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„Какви е деца
раждала,
раждала, ражда и сега
българска
майка
юнашка;
какви е момци
хранила,
хранила, храни и днеска
нашата земя
хубава!"
(X р.
Ботев)

Тук ще разкажем за юначеството, несломимата сила и
твърдост, за несъкрушимата воля и стремеж на нашия народ
към свободен и по-добър живот, проявени от него през време
на варварското „черно тегло", при турската феодална робия.
Нека да знаем и помним през какви е злини минал и
какви е премеждия преодолявал нашият храбър народ. Да
знаем и помним каква сила и героични дела са показали в
снова далечно* и страшно време нашите народни герои — българските хайдути. Д а се удивляваме на тяхната храброст и се
поучаваме от тяхната народна преданост!
С това да укрепим още по-яко любовта си към нашия мил
народ и нашата татковина. Да се гордеем, че сме израсли от
такъв храбър народ, който е понесъл толкова теглила и беди,
каквито мнозина в големите страни ни са видели, ни са чули,
и въпреки това нашата Родина върви напред, достига и задминава ония, които не знаят какво е чужда робия, нито родни
пепелища. Да се гордеем и славим чудните народни подвизи и
народни успехи от онова далечно време до днес, тъй както ги
прославят най-хубавите наши народни песни!
Така ние ще милеем повече и ще работим още по-предано
за нашата хубава Родина, за да върви тя безспирно напред и
все напред, към комунизма, за да стане още по-добър и по-щастлив животът на нашия мил народ!

н. и.
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ова било много, много отдавна. Случило се преди сто*
летия през четиринадесетия век. Цялата наша страна
пламнала в огън и пожарища, а земята ни запустяла и
потънала в пепел и кръв. Страната ни била заробена от
Турската деспотична феодална империя. Гибел и
разорение съпътствували настъплението на турците.
Тучните ливади, плодоносните ниви и китните овощни градини
обрасли с тръне. Черен мрак покрил нашата страна.
Турците дошли от Мала Азия, където цмали силна феодална държава. Начело на държавата стоял султанът, който
имал неограничена власт и се наричал „сянка на Аллаха", т. е.
заместник на бога на земята. Султанът и турските феодали
водели непрекъснати война за заграбване на все повече и повече земи. Те раздухвали религиозния фанатизъм на бедните
турци и им обещавали земя и плячка при завладяване на
християнските страни. В 1352 г. със завладяването на крепостта Цимпе турските войски стъпили трайно на Балканския
полуостров и започнали непрекъснато да нападат, ограбват и
опожаряват всички съседни земи. Един съвременник на тяхното нашествие в Балканския полуостров писал: „Щом чуят
да засвири гласът на тръбата за нападение. . . всички се вдигат и втурват заедно на тълпи и орди. Тяхното нашествие се
излива непрестанно като буйна пълноводна река по балканските земи."
През 1339 година турските войски достигнали- южните
български земи и погледнали алчно към красивите и плодородни тракийски полета. Не минало много и турските пълчища започнали да нахлуват и ограбват Тракия. Българската
земя им харесала и те започнали да завземат едно след дру5

го Дъбилино (Ямбол), Боруй (Стара Загора), Пловдив, Ихтиман, Самоков и София. Постепенно турските бели чалми и ,
червени фесове (плъзнали навсякъде по Севернотракийското по- *
ле и Югозападна България.
А България по онова време била разпокъсана на три отделни дъожави — Тъоновско царство. Видинско и Добруджан-

Турско нашествие — худ. Сл.

Митев

ско (Приморско). Българските боляри непрекъснато враждували помежду си за увеличаване на властта и земевладенията си.
Те, както и всички други балкански владетели и боляри, дори
викали турски отреди за войните помежду си. По тоя начин те
безсрамно предателствували спрямо интересите па българския
народ. Заслепени от своите класови интереси и ежби помежду
ч си, болярите не виждали страшната угроза, която като тъмен
облак се надвесила над цялата българска земя и българския
народ.
,
А турските пълчища все повече и повече настъпвали в
българската земя. Те връхлитали безспир като диви орляци и
опустошавали всичко по пътя си. Отвличали покъщнината и
добитъка, избивали без жалост мъже и жени, деца и старци.
Пожарища обхванали българските селища и полета. Върху
българския народ се стоварила тежка беда.
8

Още при първите нападения на турците в българските
земи нашият народ решително се противопоставил на тяхното настъпление. Из средите на народа се издигнали
смели войводи, които повели
срещу нашествениците кървави боеве. Един от най-прочутите народни герои в самото начало на тази борба бил
родопският войвода Момчил.
Споменът за героичните
подвизи и сила на този юначен български войвода в
борбата срещу турското нашествие и завоевание дълбоко залегнал в съзнанието
па нашия народ. За Момчил
разказват множество народни песни. Той е описан като
силен юйак, който действуКондо войвода
вал върху „врана коня — на
мело му ясно слънце, на гради му ясен месец, по се снага —
ясни звезди" и вихрено връхлитал, като сам надвивал до три
хиляди неприятели. А Момчиловата дружина се впускала
срещу неприятеля бързо като „силен вятър" и за миг разцепвала турската орда на две.
Въпреки че турските пълчища били безчетни и се състояли от добре въоръжена конница и еничарска пехота, те настъпвали много бавно в нашите земи, Турските завоеватели пъплели стъпка по стъпка и едва след повече от 40 години
успели да завладеят България. Това бавно настъпление на
настървените турски орди показва силата, героичната съпротива и храбростта на нашия народ, който е воювал отчаяно
срещу завоевателите. Така Ямбол паднал след дълга обсада
<едва когато в града настъпили глад и чума. София била превзета с хитрост. Малки български дружини принуждавали турските пълчища да стоят пред всяка крепост с месеци и дори с години.
Населението във Варна не допуснало дълго време , турските
войски да влязат в града.
6

Българският цар Иван Шишман, за да спре турското настъпление, обещал да стане васал (зависим) на турския султан и да му плаща голям данък. В същото време обаче той"
влязъл в тайни преговори с унгарците4 за обща борба против
турското нашествие. Турският султан, като научил за това,
веднага изпратил най-добрите си пълководци с 30-хилядна войска срещу Търновското царство, които превзели Шумен (Коларовград), Провадия и други селища в Североизточна България. Това -принудило Иван Шишман да се признае за васал
на турския султан и да му изпрати определения данък. Нещо
повече дори, Иван Шишман се видял принуден да даде и сестра си Кера Тамара за жена на султаца Мурад I. Сред нашия народ дълго се предавал споменът за тази изкупителна
жертва, който след време бил отразен в народната песен:
„Цар Мурад Мари думаше:
— Маро ле, бйла българко,
Айде са Маро, изречи,
Стига си оди българка,
Изречи, та се потурчи
За мене бяла кадъна,
Ц а р Муратюва хаиъма:
Маро ле, ша ти харижа
Ют Цариграда гсоловинта,
Едрине с Узун-чаршня,
Със Султан-Селим джамия;
И ша ти, Маро, харижа
Влашкото — темел да държиш,
И още харач да събираш."

I

Но това не спряло турското настъпление в българските земи и не предотвратило завоюването на България. Свирепият
султан Баязид, наречен Илдъръм (светкавица) решил да се
справи веднъж завинаги с прославеното Търновско царство.
Той събрал всичките си войски и ги изпратил срещу престолния му град Търново, който бил известен със своите богати и
красиви сгради, крепостни стени и кули, със своята природна
хубост и естествени укрепления. Затова турският султан изпратил срещу Търново многобройна войска и най-войнствените си пълководци начело със сина си Челеби.
През пролетта на 1393 г. турските войски пристигнали
пред Търново. От всички страни те обградили търновските
хълмове, като съсредоточили най-големите си сили срещу Царевец. Цар Иван Шишман отсъствувал от Търново. Той бил в
крепостта Никопол, където очаквал помощ от Унгария. Отбраната на Търново се ръководела от българския патриарх Евти-

8
мий. Царевец, където се намирал дворецът, патриаршеската
църква и, други сгради, бил пазен от малък, но храбър отред,
български бойци. Населението в околностите на Царевец и съседните махали също било решено до последна капка кръв да
се еьпротивява срещу завоевателите.
Цели три месеца жителите на Търново- твърдо и самоотвержено отблъсквали нападателите. Настървено турските войници атакували търновските укрепления и неуморно пъплели
по търновските баири. Най-ожесточено бил атакуван Царевец, където били главните1 сили на отбраната. Много пъти
турските войници достигали до големите крепостни врати на
Царевец. Веднага обаче те били отбивани и струполясвани
надолу, а белите чалми се търкаляли далеч по камънаците
под крепостта. А било горещо и сухо лято. Янтра едва влачела мътните си води. Слънцето огнено- приличало. Храната
на търновското население се привършила. Водата за пиене*
пресъхнала. Стражата на Царевец изнемогвала. И в един
душен ден, когато и въздухът не достигал, турските войски
получили команда отново да атакуват крепостта Царевец.
Страшните викове „Аллах, Аллах!" процепили маранята, която
задушавала уморените, жадни и гладни български войни. Белите чалми отново връхлетели върху крепостните стени на Царевец. Този път отбраната била слаба и турците успели да направят пробив в крепостта. Най-сетне те успели да се промъкнат
в нея и с жесток ръкопашен бой смазали и последната съпротива. Царевец паднал в турски ръце. Един след друг паднали
и другите отбранителни пунктове из града. Търново бил завзет напълно от турската войска на 17 юли, 1393 година.
Щом сломили последната съпротива и се видели господари на Търново, турците яростно се нахвърлили върху населението и се отдали на грабеж. Дни и нощи те палили и горили, грабели и избивали. Опожарили и разрушили дворците
и патриаршеската църква на Царевец. Те се стремели да унищожат всичко, което би напомняло на българите за тяхната
държава. Голяма част от населението в Търново било избито
Много от болярите се потурчили, а други заедно с останалите
живи търновци забягнали по околните ридове. Ония, които
останали, били откарани роби заедно с населението. Тези последни и тежки дни на Търновското царство, кланетата и заробването на населението трогателно са описани от тогавашния български книжовник Григорий Цамблак.
В същото време търновският цар Иван Шишман бил обграден от силни турски войски в Никопол. Иван Шиш-
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огато затихнали боевете и пожарите, в българземи
нахлула нова вълна от гладни и
бедни турци, преселници от Мала Азия. Начело на тези дълги преселнически колони от бедно турско население били ходжите и султанските чиновници. Те избирали пай-хубавите и най-плодородни земи край големите
пътища и реки, край топлите минерални извори, 1к> кичестите полета и котловини. Тук прогонвали останалото живо
българско население и настанявали в домовете и стопанствата му турските преселници. Така голям брой турски семейства се настанили по „новите земи" — в Ямбол, Стара Загора
и Пловдив, Ихтиман, Самоков, Дупница (Станке Димитров)
и София. След това те проникнали и се настанили далеч в Североизточна България — по Добруджа, Дели Орман (Лудогорието), по течението на р. Камчия, Варна, Провадия, Шумен (Коларовград), Търновско, Ловешкр и др. В големите
градове се настанявали предимно бейовете и турските чиновници със семействата си. Българското население било изместено в покрайнините на градовете или напускало родните си
места и бягало в планините. По склоновете на Стара планина
в непристъпни ридове и котловини,-сред гъсти букови и дъбови гори, по долините на буйни планински потоци и реки
прогонените българи далеч от погледа на поробителите си
образували нови селища. Така възникналц много от днешните
наши-планински селища в Габровско, Севлиевско, Търновско.
Тревненско, Еленско и др:
А големите стари български селища изменили своя вид.
Още с настаняването си в тях турците незабавно уреждали
своите джамии с високи и бели минарета, които отдалеч блестели и привличали погледа на всеки. Много често било завоевателите да превръщат християнските църкви в джамии.
Н В
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ските

!<• сваляли камбаните, изгаряли църковните вещи и е дебел
лой вар замазвали художествените български стенописи.
I ад камбанарията бързо издигали високото минаре и оттам
сднага се разнасял «адалече провлаченият глас на ходжата,
ойто известявал за победата на Исляма и славел Аллаха. В
радовете турците уреждали пазари и безистени, бръснарнии и кафенета, които ставали любими места за мухабетите
(забавните, разговори) на турските аги. Освен това били поI роени нови големи джамии, конаци, турски бани и безистени, а по кръстопътищата — големи ханища — кервансараи,
<1 нощувка на турските чиновници и пътешественици.'
Старият български престолен град Търново загубил значението си на главен град сред българските земи. Постепенно
като център сред българските земи под турска в^аст се издигнала София, където се настанили голям брой турски чиновници и се издигали конаците на бейлербея на Румелиикия вилает.
През XVI век силата и високомерието на мюсюлманитегурци били безпределни. Тогава турската военнофеодална
империя достигнала своя пълен разцвет. Тържествени посолства на големи и 'силни държави носели богати подаръци на
турския султан — златни монети, съдове, скъпи платове, украшения и други. Султаните и пашите живеели в красиви сараи, разкошно наредени както в приказките с дебели килими
и атлазени възглавници, с много цветя и шадравани. Султаните имали хареми е много жени, понякога повече от 300.
Прислужвали им голям брой слуги. Поддържали по хиляди
хрътки и соколи за лов.
Богатите турски паши, бейове, чиновници и спахии живеели в леност, обичали „салтаната" (разкоша), подаръците и
рушветите (подкупите). Те нямали никакви други интереси
освен военните походи. Желаели безспирно да воюват, за да
грабят и богатеят.
, Турците вярвали сляпо и фанатично в Аллах ц неговия
пророк Мохамед, които непрестанно прославяли.
Всички мохамедани се чувствували пред покореното християнско население като господари—аги. Те се отнасяли
гордо и високомерно към християните и с презрение ги наричали „гяури" или „кяфири", т. >е. безверници. Мохамеданите
се считали задължени само да бъдат верни на султана и
храбри във войните. За сметка на това имали всички права
на свободни граждани. Само те в обширната турска империя
имали право да се обличат в хубави разноцветни дрехи, да
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носят скъпо оръжие, да яздят силни коне, да живеят във високи и хубави къщи, боядисани с ярки цветове, и шумно да
изразяват своята сила и настроение. Но макар че мохамеданите-турци били равноправни по вяра и макар че всички те
се считали аги, т. е. господари, в същност се делели на богати
и бедни, на влаетвуващи и с влияние пред султана, от една
страна, и от друга — на безлична бедна турска рая. Бедните
турци живеели скромно и тихо. Тези по селата се занимавали
със селскостопанска работа, като обработвали предоставената
им от султана държавна земя. А живеещите в градовете били
кафеджии, бръснари, занаятчии и други. Срещу използуването на държавната („мирийска") земя и турското население
изплащало на държавата малък поземлен данък („харадж").
Когато минала бурята на завоеванията, като истински господари и поробители на покореното население се наложили
не широките народни турски маси, а турските феодали —спахии и духовници, паши и бейове и многобройните султански
чиновници: кадии, каймаками, мухтари, субаши, низами, чауши и заптии. Пръв и пълновластен господар на цялото население в Турската феодална империя бил султанът. Той имал
неограничена — деспотична власт. Управлявал с помощта на
свои висши чиновници, какъвто бил Великият везир и главните паши, които съставяли „дивана", т. е. министерския съвет;,
наричан още „Високата порта".
Животът на българския народ под господството на турските султани, паши, бейове, спахии и многобройни турски
чиновници станал неописуемо тежък. В обстановката на разрухата в българските земи и под феодалния режим на чуждите завоеватели положението на българския народ, особено
от края на XVI век, с всяка година се влошавало все повече.
Животът му станал истинско „черно тегло".
Българският народ бил натоварен с нови и много по-тежки от предишните данъци и тегоби. Селяните не могли да напускат самоволно земята на турските феодали, която били
длъжни да обработват. Те плащали тежка феодална рента на
спахиите и на султана и работили ангария, изпълнявайки
многобройни повинности. Паричните и натурални данъци, които българският народ плащал, били около 177 на брой. Освен
тези редовни данъци българската рая била натоварена още и
с редица извънредни и специални данъци. Така от българското мъжко население, от най-малките деца до старците над
75 години, събирали поголовен данък (джизие). Българската
рая била длъжна да отбива през всяко време най-различни
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повинности на султана и държавата — да строи пътища, сгра!и, мостове, да извозва сено и храни, да превозва боеприпасите за турските войски, да дава квартира и храна на турските
чиновници и войници, да служи в султанските обори, да отглежда коне и соколи за султана, да пази пътища и проходи,.
1,1 устройва хайки за лов на дивеч и др., и др.
Един немски пътешественик, Ханс Дерншван, пътувал
през средата на XV век в турската империя, писал: „От Адрианопол започна България. Във всяко село се говори български. Това е една хубава страна. Изглежда, че навсякъде е
имало лозя, но сега всичко е обраснало и се е превърнало в
пустош. Народът е много угнетяван и ограбван, та не може
на се съвземе . . в з е м а т му всичко . Л
През този ден видях много 'българи, които ни настигнаха
по 20 души в група. Те вече 9 дни бяха вървели денонощно от
Цариград, където били извикани, за да работят ангария на
султана и пашите — да пасат коне, да косят сено. След като
бяха работили безплатно 2 месеца, те сега бързаха за домовете си, защото житото им гниело по нивите."
А известният френски пътешественик-геолог Ами Буе, пътувал през турската империя през 1830—1838 год., като съобщава данъците, които плащали гяурите, пише: „. . . Все пак
гия данъци биха били поносими, ако нямаше освен тях и принудително даване на квартира („конак"), реквизиции в натура, принудителна работа и извънредни такси . . . Безчовечността на .принудителната работа е голяма . . . Изпращат
хора да работят по на няколко дни разстояние, да вършат рабо-.
та, която ще трае може би цели седмици, и никой не се грижи
какво ще стане със стоката им, коня или магарето им, как ще
се хранят тия хора, къде ще спят. . . Винаги ще си спомням
един селянин от Дебър, който пдачеше по пътя, задето не можал да уталожи глада си и да вземе дрехата си, за да се пази от извънредно студения вятър. И все пак, по заповед на . .
някакъв си гавазин той отиваше в Монастир (Бито'ля) на
25 левги разстояние. Подобни случаи ние видяхме в Българияи Босна."
Освен редовните и извънредни данъци и тегоби, които заробеното българско население било длъжно да дава на турската държава и султана, то било натоварено още и с безбройг
тежки задължения и към местните спахии и аги. Така в една
запазена от онова време записка за задълженията на село
Брегово (Кулско) се вижда, че едно село от 374 къщи било
длъжно да изплаща освен редовния данък на държавата, но
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още и на местния селски ага „за всеки чифт волове по 50 оки
пшеница, ръж или царевица; сирене — 370 оки; за всеки уврат
лозе по 450 гроша; 925 стамболски пилета, всяко по 6 гроша". А на субашията, който служел при агата, трябвало да
дава дневно-: „по 1 кокошка; 4 оки ръж; 100 драма масло;
50 оки брашно — месечно; 3 оки ориз — месечно; 2 оки свещи'— месечно". В друг турски документ — заповед до кадията в гр. Арчар, се вижда какви провизии трябвало да дава
населението за еднодневно изхранване на хората на новоназначения видински комендант през време на пътуването му за
Видин:
„13 септември 1776 г. — Съобщава ви се, че е предстоящо
да премина през околията ви, за да взема новия си пост —
комендант на гр. Видин. Нареждам да се приготвят за сметка
на околията ви необходимите продукти и провизии, съгласно
тук приложения списък за изхранване на свитата и да се предадат на назначения за целта чохадарин, когото изпращам за
тая цел.
Списък за еднодневната

дажба:

•хляб — 900 оки, месо — 250 оки, ориз — 250 оки,
масло — 95 оки, мед — 10 оки, захар — 5 оки,
восъчни свещи — 7 оки,лоени свещи — 20 оки,
кафе — 25 оки, нишесте — 20 оки,
нахут — 2 оки, брашно — 20 оки, сол — 20 оки,
сапун —• 100 оки, зехтин — 10 оки,
прясно мляко, кисело мляко, пипер,
дърва, слама — колкото е потребно,
ечемик — 350 цариградски кила, подправки' (бахар и пр.) — 1 ока, борил а — 100 оки, катран — 1 ока, зеленчук — колкото трябва, лук — 50 оки,
ангария — 60 товарни коня, кираджийски коне — 165, оцет — 15 оки,
пътеводачи — 50 души, водачи на коне — 35 души."

