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Емили Ан Бофор /Beaufort/ е родена в 1826 г. като най-малка дъщеря в се-

мейство на изтъкнат военен и географ адмирал Сър Френсис Бофор /1774 – 1757/. 

Тя отрано проявява интерес към пътешествията, към близкоизточните страни и 

култури, типичен за Викторианска Англия. След смъртта на баща си, през 1858 

г., младата Емили предприема голямо пътуване из Мала Азия, Египет и Сирия. 

Публикуваният в 1861 г. нейн пътепис става повод за среща с друг млад позна-

вач и изследовател на Изтока – дипломатът лорд Пърси Странгфорд. Двамата 

сключват брак през 1862 г., като остават да живеят в този регион. През 1864 г. тя 

публикува втората си книга – „Източният бряг на Адриатика“, в която описва 

пътуванията си със своя съпруг, под чието влияние Емили Странгфорд развива 

своя интерес към политическата съдба на Балканите и споделя симпатиите към 

българите и вярата в тяхното политическо бъдеще. Смъртта на лорд Странфорд 

в 1869 г. е повратна точка в живота й. Тя се посвещава на милосърдие и органи-

зирана благотворителна дейност, като се обръща към света на обществената 

несправедливост, болестите, бедността и страданието. Изострянето на Източния 

въпрос и криза през средата на 70-те години на век я ангажират със съдбата на 

жертвите на османските репресии. През август 1876 г. Лейди Странгфорд излиза 

с Апел за създаване на Фонд за подпомагане на българите. В продължение на ня-

колко месеца тя предприема мащабна дейност в Пловдивско: изгражда няколко 

болници /в Батак, Карлово, Панагюрище, Перущица, Петрич и Радилово/, доста-

вя за пострадалите български села дрехи, лекарства, болнично оборудване, хра-

ни, сглобяеми къщички. Тя сама извършва голяма част от работата не само по 

организирането на събирането на средства в Англия, но и по осигуряването на 

доставките в България и за целта обикаля селата, проучва нуждите и привлича 

местни дейци – свещеници, учители и представителки на женски дружества. 

Емили Странгфорд продължава благотворителната си дейност и в следващите 

години. През 1887 г. тя умира на път за Египет, където подготвя откриването на 

нова болница.  

 

* * * 
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Не е нужно и потребно сега да се хабят думи за онова, което се нарича 

съвместна или смесена окупация на Източна Румелия, защото всяко мислещо 

съзнание възприема от пръв поглед, че реализирането на такъв план едва ли е 

нещо друго, освен едно пакостно объркване, в което нито едно английско 

правителство не би било достатъчно непредпазливо да се забърка. Артистич-

ното умение на Русия беше изразходвано в лъжи, подготвящи капан за стра-

ната, която тя мрази толкова обсесивно и колкото и добре да нахвърля теория-

та, тя знаеше достатъчно добре, че ние никога не бихме приели схема, всеки 

детайл от която, както тя го планира, е потенциално невъзможен на практика. 

Тя беше наистина изфабрикувана единствено за собствена облага. Нейният 

смисъл е просто да се печели време. Че руските служби са казали в прав текст 

от самото начало „след нашето заминаване и потоп“, ние знаем: и ние знаем 

също – поне тези от нас, които са видели действията и делата на руснаците в 

Румелия, знаем твърде добре – колко енергично и ловко те работиха, за да 

подсигурят последствията: „смесената окупация“ беше измислена, за да им 

позволи да се поспрат и позабавляват. Възхитителна забава би било за княз 

Дондуков и други от този тип да видят Британия, която с истинска християнс-

ка благодетелност крещеше от радост поради експулсирането на „омразните 

турци“ сега ангажирана в прерязване на пътя на новите български войски: 

възхитителна забава да наблюдават братята на онези, които шумно приветст-

ваха връщането на дипломатите, сега да осигуряват „ мир“ с меч и чест с пре-

кършена вяра. Ако нашите врагове късат нашите договорености, ние знаем 

къде сме, но какво ще стане с „честта“ и вярата, ако всяка страна се отметва от 

своите договори? Не е приятно да чуваме това, което се говори за нас на Кон-

тинента по тези въпроси и би било голямо нещастие, ако ние бъдем предизви-

кани да станем смешни чрез присъединяването към схемата на съвместната 

окупация. Каквато и да е руската схема, бидейки провалена, ни предоставя 

възможност да видим какво остава за нас, за да лекуваме язвите на Изтока.  

