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ПЕТКО РАЧОВЪ СЛАВЕЙКОВЪ

Изъ срѣдата на българския народъ сж 
излизали много даровити и високочовѣчни 
люде. Съ чувство на народностна гордость си 
спомняме за народнитѣ будители и просвѣ- 
тители — отецъ Паисий, Софроний Врачан
ски, Неофитъ Бозвели, Иларионъ Макарио- 
полски, Неофитъ Рилски; за смѣлитѣ борци 
за свобода — Г. С. Раковсхи, Любенъ Караве- 
ловъ, Василъ Левски, Георги Бенковски; за 
талантливитѣ писатели и поети — Хри
сто Ботевъ, Ив. Вазовъ, К. Величковъ; за 
учеиитѣ — К. Фотиновъ, С. Филаретовъ, Д-ръ 
П. Беронъ, М. Дриновъ, Н. Бончевъ; за публи- 
■цаститѣ — Др. Цанковъ, М. Балабановъ (Ди- 
митриевъ), 3. Стояновъ; за ораторитѣ — Т. 
Тодоровъ, Н. Генадиевъ, Кр. Раковски; за про- 
чутитѣ строители — Никола Фичето, май- 
сторъ Пааелъ, Алекси Рилецъ, Кръстьо Де- 
бралияга, уста Генчо; за художницитѣ — знай
ни и незнайни зографи и резбари изъ Дебър- 
ско, Самоковско, Разложко, Трѣвненско.

Пъкъ и чуждиятъ <вѣтъ е слушалъ и знае:

— Какви е децз раждала. 
Раждала, ражда и днеска, 
Българска майка юнашка. ..

Ала дейци съ такива всестранни интереси 
и прояви, като П. Р. Славейкова, сж били и 
си аставатъ голѣма рѣдкость. Тѣ сж изклю-
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чителни и самосъздали се личности, които сжг 
предопредѣлени отъ историческото развитие- 
да задоволяватъ въ едно и сжщо време най- 
разнообразнитѣ нужди и въжделения на 
народа си.

Докато поетитѣ, художницитѣ, бунтовни- 
цитѣ, строителитѣ, публициститѣ, ученитѣ вър- 
вятъ неуклонно по своя избранъ или подска- 
занъ отъ дарбитѣ и влеченията имъ пжть и 

- развиватъ своитѣ таланти до възможния пре- 
дѣлъ, напротивъ, всеобемащитѣ, универсал- 
нитѣ умове не достигатъ съвършенство на, 
отдѣлната, господствуваща въ тѣхъ, дарба за 
смѣтка на другитѣ имъ умствени способности, 
или въ ущърбъ на цѣлостното имъ развитие,, 
а работятъ по най-разнообразнитѣ полета и 
винаги ще ги намѣрите тамъ, кждето се чув
ствува най-голѣма нужда отъ умствени работ
ници. Тѣ се ржководятъ не отъ личнитѣ си 
потрѣби и влечения, а изключително отъ на- 
роднитѣ нужди. Като недѣлима часть отъ своя 
народъ, тѣ така умѣятъ да се нагаждатъ къмъ 
неговитѣ нужди — общи и частични, трайни и 
преходни, че едновременно могатъ да бждатъ, 
като дѣдо Славейкова и поети, и филолози, и 
географи, и историци, и хумористи, и народо- 
веди (етнографи), и черковни деятели, и по
литически борци, и оратори, и редактори,’и 
детски писатели, и календарджии и пр. и пр.

Въ никоя область на проявление Петко Р. 
Славейковъ не блещи като изключителенъ та- 
лантъ или несъкрушима воля. Както, да ре- 
чемъ, блещи Раковски, Ботевъ, Вазовъ, Дри- 
новъ, всѣки въ своята изключителна область 
на проявление. Раковски като революционеръ; 
Ботевъ като поетъ-бунтовникъ; Вазовъ като 
народенъ поетъ; Дриновъ като ученъ историкъ.
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П. Р. Славейковъ из
пъква като общопризнатъ 
великанъ съ общия сборъ 
на неговата голѣма и раз
нообразна дейность, ка- 
квато много рѣдко е про
явявана отъ другиго.