Като се има пред вид, че една ока се равнява на 1,280 грама, а едно цариградско кило — н а 20 оки, можем да си представим какво огромно количество „продукти и провизии" е
трябвало да се събере и предаде за „еднодневната" издръжка на свитата на този турски бей. А такива задължения всеки
ден се стоварвали върху българското население по всички
краища на нашата поробена страна. От тези и още от много
други турски документи ясно се вижда пълният данъчен произвол и ненаситната алчност на турските управници, спахии
и бейове, които като пиявици се били впили в снагата на
българския народ и безжалостно изсмуквали неговите погледни сили.
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Икономическият гнет над българския народ се усилвал
псе повече и ставал непоносим още и от разбойническите грабежи от различните турски разбойнически банди, които, особено през XVIII век, плъзнали из Турската империя и безжалостно ограбвали и изнудвали населението, Така в едно
писмо, изпратено от някой си Хасан до кмета и раята на Копривщица, от 9 VII. 1810 г. четем: „Вие, които сте кметове и рая
на Авраталан (Копривщица), след като ви поздравявам, съобщавам ви, че миналия ден ви бяхме изпратили записки, за
да приготвите 22,000 гроша. Сега с човека, който идва, непременно да изпратите двадесет и двете хиляди гроша. Да ги
изпратите според днешните пари. Да ни изпратите също още
и 10 оки тютюн, 45 чифта цървули и 50 тестета патрони. Ако
не ни изпратите това, няма да видите добро нито за .главите
си, нито за имотите си, така да знаете!"
Тези турски разбойнически отреди най-своеволно нападали българските селища, ограбвали, измъчвали и избивали
беззащитното население.
Освен от турските поробители българският народ бил алчно ограбван и от гръцкото духовенство, което след падането
на България под 'Турска власт добило от султана правото да
ръководи религиозния живот на всички покорени християни
в турската държава. Гръцките владици, които идвали в България, обикаляли страната, придружавани от многобройна
•свита. Населението трябвало да ги храни и се грижи за настаняването им. Владиката вземал от всяко селище по
300—1500 гроша „подарък", задето се спрял в селището и по
550 гроша за светене на вода. Наред с това събирал безброй
данъци и такси за различните треби, които извършвал, докато престоявал в селището. А ако някое село не му изплащало исканите такси, той го анатемосвал и наклеветвал пред
турските власти, че се бунтувало срещу турската държава. В
една заповед на султана до кадията в София четем: „Самоковския кадия с писмо съобщава до престолния ми град . .
че пратените от страна на митрополита духовници водели със
себе си еничари и спахии да събират данъка венчило, както се полагало от техните лъжливи обряди. От миналото им
вземали по 30—40 аспри за венчило, а сега по 400—500 аспри.
Освен това въпросните лица безплатно се хранели и пиели и
много жестокости вършели . . . "

2.

Народии закрилници
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езчовечното отношение към поробеното българско население от страна на турските власти не свършвало
със събирането на многобройните данъци, нито с безогледните тегоби и грабежи. На поробеното християнско население били налагани още редица ограничения
в бита и личния им живот, които ги унизявали и принизявали
до действителното положение на истински заробена рая (стадо). Турските управници по всякакъв начин внушавали презрително отношение към българската християнска рая и
насърчавали всякакви издевателства над техния всекидневен живот. Така от българското християнско население изисквали да се държи смирено и покорно. Пред всеки срещнаттурчин българинът трябвало да отстъпи, да се поклони дълбоко и да поеме багажа му, ако той носел такъв. Българското население не можело да се облича в хубави, копринени и цветни дрехи. Не бивало да носи оръжие и да язди
на кон. Не му било позволено да живее в големи и
хубави къщи с прозорци към пътя или турски двор, боядисани с червена или зелена боя или дори белосани с вар,
не разрешавали на българите да си строят църкви с купол и
камбанарии. Всеки турчин могъл своеволно да влиза в българските къщи и да иска на само квартира, но и да си направи
„кефа", като бъде нагостен с най-вкусни за турския „лезет" яденета — пържени пилета и яйца с масло, баница, баклава, пилаф, сутляш, гъсто и сладко кафе и други. И накрая,
след като преяждал, той искал да му се заплати „диш-параеъ" (зъбен данък), задето си бил изтъркал зъбите. Също
така всеки ага могъл да си вземе от българския двор най-хубавата кокошка, най-хубавото агне и всичко друго, каквото му
.^скимне, за да си направи „байрама" (празника). Освен това
българите били длъжни да слугуват в дома на местния ага
винаги когато той ги повика — да секат дърва, да чистят обора, да метат двора'и д»
Тези унизителни задължения на християнската рая били
утвърдени със султански заповеди. Така в една заповед на°
султана от 1631 година до цариградския кадия четем разпорежданията за облеклото на кяфирите:
„Установено е, от гледна точка на шериата и закона, що
то кяфирите да личат чрез облеклото и външния си вид въобще, че са презрени и унижени, като не яздят коне, не се обличат в дрехи, приготвени от разни копринени и атлазени материи, не надяват самурени кожуси и калпаци, а жените им да
не се разхождат с облекла като тия на мюсюлманките и да не18

дяват фередже, приготвено от персийски плат. Обаче от из• ч тно време насам на този ред е погледнато с пренебрежеше, като с разрешението на кадиите кяфирите и евреите почгали да се разхождат по улиците, яздейки на коне, надянали
амурени кожуси и облечени със скъпи и луксозни дрехи. Що
I е отнася до жените им, те не слизали от калдъръма, за да
отстъпят място на срещналите ги по пазара
мюсюлмански
жени. Въобще както мъжете, така и жените им се носели поьеликолепао от мюсюлманите, което показва, че тези хора не
се смятат за презрени и унижени.
Належащо е тези наредби да се обявят и разгласят наново, за да се постъпва съгласно гореизложеното. Затова заповядвам . . . За в бъдеще те трябва да се обличат в кожуси...,
да им се забрани категорически да се обличат с дрехи от разноцветни материи, да носят високи калпаци, да яздят на
коне без разрешение, да се качват на лодки с по три чифта весла, като им се напомни повторно, че те ще трябва да се обличат с дрехи, подходящи на подвластни поданици . . ., а на жените им да не се позволява да се къпят заедно с мюсюлманките. . , "
1*)ва унизително положение на българския народ се разкрива и в бележките на различните чуждестранни пътешественици, минали през нашата страна пу онова време.
Всичко това ярко разкрива как нашият народ, поставен
от турската власт и турските господари в положението на
заробена и унизена рая, живеел в непоносим труд, в крайна
бедност и мйзерия. Българското население се сгушило в своите селища по недостъпните гори и планински склонове или в
„гяурските" махали в градовете. На много места, особено в
селищата край по-големите кръстопътища, българите живеели
в „къщи узем" (землянки) само за да възпрепятствуват т>рците да нощуват в тях. Българските църкви били зидани ниско в земята, по затулени места, без прозорци, без куполи и
камбани. Българите се Обличали с тъмни или бели шаячени
дрехи. Дългите „криваци" били единственото допускано от
турската власт оръжие на българското население. Някои пътешественици, които по онова време минавали през България,
описват срещнатите, от тях българи по крайселските пътища
и горите като крайно бедни, гладни и полудиви хора.
Нашият народ в онова време се занимавал главно със земеделие, скотовъдство и домаши занаяти. Само в някои селища българското население се занимавало с рударство, железарство и др. По-късно българите в по-големите градове раз2*
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вили и редица други занаяти — ковачеетво, сарачество, мутафчийство, кожарство, кожухарство, щивачество, златарство,
резбарство и т. н., и се прочули из цялата Турска империя със
своето умение и майсторство. Българското население по селата и градовете живеело задружно, на големи семейства, в
патриархални родове и задруги, начело на които стоял бащата или най-старият брат. Трудолюбието, скромността, уважението към по-старите, здравият домашен морал били основните черти, които залегнали в характера на нашия народ през
онова време. А в народните песни и приказки той изливал
своята мъка от черното робско тегло, своите малки радости и
своите кбпнежи за по-добър живот. Чрез народните песни и
обичаи нашият, народ запазвал своя български бцт и традиции, своя български облик и така успял да се опази от народностно погубване.
ай-жестокото задължение и изпитание за българите през времето на това „черно тегло" бил
така нареченият „кръвен данък" („девшурме").
По силата на султанските разпоредби на всеки три или пет години от българското християнско население било вземано по едно от всеки
пет момчета за попълване на еничарската войска. Специални комисии, ,придружени от 300 души еничари, обхождали българските селища и подбирали най-здравите, най-силни
и хубави български деца — момчета, от 10—12 и дори до 20 години. По селата се разнасял сърцераздирателният писък на българските майки и бащи. Избраните деца били оплаквани и изпращани като мъртъвци. От българските майки били откъсвани
свидните им невръстни рожби и завинаги изтръгвани от родителския дом. Те бйли отвеждани далеч в Цариград и Мала Азия.
Едни от тях оставяли за слуги в сараите на султана и пашите, а други били изпращани в еничарските казарми. Попаднали тук, те били помохамеданчвани, отглеждани и възпитавани
във фанатичен мохамедански дух. Те били подлагани на
системно военно обучение и подготвяни като пехотинци за
еничарския пехотен корпус, който бил военно-редйгиозен мохамедански орден и представлявал най-свирейата султанска
войска. След години тези български деца, вече пораснали и
възмъжали, били изпращани да изтезават и убиват своите
родители и да потискат своя народ.
В препис-чернова от 1621 година четем султанска заповед за събирането на християнски момчета за еничари:
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„Тъй като вземането от раята на момчета за еничари в
закриляните императорски земи (османската империя) е стар
•акон още от древно време
поменатият ага лично да
ги прегледа и от бкщите, които имат много синове, да избере по
едно момче, годно и извънредно добро (хубаво), на възраст от
петнадесет до' двадесет години, да го- вземе за еничарин, да го
запише в списъка си и да го задържи
Когато момчетата за еничари се съберат до сто, ето и петдесет, да се предадат
на доверен човек, за да бъдат придружени и да се изпратят в
Цариград направо в еничарския отдел. По пътя и по престоите да се пазят строго, за да не се даде възможност да се
изгуби някое. По ничия молба или ходатайство да не се изоставя събирането на момчетата . . . Никой да не се покровителствува, а момчетата, предвидени за еничари, да се съберат
според както е заповядано. Да не се допусне никой да се
противи."
Страданията си от това жестоко кърваво задължение нашият народ е отразил в много прочувствени народни песни.
Така в песента: „Зачуло се е яничарство" майка изплаква
ужаса си от предстоящата съдба на нейната свидна рожба,
1?мило мами" момче:
„Зачуло се е яничерство, Димо
Мило мами, яничерче, Димо ле!
Д е ща мама да те скрие, Димо
Д а л и в гора лли в вода, Димо
Във гората ша са обесиш, Димо
В ъ в водата ша са удавиш, Димо

ле,
ле, ,
ле?
ле,
ле!

Ж а л н о плаче Димовата майчица,
— Мило мамя яничерче, Димо ле!
Ти ша идеш яничерче, Димо ле.
Като срещнеш сиво стадо, Димо ле,
Не закаляй вакло агне, Димо ле.
Както блее вакла овца, Димо ле,
Вакла овца зарад агне, Димо ле,
Тъй ша плаче твойта майка, Димо ле,
Твойта майка зарад тебе, Димо ле,
Тъй ша плачи, тъй ша купней, Димо ле".

А трагедията в душите на ония еничари, които са имали
нещастието да бъдат откъснати от родителския дом вече в
по-зряла възраст и да запазят спомен за своите родители и
близки, била голяма. В песента „Еничерин тъгува за дома си"
народът е предал в художествени, епични образи тази вечна
гъга, която нито се стопявала, нитр се изплаквала:
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„Едно еничерче,
Младо и зелено,
Че яде, не пие,
Не се борба бори,
Ни бял камък мята,
Ни с кавали свири,
Най се царю моли:
Царю, господарю,
Изпиши ми книга,
Дома да си ида
При моята майка,
И при моя баща;
Че моята майка
Сега девет годин
Черни кърпи носи;
Кърпа се додира,
Тя я не опира,
Мене жив жалее;
Че моите сестри
Сега девет годин
Бяло цвете сеят,
Ала го не носят,
Мене жив жалеят;
Че моите братя
Сега девет годин
С е кавали правят
Ала с тях не свирят,
Мене жив жалеят."

Най-хубавите и прочувствени народни песни предават
оная чудовищна драма на българския народ през това варварско иго. Те разказват за вълнуващи мигове, когато еничарин се среща с родна сестра, роден брат или стари родители:
„Кога е било вечерта късно,
млади еничер на двор седеше,
погледна долу, погледна горе*
из черна земя син огън гори,
из синьо небе кървав д ъ ж д вали.
Млади еничер се е уплашил,
та си повика руса Драгана,
и на Драгана жално думаше:
— Море Драга но, моя робиньо!
Що ще та питам, право да кажеш —
имаш ли братец, имаш ли сестра,
имаш ли баща, имаш ли майка.
А Драгана му со глас продума:
— Имам си баща, имам си майка,
Имам си братец, имам си сестра.
— Къде е брат ти, и той ли е поробел?,
А Драгана му жално говори:
— Кога дойдоха во Влашка земя,

турци избиха млади българи;
и брат ми беше <во тая войска,
Изминаха се трийсет годин,
\
откак аз братед не съм видяла»
— Море Драгано, моя робиньо!
Ако го видиш, познаваш ли го?
— Я да го видим, си го познавам
по клета гла>ва, по едри гърди.
А еничерин Драгана пита:
— Щ о има брат ти на клета глава?
— Брат ми си има от сабя белег,
че е посечен от люта войска.
Пак еничерин Драгана пита:
— Що има брат ти на едри гърди?
— Брат ми си има на гърди белег,
со стрела ранен ;во люта война.
И си разтваря еничер гърди,
белите гърди, клетата коса
И на Драгана жално думашег
— Я стани, сестро, дома да идем,
дома да идем, мама да видим*"

е по-малко страдал нашият народ от насилствените потурчвания, на които бил подложен през
цялото време на варварското иго. Турските
властници правели непрестанни и упорити усилия да принудят българите да приемат мохамеданството, чкоето в същност означавало да
променят своята народност. С това турските султани и паши
искали да укрепят завинаги господството си в завладените с
огън и меч земи на балканските и християнски народи, в това
число и на българския народ. Така турската власт се стремяла
да измени народностния облик на населението в българските
земи, като от християнско го превърне в мохамеданско и оттам
от българско — в турско. Първите опити за потурчвания на
българското население били направени още при завладявайето
на България. Насилствените потурчвания зачестили най-вече
през XVI и XVII век и продължили до Х1Х-ия век.
Най-известно е масовото помохамеданчване на българското население в Родопския край. През 1656 година турският
пълководец Мехмед Кюпрюлю, под претекст, че българското
население се бунтувало при събиране на оръжието му, нахлул
в Чепинското корито и разрушил 218 църкви и 33 манастира
от Станимъка (Асеновград) до Костенец. Най-напред насилили да се помохамеданчат поповете. и кметовете по селата, а
след това в течение на четири месеца — и цялото население.
Голяма част от българите, които се съпротивявали срещу то2!

ва насилие, били избити, а други се разбягали по гори и планини. За това нещастно събитие в историята на нашия народ
свидетелствува летописната бележка в един църковен требник, написана от поп Методи Драгинов от с. Корова (Чепинско) . Спомените за тези страшни дни са запазени и до днес
сред чепинското население. Така из село Лъджене (Велинград) се пее:
„Спиш ли, Милке ле, разбуждай се,
В утром рано, Милке ле, позарана.
Турци земя, Милке ле, преробиа,
Д е бе старо, Милке ле, погубиа,
Д е бе младо, Милке ле, потурчиа."

В течение на векове била потурчена значителна част ог
българското население в Северна България — в Ловешко*.
Врачанско, Плевенско, Търновско и др. Помохамеданчените
българи загубвали своето съзнание за българската си народност, макар да говорели на родния си, български език. По
този начин сред .българския народ се появили българомохамеданите или тъй наречените помаци. Едни тълкуват това
наименование „помак" от думата „помамен", а други — от
„помагач" или „потурнак".
Въпреки че забравили своята вяра и народност, българомохамеданите през цялото време на турското иго се държали настрана от турците, които имали презрително отношение към тях. Има сведения за случаи, които показват, че
някои българомохамедани при несгоди търсели опора и се
обръщали за помощ към българи. В една народна песен из
Ловешко се възпява някой си българин — мохамеданин на
име Панчоолу, който за да се защити от насилията на турския садразам, се обърнал за помощ към българския войвода Нено:
„Книга пише юнак Панчоолу,
Та я праща брату побратиму
Байрактару — Нено Българину:
„Много здраве, Нено Българино,
Я събери български юнаци,
Ако можеш до десет хиляди;
Па да дойдеш във Ловеча града,
Да помогнеш брату Панчоолу;
Че си иде на мене садразам,
Води турци, води яничаре,
Па низаме и табор читаци;
Иска мене садразам да хване,
Да ме веше. като вакло агне,
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Д а ме води по Л о в еча града,
По ловешки улици широки, /
Д а ме беси на сухата върба."
\
Прочел книга Нено войводата,
V Прочел книга, юнаци събира;
Посъбрал е български юнаци,
Посъбрал ги до десет хиляди,
Па прибърза да помогне брату.
Срещнали се турци с помаците,
С помаците, още с българите;
Турци режат, а помаци колят,
Зачервиле ниви и ливаде,
Кърви текат, вода от планина,
А трупове, как сноп е от нива. „
Провикна се юнак Панчоолу:
„Чуй ме мене царски садразаме,
Аз съм помак, помашко колено,
Не съм роден от бяла туркиря,
Не съм повит в кадифе, коприна,
Ни храних са, ни мазно, ни сладко;
Мен ма роди червена българка,
Повила ма във букова шумка,
Отрасла ма под бука зелена,
Хранила ма с кукурузио брашно,
Учила ма с турчин да не пия,
Научила ма, турчина да коля."
Махна с сабля и отсече глава,
Глава турска, глава садразамска."