Непромененият и непроменим принцип на Русия е да е могъща – неза-

висимо права или не. Брутална сила, извличане на предимство от банкрутира-

нето на страната, която е завладяла, с подходящо управление и чрез пари, 

окуражена от бясното преувеличаване на някои партийци в Англия, сграбчи 

щастливия момент, за да завладее всичко пред нея; но правото на силата тряб-

ва да отстъпи на правото на разума. Тя обаче е постигнала много. За двайсет 

или по скоро за две по двайсет години тя тайно е работила ловко и неуморимо 

да заблуди неграмотните българи; тя не е пренебрегвала и най-скромното 
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място, в което да не постави своите отровни яйца; сега с добра армия тя е 

дошла да прибере люпилото. Жътвата очевидно е нейна.  

Изненада ли е, че една проницателна, хитра и безпринципна нация като 

Русия би желала да притежава балканската страна за себе си и като скакалец 

да погълне българския народ?  

Религията на техните нови роби, те мислят, би им причинила малко 

проблеми (в което те са доста заблудени); техният език, навици и обичаи са 

сродни, макар че са далече от това да бъдат идентични. Руснакът гледа бълга-

рина с неприкрито, но изцяло незаслужено презрение. От двамата българинът 

има по-висша природа. Необразован, какъвто е, той е сега дивак, брутален и 

мръсен, и напълно невеж. Такъв е и Руснакът. Но вземете по един честен ек-

земпляр от двете нации: изкъпете го и образовайте и българинът ще струва 

два пъти повече от руснака. Българинът е лъжлив поради навика да се стра-

хува, но освободен от страха, той е прям, пълен с проницателност и отлична 

чувствителност, по природа е много работлив, ужасно пестелив и има импулс 

към морален и физически напредък, което е невероятно интересно и заслужа-

ващо възхита. Той според мене е най-добър от славянските нации; и още той е 

най-малко обичаният. Той е индивидуалист, не се привързва лесно. Не се ко-

лебая да кажа, че няма друга европейска нация с толкова малка естествена 

склонност към привързване. Любопитен факт е, че дори малко образование 

изведнъж развива нежни фибри, те стават любезни и приятелски настроени. 

Те са скучни и намръщени хора сега; но две или три образовани поколения 

със сигурност ще развият тези черти в жив и добър характер. Тяхната оскъдна 

пестеливост ще се превърне в разумно спестяване, тяхната егоистична отчуж-

деност ще се претопи в приветливо приятелство. Днес всички - и бедни, и 

богати, без изключение, са противно самодоволни, изключително самоувере-

ни и пълни с най-абсурдна суетност, макар че имат малко, с което да се издо-

карват. И разбира се, вниманието, което те са привлекли, е повишило неверо-

ятно тяхното самочувствие. Оставени са на обучението на руснаците, чието 

надуто самочувствие е толкова непоносимо, чието невежество дори и когато 

са образовани е толкова поразително и чието измамничество е толкова безг-

ранично. Подпомагани от Европа, окуражени от Запада, българите ще се раз-

вият в един солиден ценен народ, способни да управляват себе си и да спече-

лят респекта на европейското семейство от нации, в което, аз дълбоко вярвам, 

те най-после ще бъдат един ценен член, ако се пазят от Русия.  

Наш дълг е да им помогнем да постигнат това. Беше наш дълг да им по-

могнем много по рано като християни и като съграждани на света; но нашите 

сънародници не знаеха нищо за тях, не мислеха и правеха нищо за тях; само 

отделни индивиди работеха сърдечно, за да им покажат пътя към прогреса.  