Подобно на Левски, и 
Петко Р. Славейковъ е на- 
всѣкжде и никжде неза- 
седналъ специалистъ и про- 

, фесионалистъ. Той предпо
чете да остане „легаленъ“ борецъ, отъ каквито 
сжщо имаше голѣма нужда. Обикновено се ми
сли, че само най-храбритѣ и най-преданнитѣ на 
борбата люде, предимно млади и буйни глави, 
ставатъ нелегални борци. Тази преценка не
винаги е права. Да „хванешъ гората“ или „да
прескочишъ* границата може да стане (и е 
ставало много често) не само отъ избликъ на 
храбрости, а и отъ страхъ. Л много често 
мирновременнитѣ (легалнитѣ) борци сж били 
наистина безстрашни, даже когато бѣха прину
дени да правятъ постоянно компромиси съ сили- 
тѣ, противъ които сж призвани да се борятъ 
съ допустимитѣ отъ положението срѣдства. 

Най-добре „бѣгството отъ страхъ“ е обри
сувано отъ Иванъ Вазовъ въ историческата му 
статия „Не отдавна — лични и исторически 
възпоминания отъ събитията на 1876 година“, 
печатана въ кн. 1, стр. 4 на пловдивското спи
сание „Наука“.

— „Опасностьта, пише Вазовъ, за менъ бѣше 
близка, неминуема. Нзъ виждахъ вече окови, тъм
ници, бѣсилка и всички ужаси, които ги съдружа- 
ватъ и смърть мжченическа и безъ борба. Презъ
нощьта единъ преданнъ приятель ми достави па-
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спортъ съ чуждо име и съ невѣрни очертания. 
Сжщо и каляска. Тия срѣдства представиха ми 
едничъкъ, но печаленъ шансъ за избавле
ние ; аз ъ бѣгахъ отъ страхътъ предъ 
с м ъ р т ь т а, макаръ безплодна, безславна, . . . но, 
се едно: азъ бѣгахъ предъ смъртьта! Съ чер
венина на челото признавамъ тов а“.

Истинско храбритѣ хора сж оставали меж
ду близкитѣ си, между народа си и ако сж 
хващали горитѣ или сж заскитвали по чужди 
страни, това тѣ сж правили само при крайна 
необходимость и то пакъ за благото на вели
кото дѣло.

Волнодумството на емигрантитѣ е било 
опасенъ накитъ за легалнитѣ борци и затова 
сж го избѣгвали или замѣнявали съ догатки, 
недомлъвки или посегашному — съ „вицове*. 
Истински мжченици на борбата е имало винаги 
и тукъ и тамъ — и въ селищата и въ плани- 
нитѣ или въ чужди страни. И тукъ и тамъ 
несгодитѣ сж били голѣми, жертвитѣ — тежки. 
Но докато бунтовницитѣ изъ гори и планини 
сж се чувствували свободни птици, легалнитѣ 
борци сж изпитвали гнета ежеминутно; пър- 
витѣ сж били повече безгрижни романтици, а 
вторитѣ — затворени въ себе си незнайни 
ратници на великото дѣло, принудени да пла- 
ватъ между подмолнитѣ камъне на житейскитѣ 
противоречия.

П. Р. Славейковъ си остана отъ юношество, 
та чакъ до гроба смѣлъ и честенъ борецъ на 
народовластието. Такъвъ бѣ като „непокорна 
рая“, такъвъ го виждаме и като държавникъ 
въ освободеното си отечество. Въ него винаги 
е бликало дълбокото чувство на любовь къмъ 
онеправданитѣ и хората на честния трудъ.
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Неговото вѣрую бѣ изразено въ следната 
му бележита мисъль:

— „Лзб едно знамъ, признавамъ и изповѣд- 
вамъ, че всичко, което се прави за народа безъ 
народа — не е праведно, не е законно“

Като общественикъ, поетъ и политикъ, дѣдо 
Славейковъ е оцененъ по достойнство. За него 
нашиятъ даровитъ литературенъ историкъ проф. 
Б. Пеневъ написа обширни студии, като отдѣлни 
трудове или глави отъ голѣмото му съчинение 
История на новата българска литература.