Наред с масовите потурчвания много чести били насилията*
за лотурчване на отделни българи, особено на жени и девойки.
Турските бейове и паши по своя воля отвличали и потурчвали
красиви български девойки и невести за своите хареми.
Много са народните песни, които разправят, мъката и
твърдостта на българските жени, насилвани да приемат мохамеданството и да се потурчат. В една македонска народна песен се разказва за трагичния край на „Жална Кана", която
твърдо и упорито отказвала да се помохамеданчи и загинала
геройски:
» » • • • »

Как дочуха върли турци,
Още в мъка я удриха;
Не им стигна т е ж ъ к тумрук,
Не им стигна дребен синджир,
Не им стигна белезия,
В нокти спици й набиа,
Душа даде, а не вера."

Подобни издевателства над български девойки от страна
на свирепи турци са ставали винаги и навсякъде из българската земя.
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Насилствено потурчвани били също така хубави и умни
български мъже, отличаващи се със своя външен вид и майсторско умение в някой занаят. Много стари български книжовници от онова време предават мъченическия край на ония
българи, които са се противопоставяли на насилието да се
откажат от бащината си вяра и да приемат мохамеданството.
Така в София през 1515 година турската тълпа се нахвърлила върху софийския златар Георги и го хвърлила в пламъците на голям огън край църквата „Св. София", защото
отказал да приеме мохамеданството. Жестоко били убити още
двама българи от София — обущарят Никола, който бил убит
от разярената турска тълпа с камъни, а другият, известен
под наименованието Георги Нови Софийски, бил обесен.

много . документи, останали от онова време,
както и в сведенията на пътешественици, съвременници и книжовници, се разказва за отвличането и заробването на млади, храбри и хубави
български мъже и жени. Пратеникът на австрийския император, който пътувал- от Цариград за Виена през 1553 година, разказвал: „
Аз видях
как караха нещастни християни от всички възрасти да вървят вкупом или оковани във вериги, По същия начин по който
видях на пазаря коне, навързани един след друг за опашките.
Аз видях, че всички са третирани'катороби и не можах да не . . .
оплача съдбата на толкова нещастен народ . . . "
Заробването на християни — млади и силни мъже, хубави девойки и жени, и продаването им като роби било нещо
обикновено през онова време в Турската деспотична империя.
По турските пазари робите били разпродавани като добитък.
Те били използувани като слуги в султанските и пашови
сараи, в домовете на богатите турски феодали и висши чиновници, при строене на големи обществени сгради или в султанския флот. Робският пазар донасял не малко печалби на доставчиците на роби, които безжалостно изтръгвали от родните
огнища своите жертви. Те разделяли завинаги близки помежду си хора, откъсвали ги дори от невръстни рожби.
Многобройни са народните песни, които разказват за синджири роби, карани навързани един за друг през робската
земя, и за техните мъки и жалби. Картината за „три синджира роби" в народните песни се описва почти еднакво, защото
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тя изглежда е била една и съща във всичките краища на
Турската деспотична империя и през цялото време на нейното господство.
Песента „Три синджира роби през Дойранска Демиркаттия" предава жалбите на подкараните роби по оставения завинаги дом и живот, така както се разкриват и в много други
маши народни песни:
„Недо, бела Недо,
Недо дойранчанке!
Та чула ли си, Недо?
Цар ке да помине
През Демир капия.

.

Та караше, Не до,
Три синджира роби:
Един синджир, Недо,
Се млади юнаци,
Се с тенки пушки;
Втори синджир, Недо,
Се млади невести,
Се сас мажки деца;
Трети синджир, Недо,
Се малки девойки,
Се сос тенки дари.
Юнаци си плачат:
„Мили тенки пушки,
Та кой ке ви бриши,
И кой ке В1И полни,
И ке си таврува?"
Невести си плачат:
„Мили мажки деца,
Та кой ке ви люля,
И ке си таврува?"
Девойки си плачат:
„Мили тенки дари,
Кой ке ви дарува
И ке си таврува?"

Сведения за търговия с българи, продадени от турците
като роби в далечни страни, се срещат също така и в турски документи.

Е

ова жестоко отношение към българския народ отстрана на турските господари — спахии, паши,
бейове и другите турски чиновници, било покровителствувано от султанската власт. Самите органи на турската държава извършвали всякави
насилия и своеволия и налагали най-тежки наказания на всеки, който им се противопоставял. А жестокостта на
турските султани и чиновници била пословична. Най-различни и зверски били наказанията, които турските власти налагали на беззащитната рая. Най-често било да се присъжда
смъртно наказание чрез побиване на осъдения върху кол,
окачването му на ченгел за челюстта, обесване с главата надолу, одиране кожата му и напълването й със слама, насичане на късове, рязане части от тялото, изваждане на очите,
завързване осъдения на четири коня и разкъсването му от
тях, заравяне живи до главата и оставяне с лице срещу па
лящо слънце, изгаряне в огън, убиване с камъни, бой с
тояги, пречупване на ръцете, обличане в шалвари и пускане
в тях на котка и още много други най жестоки наказания.
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Жестокостите на турските султани най-ярко се разкриват
от приказката за изядената диня, откъсната от султанската
градина. Веднаж един от султаните, като разбрал, че от гра- '
дината му била откъсната една ранозрееща диня, свикал всичките си прислужници заедно с градинаря и поискал да му
кажат кой е откъснал динята. Градинарят отговорил, че не
знае. Тогава султанът наредил веднага да доведат трите
момчета на градинаря и заповядал да им разпорят стомасите.
В стомаха на второто дете се видели остатъците от динята.
Едва тогава страшната игра на султана спряла и султанските
прислужници спасили живота си от жестокия каприз на своя
господар.
Страданията на нашия народ станали безпределни, когато от края на XVII век силата на Турската империя почнала
да упада. В нея настъпила истинска,анархия. Много паши и
бейове не се подчинявали вече на централната султанска
власт и напълно своеволно управлявали своите области. Много турски войници бягали от войската и образували разбойнически отряди, каквито били кърджалиите, даалиите и други.
Те най-безпощадно без страх нито от султана, нито от каквато и да било законна резпоредба ограбвали, измъчвали и
избивали българското население. Феодалните данъци и ангарии, ежедневните произволи и грабежи на данъчните откупвачи, издевателствата на вилнеещите еничари и дезорганизирани турски войски достигнали своя връх.
За турските насилия, грабежи и убийства над българския
народ има сведения, записани от много съвременници на онова време. Така в бележките на някой си поп Никола четем:
., . . . Тогава тръгнаха спахиите, та крадеха, пленяваха, изнасилваха! . .. Тогава казваха хората, излезте мъртви, за да
влезем ние живите. Писах аз, поп Никола от село Дебелец"
(Търновско).
А в едно изложение на българите от Плевенско от средата на XIX век е писано:
„Заптието на Генджата удари с кол едного по главата,
очите му изскочиха и той умря. Нападнаха и обраха един човек от Петърница. Те изклаха една фамилия от Луковит до
последния човек и я ограбиха . . . . . . . . В Дъбник турците
удариха по главата друг човек, който умря. Пак в село Дъбник четворица турци убиха дядо Нено в къщата му. Като
ходеха по селата и се настаняваха по българските къщи, турците искаха кокошки, баници, баклава и халва, и също и момичета или млади булки да им наливат вино и ракия.
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С високо султанско повеление ние турихме една дъска в;
църквата, но мюфтията и други турци ни рекоха да не я удряме (като клепало), защото иначе ще умрем . . . Един поп
седеше пред портата си, те го стреляха с пищови и го удариха
в ръката
"
*
Покъртително и ярко нарддът разказва за турските вилнежи в своите художествени народни песни. Особено силно
е разкрит ужасът от нахлуването на татарите след Кримската
война и техните грабежи в Добруджа и Шуменско в песента.Татари в Добруджа":

ч

„Станка гю двори ходеше,
Дребни си сълзи ронеше
и на батя си ду маши:
— Байньо ле, батьо Стоенчо!
Ти чу ли, байно, разбра ли?
Татари насам идели,
През Д о б р у д ж а са минали,
Сичките села горили.
Моми и булки роби ли.
Какво щем, байно, да сторим
Къде ще са ний денем?
Страх ме е, батьо, страх ме -е,
Не смея в къщи да вляза,
От майчини си милости,
От бащини си жалости!

Вилнежите и насилията на турските разбойници не •отминавали нито старци, нито жени и невръстни деца. В песента
.„Делибаши нападат . Смедово" вълнуващо и драматично се
иредава майчината горест по невръстна рожби^а:
Че са Смядово разбяга
Зелена гора ечеше
*
И от мъжките им викове,
И от женските им * плачове
Сама е Станка юстала
С мъжка рожбица Иванчо,
В равна градина ходеши,
Иванчум люлка правиши.
Че си й Иванча люляла,
Хубава песен запяла:
„Ненни ми ненни, Иванчо,
Сетнинка, синко, сетнинка,
Сетнивка да те залюлям,
Сетнинка да ти иопоя,
Сетнинка да те накърмя!
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Че ша майка ти да умре,
Сираче, синк^, ще станиш!
Душа им място да няма.
Гроба им да се провали
На тези дели башии!
Неннк ми, синко, ненни ми.
Когато вятър завей.
Ще та, Иванчо, залюлей.
Кога си дъждец поръми,
Щ е та, Иванчо, окъпи;
Кога овчари поминат
Ще та, Иванчо, накърмят! .
Ненни ми, ненни Иванчо,
Юставай сбогум, Иванчо!"
Доде си Станка издума,
Двора се с турци напълни,
И ми са Станка фанали.
Силни огньови кладяха/
Черни вериги червяха,
И ги на Станка качиха
И иа Станка си думаха:
— Мар казвай, Станке, мар
Д е има тежко имане!

казвай

Сам турският писател още в началото на XVII век — Ку~
чибей Гюмюрджински, с възмущение описва непоносимото
положение иа обезправения народ по онова време: „Такова
притеснение и угнетение, в каквото се намират бедните селяни,
никога в нито една държава не са съществували". А друг съвременник писал: , . . . ако дяволите биха били поставени за
съдии с пълно разрешение да използуват, както искат властта си, вярвам, че те биха се срамували да вършат това, което
правят турците."

Т

акова било варварското феодално иго на турските султани, паши и бейове, спахии и аги, под
което попаднал нашият народ, Той бил застра
шен от физическо изтребление и народностно погубване. Нужни били много сили и твърдост,
много1 воля и стремеж ^п>м по-добър живот, за
да ж запази българският дух за бъдещите поколения. И наистина нашият народ показал, че притежава такива качества.
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НЕПРЕКЛОННАТА

НАРОДНА С Ъ П Р О Т И В А

ългарският народ нито за миг не се преклонил пред
варварския султански деспотизъм и жестоките насилия на турските феодали — паши, бейове и спахии.
Макар потиснат, смазан и лишен от всякакви човешки
права, той не се примирил с робското си положение.
Българите проявили велико мъжество, забележителна твърдост и непреклонна воля за отхвърляне на чуждата робия. В
народните песни от онова време се разкриват героични образй
на твърди като камък българи и българки, които храбро понасяли страшните изпитания. Забележителни са героическите образи на българина йово и сестра му Яна от народната песен
„Балканджи Йово", които говорят за великата и непоклатима
сила на нашия народ, с която той е устоявал на турските насилия:
„— Д а в а ш ли, даваш, балканджи Йово,
Хубава Яна на турска вяра?
— Море войводо, глава си давам,
Яна не давам на турска вяра! —
Отсекоха му и двете ръце,
Та пак го питат и го разпитват:
— Д а в а ш ли, даваш, балканджи Йово,
Хубава Яна на турска вяра?
— Море войводо, глава си давам,
Яна не давам на турска ;вяра! —
Отсекоха му и двете нозе,
Та пак го питат и го разпитват:
— Д а в а ш ли, даваш, балканджи Йово,
Хубава Яна на турска вяра?
— Море войводо, глава си давам,
Яна не давам на турска вяра! —
Извадиха му и двете очи
И го не питат, нито разпитват.
Току си взеха хубава Яна . . .
Та я качиха на бърза коня,
Д а я откарат долу в полето,
Долу в полето в татарско село,
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Яна Йовану тихом говори:
— Остани сбогом, брате Йоване!
— Хайде със здраве, хубава Яно!
Очи си нямам, та да те видя,
Ръце си нямам д а те прегърна,
Нозе си нямам д а те изпратя!"

Огромна била съпротивителната сила на нашия народ,
Олагодареиие на която той можал да се опази от изтребване
и народностна асимилация, на които бил подложен столетия
поред. През различните периоди на робството народната съпротива и борба се
изразила в различни форми и
била непрекъсната, упорита
и кървава.
Една от първите форми на
борба срещу установилия се
вече турски феодален гнет
била пасивната народна съпротива и отказ от изпълнение на феодалните задължения към местните спахии и
турската власт. Често било
български семейства или цели села да забягват и се изселват далеч от своите родни места в гъсти гори и непристъпни планински чукари, за да се противопоставят
на своеволията на местния
ага или на турските разпоредби. Селяните насила отивали да работят ангария на
спахиите и работели лошо.
Освен това те укривали обработваемата земя и добива
Балканджи
скула.
Георги
си, натиряли по горите дойово
~
Елкин
битъка си, докато минат и
заминат събирачите на данъка. Не били редки и случаите на
убийства на турски насилници край селата и пътищата, нападенията и палежите на спахийските чифлици. А срещу грабежите и злодеянията на спахиите или султанските чиновници
често се вдигали и бунтували цели села. Тези стихийни въстания във Видинско, Белоградчишко, Берковско, Белослатин3.

Народни закрилници
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ско, Русенско, Старозагорско и др. не прекъсвали до края т
феодалното иго.
В градовете българското население старателно прикрива
ло припечеленото и имота си. То закопавало парите си, изселвало се в съседните свободни страни и хранело дълбока
омраза срещу поробителите. Копнежът за отхвърляне на чуж
дата робия тлеел в сърцето на всеки българин. Това отбелязал и полският посланик, минал през България през 1699 г.
„Пред всяко българско село или градец християните излизаха на тълпи да ни посрещнат, целуваха ни ръцете и неизказано се радваха, че виждат християнски посланик. Те вдигаха
ръцете си към небето, като молеха бог да ги освободи от турското иго."
Само няколко години след падането на България под турско иго, от началото на XV век, се заредили едно след друго^
въоръжените народни въстания в различните краища на нашата страна, както и масовата подкрепа от българското население на всички неприятелски на Турция войски, нахлули
в българските земи/Нашият народ, който през цялото време
на робството водил непримирима борба с оръжие в ръка
против турското господство, се борил не против беДния турски народ, а против потисничеството и гооподарството на
богатите турски феодали, турското правителство и султана.
Имало дори случаи, когато в бунта срещу феодалния гнет са
участвували заедно с българите и бедни турци, например под
водачеството на българските войводи Индже, Мехмед Синап и други.
Началото на масовата въоръжена борба на българския
народ се поставя в 1403 г., когато българите от Западните
краища на нашата страна се вдигнали в първите въоръжени
вълнения. По-късно, когато през 1443—1444 година в нашите
земи нахлули полско-унгарски войски начело с полския княз
Владислав III и трансилванския войвода Ян Хунияди, които
на два пъти предприемали опит да прогонят турските завоеватели от Балканите, нашият народ масово се притекъл в тяхна подкрепа. А през XVI век, когато Турция воювала с Ав
стрия, Полша, Венеция, българското население, обладано от
надеждата за разгромяване на Турската империя, непрестанно се бунтувало. Заредили се, особено в Северна България,
първите народни въстания против турското иго. Така през
1593 година в Търново било обявено въстание. Въстаническата
конница на брой от четири хиляди души проникнала до Плевенско, Никополско и др., като нападала спахийоките владе34