Ако това беше продължено и постоянни мъдри мерки бяха предприема-

ни в Константинопол, българите биха са развили и постепенно освободили в 

необходимото време и в трайна задоволителна форма, твърде различна от 
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нещастията, които сега ги сполетяха. Колкото до „четиристотин години на 

кърваво потисничество и убийствена тирания“, за което сме чували толкова 

много, аз напълно и изцяло го отхвърлям. Българите са били потиснати, това е 

истина, те са били на толкова ниско и брутално ниво, че е трябвало да режат 

дърва и носят вода за расата, която ги е завладяла, бавно те започнали да се 

издигат, докато поради техния възход, за тяхно нещастие, са били забелязани 

от доминиращата раса, която да им конфискува инструмента под ръка, за да го 

използва срещу българската раса, която е във възход при това по-бърз, откол-

кото нейния собствен. Окуражени от портата, турците се опитват да им отне-

мат тези предимства, поради което предизвикват вниманието на великия цар и 

уви! Привличат също неговото алчно сребролюбие, освен това насочвайки го 

към, както той си мислеше, един лесен път към Константинопол. Може да се 

види, че не е Русия, която първа им е помогнала, а Портата, макар и наистина 

за свои облаги, не техни. В това отношение Русия твърде й прилича. И бълга-

рите преуспяват, преуспяват както никои морални същества не биха процъф-

тявали, ако са така брутално потиснати, както някои хора се опитват да ги 

представят, защото това ги устройва. Същото беше с ирландците, които трис-

та години са потискани от англичаните: по същия начин те бяха субект на 

отделни изблици на фанатизъм и по същия начин хора, с които е злоупотребе-

но, извършваха ужасни репресии. Като вземем предвид различния статут на 

цивилизованост, бедствията от 1876 в едната страна тъкмо наподобяват тези 

от 1798 в другата. Веднъж четох – мисля в „Daily News“ – един списък на ак-

товете на насилие, които бяха извършени в Европейска Турция. Беше отблъс-

кващо: но не предизвиква никакъв проблем да извадим подобен списък почти 

за всяка страна в Европа, в Британските острови също. Ужасните детайли от 

този тип са, разбира се, много впечатляващи в една реч, така че слушателите 

рядко биха могли в този момент бързо да осъзнаят, че те са попътни камъни, 

които маркират пътя на цивилизационен прогрес. 

И така, Българите процъфтяват, добавящи нива след нива, лозе след ло-

зе, което е невъзможно за жестоко потиснати хора: те станаха, както и днес, 

богати и устроени, постоянно способни да отработват грабежите на лоши уп-

равници и хищни властници. Ужасно е да загубиш имане, спечелено с толкова 

труд, под формата на подкупи: но това не е най-лошото от мъките, които бъл-

гарите от време на време е трябвало да изпитват – трябва да добавя от време 

на време до последните няколко години. Няма съмнение, както и в много дру-

ги случаи, дребните раздразнения са най-много оскърбителни: да бъдеш при-

нуден да носиш фес вместо калпак, да слезеш от магарето, което яздиш, за да 

дадеш път на ефендито, което минава, са беди, които едва ли са по-лоши от 

тези във всяка страна, където знаците на респект към феодалните господари 

все още съществуват между хората.  

Преди петдесет години коя почтенна селска девойка би се осмелила да 

се появи на мегдана с изкуствена роза в нейното боне? Кой неаполитанец би 
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си позволил да не коленичи в калта пред преминаващия му господар и до 