За дѣдо Славейковъ се създаде твърде 
голѣма литература. Да я изброявамъ, нитб 
разполагамъ съ нуждното мѣсто, нито е въ 
прѣка връзка съ скромнитѣ задачи на моитѣ 
бележки. Върху неговитѣ трудове (искамъ 
само да отбележа този отраденъ фактъ) сж се 
изказали току-речи всички български истори
ци, писатели и критици.

Презъ турското робство той застана на 
страна на просвѣтителитѣ, които понѣкога 
враждуваха съ революционеритѣ. Вѣренъ на 
своята откровенность, П. Р. Славейковъ се е 
произнасялъ дръзко противъ нѣкои действия 
на четнишкитѣ войводи, чиито подвизи сж ви
соко ценени отъ българското обществено съз
нание. И революционеритѣ не му прощаваха. 
Обаче и еднитѣ и другитѣ се въодушевляваха 
отъ едни и сжщи идеали, макаръ и да се раз
личаваха по срѣдствата, съ които преследваха 
тѣзи идеали. И еднитѣ и другитѣ бѣха излж- 
чени изъ недрата на българската действител
ности, бѣха носители на духа и волята за 
свободенъ животъ. Спорътъ за методитѣ на 
борбата за П. Р. С. е билъ винаги тактически, 
а не принципаленъ въпросъ.
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Но въ нашия случай П. Р. Славейковъ ни 
интересува предимно като изследвачъ на бъл- 
гарскитѣ земи и битъ.

*
П. Р. Славейковъ е роденъ въ Търново 

презъ 1827 година. Наистина, спорътъ за род
ното му мѣсто, който се води отъ десетилѣтия, 
и досега не е още стихналъ и отъ време на 
време пламва, като тлѣящъ подъ пепельта 
огънь. Въ Трѣвна или Търново е роденъ го- 
лѣмия общественикъ ? — ето основата и сж- 
щината на спора. Всжщность мѣсто за спорене 
нѣма, тъй като тѣзи въпроси около родосло
вието на бележития българинъ сж уяснени по 
единъ безспоренъ начинъ отъ самия него.

Прадѣдо му Рачо билъ отъ Якоруда, пре- 
селилъ се въ Цариградъ като абаджия, откж- 
дето дошелъ въ Трѣвна и се установилъ жи- 
тель на това село или градче. Якорудченецътъ 
Рачо станалъ трѣвненчанинъ. Внукътъ на този 
Рачо, кръстенъ на негово име, се преселва, 
като казанцжия — медникарь, въ Търново и 
тамъ се ражда синътъ му Петко. Не ще съм
нение, че както бащата Рачо, така и синътъ 
Петко сж се чувствували и трѣвненчани, едно, 
че Трѣвна е било родното мѣсто на бащата и 
друго, защото синътъ е прекаралъ въ това 
китно планинско гнѣздо най-дейнитѣ си го-, 
дини преди“да се пресели въ Цариградъ. Тамъ 
е прекарвало семейството му; тамъ бѣ интер- 
ниранъ презъ 1881 г. и тамъ написа (5. IX. 
1881 г.) „Сбогомъ прощавай, невѣсто мила!“, 
която десетилѣтия се пѣеше като любима на
родна пѣсень. Но съ това естествено чувство 
на привързаность къмъ Трѣвна не може да се 
отмѣсти факта на мѣсторождението му. Както 
още по-широкото му чувство и по-висшето му
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съзнание, че е българинъ не противоречи на 
духовнитѣ му връзки съ Трѣвна.

Отъ бащина страна Петко Р. Славейковъ е 
трѣвненецъ, а отъ майчина — вишовградче- 
нинъ, но родното му мѣсто е все пакъ 
Търново.

Че Търново е родното му мѣсто, това нау
чаваме пакъ отъ самия Славейковъ. Въ изда
вания отъ него въ Цариградъ в. „Македония“, 
въ броя му отъ 19 юлий 1869 год., той, като 
изказва мнението си върху една дописка за 
работитѣ въ гр. Търново, казва дословно:

„Почитаемия дописникъ не е премислилъ, ви
ди се, колко докача съ това общо заключение че
стата на достопочетнитѣ граждани търновци, а ме- 
жу тѣхъ и сами насъ, до който пише, като не 
знае, може би, че това мѣсто е, въ което сме се 
и ние родили."