ния. Дълго след тава отделни дружини действували срещу
важни турски отбранителни пунктове. А през 1598 година
българското население в Северна България пак с център Търново се вдигнало на въстание, като провъзгласило за цар
някой си Шишман 111. През 1686 година било подготвено друго въстание за отхвърляне на игото. Начело на това въстание
застанал българинът Ростислав Стратимирович, който казвал,
че произхожда от рода на последните български царе. Том
ходил в Москва и търсил подкрепата на Русия за освободителната борба на българите. Сред яашия народ вече се разпространявала надеждата, че само братският руски народ ще
му помогне и ще го освободи. Българският народ обърнал
очи към Русия. С надежда и любов той почнал да я нарича
„Дядо Иван" и гледал на нея като на свой най-верен закрилник. В Москва насърчили Ростислав Стратимирович. От Русия дошъл русинът Савелий Дубровски, за да участвува в
това въстание. Въстанието било обявено в Търново. Но турците бързо превзели града, избили голяма част от жителите
му. Ростислав Стратимирович повел останалите живи въстаници по билото на Стара планина. Към тях се притекли нови
въстаници и така се събрали към пет хиляди души, след което
те се отправили към София. Българското население в София
също се вдигнало. Но турските войски успели да разбият въстаниците. Ростислав Стратимирович и Савелий Дубровски
били тежко ранени. Те едвам достигнали Рилския манастир,
където се укрили и лекували. След това и двамата заминали
за Русия. Така било подавено и това Търновско въстание.
А две години след него, в 1688 година, цяла Западна България с център с. Чипровци се вдигнала на ново въстание. То
било дълго подготвяно от предани български патриоти като
Петър Парчевич, Петър Богдан и други. Но и това въстание
било потъпкано, като турските войски опожарили и изравнили
със земята въстаналите селища, а населението изклали. Голяма част от българите намерили спасение във Влашко и
Унгария, където се изселили.
мразата на българския народ против поробителите и потисниците обаче не била потъпкана. Въстаническите вълнения продължили. Вълна след
вълна от народни бунтове заливали ту Трънско,
ту Видинско, Брезнишко, Радомирско, Кюстендилско, Дупнишко, Софийско и другаде. Но тези
първи въстания били бързо потъпквани от турската власт, защото се вдигали стихийно. Те били без връзка помежду си, а
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въстаниците нямали необходимото оръжие и организация. Но
въпреки това бунтовният кипеж сред българския народ не
престанал. Мнозина от въстаниците, прогонени из опепелените родни места, забягнали отвъд Дунав и оттам продължавали борбата. Те нахлували на дружини в Северна България и
мъстели на поробителите. В много турски документи от онова време се съобщава за български дружини, които преминавали през Дунав в България, особено лятно време, и нападали
спахийските земи и домове. Години наред след потушаването на въстанията в Чипровско, Видинско и др. тези български дружини с оръжие в ръка водели борба срещу турските
насилници и господари.1 В една заповед от 1690 година до войводата във Влашко султанът нарежда да бъдат заловени и
предадени на турската власт избягалите там български бунтовници: „Разбойниците Андрея от с. Бешевица, Видинско,
Стою от с. Лешовец, Столе от с. Пещера, Мирчо от с. Вълчедръм, .
и казаните синове на Сартагоричене, известни 12 души разбойници,и попът на Черна речка, заедно с попадналите под тяхно влияние повече от 100 души
разбойници се разбунтували и разбойничествували във Видин, Баня, Кутловица, Берковица и местата около тях. Комендантът на Одрин — Реджеб, гордост на знаменитите, да
пребъде славата му, който биде изпратен срещу тях .. . пристигнал там. Разбойниците, които разбрали това, три дена порано избягали .... Те минали на отсрещния бряг във Влашко
и се избавили . . . Сега ти, който си горният войвода, когато
пристигне султанската ми заповед... да издириш... въпросните разбойници, да ги вържеш и изпратиш... в столицата ми..."
Такива дружини депствували на много места в страната.
В Софийско например действувал Кьосеоглу Вълко, за който
се говорело, че наказвал турските насилници, като ги насичал на парчета; пак в Софийско и Златишко се разказвало за
действията на дружината на някой си Бързак, която между
другото успешно нападнала един от най-богатите и прочути
с насилията си турци в Софийското село Камарци; в Пазарджишко се прочула дружината начело с някой си Балчо; пак
по това време във Видинско попът на с. Черна речка водил
100 души, които непрестанно действували във Видинско, Михайловградско, Берковско и за които турската власт нареждала на влашкия войвода да ги залови и предаде; в Сливенско действувала голяма дружина начело с Папазоглу, която
преследвана от турска потеря чак до Оряхово, успяла да се
прехвърли през Дунав във Влашко.
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Турската власт ое заела да прибере оръжието от българското население в Североизточна България и Добруджа. Този
опит на турското правителство за борба с въоръжените български дружини останал без всякакъв резултат. Действията на
тези първи български дружини, които отмъщавали за насилията и грабежите на турските поробители над българското население, продължили. Така 20 години след този опит на турската власт да прибере оръжието на населението от Добруджа
българите от Силистра и околностите продължили без прекъсване да действуват с оръжие в ръка и нанасяли големи загуби на спахийските чифлици «и тежки поражения на редовните
турски войски, изпращани от султана срещу тях. Те действували непрестанно в Силистренско, Русенско, Разградско и достигнали чак до Плевен.
В същото време с усилване на феодалния турски: гнет българското население из различните краища на страната все почесто почнало да напуска своите домашни огнища и да забягва по горите и планините, за да се противопостави и спаси от
спахийските насилия. Забягналото население, както и отделните български дружини, имали подкрепата на селата в местността, където действували. От една турска заповед до кадиите в
Пловдив и Татар Пазарджик се вижда например, че: „. . . селата . . . Мечка, Поибрене, Авретхисар (Копривщица) . . . ги
приели и им помагали . . . Да се затворят ония войници (войнигани) от Татар Пазарджишко, които били уличени, че подпомагат разбойниците (хайдутите)".
Така нашият народ не преклонил глава пред турските завоеватели, а твърдо и смело започнал да се отбранява и бори
срещу тях. Из средите на народа почнали да се вдигат храбри
българи и българки, които забягвали в родните гори и планини и оттам с оръжие в ръка продължавали борбата с турските
управници. Тези смели и силни хора се явили като най-ярки
изразители на бунта срещу турската робия и на копнежа на
българските народни маси за свободен и достоен човешки живот. В скоро време те се явили и като единствени народни
закрилници, които не само мъстели, но и с геройско себеотрицание бранели своя поробен народ от всякакви насилия
и беди.
Във всички краища на нашата страна се -появили такива
предани на своя народ българи и българки. Те грабвали оръжие и отдавали целия си живот в борба с народните потисници:
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„Я ми дай, мале, я ми дай,
дедова шушка бойлия,
тейкова сабя френгия,
чичови кобур пищови,
уйчови дрехи юнашки,
да ги разгърна, прегърна,
па хай на Стара планина!"

Това били българските славни хайдути — народни закрилници през многовековното, варварско иго. Техният брой се увеличавал все повече и тяхната борба се разраснала в истинско
хайдушко народно движение.

„И страшен беше хайдутин за
чорбаджии и турци, ала за
клети сиромаси крило бе
Чавдар
войвода!"
(X р.

ХАЙДУШКО НАРОДНО
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оявата на хайдушките народни дружини в историята на българския народ се отбелязва още с установяването на турското владичество у нас. Оттогава
До Освобождението на България хайдутството не
престанало. Тъй както всекидневно се сипели насилията и неправдите над народа, така непрестанно
действували и хайдушките дружини по села и градове, по гори
и кръстопътища. За това ни свидетелствуват не само народните предания и песни, но и многобройните писмени сведения.
Първото писмено известие за дейността на хайдушките дружини е от 1454 година: „В то же лето Мехмед цар плени Радича, блъгарского войводу у Софии." И от XV век нататък в
многобройни и различни документи следват подробни сведения за живота и героическите подвизи на българските народни хайдушки дружини.
Много са султанските заповеди, които разпореждат преследване на хайдутите и хайдушките дружини. Така в заповед
на султана от септември, 1565 г. до кадията на Прилеп се нарежда да бъдат заловени и изпратени в столицата „разбойниците"-хайдути. В друго сведение се съобщава, че през про39

летта на 1595 г. към 2 хиляди души хайдути нападнали София?
и я обрали. В един худжет от август 1595 г. се разкрива, че
къщата на спахията Али Челеби Мемишов, тимарин от с. Стобт.
била „подпалена и опожарена от харамии (разбойници). Вещите, които се намирали вътре в изгорената къща, били ограбени и пленени от самите разбойници". Тези „харамии и разбойници" са били български хайдути, които са нападнали спахийската къща явно в отговор на неговите насилия и грабежи
над българското население в неговия тимар. Затова със заповед от султана през 1615 г. се нареждало повсеместно да се
преследват и строго наказват всички появили се бунтовници.
А от много турски документи се вижда недоволството на султанското правителство от това, че хайдушките дружини „свободно развявали байраците си из двете крила на Румелия".
Сведенията за хайдутството стават все по-многобройни и:
*по-подробни през XVII и XVIII век. Това било времето на найголемите турски насилия и издевателства над българския народ. Документите показват, че по това време хайдутството достигнало най-широки размери. В един турски документ от
1730 г., изпратен до мютесерифа на Силистра, се разкрива масовият характер на хайдутството в нашите земи: „Ти, който
си споменатият управител, ни долагаш, че мнозинството от раята, която живее в Силистра и съседните околии, било противозаконно въоръжено със саби, пушки и други военни оръжия и
че денонощно и явно въоръжено се разхождало по пътищата,,
градове и села и освен че нанасяло вреда на мохамеданското
население, но и застрашавало реда на страната, като вършело
убийства, грабежи и други разбойничества. Когато се поискало да му се вземе оръжието, то се приготвяло за бой."
През XVIII век хайдутството у нас се разраснало. Хайдушките народни дружини вече добили своя определена бойна организация и системно хайдутували из всички краища на
българската земя. Те вече не действували само за отмъщение
и наказание на турските насилници и не участвували само в
помощ на стихийните народни бунтове. Хайдушките дружини
се явили вече, макар стихийно и без програма, като народно
опълчение за защита и опора на народа в борбата му против
турския феодален гнет и султанската робия. Надлъж и шир
из българските земи от уста на уста се разнасяла славата на
народните хайдути.
Най-правдоподобно е наименованието на хайдутите у нас
да е възникнало от турската дума „хай, хаймана, хайта", която означава скитник по „къра", бродяга по полето. Оттук ид40

ва и „хайтлък", т. е. ходене на воля по гори и планини. Наименованието на хайдутите най-точно е изразено в унгарската
дума „хайду", която означава войник и бунтовник. Турците се
обръщали с най-презрителни имена към заробеното българско население, между тях и с прозвището „хайдуци". В турските документи хайдутите били отбелязани като „разбойници". За българския народ обаче прозвището хайдутин станало символ на героичен и свободен дух, на борец против
народните мъчители, на скъпа родна закрила и опора. Всред
българския народ прозвището „хайдутин" се наложило като
събирателно наименование на народното юначество и непреклонна сила пред чуждата робия и било обвито с ореола на
нещо свято и героично.
Хайдути ставали будни българи, юнашкото сърце на които не издържало спокойно и търпеливо грабежите и господарството на спахии, бейове, кадии и чауши. Те не можели да гледат своите сестри и жени, насилвани и отвеждани в турските
хареми, нито пък страданията на своя народ по села и градове:
„Мене ми се е додеяло
да гледам турчин как беснее
низ бащини ми дворове,
ш з бащини ми япнила,
баща ми овце да коле,
майка) ми манджи да готви,
братя ми коне да йоздат,
жена ми стол да подава,
сестра ми чубук да пали"'
(„Кара Колю")

Д. Благоев определя хайдутите като „ решителни, юначни
българи, които с пушка и ятаган отмъщаваха на турските,
гръцки и даже български мъчители на потиснатия народ".
Хайдутите били повечето бивши ратаи, овчари, занаятчии и
войнигани. Хайдути ставали и учители, например Даскал Тодор, дори и свещеници като поп Папазоглу от с. Черна речка и др.
Много българи започвали хайдушкия живот поради лични беди, грабежи, насилия и озлочеетяване, нанесени им от
турските господари. Така българското момче Велко от Шумен (Коларовград) било овчарче при богат турчин, който не
му заплатил нищо за няколкогодишното слугуване. Тогава
Велко забягнал в гората и станал- прочутият „Велко хайдутин". Детелин и Дончо от Копривщица станали върли хай41

дути, защото пловдивският кадия отвлякъл и потурчил годеницата на Детелин, сестра на Дончо. „Сиромах Еленко",
след като не могъл да изплати задължението си и не се съгласил да даде на алчния местен български чорбаджия жена
си в замяна на своя дълга тогава, според народната песен,
„Еленко каил не стана, отиде си върли хайдутин". Така поради поругана семейна чест и поради безжалостни грабежи
мнозина българи напускали своя роден дом, своите жени и
деца и поемали кървавия път на хайдутството.
В 'поемата на Г. С. Раковски „Горски -пътник" художествено са предадени подбудите, които са тласкали много българи да се наредят под хайдушкото знаме. Юнаците от четата на Хубян войвода, описана в „Горски пътник", разказват подред" за причините, които са ги накарали да грабнат
оръжието. Един от тях, на име Велко, слугувал девет години
у един турчин и когато си поискал платата, бил затворен,
за да бъде насила потурчен. С пила той прерязал веригите,
престорил се на просяк и избягал при хайдутите. Другият,
на име Драгоя, разказал как сестра му Златка, хубава като
слънцето, била грабната от хорото и отвлечена в султанския
сарай. Драгоя успял да измъкне сестра си от султанския
харем и я отнесъл далеч в планината, но там тя умряла в
ръцете му. В този ужасен момент при него дошла хайдушка
дружина. Погребали Златка и пред гроба й дали клетва да
отмъстят за нейната така преждевременна смърт. Трети от
четниците, на име Радой, разказал как бил ограбен от турци
и затворен в Търново. Тук той видял ужасните мъки на затворените българи и разбрал, че само с участието си в хайдушките чети може да бъде полезен на своя народ. Така
всички четници разказват своите патила и разкриват подбудите, поради които станали хайдути. Подобни са били подбудите, които са подтиквали и по-голямата част от българските мъже да отидат в хайдушките народни чети. А
Панайот Хитов, който е един от старите наши хайдути и покъсно четник в българските бунтовнишки революционни чети,
в спомените си за своя хайдушки живот пише: „ . . . а моето
сърце търсеше свобода, търсеше правда. Само Стара планина беше в състояние да удовлетвори моите желания. Благоразумните хора говорят, че отмъщението е свойствено само
на дивите и кръвожадни народи; а аз мисля, че то е свойствено само на частните хора, «които имат душа и сърце
"
И по-нататък, като описва пътуването си с хайдушката дружина по билото на Стара планина, той продължава: „Под
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планината се намираше едно българско село» което беше в
състояние да накара и камъните да мъстят. Това село беше
полуразрушено, ограбено, дрипаво и нещастно . . . Покривите
на къщите бяха провалени, черни и дрипави, щото измъченото тяло и сърце на селяните не можаха да намерят под тях
защита ни от есенните дъждове, ни от зимните виялици
Който иска да си състави понятие що е роб и що е робиня,
той трябва да погледне с внимание на българския селянин и
българската селянка, които живеят в тези села. Ако неговото
сърце не закипи от негодувание... срещу тия, които са унизили човекът и направили от него четвъртоного животно и
които са убили у него сяко човешко чувство и мисъл, то й той
сам не е вече човек . . .
Така хайдутството се явило като стихиен бунт срещу
турските зверства и като форма на класовата борба на българските селяни и градска беднота против грабежите на турските феодали, чиновници и техните крепители — българските чорбаджии. От пасивното бягство в горите и планините народното недоволство и класовата съпротива се превърнали в
ежедневна, непрекъсната и въоръжена борба чрез партизанските действия на хайдушките дружини.
Хайдутството се развило още и като израз на будното народностно съзнание на българския народ, на неговия копнеж:
за отхвърляне на робските тегоби и за свободен живот» То се
разраснало като непрекъснат израз на несломимата борческа
воля на народните маси за свобода против чуждото турска
иго. Наред с всичко това хайдутството станало и здрава опо
ра на нашия народ в самозащитата му от изтребване и по
губване. Хайдутите израснали като истински народни закрилници и неведнъж жертвували живота си в борба против народните потисници и изедници. Затова в народната песен за
„Стоян войвода" се пее:
„Стояне, стари войводо,
откак се тизе загуби
рахатлък от турци нямаме."

Панайот Хитов ясно е изтъкнал хайдутството като здрава народна опора и закрила: „ . . . Ние сме пратени от бога да
вардим сиромасите и да наказваме злосторниците,... Бъл
гарският народ няма ни царство, ни покровители, ни защит
ници. Трябва да се надее на бога, на нас и на своята юнашка
сила; а ако това е така, хайдутинът трябва да варди нещастните и вдовиците и да утешава беззащитните."
и

И хайдутите наистина не пожалили нито своята младост г
нито своята лична радост, нито своя живот в борба за народната закрила. Много от тях завършили живота си побити на
кол или провесени на бесилка, но техният взор бил устремен
към народния копнеж за свобода и по-добър живот.
Минавали столетия. И столетия народните закрилници —
хайдутите, бранели своя народ. Появили се прославени хайдушки войводи и стотици безименни и предани народни
герои.
Българският народ възпял героичните им дела и подвизя
в своите най-хубави песни. За тях той сътворил възторжено
художествено устно и песенно народно творчество, в което отразил своята любов и дълбока признателност, своята гордост
и възторг. Той предавал славата на хайдутите от уста на
уста, от поколение на поколение. И в прекрасни художествени образи разкрил величието на техния живот, който ни смайва със своята изключителна смелост, благородни пориви и народна преданост, В народните песни се слива легендарният
народен сломен и историческата правда. Освен от народните
песни за живота и делата на хайдушките дружини узнаваме
от спомените на стари войводи и хайдути, от пътеписите на
мужденци-пътешественици, минавали през нашите земи, и от
многобройните турски документи.

ХАЙДУШКИТЕ

ДРУЖИНИ

айдутите се организирали в хайдушки дружини.
Те се състояли от 10—20, понякога 50—70 души.
При по-големи нападения или когато се присъединявали към народни въстания и бунтове, хайдушките дружини се обединявали и тогава достигали от 100—200 или 300—500 души. Народните
песни най-често възпяват хайдушки дружини от 70—77 юнака.
В дружините се събирали все „отбор юнаци".
Още при съставянето на хайдушката дружина хайдутите
избирали войвода, който да я ръководи. За войвода бил избиран най-юначният, най-смелият и най-опитният измежду
хайдутите в дружината.
В някои народни песни се предава, че войводата сам подбирал дружината си:
(
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„Провикнал се е Воин войвода:
— Събирайте се, дружина ъярна,
Дружина ©ярна, вярна сговорна,
«Че щем да идем в гора зелена,
В гора зелена, в поле широко.
Пак се е провиквал Воин войвода
Много обичам войвода да стана,
Войвода да стана, байряк да нося,
О в дясна ръка сабя фреигия,
Сабя френгия, пушка бойлия,
През кръст, през рамо златни паласки,
Светом да светят в гора зелена,
В гора зелена, в поле широко,
Дето се птичка хич не прехвръква/ 4
(Воин войвода)!)

А в други народни песни се предава, че избирането на
войводата ставало чрез състезание в точна стрелба, хвърляне
на камък, прескачане на байрак, надхвьрляне и други.
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Хайде байрак да забием,
Който си байрак прескочи,
Гой ще ни стане байрактар,
На ларите ни хазнатар,
На Дружината главатар:"
(„Стоян и дружината му")

Разказва се, че изборът на жените-воиводки обикновеноставал със състезание в точна стрелба. Тези, които прострелвали куршум през пръстен, бивали избирани за войводки. А
за „Еленка войвода" се пее, че била избрана войвода, защото
освен че прекарала куршум през пръстен, но още и прескотала знамето и сабята.
След избора на войводата дружината или войводата определяли байрактаря. Байрактарят също трябвало да се отличава с изключителна смелост, ловкост и сила. Освен това
той трябвало да бъде едър и строен или както казвали — левент. След войводата байрактарят бил другият най-личен
юнак, който стоял начело на хайдушката дружина. Ако войводата или байрактарят паднели в боя, дружината веднага си
избирала нов войвода или нов байрактар пак измежду найхрабрите и най-личните.
Хайдушката дружина попълвала редовете си с нови хайдути, които подбирала из най-юначните момци. Една народна
месен разказва:
„Знаеш ли, мале, знаеш ли,
Снощи в село дохождал
Богдан прочута войвода
със тая желта бъклица,
със тия бели тефтери.
Момчета, мамо, калесва
със тая желта бъклица.
Със бъклица ги калесва,
и ги на тефтер записва,
писува и разписува,
а мене, мамо, записа
записа и не разписа.
Мене ме, мамо, избира
син-зелен байрак да нося,
млад байрактарин да бъде,
че съм бил юнак в сърцето.
Каква главилка хортуваш,
каква женилка бълнуваш?"