днес? Колкото до богатството, не искам да казвам нищо за учудването на рус-

кия войник дошъл да „освобождава потиснатия роб“ когато го сравнява със 

своите собствени хора вкъщи: но искам да ми бъде разрешено да говоря за 

моя личен опит, знаейки, повече или по-малко интимно положението на селя-

чеството в Англия, Ирландия, Северна и Южна Италия, Швейцария, Испания, 

Австрия, Гърция и няколко славянски нации, и аз казвам, че никъде няма тол-

кова уредено и благоприятно положение на селячеството, както при българи-

те: във всяка от споменатите страни аз съм отбелязвала, че има безкрайно 

много повече мизерия в сравнение с българите. Трябва да се помни, че селя-

ните не са просто „работници“ като нашите: всеки човек притежава собствено 

парче земя, от което се прехранва, както той би могъл и го прави да помага на 

крупните собственици срещу надници. Ако българинът има три или четири 

синове, те ще подпомагат баща си в стопанската работа, те се женят и живеят 

в един и същ дом, докато бащата спестява достатъчно пари да купи още земя, 

където се разполагат синовете и образуват ново стопанство. Страната е широ-

ка достатъчно за всички: по-широка днес, когато всеки българин притежава за 

себе си земята на неговия мюсюлмански съсед и ще я запази. 

Сред българите, както и при другите славянски нации, няма класови 

разлики, освен разлика в по-голямо или по-малко богатство; въпреки че човек, 

който е посетил Русия, Австрия или Англия въвежда напредъка на цивилиза-

цията в своя дом и съответно го преустройва. Ако той въвежда един по-добър 

стил, той ще допринася за напредъка на неговата собствена раса. Всички бъл-

гарски къщи, дали построени от камък или от дърво, намазано с кал, каквито 

са повечето от тях, напомнят едни други по форма. Стълбище и средна стая 

или хол от голи дъски, от които всички стаи са отворени; рядко има втори 

етаж дори и в най-хубавите къщи, мазето съдържа работилници, понякога 

включително и конюшни. Всяка къща или колиба е разположена на собствена 

земя, оградена с каменен зид или ограда; по-добрите имат откроен двор, както 

и градина. Стаите и по специално таванът, са весело нацапани с алена и зелена 

боя, следвайки модата на нюрембергските играчки. Аз не съм все още видяла 

в никоя къща и най-малък знак на вкус или изкуство. Те обаче са смогнали да 

построят много и обширни църкви, някои от които са рядко хубави отвътре. 

Тяхната архитектура е понякога хубаво изрисувана и позлатена и като цяло е 

извършена от местни художници, но които неотменно са изучавали занаята 

във Виена или Москва. 

Мебелите в къщите се ограничават до твърди дивани около двете страни 

на стаята, покрити с вълнени или копринени покривала според богатството на 

собственика. Всеки килер съдържа един или два огромни шкафа: те са пълни с 

натрупани юргани (дебели ватирани покривала), а други с килими и в това се 

състои богатството на къщата. Малко много обикновени германски чаши и 

няколко красиви месингови съдове и легени довършват каталога на мебелите. 
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Много малко от богатите имат легла; всички останали спят на два или три 

