начин, остана напразен и пейзажът между
Велес и Скопие ще остане неописан.

По пладне спряхме в Каплан хан и докато бяхме там, усетихме, че времето се променя.
Кираджиите предсказаха, че на сутринта ще има гръмотевична буря. Отново потеглихме в
тактаравана, като наредихме да се оседлаят конете ни и да ги водят покрай колата, Скоро с
намаляването на горещината и със свечеряването започнахме да се страхуваме, че ще закъснеем
за Скопие, и загубихме търпение от бавното движение на носилката. Слязохме и се намерихме в
пустинна равнина, оградена от ниски хълмове. Над главите ни — сиво небе, пламнало от огнения
залез, в далечината — крепостта на Скопие. Усещането на необичайна хладина бе много приятно,
но едва ли по-освежително, отколкото освобождаването на нашите измъчени крайници. Дотогава
обикновено щадяхме конете си, тъй като се опасявахме да не ги изтощим с бързо препускане, но
близостта на нощната им квартира и сравнително лекия терен бяха извинение за галопа, който си
позволихме. И така ние се отделихме и към края на този ден завършихме пътешествието си в
далеч по-добро настроение и далеч по-малко изморени, отколкото се опасявахме при тръгването
си от Велес.
От прозорчето на тактаравана гледахме за село Таор, отъждествявано от Хан с Таурезиум —
родното място на император Юстиниан. След като пристигнахме в Скопие и се настанихме удобно
в чистата къща на един цинцарин-търговец, извадихме книгите си и проучихме всичко, което
успяхме да намерим за императора и неговото детство. Готите, които от началото до края са били
кръстници на толкова много постижения и велики личности от славяните, дълго време били
смятани за сънародници на Юстиниан. Смятало се, че и истинското му име произхожда от готска
дума. За щастие филологията спомогна за опровергаването на това твърдение. На „Управда" вече
не е необходимо да се деформира, за да влезе в калъпа на Aufrichtig", а му е разрешено да бъде
истинският славянски еквивалент на името Юстиниан. Дори името на бащата на императора —
Исток, сега се отдава на славянския му произход. Любопитно е и съвпадението, че известният
византийски император от славянски произход е в същото време императорът, известен със
съставяното на кодекс от закони, тъй като в ранната история на всички славянски народи царятзаконодател е имал по-висока репутация от царя-предводител във война или завоевател. Дали
той ще е бохемецът Крок или кралица Либуша, полският Кракус, словашкият Святополк, сръбският
Душан, или но-близо до наши дни — Петър Велики от Русия и св. Петър — владиката на Черна
гора, *127+ възхищението е насочено предимно към реформатора и законодателя, докато
войнственият характер остава на втори план.
Юстиниан показал почитта си към родното си място, като накарал да бъде изградена защитна
стена във формата на квадрат с четири кули — вид укрепление, наречено тетрапиргос. Също така
построил и възстановил градовете и селата в областта и особено град Скопие. След като го
обновил и разкрасил, дал му името Юстиниания прима и го направил седалище на архиепископа
на Илирия. Градът си останал архиепископски център, докато Самуил — цар на България,
установил резиденцията си в Охрид и прехвърлил там архиеписконския престол. Тогава изглежда
името Юстиниания прима, което било отъждествявано с епархията на архиепископа, било
прехвърлено на новата столица. (Духовните глави на охридската ариепископия се подпис вали
като архиепископи на Юстиниания прима и Охрид. Охрид е древната Лихнида.) Прокопий *128+
казва, че е трудно дасе опишат църквите, величествените къщи, .колонните зали, пазарите и

фонтаните, с които било украсено Скопие в дните си като Юстиниания прима. С помощта на
акведукт *129+ градът бил добре снабден с вода. Процъфтяването му било така солидно, че за
дълго градът продължил да бъде един от най-хубавите и богати селища в тази част на света. По
време на сръбското управление той процъфтявал под името Скопие като свободен град с голям
ежегоден панаир. Образци от монетите му могат да се видят в Белградския музей.