Всяка хайдушка дружина си имала и знаме. То символизирал^' задружния и свободен хайдушки живот. Хайдушкото
№

знаме било алено (червено), зелено, синьозелено или бяло,.
Било изработвано от кадифе и на него обикновено имало извезана със сърма някоя емблема — кръст, лъв и др. В много
народни песни се възпява „дървен пряпорец, хайдушки ален
байрак, син-зелен байрак" и др. Знамето било светиня за хайдушката дружийа.» Ако в боя паднел знаменосецът и врагът
успеел да вземе знамето, имало поверие, че дружината я очаква гибел. Тогава тя се разтуряла и хайдутите се пръсвали по
други дружини.
ръжието на хайдутите било гехното най-скъпо
имущество и най-верният им другар и закрилник.
Те грижливо го пазели и го предавали от деца на
внуци.
Хайдушкото оръжие обикновено се състояло
от пушка, дълга почти човешки ръст „дълга пушка бойлия" или „багдалия" (от Багдад), два пищова, забучени
на пояс „чифте пищови на пояс", и ятаган или сабя „остра
сабя френгия" или „дамаскиня" (от Дамаск), паласки и рогове за барут.
През първите векове на робството оръжието на хайдутите
било по-просто. Те носели копия и боздуган, лъкове и стрели. В народните песни се съобщава и за скъпо оръжие,
например като оръжието на Алтън Стоян, което блестяло от
злато, и затова той бил наречен „алтън", т. е. златен. А в
народната песен за „Ненчо войвода" се казва:
Припаса сабя дамаска,
Дето са на три сгъваше,
Сгъваше и разгъваше,
Нарами пушка бойлия,
Затъкна кобур пищове

Хайдушките дружини се снабдявали с оръжие предимно
от разбитите турски потери или при ограбване на богатите
турци. Освен това хайдутите си купували оръжие от пазарите в градовете, където слизали преоблечени и намирали желаните пушки, саби, куршуми, паласки и др.
Облеклото на хайдутите било различно, но винаги спретнато и хубаво. Когато хайдутинът тръгвал за планината, той
обличал най-хубавите си дрехи като в празник. Войводата и
„момчетата" на дружината трябвало да бъдат чисти, спретнати и хубави. В една народна песен се разказва, че всички
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юнаци от дружината на Дойчин войвода били с „накривени
калпаци и засукани мустаци", т. е. добре нагласени.
Народният певец е осмял непригледните и с разпуснат
вид хайдути.

,

„Дохчо юнаци д у м а ш е :
— Юнаци, млади юнаци,
и меня доугао земете,
. и аз с вази ще д о д а ,
Водица да ви донасям
на Рила — Стара планина,
Със позлатено бъкляче!
Дружина Дохчу д у м а л а :
— Айгиди, Дохчо, завалла,
За юнак Дохчо не ставаш,
Ти имаш пушка б е з кремък,
Ти имаш сабя р а ж д и в а ,
Ти имаш сабя без чирян,
Ти носиш цървул без върви,
Додето един обуеш,
Други са, Дохчо, развързва;
Дорде опашиш поясю,
Учкура ти са развързва,
З а юнак, Дохчо, не ставаш
За юнак, Дохчо, хайдутин
Хайдутлук не е попара!

Хайдутите обикновено се обличали в живописна народна
носия. Те носели тесни абени потури, бели ризи, сиви ямурлуци, кожени калпаци, цървули с бели навуща и черни върви.
В някои дружини всички хайдути имали еднакви дрехи, ушити от сукно, богато украсени с гайтани. Това били дружини,
които набавяли дрехите и оръжието си извън страната, като
се обличали с еднакво хайдушко облекло от „колчаклии потури, чепкен, джамадан, обшит с гайтани, червен пояс и астраганен калпак".
Дисциплината в хайдушката дружина била здрава и
-строга. Всички хайдути доброволно спазвали установените в
хайдушкия живот порядки. Те полагали клетва за вярност
към войводата и дружината си, за предана другарска взаимопомощ и за изпълнение на хайдушките решения. Те се задължавали да участвуват в битките и нападенията, които
предприема дружината, храбро и всеотдайно, да бъдат безмилостни към народните врагове, винаги да закрилят бедния
народ. Кражбата, обидата на жена и особено предателството
към войводата или другарите от дружината се считали за
тежки престъпления в хайдушката дисциплина. Тези, които
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||осягали на чуждо, наричали презрително „кокошкари". За
предателя казвали, че „и смъртта му е( малко". В народните
песни тези, които са издали войводата или дружината си, са
обсипвани с тежки проклятия, а войводата — упрекван, задето не е подбрал „дружина вярна, сговорна":
'

„А шиле пее на дърво
и като пее говори:
„Стоене, стара войвода,
От старо време останал!
Не ли ти мама думаше:
„Не земай чужди юнаци,
Кой от кол, кой от въже!
Проклета да е дружина,
Коя-войвода издаде;
А по-'проклета оная,
Коя войвода затрие."
(Стоян войвода)

Отношенията между хайдутите били най-другарски, чистосърдечни, пропити с топлота и взаимна обич. Когато някой с,е разболеел или паднел тежко ранен, другарите му се
чувствували длъжни да го носят и се грижат за него „както
го майка носила —.девет месеца на сърце, и до три години
на ръце". А ако ли потерята ги преследвала и притиснела в
лют бой и повече не биха могли да носят ранения си другар,
те или го убивали, за да не попадне жив в ръцете на врага,
или го оставяли някъде по билото на планината в скрито и
непристъпно място, където:
„Морава му била постеля,
Бял би му к а м ъ к възглавие,
Чер би му облак завивка . . .
Два орли сянка вардили,
С уста му. вода «осиле,
С крака хлебец давале."

След опасно нападение на някой спахийски чифлик, след
лют бой с преследващата я потеря или след дълъг и уморителен поход хайдушката дружина се спирала на почивка далеч всред дебрите <на планината. И на някоя закътана в гората зелена поляна с бистро и студено „хайдушко кладенче"
дружината се установявала на стан. Скоро тук на избраната
„хайдушка поляна" пламвал голям огън и хайдутите си приготвяли топла вечеря. Те се снабдявали с хра'на от своите ятаци — планинските овчари, но често и сами нападали кошарите
на богатите турски спахии и оттам задигали тлъсти агнета,
*

-4. Народни закрилници
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сирене, хляб и др. И над жарта «а големия огън пекли цели
агнета, набучени на дълъг ръжен, или хайдушки кебап в стомна. В много народни песни се разказва за богати хайдушки
угощения:
„Положи софри сребърни,
Нареди златни сахани,
Нареди бели месали,
Наряза бели самуни,
Накърши шари агнета,
Шари агнета печени,
Изстуди вино червено,
Седнали да ядат и пият

."

(Дамян войвода)

Хайдутите си почивали на зелената, обсипана с горски
цветя морава върху постеля от букова шума. Те си отдъхвали
спокойно на закътаните всред гората „хайдушки поляни", в
които само звездите и месецът надзъртали и пускали отгоре
своите бледи лъчи. А наоколо бивало тихо. Горският ветрец
леко полюшвал клонките на високите бу^ки, светулките проблясвали в тъмната гора, а щурците се обаждали отдалече,
пръснати из горските поляни. Носел се дъх на здравец и горски теменуги. Тогава хайдутите тихо подемали тъжни народни песни за робското тегло или хайдушки песни за юначеството на стари войводи. Тяхната тиха песен се пригласяла от
бълбукането на „хайдушкото кладенче" и от провлачения глас
на шарен кавал, който някой от „момчетата" изкъквал от
пояса си, и сладко-сладко засвирвал. Птичките боязливо се
обаждали и в гората ставало още по-тихо. Всички чувствували мъката и силата на един окован народ, чийто най-верни
синове бдели и се борели за него*.
Хайдушкият стан бил строго охраняван. В тройна верига
далече от него край самия път стояли на пост стражите. Те
зорко следели кой се задава от пътя и не пропускали никой
без проверка да мине към стана. Хайдушката стража дежурила ден и нощ, като се сменявала на определено време. Тя разузнавала какво става в околностите, държала връзка с ятаците, узнавала какви насилия са извършени над населението,
кой ги е направил, къде и кога могат да нападнат народния
изедник и всичко, което може да интересува дружината.
Турският пътешественик, географ и етнограф Евлиа Челеби, дава интересно описание на хайдушкия стан. Той разказва, че за да може да види и разговаря отблизо с хайдути,,
се решил на смело приключение. Престорил се на преследван
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от Мелек паша, негов вуйчо, и тръгнал да търси подкрепата
на една хайдушка дружина някъде в Македонските планини.
Когато се натъкнал на хайдушката стража, поискал да се
яви пред войводата. Караулът му дал пропуск и Челеби, съпроводен от стража, навлязъл в гъста гора. Хайдушкият стан
бил обграден от 500—600 души, наредени отляво и отдясно,
въоръжени с остри и къси копия, с по 2—3 пищова и с остра
сабя на пояс. От двете страни на поляната се приготвяли кебапи може би от 300 глави овце и свине. Стотина шивачи кроели и шиелйЧдрехи от платове из Битоля. Най-сетне той достигнал до войводата и му се оплакал от притесненията на
турските власти;
Това описание на хайдушкия стаи може би не е напълно
точно, но показва как са живеели хайдутите.
Хайдушкият живот обаче не бил, винаги така хубав и привлекателен. Всяка хайдушка дружина понасяла'и много тежки несгоди. Неведнъж тя оставала без храна. Тогава хайдутите се принуждавали да ядат киселец, диви ягоди и малини
или желъди и букова шума. Не рядко било, когато бури, дъждове, страшни гръмотевици и светкавици ги прогонвали в тъмните и влажни пещери. Случвало се сняг и студ да ги засипват далеч по планината. Понякога пролетта закъснявала и
„кукувицата измамвала" хайдутите преждевременно да тръгнат с дружината. Тогава снегът и студът ги сковавали някъде
по къра далеч от покрив и огън. Народните песни ни разказват и за тези изпитания в хайдушкия живот. Така дружината
на Добри войвода от Сливенско, излязла на поход преди Благовец, била затрупана от сняг някъде в Кадънина кория:
„Посъбра Добрю дружина.

Та че ги Добрю поведе,
Та че ги в гора за©еде.
Д а д е ми господ бре дъждец,
Подир дъждеца и снежец,
Та вале мало, не много,
Дружина дор до колени,
Дружина Добри думаше:
— Добри ле, наша войводо,
Ние ще тука да измрем!
От кога ходиш, Добре ле,
Във тази гора зелена?
Не знайш ли, Добре, не знайш ли
Я къшла, я козарница,
4*

Я някой говедарница
Д а идем да се обуем,
Обуем Добре, просушим
Та че ги Добрю за»ваде
Към монастиря „София".
Добрю дружина въведе
И на дружина думаше:
— Дружина вярна, сговорна,
Снимайте куни дървяни,
Кладете буйни огйьови
Д а се, дружино, пребуйте
Пребуйте и пресушете
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Тежки и трудни дни преживявала дружината и когато
била преследвана от потеря. Дни и нощи тя трябвало да върви по криволичещи и стръмни планински пътеки, да се катери бързо гто хребети и чукари, за да скрие дирите си. А когато се сблъсквала с преследващите я потери или редовни турски войски, тогава се повеждал неравен и тежък бой. И не
едно юнашко чело било пронизвано от вражески турски куршум. И не едно юнашко сърце преставало да тупти някъде
край прашния път или по голото планинско било.
За хайдутуването народът казвал: „То не е хорб игране,
не ми е песен пеяне, ами е глава гиняне!"
'
Такъв суров и жесток, но пълен с героизъм и слава бил
животът на хайдутите. Той изисквал желязно здраве и несломим дух. Хайдушките народни песни художествено и подробно описват живота, действията и героичните подвизи на
народните закрилници. В „Горски пътник" Раковски също възторжено възхвалява живота на българските хайдути и подробно описва тяхното облекло и оръжие:
„Хой обичам в гора да ходя
С вярна сговорна мила дружина;
Млади юнаци славно да водя
Българи храбри, наша родина!
С старо народно облекло лично,
Блъстно (бляскаво) оръжие да им ся
свети,
Слънце пресветло как сия' ясно,
Момци да бъдат тий напети!
С пушки на рамо дале биящи,
С двойка гръмовни скъпи пишове,
С златни палазки светло светящи,
С остри на пояс дълги ножове.
Войвода аз напред да вървя,
Храбри след мне хоръгвоносец,
В^Стара планина да ги заведа
Ссвилян, зелен, злат пряпорец!

ХАЙДУШКИТЕ ДЕЙСТВИЯ

ай дутите започвали своите действия рано през
пролетта. В народната песен се пее:
,Каква се й пролет запролетила,
(Каква се й гора листна ла,)
Каква се й трева зелнала,
Какви хайдути, мамо, излезли
На божурова поляна,
На хайдушкото сборище"

Когато бялата снежна покривка се дръпвала все по-нагоре по планинските склонове и се подменяла със зеления губер
на младите листа, тогава хайдутите потегляли към планината.
Те се измъквали и тръгвали от различни краища, из села и
овчарски кошари към известното им близко хайдушко сборище. В ранна заран, след първи петли, юначният народен син,
който решил да иде при хайдутите, обличал новите си дрехи,
нахлупвал кожен калпак, загръщал топлия си ямурлук, прощавал се с мила майка, млада жена, малки деца и тръгвал на
дълъг, опасен път. Той се промъквал тихо край селските плетища и големите овчарски кучета и изпратен от дъха на цъфналите сливи и ябълки, излизал от селото/Планината го скривала бързо в своите къдрави, зелени пазви. Щом стъпели на
горските пътеки, хайдутите се чувствували свободни и волни
като планинските орли. Затова те обичали гората като родна
майка, за което говорят безбройните народни стихове.
Така в Габровско широко е разпространена песента за
„Стоян войвода и гора зелена"
Горо лъо, зелена,
Водо льо, студена!
Имаш ли за нази
Шумка да ни пазиш,
Шумка да ни пазиш
Сянка да ни хладиш?
Кукувица кука
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На зелена бука
За гора зелена
З а Стара планина
Горо льо, зелена,
Наш^Г стара майко!
Ч

В гора да ходиме,
В гора да живейме,
Тебе да вардиме
Хайдушки да мреме,
Горо льо, зелена,
Водо льо, студен а1"

Хайдутите се събирали на уречените места сред непристъпните усои на пла*чината и гората. Там били така наречените „хайдушки сборища". Това били малки горски поляни,
обградени от гъста гора, обрасли с мека трева и горски цветя.
До тях шуртяло „хайдушко изворче" или бликало студено
„хайдушко кладенче". В народните песни се възпяват много
хайдушки сборища: „Агликина поляна", „Кушбунар", „Равно
буче", „Зеленича", „Мургаш", „Висока Ръжена", които се намирали в Стара планина; в Средна гора са известни Братия,
Богдан и др., а в Родопите — „Драгойна могила" и др.
Един след друг пристигали „момчетата" от дружината на
хайдушкото сборище. Бодро ги посрещал зеленият здравец,
избуял край хайдушкото изворче. И насядали сред жълтите
иглики и сини горски теменуги, хайдутите споделяли за преживяната си разлъка, за теглото на народа и за предстоящите .действия на дружината. Те разравяли скритото през есента нейде сред гората оръжие, почиствали го и се приготвяли
за своите хайдушки действия.
Хайдушките дружини начело със своя юначен войвода
и личен байрактар шетали по всички родни планини: Стара
Планина и Средна гора, Рила, Родопи и Пирин, Странджа и
Сакар и други. Те действували и по равнините из Видинско,
Оряхбвско, Силистренско, Варненско, Ямболско, Одринско и
др. В народните песни се възпяват всички наши планини, но
най-много Стара иланцна, която за хайдутите била:
„Майчица Стара планина,
А либе — гора зелена
с кичести шуми, пременена,
е сладък ветрец разхладена."
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Н а хайдушкото, сборище

худ.

Д.

Добрев

Старият войвода Панайот Хитов художествено е описал
в своите спомени красотата на планината и гората и тяхното
въздействие за настроението на хайдутина:
„Изкачихме се на Стара планина и запряхме се на онова
място, което се нарича Равно буче или Царски извор. Това
място е твърде живописно. Аз мисля, че когато онзи българин
е измислил песента:
„Горо ле, горо зелена ,
и ти, водице. студена",

то той се е намирал на това място. Аз не съм в състояние да
опиша ония впечатления, които изпита сърцето ми, когато са
запрях на това място. Помислете си, че в това време беше
пролет, п о м и с л е т е си, че дърветата са бяха покриле с нежни
зелено-бели шумчици; помислете си, че сливите, ябълките и
крушите цъфтяха; помислете си, че въздухът беше чист, меризлив и прохладен; а всичко това действува на човекът така
нежно, щото го накарва да обича и отечеството си, и своите
поробени братя . . .!" *
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Хайдушките дружини ходели по.планините, край кръстопътища и села и сами или чрез своите ятаци разузнавали кои
са народните мъчители, какви насилия и грабежи вършели,1
кого и как са озлочестили. Тогава хайдутите се спускали в^
полето, влизали незабелязано в селото, неочаквано нахлували
в дома на народния изедник и бързо се справяли с него. Те
опожарявали къщата му, а него сурово наказвали, като го
убивали или извличали в гората. Така народната песен за
„Страхил войвода" разправя, че като чул за безжалостното
използуване на ратайчето Димчо от Плевенския паша, Страхил войвода повел дружината си и жестоко наказал господаря-феодал:
„Ой ми тебе, турчене,
Ти защо, холач, не даде
на туй момченце хачеца
Та че го холан насече,
парче по парче наряза,
че го по драки качеше

Заради грабежите над бедното население хайдутите отвличали близките на богати спахии и паши и искали скъп откуп, за да ги пуснат, а с парите те подпомагали ограбеното от
същите спахии бедно население. Освен това хайдутите подбуждали бедния народ да не изпълнява ангарията на спахиите, да укрива добива си и да не плаща наложените му данъци. Те не прощавали на народните грабители и хайдушката
казън над тях била сурова и безпощадна. „В село съди кадия, пък тука съди балтия" (брадва), се казва в народната
песен.
Хайдутите действували предимно против грабежите на
спахиите и българските чорбаджии, народни изедници. Те правели смели набези и в градовете, където се разправяли ловко
с местните турски власти. Навсякъде обаче хайдутите разграничавали богатите от бедните турци. Те никога не нападали
и не убивали мирната турска рая.
Хайдутите действували из засада и изненадвали неприятеля си в най-непригодното за него положение, било когато
почивал, спял или се веселял. От планинските рътлини и от
кръстопътищата юнаците дебнели турските потери и отреди,
посрещали ги и ги нападали светкавично. Те разпръсвали големи войскови части или дълги конвои, които карали бълга56

ри-роби за цариградските или малоазиатски пазари. Избивали конвоя, а робите освобождавали.
Турците със страх минавали по планинските и. горски пътища. Така за дола на Криворечна Паланка разказвали, че
„бил страшен, опасен, криволичещ и пълен с места за засади.
Там от хайдути не може да се мине". А Евлиа Челеби описал
пътуването си от Одрин за Габрово през Шипченския проход.
Тук Челеби и спътниците му попаднали на хайдушка
засада: „Неприятелят ни обгради от двете страни в тая
тясна клисура и почнахме бой с пушки, а след това се Удрихме и с хладно оръжие." В сражението паднали 4 убити и 10'
ранени турци и по-нататък Челеби разказва, че когато слезли
в Габрово, разбрали, че цялото село било „разбойническо",
т. е. че тук всички били ятаци, и завършва описанието си за
това пътуване с думите: „по тия места почтени хора (т. е.
турци) не могат да минават и нощуват."
Хайдушките дружини слизали в селата, за да наказват
и българи, които помагали на турските власти. Така разказва
се, че Карабуюк Димитър убивал само предатели, а за Стоян
войвода в народната песен подробно се описва как подмамил
и хванал няколко души предатели, които се опитали да го издадат на турските власти, Той сурово ги наказал, като ги
хвърлил в голям огън и казал:
„Горете, та че помнете
Как ми в Търново ходите,
В Търново града голяма,
че Стояна издавате
Стояна млада войвода."