Напраздно трѣвненци и търновци спо- 
рятъ помежду си за дѣдо Петко Рачовъ Сла
вейковъ. Той не е само трѣвненецъ или тър- 
новецъ. Не е и само търново-трѣвненецъ. Той 
поинадлежи на цѣлия български народъ.

*
Недоволенъ отъ оскжднитѣ знания, що му 

е дало килийното училище, той тръгва да ди
ри по-висша наука и за тази цель посещава 
училището на Емануилъ Ваксидовичъ и Хри- 
стаки Павловичъ въ Свищовъ (1842 г.). Ката 
единъ отъ основателитѣ на това училище се 
сочи именития тъ Неофитъ Бозаели, който по 
онова време е билъ на заточение въ Свето- 
горскитѣ манастири. Но неговиятъ духъ е ви- 
таялъ надъ училището, затова и младиятъ въз- 
питаникъ П. Р. С. се гордѣялъ съ това, че е 
.единъ отъ най-младитѣ новообращени учени-
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ци на Неофита Бозаели“. И, наистина, той оста
на вѣренъ до края на живота си на Бозвелиев- 
ския духъ — пълна всеотдайностъ въ служе
не на народа.

Следъ нѣколко годишно учителствуване, 
жадниятъ за знания младъ общественикъ про
дължава за късо време школското си образо
вание въ Елена при Иванъ Момчиловъ и Ни
кола Михайловски, въ тѣхната „даскалоливня“, 
въ която по това време (1849 г.) се училъ и 
другъ по-късенъ общественикъ и общонаро- 
денъ „дѣдо“ — Драганъ Цанковъ. Но и тукъ 
той успѣлъ да се задържи само късо време, 
защото омразниятъ владика Неофитъ заста- 
вилъ учителитѣ да изгонятъ отъ училището си 
своя даровитъ и любимъ ученикъ.

Въ Свищовъ П. Р. Славейковъ израбо- 
тилъ и установилъ вкуса си къмъ класическото 
образование, като изучвалъ гръцки езикъ, 
който езикъ му станалъ силно оржжие въ 
борбата за народна културна самостоятел- 
ность, а при рускитѣ възпитаници въ Елена се 
запознава съ руската поезия, която опредѣли 
и неговото призвание на поетъ и будитель. 
народенъ. Я знанията, които будниятъ умъ на 
младия Славейковъ е поглъщалъ, било отъ 
книгитѣ или отъ самия животъ, въ него сж се 
превръщали въ дейна сила, въ срѣдства за 
борба. Вжтрешнитѣ му нужди: „да се учи“ и 
„да се бори“ за правда и свобода сж го по- 
тиквали къмъ неспирни пжтувания изъ бъл
гарскитѣ земи въ ширната по онова време 
турска империя. Я тогава не е имало желѣз- 
ници, автомобили и аероплани, съ каквито 
днесъ се пжтува и леко, и удобно, и бързо, 
но малко се вижда и още по-малко се про- 
учватъ прелетянитѣ мѣстности.
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П. Р. Славейковъ е пжтувалъ предимно 
пеша или съ стариннитѣ каруци. Бримката е 
•била по онова време луксъ.

Той е неуморимъ и нищо не е въ състо
яние да сломи стоманената му воля, закалена 
върху пламъка на народнитѣ страдания. Тукъ 
каруцата се прекатурнала въ нѣкоя планинска 
рѣка, тамъ съ товаръ на рамо пада въ Дунава 
и мжтнитѣ води му отнасятъ дисагитѣ съ 
ржкописитѣ; другаде нѣма кжде да сложи 
глава следъ уморително пжтуване или да на- 
мѣри парче хлѣбъ за гладна уста. Но тѣзи 
физически страдания той леко понася, защото, 
П. Р. С. е преди всичко духовна личность, 
обладаваща титанически сили. Той е мисионеръ 
на една велика идея — свобода и добруване 
на неговия народъ.