юргана, постлани на пода. Най-лошата особеност на домовете е, че всяка стая 

е една трета прозорец, цялото дъно и половината от всяка странична страна са 

направени от неудобни прозорчета толкова непригодни за много горещото 

лято и ужасно студената зима. За една балканска страна времето е екстремал-

но: четири месеца интензивна зима, следвана от изгарящо лято, когато градс-

ките хора са доволни да стоят в техните малки селски къщи, или да посещават 

манастирите по планинските склонове. Има също много топли минерални 

извори, които са препълнени през цялото лято. Разбира се, времето на гроздо-

бера е най-красиво, както в тази, така и в други страни, и то продължава по-

дълго отколкото юнското събиране на розите в Казанлък и Клисура. Тогава 

всеки изглежда щастлив: големи волски каруци, тежки кошници с плодове, 

ярко оцветените престилки на жените, всички тези картинни притурки към 

величествените планини, някои от които са със снежни шапки през цялата 

година, всичко това заслужава да бъде видяно от художници и любители на 

природата. Те ще бъдат доволни повече от превъзходната красота на страната, 

отколкото от нейните обитатели, защото аз със съжаление трябва да кажа, че 

не мога да си спомня поне три красиви българки. Те всички са грозни и имат 

най-лошите фигури в Европа: но почти всички са приятни, с подкупващи ма-

ниери и сладки, любезни гласове. Мъжете не са красиви, но повечето са добре 

сложени и силни. Някои от жените днес изоставят национални костюми, но 

повечето носят сукман, дълга рокля без ръкави от кафява домашна материя, 

отворена при гърдите за бяла ленена риза, весело избродирана. Много ярки 

тъкáни престилки, цветна кърпа върху косата и известно количество груби 

сребърни огърлици и катарами завършват костюма и в допълнение кожено 

контошче през зимата. Жените работят много и вършат същата земеделска 

работа, както и мъжете и освен това тъчат целия шаяк (плътна тъкан) на стра-

ната. За това те предат и подготвят вълната. И я боядисват в много светли 

нюанси: боядисаната вълна не се използва толкова много за шаяка, но се оц-

ветява, за да се правят килими, с които българите просто се гордеят. Голямо 

количество от груби рогозки се правят от коза вълна из цялата страна, плътни, 

яки и полезни. Но гордостта са малките килими от Пирот (сега даден на Сър-

бия) и много други места. Основата на тези малки килими е винаги алена с 

модели оформени в бяло, живо зелено, синьо и понякога лилаво. Те са леки и 

трайни, но груби. В Сопот, на южния склон на Балкана, всички килими са от 

чиста бяла и черна вълна, оставена дълга и пухкава: тези са красиви и евтини. 

В една или две области мъжете се занимават с дърворезба по швейцарска мо-

да, но едра и с малко вкус; срещат се обаче умни дърводелци сред тях. Всички 

земеделски инструменти са от най-примитивен вид, но ми изглежда, че хората 

са обучаеми и желаещи да се научат. Наистина висше предимство на българи-

те и отличителна черта, която трябва да спечели нашата симпатия към тях, са 
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благородните усилия, които правят, за да учат и да подобрят тяхното нацио-

нално образование.  

Не разполагам с място, за да дам статистика на училищата дори само в 

равнината на Филипопол, който са били построени след Кримската война, 

част от които са разрушени през 1876. Преди 1848 цялото обучение, което са 

получавали, е било в гръцки начални училища, където те са усвоявали да из-

писват българските и гръцки букви; или български селски свещеници са учели 

малко деца на църковнославянски език; но след 1856 с благородно усилие 

много просторни училища са построени навсякъде, само много малки селца са 

се задоволявали с нормално изглеждащо училище. Някои от тези градски учи-

лища биха правили чест на английските градове. Цялото обучение е безплатно 

и всички разходи се покриват от църковните приходи и доброволни пожерт-

вования.3 Половин дузина средни училища осигуряват отлично образование, 

включващо и елементи на научно познание. Всъщност българите се издигаха 

бавно, но сигурно и щяха да продължат да правят това, ако бяха оставени на 

себе си, но за тяхно нещастие крясъците на една английска тълпа им наложи с 

жестока любезност това незряло освобождение, което, може би, ще бъде тях-

ното разрушение. Още малко години търпение би постигнало собствена неза-

висимост на добре подготвени хора, незасегнати от недостатъците и суетата, 

които ги превърнаха в готов инструмент на лицемерна алчност.  

Българите с животинска трезвост работят през работните дни, но както 

и руснаците, те празнуват празниците най-вече като се напиват и за нещастие 

повече от една трета от годината се състои от празници. В това те виждат не-

що като гордост. Аз съм била наивна свидетелка няколко пъти на тази гордост 

„Този и този е слаб, той се напива преди да е погълнал две оки!“ Сега една ока 

е две кварти и една пинта, а тяхното вино в никакъв случай не е разводнено. 

Най-лошата черта на необразованите селяни е тяхното безразличие към деца-

та и към старите безпомощни или болни хора; много често, когато дам дреха 

на едно дете, майката мърмореше, че подаръкът не е за нея самата. В това 

отношение те са в ярък контраст с турските селяни, чието дете е винаги добре 

нахранено, облечено и приласкано. Но главна характеристика на българите е 

любовта към печалбата: тяхната страст е пестеливостта, една характеристика 

заедно с образованието и независимостта ще ги направи най-прогресиращите 

хора на изтока. Те имат поговорка сред тях „Когато единственият син на май-

ката се върне при нея след дълго отсъствие тя няма да му каже „Синко мой, 

как беше?“, а „Синко мой, какво припечели?“ 

Един анекдотичен случай съчетава пестеливостта с предразсъдъка по 

много характерен начин. Аз изпратих маса нови дрехи в едно изгоряло село, 

разположено високо на един планински склон преди средата на зимата и след 

като получих чорбаджийска разписка, аз закъснях да отида там до началото на 

март. Снегът стигаше до колената на моя кон и балканският вятър ме прониз-

ваше през моя овчи кожух. За мой ужас аз се оказах заобиколена от тълпа 
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полуоблечени, треперещи същества, жени и момичета, някои от децата само с 