През 1347 г. *130+ в Скопие се състоял онзи голям сръбски събор или парламент, на който Стефан
Душан бил провъзгласен за цар и бил оповестен кодексът от закони, който носи неговото име. Пак
тук архиепископът на Сърбия бил въздигнат в ранг на патриарх.
Тъй като последният сръбски цар се защищавал срещу турците на Косово поле, на север от
Скопие, този град станал една от първите плячки на завоевателите. Даже някои предания
разказват, че градът се предал без бой, като част от наследството на Крали Марко. Сигурно е, че в
годината на битката на Косово поле султан Баязид изпратил турски заселници в Скопие, така че
градът трябва да е паднал под пряко турско управление дълго преди другите части на сръбското
царство. Пагубното влияние на колонистите му се отразило, макар и отначало бавно. Те построили
джамии. Един пътешественик го описва през 1686 г. като все още процъфтяващ град. Дори през
миналия век дубровнишки и венециански търговци често го посещавали и имената им са
изписани върху колоните на главния хан. Но Дубровник вече не е свободен — Скопие е западащо
и бедно селище, а жителите му боледуват поради нездрави изпарения на непресушените блата.
Още по-тъжна е съдбата, сполетяла Ново бърдо, град на два дни път северно от Скопие, чиито
монети също видяхме в Белград. В дните на сръбското царство Ново бърдо *131+ било прочуто с
богатите си сребърни мини и го наричали „майка на градовете". Майор Зах, който го посетил през
1858 г., заварил само шестнайсет къщи, от които една християнска и петнайсет мюсюлмански.
Мюсюлманите, потомци на азиатските заселници, казват, че някога градът имал шест хиляди
къщи. Християните на свой ред твърдят, че това е само половината от истинския им брой. Една от
причините за упадъка може да бъде проследена в околността, където има развалини на някакво
укрепление, доскоро резиденция на наследствен управител. Подобни управители били
необуздани албански главатари, които по време на размириците в Турската империя сменили
планините си за плячкосването на сръбските градове и накрая самите те загинали в бунтове срещу
султана.
В Скопие заварихме квартирата си, приготвена в къщата на един цинцарин-търговец, който
живееше в най-приятната част на града, а именно на бреговете на река Вардар. Нашият домакин
беше стар мърморко, който учуди слугите ни с изключителната си стиснатост, която въпреки
значителните му богатства, проявяваше по отношение на собствената си храна. В деня на
заминаването ни един по-млад мъж и хубавичка на вид млада жена в богат костюм влязоха в
градината. Оказа се, че на този ден е семейният празник. Изглежда младите бяха готови за
разговор, но присъствието на сърдития домовладика свърза езиците ни.
Пословичният нездрав климат на Скопие ни караше да се страхуваме да не се разболеем от треска
по време на престоя си. Този път промяната на времето ни спаси, макар че нашият гавазин беше
постоянно неразположен и имаше сивосинкав цвят на лицето. За да не се подлагаме на излишни

рискове, бяхме решили да останем само един ден и след това да минем през прохода Качаник
*132+ за манастира Грачаница и град Прищина в Косово поле. Но каймакаминът на Скопие прати
да ни увещаят да останем два дни, тъй като толкова бързо не можел да ни снабди с кола за. пътя
до Грачаница. Приехме предложението му и решихме втората вечер да посветим на посещение
на замъка.
Цитаделата на Скопие се издига върху ниска платформа от скали, които трябва да са били
укрепени от далечни времена. Всъщност ни казаха, че не е трябвало да ни позволяват да влезем в
крепостта на коне, но се страхували, че ако ни помолят да слезем, ние, непознавайки обичаите,
ще се обидим. Вътре в крепостта намерихме неколцина жалки на вид турски артилеристи. Цялото
място изглеждаше изоставено и тъжно. Тук доскоро живеел каймакаминът, но сараят му изгорял и
той се преместил в града. Почернелите стени на напуснатото жилище съвсем не допринасяха за
красотата на цитаделата.