Много са народните песни за Ангел войвода, които разказват как наказвал всички народни изедници. Веднъж той
убил и един евреин-лихварин в дома му, като отишъл чак до
Цариград, защото съсипвал населението от Хасковско с високи лихви. Парите, които взел от него, Ангел раздал на ограбените българи. Той винаги помагал на бедните селяни, като им
купувал добитък, земя и им раздавал пари. Действувал главно по селата из Родопския край „той отнемал пари от имотните и помагал на сиромасите", поради което бил много възхваляван от населението по тия места. Народът възпял и Вълчан войвода, който обирал богати турски търговци и част от
парите раздавал на населението, а с другите купувал оръжие
и храна на дружината си. Много често хайдутите нападали
султанската поща и хазна. Народните песни описват много
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жени-войводи, които са нападали успешно по кръстопътища и
планински проходи турската поща, с която пренасяли и държавните пари. Така Тодорка войвода, чакайки царската хазна, „извадила сабя френгия, два пъти я прегърнала, три пъти я целунала и казала: „Сабя ле, моя сестрице, толкова си
ме слушала, хайде ме сега послушай, да взема хазна голяма." Така с ограбваните пари от ту)зската хазна хайдутите
си купували оръжие, дрехи и подпомагали бедното население,
потиснато и ограбвано без мяра от турските феодали и султанската власт.
А българското население само търсело закрилата и помощта на народните закрилници. Често пратеници от различни места отивали в планините при хайдушката дружина и молели за помощ. За това разказва и Панайот Хитов:
„ . .. След няколко дни дойдоха няколко наши приятели
и ни казаха, че в село Могила е дошел един богат черкезин,
който иска да се засели в това село и който има голяма дружина. „Българите, които населяват това село, са намислили,
да бягат и да се преселят в Русия", казаха приятелите ни.
Какво трябва да правиме? Трябваше да се работи скоро и
живо.
Същата вечер ние в^зседнахме конете си, нападнахме
черкезкия табор и го разбихме.'Богатият черкезин и неговият
син побягнаха, ако и да бяха наранени, а остайалите бяха
принудени да оставят селото и да се заселят в Ямбол
После премахнахме и ямболския кадия, който беше ограбил
много вдовици и сирачета и който беше разплакал мало и голямо
"
И по-нататък четем пак в спомеиите на Панайот Хитов:
„Из село Крива круша (в Средна гора) дойде човек: . . .
„В селото ни е дошел онзи поганец Дели Мехмед, който е
обърнал всичко наопаки. . . . Нашите селяни молят да дойдеш
с момчетата и да ни отървеш от турското зло . .. . " Вечерта
аз отидох в селото и обиколих къщата на гореказания поганец. Беше месечина. Аз и Коста влязохме в дворът. Един из
поганците беше излязъл навън . . . Той ни видя и побягна . . ."
Тогава започнала стрелба, настъпила суматоха и дружината
изчистила завинаги селото от тези разбойници.
Раковски в „Горски пътник" също така предава художествено закрилническата народна дейност на хайдушките
дружини: „А българският народ по села и градове, по планини и полета гледал с любов и признателност своите закрил58

ници — народните хайдути, и им помагал с всичко."? В спомените си Панайот Хитов пише:
„Аз казах по-горе, че нашите българи от южната страна
ла Балкана са гостоприемни и добри хора. Веднаж аз дойдох
в едно село и поисках от един селянин малко брашно и малко
сирене. Селянинът ми напълни с брашно една торба, но когато поисках да му платя, той ми отговори така: „Тебе
ти повече трябват, отколкото мене. Нека ти дава бог добро и
здраве!" Друг един българин ми даваше 300 гроша, за да купя барут на момчетата
"
Така от ранна пролет до късна есен, от Гергьовден до
Кръстовден хайдутите бдели край пътищата, нахлували в
селата, опожарявали спахийските имоти, наказвали сурово
спахии, бейове, кадии, паши и султански чиновници, които
ограбвали и измъчвали беззащитното население. А когато идвала късна есен и обагрените листа на гората започвали да
се ронят и засипват горските пътеки, тогава хайдутите преустановявали своята дейност:
ч
„Есен ми дойде, сланата падна,
сланата падна, листе попари,
я свивай байрак, Мануш войводо!

Те заравяли своето оръжие нейде сред гората или госкривали в хралупите на вековни дъбове. Внимателно изрязвали белези по околните дървета, за да могат на следната
пролет по-лесно да го намерят. И хайдушката дружина се разпущала. Зимно време хайдутите се прикривали в селата и гра довете или оставали по планинските кошари при своите ятаци
като овчари и говедари. Цели селища по планинските краища
като Калофер, Карлово, Клисура, Панагюрище, Копривщица,
Бельово и др. прикривали и хранели хайдутите.
Турската власт настървено и непрестанно преследвала
хайдутите. По дирите на хайдушките дружини били изпращани големи потери. Те се излагали на големи рискове само и
само да хванат живи хайдути. Хайдутите били наказвани по
най-безчозечен и жесток начин. Най-често ги побивали живи
на кол или ги разкъсвали завързани на 4 коня. На убитите в
боя хайдути отрязвали главите и ги набучвали на върлини.
Тях излагали на видно място, край пътищата, пред селата
или на селските мегдани, за да плашат населението. Евлиа
Челеби съобщава, че видял между зъбците на крепостта в
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Ниш забучени на върлини хайдушки глави. Оставяли ги д а
стърчат по седмици, да ги кълват гарвани и свраки и чак когато се изличел човешкият образ, те били захвърляни на селското бунище.
Хайдутите не се давали живи в ръцете на турските заптии и чауши. Но попаднали в ръцете на палачите, се държали
смело и твърдо понасяли всичко независимо от изтезанията^
на които били подлагани. Те не се страхували от смъртта:
„Не ми е жално за живеят,
Не ми е мило за бял свят
Юнак не жали, не плаче."

Героизмът и силата на хайдутите учудвали дори и самите турски мъчители и им вдъхвали уважение към хайдушкото
юначество. Това се разкрива образно в народната песен „Сеймени носят юнашка глава".
„Отдолу идат сей мени, леле
сеймени билюк башии, леле
Хайдушка глава носеха, леле
Не ми е глава хайдушка, леле
Хайдушка главя, кръвнишка, леле
Най ми е глава юнашка, леле
Вървяло й мало й голямо, леле
Главата сеир да струват, леле
Д а си главата познаят, леле
Никой си глава не позна, леле
Най-подир доде бабичка, леле
Щом си главата видяла, леле
Викнала й, та заплакала, леле
Сеймени думат бабички:
— Не плачи, бабо, не т ъ ж и
Йоще един си отхрани
Такъв да бъде, бабичке,
Д о д е сина ти уловим,
Девет планини минахме,
Доде му ръце вържиме,
Д о шейсе души паднахме,
Д о д е му глава земеме
Сам билюк башия падна.
Аферим бабо, машалла
Още един такъз отхрани!"

1

Хайдушката смърт била юначен край на народен геройЗатова при героична смърт на хайдутин не се жалело.
В много народни песни хайдушката майка е възпята като смела жена. Тя възпитавала своите деца в юнашки дух п
60

.лелеяла да ги види начело на хайдушка дружим,! к.м<» ир<>
славени народни юнаци:
„Нани ми «ани, Манолчо,
Д а раснеш, холан, да раснеш,
Д а станеш като вуйчо си:
Петстотин мина д а водиш
и петдесет бели байряка!"

*
И депата на българската „майка юнашка"наистина растели като Непобедими юнаци. Техните героични подвизи през
онова далечно и страшно време на турската робия ги прочули за вечни времена!
„Прочул се Ильо войвода
По тая Рила планина,
По тая гора зелена,
По тая трева зелена,
При тая вода студена,
Ильо е юнак над юнак!
Не дава хайта да мине,
Не дава обир да. стане,
Не дава золум да бъде 1

е

ГЕРОИЧНИ ХАЙДУШКИ ПОДВИЗИ И ПРОСЛАВЕНИ
БЪЛГАРСКИ ХАЙДУТИ

чувство на гордост народният певец е възпял героичните подвизи на българските хайдути — народни за| крилници. От всеки стих и всяка дума на народните ни
песни звучи удивление, възторг и гордост от тяхната
юнашка смелост, сила и народна преданост. Затова няма по-хубави думи и по-живи образи, с които да са
описани героичните хайдушки подвизи и животът на българските хайдути, от народните слова в нашите хайдушки песни.
Народните песни и пр-едания възпяват живота и подвизите на повече от 100 /войводи и хайдути. По исторически
данни голям брой от тях са били действителни исторически
лица. Първите по-конкретни и достоверни сведения за прославени хайдути са от XVI и XVII век.
Един от най-старите и прочути хайдути бил К а л о ф е р
в о й в о д а . Той действувал в Средна гора, Стара планина и
Родопите. Точният брой на дружината му не се знае, но
може да се предполага, че е била голяма, защото се споменава, че понякога се разделяла на две. Едната действувала
под ръководството на войводата, а другата — на байрактаря..
Калофер войвода с.е прочул с бойните си победи над редовната турска войска. Легендата предава, че сам султан Мурад III се принудил да води мирни преговори с Калофер войвода, като изпратил при него свой пратеник с много подаръци. Калофер войвода поискал от султанския пратеник да
разкове коня си и тогава му разрешил да влезе в хайдушкия
стан. Той отказал да приеме султанските подаръци, като заявил: „Аз ще ги приема само когато султанът приеме и потвърди моите искания, а именно — дето аз поискам, там да се
засели моето село; никаква давнина на царя да не давам
заедно със селяните, които ще живеят в селото ми; през селото ми турчин с кован кон и оръжие да не минава." И султанът се съгласил, като .приел условията на Калофер вой-
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вода, само и само той да спре своите дейстнмн .
I |
ските власти. Тогава Калофер войвода създал пмп 1м и
фер. Неговите хайдути станали първите жители мп п ш т т
село, като си взели жени от Сопот. Това лреданпг им р.1 >
крива силата на един от най-старите хайдушки войнодм
От най-старите хайдути бил и Татунчо страшен хлйду
тин. В народните песни Татунчо е описан като суров м
извънредно силен юнак, който си събирал дружината отюнач
ни и издръжливи физйчески хайдути. За Татунчо се предава, че действувал в Ямболско. Той успял да влезе в самия
конак на ямболския паша и го наказал сурово, задето дерибействувал над населението. За' Татунчовата сила народната песен разказва:
„Па завъртя се Татунчо,
ка ляво, та по на дясно,
от триста души манафи
токо троица остали."

За легендарния Чавдар войвода и сестреника му Лало
байрактаря народните песни дават изобилни сведения. Знае
се, че те били от Лъкавишките села из Щипско и че действували вероятно в края на XVI век с дружина от 300 юнака
в Кожух планина. Софийският паша 7 пъти изпращал потери
против Чавдар войвода, но все не успявал да го залови.
Най-после с измама пашата успял да хване Чавдар войвода,
да го окове и затвори *в тъмница. Но смелият байрактар
Лало се притекъл с дружината си в София и се заел да освободи окования Чавдар войвода. Прескочил Лало конашките
порти и достигнал >пред тъмницата. . С ръцете си камъните
къртел, със зъбите си синджирите късал и най-сетне Чавдара
от тъмница извадил. Па след това се заловил да накаже
пашата:
Разби си Лалчо хареми,
Та си пашата изкара,
Та къс по къс го режеше,
Режеше и го питаше:
— Пашо ле, пашо нечестни,
Ще ли да л ъ ж е ш юнаци,
С измама да ги затриваш?
Па му главата отреза
И на маждрака натъкна:
Па си юнаци поведе
И със свирката си свиреше;
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Кога през Софен вървеше,
Още си виком викаше:
Д ж а м б а л а , свиня дебела!
Тичайте хора софийци,
Секиму не е дадено
Пашово месо да продава;
Салт е на Лалча дадено
Да може да го продава,
На Лалчо, на байрактаря,
Що води измет юнаци,
Та вършат таква работа,
Щото и отбор не вършат!"

Това е един от най-старите песенни мотиви за героичните подвизи на българските хайдути и за суровите наказания, които те налагали на паши и други турски насилници.
Тези първи хайдушки подвизи станали легенда. А имената на
първите прославени хайдути — легендарни. Споменът за тях
се предавал от поколение на поколение и с неотразима сила
разкривал юначеството и храбростта на старите български
закрилници. Дълбоко въздействие е оказал вероятно предаваният спомен за Чавдар войвода и върху пламенния поет
на нашата национална революция Христо Ботев, който взел
името на своя герой Чавдар в прекрасното си стихотворение
„Хайдути" от името на легендарния Чавдар войвода.
Много са народните песни, които разкриват силата,
безстрашието и юначеството на Чавдар и Лало, Кузман и
Дамян и Др. войводи. Огромен е бил страхът, който те всявали сред турските поробители. Забележителна в това отношение е народната песен за „Дамян войвода и Пандаклийския султан".
„Излязъл Дъмян, Дъмйене,
В зелена гора елхова,
Елхова и киселкова,
Със триста отбор юнака,
А че са викна—провикна:
— Аз не се грижа, кахъра,
От султана Пъндаклийския,
Султана куче краставо!
Дорде си Д ъ м я н издума,
Потеря близо наближи,
Дъмян са й силно развъртял
Като на ляво размахна,
Дор се обърне на дясно,
Само султана остана.
Султана дума Д ъ м я н у :
— Дъмяне, страшна войводо,
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Молба ще ти се помоля,
Не ми главата отрязвай!
Едно ми око извади,
Една ми ръка отрежи,
Едина ми крак отсечи,
Д а ходя по свят да прося,
Д а ходя да те приказвам
Каква си страшна войвода."

рез XVIII век хайдушкото движение се разраснало
и хайдушките дружини били по-добре организирани. Те вече действували системно по едни и същи
места. Сега сведенията за хайдушките героични подвизи стават още по-много и по-достоверни. Те разкриват, че през XVIII век в Силистренско действувала дружината на войводата Вичо, на поп Мирян и Недялко,
а в Русенско — Петко войвода; във Врачанско се прочули хайдутите Иванчо, Флоро, братята Иван и Добрич; в Софийско
всявал страх сред турци-те Пено Чобан; в Ямболско — Шейтан Тодор и Димитраки и т. н.
Султанска зацовед от април 1804 година разкрива, че
към края на XVIII и началото на XIX век около Силиврия
(на Мраморно море) върлувала хайдушката дружина на
Кара Танас: „Кара Танас от българска тайфа заедно с около
40 души разбойници преди няколко дни нападна селото Султански ч и ф л и к . . . " Вероятно на този Кара Танас е посветена народната песен: „Кара Танас войвода 'и Байрактарят
му Иванчо", в която Янка мома хубава" търси брата си
хайдутин и възхвалява гората, вярната закрилница на хайдутите.
„Янка през гора вървеше,
Със крушев листец свиреше *
И на гората думаше:
— Горо ле, горо зелена,
И ти, водице студена!
Вижда ли, горо, хайдути,
Кара Таиас войвода
Из тебе горо да ходи?
И мойто братче да води?
Птичка изпище в усоие:
— Янке ле, мома хубава!
З а щ о си толкоз хубава
Кога си така глупава?
Ако би гора думала,
Не би я секли дърва/ре,
Не би я пас ле овчари,

5.

Народни закрилнрлгш
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Не би ти крила хайдути
Под свои буки зелени!
Още пиленце пееше,
Ето, че иде дружина:
Кара Танас я водеше,
Иванчо байрак носеше;
Дълги им пушки на рамо,.
Златен ятаган на пояс,
От чисто злато паласки
И двойки пъстри пищове,
Не можеш да ги познаеш,.
Кой им юнак войвода!
Янка си отри сълзите,
Па ми се викна, провикна:
— Горо ле, горо зелена!
Я развий листе широко,
Изкарай клон е високо,
Направи сянка* дебела,
Че имам братец хайдутин,
Под твоите сенки да ходи,
Отбор юнаци да води,
Д а сече наши душмани
И Цариградските султани!