парцалива дреха, замотана около слабините; жени и момичета, притискащи се 

едни в други с дрипави дрехи. Какво се беше случило? Дали моят подарък от 

дрехи се е загубил, или е бил откраднат, или какво? „О, не!“ изкрещяха дузина 

жени в един глас „Слава Богу, дрехите са тука и в безопасност, но ние имаме 

само тях и тези парцали, ако ги облечем, как ще имаме нови дрехи за Велик-

денските празници?“ „Но – казах аз – вие ще умрете преди Великден в този 

студ, половината от вас трябва да са мъртви вече.“ „О, да – отговориха те – 

много са при светците вече поради липса на дрехи, ако още умрат, такава е 

била Божията воля. Но как ще съхраним Великден без нови дрехи? Бог ще ни 

прокълне!“ 

Българите са представяни като хора с очевидни предразсъдъци и те са 

такива, като всички подобни на тях изостанали и невежи нации. Мистър 

Бъркли и капитан Ст. Клеър в своите занимателни книги дават плашеща кар-

тина на предръзсъдъците, на които са били свидетели сред сърбите и други 

славянски нации. Четейки тези книги, трябва да се помни обаче, че те описват 

само българите в Добруджа и областите между Варна, Шумен и Бургас, може 

би най-невежи от всички. Българите в областта на Филипопол не робуват на 

толкова предразсъдъци. И мъжките, и женски манастири, от които има твърде 

много, окуражават този мрак, защото процъфтяват благодарение на него. 

Предръзсъдъци и призрачни идеи се стопяват като сняг пред напредващата 

топлина на реалното образование. Но за нещастие се случва, че в много слу-

чаи недоверието във фалшиви вярвания не означава вяра в истината; и пове-

чето от тези, които са изпратени да учат за две-три години в Германия и Русия 

се връщат обратно напълно без религия, въпреки че все още се съобразяват 

със спазването на църковните ритуали. Много интересни са впрочем тези зна-

ци на известно събуждане сред висшето духовенство, обещание за зазоряване, 

може да се надяваме, но е твърде рано да се говори за това по категоричен 

начин, освен като неясна алюзия. Низшето духовенство е толкова очевидно 

неграмотно и далече от всеки прогрес; много от тези свещеници не могат дори 

да четат, но са усвоили старославянската служба наизуст. 

Но трябва да се върнем към сегашното състояние на страната. Няма 

нищо по-лошо в историята от последната година на повтарящи се увещания 

на книга на руснаците, че те желаят връщането на мюсюлманина на неговата 

земя и варварската жестокост, с която тези, които се връщат обратно, са тре-

тирани от българите, които горят техните къщи, разоряват дворовете, махат 

оградите и си поделят земите им; съзнателно, открито и с похвала окуражава-

ни и подбуждани към това от руските власти на място. Обидата и гневът са 

най-малкото в третирането на нещастния турчин, който може би никога не е 

навредил на нито един българин в неговия живот. Тонът, възприет от генерал 

Столипин е, че той вярва, че мюсюлманите няма да се опитат да се върнат, 

доколкото неукротимата омраза между турчина и българина е толкова интен-
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зивна, за да им разреши някога пак да живеят заедно. Това е друга руска лъжа, 