, За изучаване езика, бита, историята и зе- 
митѣ български нему сж помагали не само не- 
спирнитѣ пжтувания, но и предишнитѣ му 
»даскалувания" изъ различнитѣ краища на 
Северна България. Още 16-годишно момче, той 
е вече учитель въ Долната махала на Търново. 
И тука написва първото си литературно про
изведение по чисто народ гнъ ритъмъ — са
тира противъ двамата омразни на народа 
гръцки владици. Затварянъ за нѣколко дена 
въ владишкия конакъ и изпжденъ отъ учили
щето, последователно той учителствува въ: 
Килифарево, Кованлъкъ, Цѣрова кория, Лѣ- 
сковецъ, Бѣла, Севлиево, Ловечъ, Плѣвенъ, 
Вратца, Берковица, Грѣвна, Търново, Варна и 
пакъ Трѣвна.

Н самото „даскалуване“ по онова време е 
било цѣлъ подвигъ, свързанъ съ гладуване, 
преследване, унижаване на човѣшкото до
стойнство, което единъ свободенъ духъ, като



13

младиятъ и буенъ Петко, не би могълъ да 
понесе нито день, ако не схващаше, че съ да~ 
скалуването си изпълнява една историческа 
мисия — пробуждане на своя заспалъ народъ.

— „Пустий даскалжкъ че призвание ли е, пише 
на старини дѣдо Славейковъ, че звание ли е или 
най-после занаятъ ли бѣ — азъ казвамъ за тогава, 
а сега е звание и занаятъ доста почтенъ и ва- 
женъ, но има които несмислено го трампатъ съ 
паршивото чиновничество — а тогава той бѣше 
нищо: не можешъ дето искашъ да се застоишъ 
и когато искашъ; да искашъ да слугувашъ за еди
ния хлѣбецъ и да не можешъ, а да си принуденъ» 
да ходишъ безъ мѣсто и безъ хлѣбъ, да си при- 
нуденъ да просишъ и то като имашъ съвѣсть бу
дна и не ти позволява да правишъ това про- 
сяшество“.

Й по-нататъкъ:
— „Говѣехъ безъ да щж, не за спасение на? 

душата си, а отъ не кждърностьта си, защото нѣ- 
маше какво да ямъ, защото съ това, което знаехъ,. 
не ме оставяха на мира да си изкарамъ прехрана
та и защото не се решаввхъ да прибѣгна до други 
срѣдства. Борехъ се сиромахъ съ най-грозния и 
най-черния дяволъ На свѣта — съ глада.“ (Период, 
сп. нн. 16, стр. 79 и 80.).

И неспокойниятъ духъ никжде не намѣри 
покой. Край борбата противъ фанариотскитѣ 
владици, които скжпо му отппащали за тази 
негова смѣлость, младиятъ даскалъ намиралъ- 
време да обикаля отъ кжща на кжща и да 
записва народни пословици и пѣсни, да събира 
материали по българската историческа геогра
фия, да изучава българскитѣ земи въ всѣко 
отношение. А особено внимание обърналъ 
върху говоримата българска речь и когато я;
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сравнявалъ съ писмения по онова време чер 
ковно-славянски езикъ, оценилъ безъ колеба
ние голѣмитѣ предимства на първата — на 
народната речь, и започналъ да ратува за 
поставянето й като основа на новобългарския 
писменъ езикъ, който тепърва трѣбваше да 
се създава. Покрай изследването на народ- 
нитѣ творения и езикъ, той започналъ да се 
упражнява и въ писателство, въ което сжщо 
така прояви голѣмъ талантъ.

А какви сж били тогава общественитѣ усло
вия за изследване на непознатитѣ български 
земи, това можемъ най-добре да научимъ отъ 
безброинитѣ писма, отъ несмѣтнатата коре
спонденция, която е водилъ Славейковъ съ 
своитѣ съвременници — нашенци и чужденци. 
Отъ едно негово писмо отъ 19 януарий 1865 г. 
изъ Цариградъ до Н. X. Палаузовъ научаваме, 
че въ края на 1864 година той предприелъ 
едно научно пжтуване отъ Тича до Искърски 
проломъ — »до дето Искъръ пресича Балкана“. 
Въ Преславъ се бавилъ две седмици и уста- 
новилъ, че повечето отъ древноститѣ сж за
трити, затова изследвалъ само нѣколко незна
чителни развалини, изучилъ нѣкои мѣстопо- 
ложения и събралъ материали за бита на 
живущитѣ тждѣва българи. Въ Герлово из
училъ нѣколко съсипани твърдини и открилъ 
стари и отдавна изоставени рудокопи. Най- 
богати съ древности били земитѣ между 
Росица и Искъра и особено въ тѣзи мѣста, 
кждето по онова време сж живѣли помаци.