Като се изкачвахме по стълбата, изсечена в стената към назъбения й край, се наслаждавахме на
необикновената, макар и не хубава гледка към безлесната равнина и ниските хълмове.
На североизток равнината на Скопие опира о ниска планинска верига, наричана от турците
Карадаг, или Черната планина, а от славяните — „Българска Черна гора". *133+ Заптиетата ни
казаха, че тези възвишения били населени частично от албанци и частично от българи. На север
лежат паралелните вериги на Шар планина. В нея са изворите на река Вардар, която тече през
равнината на Скопие. Част от равнината е засята с оризища, а източната й половина е заета от
блатисто езеро, което според Хан е „един час" дълго и толкова широко. То може да се пресуши
лесно, но тъй като не е пресушено, Скопие е жертва на заразни маларии. От позицията ни на
цитаделата можехме да проследим двата главни пътя, или по-скоро главни пътеки, пресичащи
града. Този, по който пътувахме, води от Македония за Стара Сърбия и Босна, другият - от изток на
запад, минава през един проход на Шар планина за Призрен и свързва Тракия и Северна България
с Албания и Адриатическо море.
Единствената красива постройка, която забелязахме, беше една джамия с особено внушително
минаре. Водачът ни каза, че тя е на „четиристотин години", като имаше предвид, че е толкова
стара, колкото може да бъде тук една джамия, защото четиристотин години е приблизително
срокът, откогато мюсюлманите владеят славянските земи. Да се каже, че някоя постройка е на
„четиристотин години", означава, че е издигната от първите завоеватели. Да се каже, че е на
„повече от четиристотин години", е многозначителен начин да се намекне, че е от християнски
времена. „В наше време не строят красиви джамии — добави заптието — освен жалки малки
варосани постройки."
На следващия ден посетихме едно славянско училище, като нашият домакин ни увери, че в града
няма гръцко. В тази насока проследихме гръко-цинцарското влияние до самата му точка на
изчезване. Докато в Битоля цинцарите имаха училища и им се удаваше да ги удържат от
настъплението на българите, в Прилеп имаха само едно училище, а българите — две.
Единственото им училище във Велес е много по-малко от славянските, а в Скопие въобще нямат

училище. Скопие в действителност е точката, където българският елемент се среща със сръбския,
а в сръбски области нито гърците, нито цинцарите могат да се надяват да изместят славяните с
прекомерните си претенции. Изглежда, че гордостта на гърците с историческото им минало и
очакванията един ден да възстановят империята си им дават енергия да противостоят на
българите, но не и на гордостта с историческото минало и определените амбиции на сърбите.
Най-заможните граждани в Скопие са цинцарските търговци, но християнският учител е сърбин и в
неговата светая светих намерихме изображения на старите сръбски царе и на героите, които
преуспявали в дните, когато Скопие е било център на Сръбския събор.
В Скопие има три славянски училища — двете имат общо шейсет ученици, а третото, което е поголямо — сто. Християните, очевидно, без да им пречат, са построили голяма църква. Тези
свободи дължат вероятно на обстоятелството, че по едно време Скопие е бил консулски град. В
областта между Скопие и Ниш има места, където християните, вече получили султански ферман с
разрешение за строеж на църква, са виждали по два пъти недовършеното здание да бъде
изравнявано със земята от мюсюлманските им съседи и едвам на третия път, след разходи на труд
и пари, са смогвали да го довършат. Ако подобна история беше свързана с църквата на Скопие,
вероятно щяхме да я научим, но дори епископът-грък не се оплака от нищо. По време на
посещението ни той отсъствуваше и вероятно заместникът му четеше службата на какъвто език
искаше паството му.