постоянно повтаряна и на която вярват и някои хора тука, в Англия. Аз тър-

жествено декларирам, че това е абсолютно неверно, въпреки че сега всеки 

сорт омраза е толкова горещо култивирана от руснаците, че мирът ще бъде 

труден, докато обстоятелствата са същите; и докато който и да е руснак оста-

не в страната, те ще се погрижат да останат трудни. Сега обстоятелствата са 

сменени. Преди това турчинът е бил въоръжен, българинът невъоръжен, днес 

на мюсюлманинът не се позволява дори да носи тояга, всеки български мъж 

или момче е въоръжен до зъби. Несъмнено нещастният турчин може да желае 

да отмъсти за изнасилената жена или откраднатата собственост, но турският 

селянин няма агресивна природа, той обича закона и е благ в сравнение с бъл-

гарина; и моят отговор на това е, че независимо дали е въоръжен или невъо-

ръжен, турчинът ще бъде по-малко отмъстителен от българина при едно и 

също предизвикателство. Има много хора тука, които всъщност вярват, че е 

невъзможно за турчина и българина да живеят в едно и също село, че те ще 

бъдат в хронично състояние на убийства. Не може да има по-голяма грешка. И 

за това аз свидетелствувам от моето лично познание. Във времето, когато 

вълнението беше във върховната си точка, непосредствено след ужасите от 

май 1876 аз пребродих страната, посетих много села и говорих с хората фами-

лиарно; не беше вярно дори и тогава. Вярно е, че в селата, където тези бру-

талности са се случили, имаше ням ужас от господстващата раса; истина е, че 

в някои села, които мога да изброя, винаги е имало разправии; но в стотици 

други аз видях спокойствие и удовлетворение и аз чух да се повтаря едно и 

също нещо: „Ние сме братя тука“. На едно място свещеникът докара мюдира 

да ме види и каза: „Не ни давай никакви пари, управителят е наш баща, ние 

никога не сме изрекли нито една гневна дума помежду нас.“ Аз видях хора, 

работещи в шаячните фабрики, група от български жени и после от забулени 

мюсюлмански жени, същото и с мъжете. Аз съм виждала множество българс-

ки слуги в турските хареми, любезно третирани, дебели и щастливи. Нито пък 

всички български девойки са недоверчиви към доброжелателността на турс-

ките ефенди или заптиета, защото много от тях имат право да свидетелстват в 

съда. И така би продължило, ако бяха оставени на себе си и не бяха окуража-

вани по всякакъв начин към брутална злост и двете страни. Аз пиша за бълга-

рите и затова аз няма да спра да разказвам как турците ми помагаха постоянно 

при излагане на нуждите на българите през 1876; в не повече от два или три 

случая турците отхвърляха моите искания. И в две от най-лошите места, които 

познавам, където се подвизаваше клика от свирепи разбойници, които потис-

каха и малтретираха българите, управителят даде всичко от себе си, за да се 

отърве от тях, но усилията му се осуетиха само, защото нямаше достатъчно 

местна сила, която да се справи. На заптиетата не винаги можеше до се разчи-

та. Нито пък грешките бяха само на една от страните. Потвърждава се отново 

и отново, че потисничеството над българите е повече от случайно и тяхно 
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собствено дело; турските данъци често бяха продавани на българи, които да 

ги събират, и това обичайно водеше до ограбване на злочестия селянин по 

много по-жесток начин, отколкото турчинът би го направил. Ако той не мо-

жеше да вземе това, което искаше, той се оплакваше на мюдира и тогава на-

силието се отприщваше.  

Всички тези неща ставаха на тъмно и не могат да се случат отново. Ни-

то страната може да бъде държана в ужас и треперене от проклетите черкези; 

може би това е единственият резултат от войната, което е едно несъмнено 

предимство. Твърде късно е днес да се отделят делата на черкезите от делата 

на турците; всички те са смесени в съзнанието на много хора, докато в други 

умове има много неща, в които хората не избират да вярват, независимо дали 

са им разказани или не. Печелившата позиция днес е разумните хора да гледат 

напред, а не назад. Жестокостите на миналото са минало и нищо добро не 

може да се постигне, ако се повтарят и постоянно припомнят до втръсване; 

нашата цел е ограничена - какво трябва да направим, за да оформим една нова 

нация по честен начин и със съзнателна работа; ние искаме да я отнемем от 

ръцете на тези, които сега я градят с измама и подлост. Навремето ние гово-

рихме твърде много, че трябва да й помогнем; нека сега го направим.  