„Забележително, пише Сл., че между населе
нието на помацитѣ древноститѣ се намиратъ по 
опазени и преданията по-свежи, отъ това ли, че 
тѣ сж по свободно живѣли или отъ суевѣрието на 
мюслюманската религия или отъ това, че пжтува-
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«ето по тѣзи страни, което и днесъ е твърде опа
сно, а преди 10 години и съвсемъ невъзможно било, 
«амѣрватъ се по непокжтнати работи“.

Изъ тѣзи мѣста той открилъ български 
надписи на камъне и два «рунически“ надписи.

За да можа да проникне изъ тѣзи недо- 
стжпни тогава български селища, младиятъ 
изследвачъ се престорилъ на екиминъ, лѣкарь.

—■ „За да мога да мина въ този пжть азъ 
трѣбваше да взема на себе си докторско зва
ние и да похарча за недѣля повече, отколкото по- 
харчихъ за месецъ въ другитѣ съ българи населени 
мѣста. Между помацитѣ и особено между помаки- 
нитѣ сж срѣщатъ исторически пѣсни, отъ които е 
лишено съвсемъ българското население; но какъ 
нвкарвашъ една помакиня мюслюманка съ всичкия 
фанатизъмъ да сѣдне срещу единъ гявуринъ да му 
казва, а той да пише. Турскиятъ езикъ и турскитѣ 
книги, които азъ четѣхъ на събранитѣ вечерь по 
одаитѣ мюслюмани помаци и подарки нѣкои на 
таквизъ книги по ходжигѣ ма освободяваха отъ по
дозрение, а навлеченото докторско звание ми отво
ри приступъ на два три дома. Отсжтствието на по
лицейски чиновници въ тия затънтени мѣста ма 
освободяваше отъ една страна отъ да бжда фа- 
натъ като подозрителенъ, но отъ друга главата ми 
сѣки часъ на косъмъ висяше и само страстьта ми 
да видя и да узная нѣщо ма правяше да не гле- 
дамъ на опасностьта, въ която се излагамъ.“(Сбор- 
никъ за народни умотворения, кн. 20, стр. 73).

Благодарение на този великъ вжтрешенъ 
пламъкъ, отъ казанджийскиятъ чиракъ израсна 
единъ колосъ, който на българска почва ни 
напомня единъ Ломоносовъ. единъ Колцовъ, 
единъ Шевченко, единъ Горки. И той като 
тѣхъ е израсълъ отъ народнитѣ низини и
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стигйалъ висинитѣ на своята народностна кул
тура. Малко „недодѣлана“ се струва на нѣкои 
тѣхната поезия, но все пакъ само този родъ 
поезия си остава чистъ изворъ отъ дъното на 
народната душа. Както на своята доморасла 
наука, така и на своята поезия, народниятъ 
просвѣтитель е гледалъ като на оржжие за 
борба въ службата му за народа, а не като 
самоцель. Подобно на своя великъ славянски 
събратъ Добролюбовъ, и П. Р. С. е правилно 
схващалъ, че литературата трѣбва да бжде не 
само езикъ, но още очи и уши на народния 
организъмъ. Затова, когато е чувствувалъ не- 
достигъ отъ собствени мотиви и художествени 
форми, за да прояви нѣкоя страна отъ живота 
и страданията на своя собственъ народъ, той 
е превеждалъ своитѣ любими автори: Пуиі- 
кинъ, Батюіикова, Шевченко, Фрайлигратъ, 
Томасъ Худъ, Колцовъ, Плещеевъ, Гете, Хайне 
и др. социални поети, тъй като въ болкитѣ и 
страданията на близки и далечни народи, той 
е виждалъ болкитѣ и страданията на своя 
тънящъ въ двойно робство народъ.