Най-известният хайдутин през XVIII век бил
ИНДЖЕ ВОЙВОДА. Той
действувал в Странджанския край и от „Кърджалийска хайта" станал люИндже войвода
бим народен хайдутин. От
къде е бил родом Индже
войвода, не е установено. Според едни сведения той бил родом
от село Попова, Карнобатско (Поляновградско), станало известно под името „Индже кьой". Според мнението на П. Р. Славейков — от с. Доганджик, Лозенградско. А Раковски и Иречек сочат за родно място на Индже войвода гр. Сливен. Знае
се, че Инджето заедно с Кара Кольо Байрактар, Добри войвода, Вълчан войвода и други е шетал из Странджа и Сакар
планина и в Източна Тракия. Индже войвода се прочул със
своята закрила на бедната турска и българска рая. А през
1810 година той заедно със своите другари е участвувал в
Странджанския бунт против турската власт и според някои бил
убит от турски куршум, а според други — забягнал в Бесарабия.
Нашият народ е обградил Индже войвода с ореола на
прославен хайдутин и му е посветил една от най-художествените и прочувствени свои песни. В нея народната любов,
към Инджето е изразена чрез думите на гората:
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„Разплакала се гората.
Гората и планината,
И на гората дървето,
И , на дървето вършето,
И на" вършето листата,
Заради Индже войвода:
„ Д е да е Индже да дойде,
С петстотин млади юнаци,
Дето ги куршум не фата,
Горите да развеселят!"
Как ги е зачул Инджето,
Та си се викнал, провикнал:
„Кольо льо, Кольо, байрактар!
Развивай, Кольо, байраци,
Събирай, Кольо, ю-наци,
Гората да развеселим,
Гората и планината
И на гората вършето,
И на вършето листата."
Още си гори думаше:
„Горо льо, горо зелена!
Имаш ли вода студена,
Имаш ли сянка дебела?"
Гора на Индже думаше:
„Ти дойди, И н д ж е войвода,
Аз ще ти сянка направя,
Още ще вода източа
Като за тебе войвода
}Ь за твои отбор юнаци/'

аред е мъжете още в първите векове на турското иго българската жена участвувала в неравната и славна борба против турската феодална робия. Наред със своите братя и мъже
българската жена е носела хомота на чуждия
деспотичен ярем на турските султани, паши и
бейове. Непосилният труд, нищетата и гладът на децата, обидите и насилията над честта и свободата й я вълнували много.
Затова българските жени подкрепяли народната борба и участвували в нея от самото начало на робските години. Те разказвали на своите деца още от люлката легендите за славното
минало на българския народ. Възпитавали ги в непримирим
и борчески дух срещу спахийските грабежи и насилия. Така
те отхранвали български юнаци, хайдути и революционери:
„Мама си й рожба родила,
Име му й било Стояне.
В златна го й люлка люляла,
Кат го й люляла, думала:
— Нани ми, синко Стоене!
4
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Нани ми — расти, порасти'1
Като си, синко, порастеш,
Царството да си отървеш
От чужди ръце погански,
Що ти е царство бащино,

Не било само това. Българските жени лично участвували
в народните бунтове и въстания. С оръжие в ръка те храбро
се борели срещу чуждите турски поробители. Така в Търновското въстание от 1686 година се предава за участието на
българката Мара, която заедно с мъжа си участвувала в подготовката на това въстание. При избиването на по-голямата
част от въстаниците в Търново загинал и мъжът на българката Мара, но тя не престанала да участвува в подготовката
на ново въстание. И когато през 1700 година се надига ново
въстаническо вълнение в Търновско, българката Мара заедно
със сина си Стоян взели дейно участие. Но въстаническата
дружина била открита от турските власти в манастира „Св.
Петър и Павел" при Лясковец, подгонена и разбита нейде в
Габровския балкан. Въстаничката Мара успяла да се укрие в
една колиба край Търново, но била открита, хваната и обесена от турците на една върба край Янтра. Споменът за тази
героична българска жена, участвувала във въстаническата
борба в Търновско още през първите векове на турското
иго, е възпят и се предава от уста на уста в търновските села,
а въстанието, в което е участвувала тя, се нарича „Въстание
на вдовицата Мара от 1700 година". В народните песни из
търновския край и до днес се пеят песни за жени хайдутки
от Търновско, като например за Рада от с. Чолаковци:
„Запаса Радка сабя френгия.
Нарами пушка бойлия
И втикна чифте пищови.
Та си отиде Радка
На връх на, Стара планина,
Та се викна провикна:
— Дружина вярна сговор на,
Дека сте сега, елате
Върли хайдутлук да правим
По тия гори зелени,
По тая Стара планина."

По всички краища на нашата страна в предания и народни песни с гордост и възхищение се прославят жените
хайдутки и войводи, участвували в борбата против турския
феодален гнет и робство. Народният певец се провиква:

,*Где се е чуло и пиляло
мома планина да марди
като Боянка войводи
с триста млади юнаци!"

Много са героичните образи и дела па Г>ъ. м ар< км « < и§,
участвували в хайдушкото народно движение. Те С>л,< < пи .
своята чистота, смелост, сила и себепожертвувателноп И
народните песни се възпяват подвизите на безбройните /м
ни хайдутки — Бояна, Боряна, Сирма, Тодорка, Рада,
Янка, Дона, Стояна, Калина, Неда, Бина, Цвета, Пенка, Ма
лъмка, Ирина, Ангелина, Мавруда, Гроздана, Елена, Румена,
Добра, Бойка и още много други.
Народните песни описват жени хайдутки, които сръчно
владеели оръжието и "се отличавали с точната си стрелба.
„Хайде да отмериме
Трийсет разкрача на дълго,
Сабя на нишан ша турим,
Който сабята умери
С куршума на две разсече,
Той ша ни стане войвода
И са Еленка умери,
Та сабя на две разсече . . . "

Възпята е смелостта и находчивостта на жените хайдутки, които ловко нападали цели турски кервани, па дори и султанската хазна:
^

„Бояно, млада войводо,
като са много топчии,
как ще си хазна отнемеш?
С измама ще ги измамим
Хазната ще си превземем."

Или пък:
— „Тебе ли се даде, Еленке девойче,
дервект да ми вардиш,
страна да ми пазиш!"

Тяхната сила и храброст народната песен възхвалява в
смели и учудващи образи, като този на Дона войвода:
„Та стигна Дона турците,
е коне турците тъпчеше,
със сабя път оправяше,
отърва Дона робето —
ло триста роби, робини."

А Ирина хайдутка се възпява, задето избила 300 чауши
и освободила брата си от тъмница. Мавруда пък сама разпръснала цяла потеря и пр.
Много народни песни разказват за себеотрицанието на
българската жена хайдутка в борба с народните потисници.
Така Недка войвода „наскоро рожба добила и още понуда
не му чинила, нито пък го била кръстила", но щом чула, че
Кузман войвода и Дамян били заградени нейде в Софийско
от силна потеря, веднага тръгнала да ги освободи. А Пенка
войвода преди,венчаването си се заклела да стане хайдутка.
Проникнати от високо съзнание за великото народно дело, в което участвували, българските жени хайдутки били
скромни и достойни за другарските отношения в хайдушката
дружина. За Ангелина байрактарка, за Тодорка войвода, за
Бояна войвода и за много други жени войводи и хайдутки се
казва, че „9 години скитали" с хайдушката дружина, но никой не ги разбрал, че са жени:
„Де се е чуло, видяло
мома войвода да бъде,
като ми слома Бояна?
Девет е Тодин ходила
със млади момци войвода,
на десетата година,
Бояна се е годила
за Мирча млада войвода."

Сирма войвода действувала в началото на XIX век по
Дебърските и Кичевски планини, без да знаят, че е жена. Тя
доживяла до 80 години. Димитър Миладинов се срещал с
нея в Прилеп. Тя му разказала как хайдутувала из Дебърските и Кичевски планини и потвърдила, че дружината й не знаела, че е жена. За войвода била избрана, след като се състезавала с момчетата от дружината в стрелба и надхвърляне на
камък, така както се пее в народната песен, посветена на нея:
„Земайте пръстен на бука,
фърляйте рядом ъ<а нишан;
кой ке ударит пръстенот,
той ке ни биде войвода
и мене ке ме кердосат!
Сите фърляа со редом,
никой пръстен не удри
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Сите ми с редом фърляа,
никой си камен не натфърли,
Сирма ми камен натфърли
Десет чекори по тамо:
И седемдесет дружина.
О д б р а а Сирма войвода."

По стените в стаята на
Сирма висели окачени саби, а под дюшека на леглото си тя показала своите хайдушки пищови. Макар и вече старица, Сирма войвода пазела своето
хайдушко оръжие като
реликва и с вълнение разказвала за своя хайдушки живот.
Друга прославена българска хайдутка била Румена
войвода (1821 —
1861 г). За нея също има достоверни сведения. Тя
била родом от с. Гюешево, Малашевско (Македония). Дядо й Павле и баща й Георги били дервентджии на Деребаир. За Румена
войвода народната песен предава, че била стройна и
хубава мома. Отличавала се от малка със своя буен характер, пъргавина и смелост. Прескачала два коня, за да възседне третия. Когато пеела, гласът й се чувал на 3 часа място.
Тя стреляла с пушка на ябълка от 60 крачки. Румена от малка израснала, обладана от непокорен хайдушки дух, и жадно
слушала за подвизите на българските хайдути, които шетали
из Малашевския край. Веднъж, макар и вече омъжена, тя се
спречкала с едно турче, което искало да й задигне сеното, и
го убила. Тогава Румена предала своето малко дете на свекъра си и му заръчала да го пази и отгледа, а тя забягнала в
планината при хайдутите. По-нататък народната песен разказва, че и тя била избрана за войвода, след като прокарала
куршум през сложения за нишан пръстен, след което казала
на дружината:
„Хайдете, момци, със
със мене момци, при мене,
я ще ви водим войвода!"
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Румена войвода е дружина от 16 души юнаци хайдутувала?
в Осоговската планина от 1858—1861 година. Тя непримиримо преследвала турските бюлюкбашии, кесаджии, башибозуци и други, които дерибействували в Малашевския край.
Прочистила горите от всякакви турски разбойници и насилници. Разказва се, че турските власти неведнъж се опитвали да
я заловят. Изпращали срещу нея и дружината й редовни войски чак от Битоля. И Румена войвода влизала в не едно сражение с тях. Но напразни останали опитите на турските войски да разбият дружината й. Румена оставала неуловима.
Почнали да я наричат „Сърната" и „Невестулката". Найсетне тя била изненадана и убита през една нощ в местността:
„Паланечко" в Малашевско.
Румена войвода със своята храброст и героични подвизи
вълнувала цялото българско население в Малашевския край.
Тя поддържала неговия борчески дух и крепяла вярата му
в борбата за събаряне господството на турската феодална
власт. Затова е възпята в много народни песни, много от които се пеят и до днес в този край.
И през първата половина на XIX век в различните краища на нашата страна действували много прославени хайдути
и войводи, за които са запазени подробни исторически сведения. Някои от тях са записали в спомени своя хайдушки живот и подвизи.
Един от най-известните войводи от началото на XIX век
е бил известният „Алтън Стоян" от Котел, който се прославил
с това, че избил голям брой турски разбойници. За Ангел войвода от село Новаково се знае, че действувал от 1836—1863 година с дружината си из Родопите, Сакар планина, Средна
гора и Стара планина1 и че навсякъде сурово наказвал угнетителите на бедния народ. Той преследвал еднакво турски и
български чорбаджии. За *него се пеело, че нямал семейство
и че неговата майка била планин1ата, жена — пушката, а
деца —дребните куршуми. А Христо Ботев казвал: „Както Ангел и Лефтер, тъй и Добри, бяха от онез класически хайдути,
в които се явява живота на народа поробен със сичките оттенъци на характера му, на обстоятелствата, и кои учудват ни
с добрини, учудват и със злини. Те ходеха хайдути, както казват турците, за нам — за да покажат своето поетическо мъжество пред рода и врага . . . "
В началото на XIX век действували още Христо войвода
и Кара Събе от Сливен, Трифон войвода и Добре в Ямболско.
Също и Никола Кърджалията, който преследвал кърджалии72

те. Известен бил и дядо Цоню войвода от
Драгуново, който*
започнал да „ходи из Стара планина" от 1810 година. Дружината му била само от 10—15 души, но тя разбивала неведнъж
няколко пъти по-голяма потеря. При 100 срещи с турски потери той загубил само двама другари. Една поляна над Сливен
била наречена „Сейменските гробища", защото тук Дядо Цонювата хайдушка дружина избила до един 20 сеймени от турската потеря, която ги преследвала.
За Бойчо войвода от Търново научаваме, че хайдутувал
27 години по Стара планина. По време на Руско-турската война от 1828—29 г. се присъединил с дружината си към рускитевойски. Бойчо войвода е писал устав на хайдушките дружини
и бил войвода и учител на много прочули се по-късно четници,
като Филип Тотю и други.
Димитър Калъчалията хайдутувал в Тракия 12 години5
с дружина от 20 души. Байрактар му бил Златю Камарченинът, с който турските жени си плашели децата. Корчо Сарайлията от с. Сарая, Струмишко, безмилостно отмъщавал на
всички бейове- заради издевателствата на^ баща му от местния бей.
Едни от най-прочутите и прославени хайдути, които са
действували през първата половина на XIX век, били Дончо*
Ватахът и Детелин от Копривщица. Заради това,, че Пловдивският кадия отвлякъл годеницата на Детелин, сестра на Дончо, двамата станали върли хайдути и жестоко преследвали
турските насилници. Детелин бил заловен и побит на кол в
Пловдив през 1839 година, а Дончо Продължавал да хайдутува още дълги години. Той действувал в Стара планина,
Средна гора, Родопите, а зиме — из Одринско. Всявал страх,
но същевременно и уважение към себе си всред турците.
Дончо Ватахът се прославил сред бедния български народ като истински народен закрилник. Парите, които дружината му задигнала от турските паши и бейове, раздавал на
сиромасите. Той им купувал волове, плащал им „вергията"
(данъчните задължения) и др. Дончо Ватахът помагал дори
и на бедни турци и гърци из Тракия. Затова турските власти
въпреки многократните опити не могли да го заловят. Разказва се : че турските власти били така наплашени от Дончовото
юначество, че щом се зададял Дончо, целй турски потери хуквали да бягат назад. Разнасяли се легенди за неговата сила
и смяталй, че магьосници й самодиви му помагали. Турците
говорели, че той е побратим на самодивите и че куршумите
не могли да го пробият, нито сабите да го посекат. В 1848 гоП

дина против Дончо Ватахът били изпратени от Одрин 209 низами, но само 60 донесли главите си.
Силата и непобедимостта на Доснчо Ватахът станали легендарни. Дълги години той действувал като народен закрилник и се ползувал от широка народна подкрепа и обич.
Героичният образ на Дончо Ватахът, в който е отразено
българското юначество в борба с турските поробители, е художествено предадек в следните прекрасни стихове:
„Тръгнал ми Дончо войвода,
Д а шета гора зелена,
Д а пие вода студена,
Д а води момци юнаци.
Дончо е юнак войвода,
Че го българка родила,
С българско мляко доила.
И на сина си думала:
— Дончо, българско коляно,
Я си запаши сабята,
И си нарами пушката,
Па иди в гора зелета,
Събери момци юнаци, —
Удряйте пусти читаци,
Д а си земята отнемем.
Д а си Децата откупим,
Д а си жените избавим,
Д а си бащите поменем,
Д а си майките отмъстим!"

Много прославен и възпят от народа като неуловим и непобедим хайдутин, действувал през първата половина на XIX
век, бил и Дядо Илю войвода (Илю Марков) (1808—1898 г.)
от село Берово, Малашевско (Македония).
Илю войвода станал хайдутин, защото турци убили брат
му Станко, когато Илю, майка му и брат му работели на своята нива. Илю тогава бил млад, но забягнал в планината при
хайдутите. Той започнал жестоко да преследва всички турски
аги из Малашевския край. Найден Геров пише, че Илю войвода действувал с многобройна дружина, защищавал бедното
население и сурово наказвал турските изедници. Дружината
на Илю войвода брояла от 15 до 70 души. Цели 12 години
„той ходел със своите момчета" по Доспат, Рила-и Малашевските планини. Неведнъж опазвал Рилския манастир и населението в този край от нападенията на турските разбойници. За да го сплаши, кюстендилският каймакамин наредил
да запрат жената и децата му. Но в отговор на това Илю
войвода почнал безогледна сеч над всички турски изедници.
74

Тогава каймакаминът се уплашил и освободил семейството
му. Турското население настоявало пред властта да ле дразни
повече Илю войвода, а нему се молели „като на Мохамед" да
не гори къщите им.
Илю войвода излизал в бой с турски потери повече от 100
пъти, но оставал невредим. Разказва се, че веднъж той бил
хванат жив и предаден на турските власти в Ниш. Тук решили *
да го обесят. Но когато Илю войвода бил изведен пред бесилото, помолил д а ' м у отвържат дясната ръка, за да се прекръсти. Турската стража изпълнила молбата му и Илю наистина се прекръстил три пъти, а за четвъртия грабнал сабята
на един от турските офицери, който бил близо до него, че като я размахал, светкавици засвяткали пред очите на турските
палачи. Така Илю войвода успял да се измъкне от бесилото и
ръцете на турската стража и се укрил в околностите на Ниш,
а оттам отново минал в планината. След това той продължил
своите хайдушки подвизи, които го прославили като легендарен юнак, за когото турците вярвали, че бил „на Крали Марко детето". Героизмът на Илю войвода вдъхновявал българите из Малашевския край и ги насочвал в борбата им ^рещу
турското потисничество. Не малко влияние оказала славата
на Илю войвода и върху Румена войвода, която по негов пример безстрашно действувала по същите места със своята хайдушка дружина.
Народните песни са отразили силата и героизма на Илю
войвода, както и страха, който той е всявал сред турските потисници:
Събрали са се, набралеИ турци, и арнауте,
И чернокожи цитане,
Па при пашата отишле
И я а ,пашата думале:
„Пашо ле, царски заптию,
Я дай ни, пашо, низаме,
В Малешки села да идем,
Илия да си олувим,
Кожата да му одерем,
Че е разплакал агите.
Че е уплашил пашите.
Че е пролял турска кръв,
На ходжи и на хаджие,
На паши и « а аяни,
На аги и на сеймене,
На молли и на дервише."
Пашата свикал низаме.
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Та па йм тихо говори
„В Малешки села идете,
Иля войвода хванете,
Н а з а д му ръце вържете
И в темница го хвърлете."
Низаме думат с жален глж
„Пашо ле, царски заптию:
Прати ни д ол е над Стамбо.ч,
Със царът да се биеме,
Ала ни, пашо, не пращай
Иля да си гониме,
Че ми е Ильо войвода
На Крали Марка детето."