Докато бяхме в скопското училище, там пристигна един търговец, който гореше от желание да ни
види, тъй като, както ни каза, предишната година бил чул за нас в Босна Сарай. Той търгуваше с
този град и ни осведоми, че карал затам памук от Сяр и тютюн от Прилеп. По-нататък ни разказа,
че баща му бил черногорец, пропъден от планините, защото престъпил законите, че той самият
направил състояние като пътуващ търговец и се установил в Скопие. Като имахме предвид опита,
който е натрупал в различни части на страната, го запитахме дали босненските или албанските
мюсюлмани се държат по-добре с раята. Отговори ни, че най-жестоки, ненатисни и разюздани
мюсюлмани в Турция са албанците от Ипек, Дяково, Призрен, Прищина и мохамеданите в
околността на Прилеп. Босненските мюсюлмани са много тиранични, но в края на краищата това е
„само защото са мюсюлмани". Те говорят на нашия език, докато албанците и османлиите, които
не говорят нашия език, са наши врагове, независимо дали са мюсюлмани или не." Попитахме го
дали намира, че албанците се придържат към обещанията си, когато дават дума за закрила и мир.
„И най-свирепият арнаутин, *134+ ако даде своята дума „беса" (мир) на най-бедния селянин, той
ще държи на нея; но бошнаците нямат подобен навик и едва ли смятат за свещено обещанието,
дадено на християнин."
Според сведенията на един пътуващ монах, автор на интересния „Дечански първенец", в
околностите на Скопие има две подходящи за „експедиции" места по бреговете на Вардар. Едното
са разрушените църква и манастир Лешок, а другото — руините на стария замък в Просек, с който
се свързва следната легенда. Стрез, член на българското царско семейство, се скарал с роднините
си и потърсил убежище при сръбския крал Стефан. Стефан се отнесъл радушно с него и му дал да
управлява областта между Призрен и Скопие, сега наричана Горен и Долен Полог. Но Стрез
подтискал жестоко поданиците си и ги хвърлял в реката от моста, чиято останки все още личат.

Стефан напразно протестирал. Накрая той изпратил чичо си — свети Сава, да сгълчи своенравния
гост. Стреза не само отказал да се промени, но и започнал да прави опити да се помири с
роднините си, като прехвърли тази област под властта на България. Но една. нощ, докато кроял
тази измяна, сънувал ужасен сън. Събудил се с вик: „Свети Сава ме убива!" От този удар вече не се
оправил и скоро починал.
***
Ако допуснем, че някой читател е имал търпение да ни следи от Егейско море по обиколния
маршрут през Южна България... време е да му кажем довиждане. Трябва да сме доволни при
мисълта, че бележките ни за тези страни могат да привлекат вниманието към тези области на
художника или историка, научния изследовател или пионера на търговията. Преди всичко обаче
бихме желали да видим насочени насам усилията на работниците за нравствено
усъвършенствуване; като онези, които започнаха работа в Централна и Северна България и
съществено подпомогнаха образованието на жените в съвременна Гърция. Мъдрите и либерални
мисионерски дейци на народното образование, стига да се задоволят с напредъка на
християнската цивилизация в нейния най-благороден и чист смисъл, а не да търсят успеха на
определена секта, могат да осигурят обучението, което е най-необходимо за тези южнославянски
християни, все още живеещи под мюсюлманска власт. Те не само могат да отнесат на тези хора
просвещение и книги на майчиния им език, който единствен има достъп до душата им. Те ще
предложат на едно общество, покварено от тиранията, примера на смел, правдив и безкористен
живот. Те ще провъзгласят в една страна, разделена пряко волята си, плодовете на истинския
християнски дух, лозунга „Мир и доброжелателство за хората".
Бележки
127. Крок — един от първите чешки князе; Либуша — негова дъщеря; Святополк — княз на Великоморавия
от рода на Моймировичите (870—894); Петър — виж бел. 117.
128. Прокопий — византийски писател, автор на история за времето на император Юстиниан.
129. Акведукт — водопровод.
130. В действителност през 1345 г.
131. Ново бърдо — град, сега в Социалистическа автономна област Косово, Югославия.
132. Качаник — проход между планините Шар и Черна гора.
133. Карадаг — Българска Черна гора —ниска планина на север от Скопие, сега в Югославия.
134. Арнаутин — албанец.