И забележително е, че той избираше за 
преводъ най-пропититѣ съ социални мотиви 
чужди поетични творби. Отъ Худа превежда 
Пѣсенъта на ризата, която пѣсень съ право 
се счита и досега, вѣкъ отъ написването й, 
като най-проникновеното и най-съчувственото 
отнасяне къмъ женитѣ работнички въ Англия. 
Преведена била веднага на всички езици, въ 
тѣхното число и на български. Отъ нѣмския 
поетъ Фрайлигратъ (1810—1876) превежда 
КеяиізсаН подъ надсловъ Работницитѣ, въ 
която е възпѣтъ труда на физическитѣ и ум- 
свени работници и изразени страданията, що 
сж съпровождали благородния трудъ по онова 
време.
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Болкитѣ на своя тегловенъ народъ той съе
динява съ мировата скръбь и съ общочовѣшки 
мотиви той преследва освобождението на своя 
народъ.

За да бжде близко до своя народъ, той 
неспирно пжтува и така поддържа непрекжс- 
ванъ допиръ и съ земя и съ народъ.

При тѣзи свои пжтувания нашиятъ саморо- 
денъ географъ и историкъ изучава непосрѣд- 
ствено земя и народъ и той ги опозна повече 
отъ всички свои съвременници. Пъкъ и новитѣ 
поколѣния, въ лицето на своитѣ специалисти 
по родинознание, още не могатъ да се равнятъ 
съ „дѣдо“ си Петка. Споредъ правдивата оценка 
на покойния проф. Ив. Шишмановъ, дѣдо Сла- 
вейковъ, „като никой другъ българинъ позна
ваше своето отечество", а К. Иречекъ считаше 
„почтенния старецъ П. Р. Сл за най-добрия 
познавачъ на народния български животъ."

Първитѣ си уроци по родна география той 
получава отъ чирацитѣ и калфитѣ въ бащиния 
си казанджийски дюкянъ — Иванъ Шопа и 
Цвѣтко Шопа и двамата отъ Врачанско. Отъ 
тѣхъ той научилъ кои наши земи се наричатъ 
„Шоплука“, които земи впоследствие той по
дробно изследва.

— „Тия бѣха първитѣ уроци отъ география и 
именно отъ отечествена география, що ми се падна 
да уча и да науча въ бащина ми казанджийски 
дюгенъ отъ казанджийскитѣ калфи и чираци, макаръ 
да бѣше седма година, откакъ „ходяхъ на даскала/* 
Бѣхъ вече „граматикъ“, защото отъ четири години 
„навамо", както казваше бае Цвѣтко, учехъ вече 
славянска граматика, четяхъ всичко и сказвахъ 
слова въ черквата“.’)

’) П. Р. Славейковъ — Нѣколко думи за шопитѣ, 
Периодическо списание, кн. IX, стр. 107.
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Младиятъ народенъ учитель до 1842 г. е 
Медникаровъ и Казанджийски,, наричанъ така 
по бащиния си занаятъ; до 1849 година е из- 
вестенъ подъ бащиното си име Рачовъ, а следъ 
тази година той е вече Славейковъ, защото е 
упоенъ отъ сладката пѣсень на славея и самъ 
иска да му подражава съ своитѣ сочни ориги
нални и преводни пѣсни. А по онова време 
пѣсеньта — народна и лична (индивидуална)е 
играла голѣма роля въ народния и семеенъ 
животъ.

Да се преименува Славейковъ (първона
чално Славейски), младиятъ народенъ будитель 
и пѣвецъ е ималъ и „наследствени права“. Не- 
говиятъ баща Рачо Казанджията е ималъ и 
втори прѣкоръ — „Бюлбюля“. Наричали го 
така, защото пѣялъ много хубаво, като бюл- 
бюлъ — славей. Бащата пѣялъ като славей 
кръшнитѣ като Янтра и тжжнитѣ като роб
ството народни пѣсни, а синътъ по-късно из
ползува народнитѣ мотиви за бунтарски пѣсни 
противъ невѣрни чорбаджии, гръцки владици 
и турски аги.

Да се утвърди окончателно на новия си 
прѣкоръ, казватъ нѣкои, много допринесълъ 
и родовия прѣкоръ на жена му — Ирина 
Иванчова Райкова Бюлбюлоолу. Това обстоя
телство е много важно, когато речемъ да пре
ценяваме онаследенитѣ поетични заложби у 
сина — даровития поетъ Пенчо Петковъ Сла
вейковъ.