Илю войвода бил един от първите активни участници в
Първата българска легия, свикана от Раковски в 1 Белград.
По-късно той участвувал в Сръбско-турската война начело на
300 души българи и бил тежко ранен. През Освободителната
война влизал в авангарда на руските войски заедно със своята дружина от 150 души. Влязъл пръв в Кюстендил, където
останал да живее след Освобождението до края на живота си.
рез първата половина на XIX век хайдушкото народно движение наред с борбата за закрила на българското население от насилията на турските поробители почнало все повече и по-съзнателно да участвува в националноосвободителната борба за окончателно събаряне на турското феодално господство и освобождаване на България. Българските народни
хайдути почнали да участвуват в освободителните борби на
съседните нам балкански народи. Същевременно българскитехайдути масово се стичали като доброволци в подкрепа на
Русия при войните й с Турция. Те смайвали със своето юначество руските командири и нанасяли големи загуби на турските войски. А когато Раковски призовал българските партиоти да участвуват в организираното революционно движение,
много от хайдутите се отзовали и влели своите сили в революционната борба за българското национално освобождение.
Обилна1 българска кръв се проляла по сръбските и гръцки
полета. В сръбското националноосвободително движение наймного се прославили хайдут Велко и Кондо войвода от Сливен. През 1806 година Кондо войвода изработил плана за
превземането на Белград от сръбските въстаници. Той лръв;
прехвърлил стените на Белградската крепост, нападнал турската стража и отворил за сърбите крепостната врата. А хайдут Велко се прочул особено много при боевете за гр. Него76

тин, където паднал убит. Много са българските хайдути герои, които са участвували в гръцкото националноосвободмтелно движение и борби, като Димитър Калъчалията, Бойчо
войвода, Петко войвода и други. Много хайдути от Айтоско,
Ямболско, Карабунарско са оказвали ценна помощ на рус*
ките войски при военните действия през войната в 1828—29 година, когато се извоювало освобождението на Гърция.
„Българските горски хайдушки чети, пише Г. С. Раковски, и в руските против турците битки взеха участие и заслужиха най-голяма вярност и привърза-ност Русии. Щом минаваха руските войски, тия играяха веки голяма роля пред
руските полкови отделения в особенни легии и предйодителщ
от свои си представители българи . .
Страниците «на руските архиви разкриват героичните подвизи на българските хайдути в помощ на руските войски. Хайдутите заедно е целия български народ хранели вече искрено
надеждата за разкъсване ярема на турското иго с помощта
на братския руски народ.
Един от последните прославени хайдути, които дожйвели
Освобождението на България, бил Петко войвода (капита!н
Петко Киряков) (1844—1900). Той бил родом от с. Доган Хисар (Изт. Тракия). Станал хайдутин, защото турците убили
брат му. Той хайдутувал пре^ цялата втора половина на XIX
век до Освобождението на България.
Петко войвода наказвал сурово турските потисници и закрилял бедното българско, гръцко и турско население в Тракия. Затова имал широка народна подкрепа и бил неуловим.
Турската власт обявила 10 хиляди гроша за главата му, но
никой не го предал.
Петко войвода е един от многото български хайдути, конто са взели дейно участие в националноосвободителното гръцко
движение. Той се е учил в Атинското военно училище.
Срещал се е с известния италиански революционер Гарибалди, по чието указание била сформирана една дружина от българи и италианци под началството на Петко войвода, която
имала задача да действува срещу турците на о-в Крит., Далеч
от мисълта да дели по народност населението в Тракия на
българи и гърци, той е ратувал за братско сътрудничество
между тях и неуморно и смело се е борил против общия
рраг — феодална Турция.
Славата на героизма и смелостта на Петко войвода се
разнасяла сред цялото население в Тракия. Разказва се, че
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веднъж (12 май 1869 г.) той, преоблечен като турски паша, а
дружината му като турски войници, се явил с една гемия пред
турския гарнизон на о-в Митилин и го ревизирал. А при с. Симитли Петко войвода влязъл в сражение сам срещу 80 души
черкези и успял да се измъкне жив от този неравен бой.
След освобождението на Северна България Петко войвода продължил борбата за освобождението на Южна България, наречена тогава Източна Румелия, и на Македония, които били оставени като васални области в пределите на турската империя. По настояване на турското правителство Петко
войвода бил принуден от властите в Източна Румелия да напусне областта и се заселил във Варна. Оттук той продължил
своята дейност и взел участие в политическия живот на Княжество България. До края на живота си (20 февруари 1900 г.)
Петко войвода (капитан Петко Киряков) се борил за правдини и закрила на българския народ.
Друг от най-старите български войводи, който доживял
Освобождението на България,- бил прославеният хайдутин и
четник от нашето революционно националноосвободително
движение Панайот Хитов (1830—1918). Той е родом от Сливен, където оставил дом, жена, деца и тръгнал с хайдушка
чета по Балкана, за да закриля своя народ. Панайот Хитов е
един от най-ярките представители на хайдушкото народно
движение, което в хода на борбата прераснало в бунтовническо революционно движение за освобождение от турско иго.
Това развитие на българското хайдушко народно движение е
ясно изразено в живота на Панайот Хитов, който от войвода
на хайдушка чета израства като „първостепенен войвода" на
българските революционни въоръжени сили.
Животът на Панайот Хитов протича в непрекъснати хайдушки изпитания и хайдушки подвизи. От 1858 година той неуморно обикалял с хайдушката си дружина по Стара планина
и Средна гора. В своите спомени „Моето пътуване по Стара
планина" той вълнуващо и художествено разказва за хайдушкия живот. Панайот Хитов е един от първите български хайдути, които оставят хайдутуването и се залавят с бунтовническа революционна дейност. Той заедно с Христо Македончето, Илю войвода и други хайдути се включва в четническото
революционно движение и участвува дейно в него.
Така старият хайдушки войвода Панайот Хитов заедно с
другите последни стари войводи и хайдути свили хайдушките
знамена и развели бунтовническото революционно знаме за
българското национално освобождение.
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Героичните подвизи в закрила на бедния народ «а българските прославени стари хайдути обаче остават да блестят
в историята на българския народ. Те живеят в сърцето на нашия народ като негови смели и предани закрилници. И от
уста на уста, от поколение на поколение, в народни песни и
легенди, в спомени и документи, в стиховете на нашите народни поети тяхната слава се предава до ден днешен, защото:
„Тоз, който падне
в бой за свобода
той не умира . . .!"

7$

„Затуй му пее песента
на Странджа баир гората,
на Ирин-Пирин
тревата;
меден им кавал
приглася
от Цариград
до
Сръбско
и с ясен ми глас жетварка
от Бяло море до Дунав
—
по румелийски
полета . .
(„Хайдути" — Хр.

Шиш)

ПОДЕМА НЕ НА ХАЙДУШКИЯ БОЕН ОПИТ
В РЕВОЛЮЦИОННИТЕ БОРБИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

Хайдушкото народно движение е една от най-светлите
страници из историята на нашия народ. То е нашата национална гордост.
Хайдушкото народно движение възникнало и се развило
стихийно из самите недра на широките народни слоеве. То
показва живо ролята на народните маси в историческото ни
развитие. Ярко ни разкрива несломимата борческа воля на
нашия народ и неговата непримиримост срещу всякакво потисничество, експлоатация и господарско насилие, както и
срещу игото на всяка чужда робия, която той е калил у себе
си още от най-стари времена.
Хайдушкото народно движение преди всичко ни показва
борбата на българския народ против гнета на господствуващата турска феодална класа, под чиято власт той е бил принуден да живее през вековете на турското иго. Защитата и
подкрепата, която хайдушките дружини са оказвали на народа против данъчните произволи и грабежи, убийствата на
алчни събирачи на данъци, палежите и нападенията на спахийски чифлици, на бейски и пашови конаци, нападенията
на султанската хазна, суровата казън над грабители и експлоататори, в това число и българските чорбаджии, народни
изедници, всичко това разкрива класовата същност на хай80

душкото народно движение. То се явява ярък израз на класовата борба на българските народни маси против феодалния
гнет, който тегнел върху им през онова време, както и ярък
израз на борбата им за по-добър човешки живот.
Същевременно хайдушкото движение ни показва кървавата борба на българския народ против чуждите поробители
и неговия стремеж да разкъса веригите на страшното'иго.
В течение на дългите робски столетия, в най-мрачнитб
периоди на народното потисничество и верска асимилация
хайдушките героични подвизи поддържали жив борческия
пламък и дух на българския народ, както и стремежа му за
свободен живот. Хайдушкото народно движение показва, че
будното и борческо съзнание на нашия народ нито за миг
не е угаснало през дългите векове на турската робия.
То посочвало на българския народ, че единственият му
път за спасени^ е непримиримата и въоръжена борба.
Хайдушкото народно движение разклащало устоите на
турската власт и съдействувало за нейното отслабване и разгромяване. С всичките си действия по различните краища, с
участието си в руско-турските войни и в освободителните въстаничееки движения в съседните нам страни хайдутите, макар и неорганизирано, подкопавали турската държавна сила.
Те показвали на чуждестранните пътешественици и дипломатически представители от големите европейски държави, че
турската империя крепи господството си на Балканите само
със силата на своята тиранска власт. Те разбирали, че на
Балканите има един малък, но храбър народ, който неотстъпно и решително се бори с оръжие в ръка против феодалната
турска власт за своята свобода и независимост. И някои от
тях разбирали, че българският народ е юначен, непреклонен
и има основание да победи в тази тежка, неравна, но справедлива борба за народни правдини и политическо освобождение.
Затова хайдуШкото народно движение, макар и да се
явявало стихиен израз на народната мъка и стремежи, обективно представлявало едно непрекъснато бунтовническо движение на българския народ против турското робство. Българските хайдути се явяват предтечи на ония съзнателни борци
за освобождение и национална независимост, които по-късно
организират народните революционни сили и издигат националнореволюционната ни борба на по-висок етап.
Хайдушкото народно движение още в първите векове на
турското иго се явило като единственото и решително сред6.

Народни закрилници
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ство за самоотбрана и защита на поробения ни народ от
угрозата За физическото му и народностно погубване. Смелите действия на хайдушките дружини и героични подвизи
на юначните български хайдути обуздавали развилнелите се
поробители — спахии, бейове, паши, турски местни и султански управители и български чорбаджии. Те не само се
изпълвали със страх пред суровото възмездие от българските хайдути, но дори спирали за известно време своите издевателства над беззащитния народ. И в течение на столетия
в най-тежките и опасни моменти юначните български синове — хайдутите, се притичвали в закрила на поробената рая.
Така хайдутите израсли като верни народни закрилници.
Най-сетне в хайдушкото народно движение са отразени
най-хубавите и положителни черти на нашия народ — стремеж към свобода и високи идеали за правдив и по-добър
човешки живот, вяра в собствените сили, омраза към потисниците, смелост, героизъм и юначество в защита на общите
народни интереси.
В развитието на нашето хайдушко народно движение се
различават три етапа. Първият етап обхваща времето от
XV—XVII век. Това било време на първите народни бунтове
и въстания, на големи опустошения от турските войски, които непрекъснато преминавали през българските земи при войни
срещу Австрия и други страни. Това било време на налагане на феодалното турско господство, на разорение,
нищета, заробвания и потурчвания на българската рая. Тогава стихийно като израз на народната самозащита и отмъщение против феодалния турски гнет възникнало хайдутството.
Появили се отделни малки чети, които действували съвместно
с въставащото по .различните краища българско население.
Дълго след това те продължавали личната си разправа с поробителите и потисниците, като им отмъщавали за техните
насилия.
Вторият етап обхваща целия XVIII и началото на XIX век.
Тогава хайдушките дружини били организирани по-добре,
снабдявали се с хубаво оръжие, еднакви дрехи и на места
дорц си съставяли правила за дисциплината в дружината и
хайдушкия живот. Те имали постоянни и предани ятаци, а
често и цели селища на своя страна. Хайдутите действували
вече с ясното съзнание не само за лично отмъщение, а повече
за закрила на поробения народ, Тогава именно хайдутите израснали като народни закрилници и защитници, а хайдутството прераснало в народно движение против насилията на тур82

ските аги и управници в защита на поробеното население.
Турските власти били вече обладани от един постоянен страх
пред непрестанните и безстрашни действия на хайдушките
дружини.
Третият етап в хайдушкото народно движение се очертава от средата на XIX век. Тогава развитието на организирането националнореволюционно движение за освобождение
на българския народ от турското иго привлякло вниманието
на българските хайдути. Сега те все повече се стичали и участвували във въстаническите движения и националноосвободителни борби на съседните наши народи — сърби и гърци,
както и в подкрепа на руските войски при войните с Турция.
Хайдушките дружини се обединявали и образували доброволчески отреди, като героически участвували в боевете срещу редовните турски войски или провеждали партизанска
дейност в техния тил.
И когато Раковски разяснил в своя „Горски пътник" през
1857 г. ползата и необходимостта от обединението на хайдушките дружини, хайдутите потърсили други форми на борба.
Тогава те разбрали, че полезни на своя народ могат да бъдат
единствено като от хайдути станат бунтовници. „Думата бунтовник се запечатва в главата ми. Аз не исках вече да съм
прост хайдутин за отмъщение и наказание, а исках да стана
бунтовник, да помогна на народа да се избави от ярема, що
го притискаше и мачкаше!"
казвал преданият на хайдушкото движение Христо Македончето.
Раковски се обърнал към българските патриоти начело
с Панайот Хитов с писмо, адресирано: „До тракийските българи и планинските юнаци, които ходят по тракийската равнина и Стара буйна планина", в което ги приканва да се организират. Тогава българските хайдути първи се отзовали на
този патриотичен призив. И през лятото на 1861 година много
хайдути се стекли в Белград, за да вземат участие в образуването на Първата българска легия, която представлявала
организация на българските въоръжени сили. В легията се
влели цели хайдушки дружини и стари хайдути, като Ильо
Марков, Христо Македончето, Иван Кулин, Цеко Петков и
много други. Освен това опитни български хайдути и войводи
застанали начело на бунтовнишкото четническо движение.
Панайот Хитов през 1867 година бил определен като „първостепенен войвода" и началник на българските въоръжени сили, а Филип Тотю, Хаджи Димитър и други станали войводи
на български бунтовнически чети.
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През 60-те и 70-те години на XIX век, когато повечето
български патриоти се включили в организираното нациоиалнсреволюционно движение,
българските хайдути първи
влели своите усилия в борбата за освобождение на своя народ. Хайдушкото народно движение вече се вляло в редиците
на националноосвободителното движение. Хайдутството изиграло своята роля. Сега то се оказало като остаряла и неподходяща форма на борба с поробителите.
Въз основа на хайдушкото народно движение и на вековния му опит в действията му срещу турското господство
българските революционери начело с Г. С. Раковски разработили четническата тактика за революционната борба. Опитът на хайдушките дружини залегнал в основата на четническата тактика и бунтовническите чети. В „Привременния
закон за народните горски чети за 1867 лето", съставен от
Раковски, се определяли правилата за к</)мандуването на четата, дисциплината и взаимоотношенията на четниците, полагането на клетвата и др., които били извлечени от опита
на хайдушката бойна тактика и от живота на хайдушките
дружини.
Хайдушкият боен опит се подел в българското революционно националноосвободително движение и по-нататък се
запазил и предал в революционните традиции на българския
народ. Хайдушкият борчески опит и традициц са вдъхновявали неведнъж българския народ в борбите му за свобода,
човешки правдини и по-добър живот. И в борбите против
фашистката робия българските патриоти не забравяха героичните подвизи на народните закрилници —хайдутите,
самоотвержени борци против черното народно тегло, през
онова далечно време на турската робия. Българските народни партизани се вдъхновяваха от хайдушките героични
подвизи, знаеха за опита на борческите хайдушки традиции
и го ползуваха в своята героична въоръжена борба срещу
фашистката робия. Не случайно партизанските отреди и бригади на -нашето антифашистко (революционно) въоръжено
партизанско движение носеха имената на прославени български хайдути и революционери, борци за народна свобода
през време на турското иго, като Чавдар войвода, Левски,
Хр. Ботев и други. Героичните подвизи на българските славни
хайдути — народни закрилници, борци за народни правдини
и по-добър живот и днес вдъхновяват българските патриоти
в борбата за изграждане на по-добър и по-хубав живот за
нашия народ и за напредъка на нашата мила татковина по
пътя към комунизма.
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Словесното и писмено художествено Народно творчество,
изразено в чудни легенди и прекрасни песни за славното и
героично дело на българските хайдути, е неувяхващ венец за
тяхната вечна прослава. А нашите национални поети и писатели, класици на българската художествена литература —
Ботев и Раковски, Каравелов и Вазов, Славейков и Яворов,
а по-късно и другите след тях им . посветиха едни от най-хубавите си творения. Ботевите стихове, посветени на хайдушките героични и бунтовни подвизи — „Хайдути", „Пристанала", „Зададе се облак тъмен" и др., и днес вълнуват всеки
български патриот. Пламенен патриотичен, възторг и силна
национална гордост трептят и изпълват всяко патриотично
българско сърце, щом прозвучат възторжените Ботеви слова
за българските хайдути — народни закрилници:
„Да чуят моми и момци
по сборове и седенки,
юнаци по планините
и мъже в хладни механи:
какви е деца раждала,
раждала, ражда и сега
българска майка юнашка;
какви е момци хранила,
хранила, храни и днеска
нашата земя хубава!"

ЛИТЕРАТУРА
1. Ангелов
Бож. и Вакарелски
Хр. — Тремна българская историческа
етика
2. Миладинови
К. и Д. — Български народни песни* С., 1941 г.
3. Осинин Д. — Народни хайдушки песни, С., 1947 г.
4. Вранчев Н. — Из най-хубавите народни песни, библ. „Ралица", кн. 11,
С., 1922 г.
5. Ботев Хр. — Събрани съчинения, т. I, С., 1958 г.
6. Хитов П. — Моето пътуване по Стара планина и животопис на някои
стари и нови войводи, С., 1934 г.
7. Раковски Г. С. — Горски пътник
8. Славейков
П. Р. — Бележки за някои стари войводи, Сб. нар. умотворения, т. II, С., 1890 г.
9. Димитрова и Янакиев — Предания за исторически лица в българските
умотворения, Известия на семинара по славянска филология, кн. XIII—
IX, 1941—43 г.
10. Русески Г. П. — „Сборец из живота на български по отлични мъже"
11. Миков В. — Българските мохамедани, списание „Родина", кн. 3^ 1941 г.
12. Динеков П. — Софийски книжовници през XVI век,. С., 1939 г.
13. Сборник — „Положението на българския народ под турско робство" —
документи и материали, съставил Н. Тодоров, С., 1956 г.
14. Документи за българската история, том 1—1931, II—1932, III—1940.
15. Иречек Д-р К. — История на българите — Стари пътешествия по
България от XV до XVIII столетие, С., 1939.
16. Благоев Д. — Принос към историята на социализма в България.
17. История на България, т. I, БАН, С., 1954 г.
18. Кратка история на България, БАН, С., 1958 г.
19. Пастухов Ив. — Българска история, т. II, С., 1943 г.
20. Дойнов Дойно — Българските хайдути, С., 1958 г.
21. Албум — Героичното минало на българския народ, Д. В. изд., С ,
1959 г.

..рчггуъ

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
Стр.
Увод
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Опожарената и опустошена българска земя
. .
„Черно тегло" за българския народ
. . . .
Непреклонната народна съпротива
. . . .
Хайдушко народно движение
Хайдушките дружини
Хайдушките действия
,
Героични хайдушки подвизи и прославени български хайдути
.
8. Подемане на хайдушкия боен опит в революционните борби на българския народ . . . .

3
5
12
32
39
45
5 3
6 2
80