И най-напред нека неотклонно настояваме те да осъзнаят, че тези, които 

искат да влезат в кръга на национален живот, трябва да поемат своите отго-

ворности и задължения, освен привилегии. За да станат една европейска на-

ция, те трябва да се съгласят да приемат диктата на Европа. Те са млади и 

невежи, но те са обучаеми; нека Европа им покаже истината и те ще я послед-

ват. Санстефанският мирен договор ги направи руски роби, но те нямат доста-

тъчно интелигентност да осъзнаят това: Берлинският договор им даде нацио-

нален живот. Нека прозрат това, за да запазят и развият този живот. Русия 

претендираше, че акушира при раждането на нацията: тя държеше пръста си 

върху гърлото на новороденото дете и не винаги криеше своето намерение да 

го одуши, ако настъпи подходящ момент. И българската нация безспорно ще 

загине при този фатален факт, ако са слепи днес и ако Европа не ги наблюда-

ва, за да предотврати това. Берлинският договор, колкото и да е хубав /или 

лош/ се компрометира, допускайки руснаците да останат в Румелия за една 

година. На предложението за съвместна окупация руснаците открито призна-

ваха, че те нямат намерение да оставят българите на самите тях: „Ние се сдо-

бихме с тези прасета и ние възнамеряваме да ги водим“ – това е постоянно 

повтаряното изречение в устата на всеки руснак. Българите, с техния младеж-

ки ентусиазъм и нови войски – горди като ученик с новата си униформа – 

вярват, че могат да се отърват от руснаците, когато искат. Те не могат. Само 

Европа може да освободи българите от новото, по-тежко и по-потисническо 

робство на техните „големи братя“. Българската нация не е подобие на Русия, 

но Европа е; и само с помощта на Европа тя ще може да се освободи от деспо-

тичното потисничество на руската църква и народ, което вече започва. Те мо-
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же да даряват букети на своите освободители по празниците – всеки българин 

желае да добави още един празник към и без това дългия празничен календар: 

но някои от тях започват да разбират, че техни братя тихомълком са изпраща-

ни в Сибир, за да медитират върху своите твърде приповдигнати национални 

аспирации.  

Урокът, който българите трябва да научат, е просто този: нека те да се 

придържат към закона на Европа; нека те демонстрират, че са способни на 

самоуважение, самоконтрол и достойнство; нека те спокойно приемат протек-

цията на Турция, която със сигурност няма да им навреди, защото тя ще ги 

използва, за да влезе в кръга на европейските нации и ще ги пази от Русия. 

Тяхната независимост така покровителствана и гарантирана от думата на Ев-

ропа ще се развие в едно здраво и плодоносно дърво. Извънредно много те се 

нуждаят от няколко години протекция и осиновяване. Тези години биха им 

позволили да постигнат единство, мъдрост и сила: без тях те не могат да спе-

челят респекта на Европа, нито пък да си подсигурят един продължителен 

национален живот. Хребетът на Балкана има много малко общо с растител-

ността по-долу, така се различават миналата и сегашна ситуация; дали някой 

чувства и вярва, че по същество турският неагресивен войник, внимателно 

наблюдаван, както и ще бъде, от офицери, отговорни пред европейската ко-

мисия, ще бъде виновен за насилие над въоръжени и обучени българи. Винаги 

предпочитаната игра на Русия е играта на изчакване; нека българите следват 

нейния пример и докажат, че и те могат да чакат; ако направят това, накрая 

ще спечелят играта. Постепенно, бавно, както се надявам, но затова пък си-

гурно, те ще стигнат до една пълна и зряла независимост. Консолидирани, 

опитни, пречистени, себеуверени, те ще бъдат една истинска нация: тогава те 

ще бъдат способни да кажат на руска България „Отхвърли робството на царя: 

присъедини се към нас и нека бъдем едно, обединена свободна България!” 

 

Превод: Петър Воденичаров 
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