По-късно, вече като известенъ писатель и 
общественикъ, П. Славейковъ взема живо учас
тие въ научнитѣ филоложки разисквания от
носно българския литературенъ езикъ, които 
се уталожиха едва къмъ срѣдата на миналия 
вѣкъ съ победата на третата, лѣвата литера-
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турна партия. Докато Христо Павловичъ и К. 
Фотиновъ сж поддържали възгледитѣ на гръц- 
китѣ книжовници за архаичния езикъ {Дука, 
Кодрика), а Неофита Рилски се приближа- 
валъ къмъ компромисната формула на Кораи 
« настоявалъ да се основе литературния ни 
езикъ едновременно върху черковно-славян
ската и живата народна речь, като, споредъ Б. 
Пенева, погрѣшно тази школа е считала чер
ковно-славянския езикъ за старо-български; 
писателитѣ, които излизали направо отъ на
рода, като П. Р. Славейкова, на първо мѣсто 
сж признавали правото на народната речь. Като 
дава горната картина на литературнитѣ спо
рове въ младата българска книжовность, спо- 
менатиятъ литературенъ историкъ Б. Пеневъ 
подчертава голѣмитѣ заслуги на П. Р. Славей
кова въ следната категорична форма:

„Тази победа, трѣбва да се отбележи, се дъл
жи не на граматици и филолози, а на даровити 
•поети, като Петка Славейковъ, на даровити писа
тели и публицисти, които сж имали силно развито 
чувство за своя роденъ езикъ, познавали сж този 
езикъ въ всичкото му разнообразие, използували 
сж свободно и съ вкусъ неговитѣ богатства — и 
по този начинъ сж дали на другитѣ примѣръ за 
подражание — и сж оставили съчинения, които 
служатъ за образецъ на тѣхнитѣ многобройни по
следователи"1).

Въ голѣма степень на П. Р. Славейкова 
се дължи да се наложи източно-българскиятъ 
говоръ за основа на литературния ни езикъ. 
Закърменъ съ едно отъ най-пищнитѣ бъл
гарски наречия — търновското, П. Р. Сла-

’) Б. Пеневъ. История на новата българска ли
тература. Томъ трети, стр. 128—130. 
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вейковъ, благодарение на своитѣ драговолни 
и наложени пжтувания току-речи изъ всички 
български земи, има възможность да проучи, 
по-добре отъ всѣки другъ, цѣлостното езико
во богатство на българския народъ и да си 
послужи съ него при формирането на кни
жовния ни езикъ.

Той е единъ отъ първитѣ, подобно на 
братята Миладинови, просвѣтенъ и даровитъ 
събирачъ на народни умотворения, въ които 
е излѣяна народната душа, която П. Р. Сла
вейкова най-добре познаваше.

Като общопризнатъ познавачъ на живата 
народна речь, П. Р. С. билъ поканенъ презъ 
1864 г. за членъ и взе най-дейно участие въ 
комисията за превеждане на български на 
библията, по починъ на Американското биб
лейско дружество. Въ комисията сж участву
вали още известнитѣ американски мисионери 
Лонгъ и Ригсъ и самоковецътъ Христодулъ 
Костовичъ (Сичанъ-Николовъ) Сечановъ, а пре
ди него Фотановъ. Както е известно, опитъ 
да се преведе на български евангелието е пра- 
венъ много по-рано. Още презъ 1820 г. на 
игумена на манастира Бистрица при Буку- 
рещъ архимандритъ Теодосий било възложено 
да преведе евангелието на български, но пре- 
водътъ се указалъ несполучливъ. Сега, благо
дарение на Фотиновъ, Сечановъ и Спавейковъ, 
свещенитѣ книги били преведени на живия 
български езикъ и направени общодостжпни.

Не по-малка, а може би и още по-важна, 
щѣше да бжде заслугата на П. Славейкова и 
къмъ българската география, която той бѣ 
изучилъ въ пълни подробности и бѣ пригот- 
вилъ голѣмъ географски речникъ за българс- 
китѣ земи, но за голѣмо нещастие, еднакво и
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за неуморимия изследвачъ и за младата бъл
гарска географска наука, ржкописитѣ както за 
този речникъ, така и по множество фило- 
ложки и етнографски въпроси, изгорѣха при 
опожаряването на Стара-Загора презъ 1877 г. 
И тази загуба, поне що се отнася до географ
ския речникъ, не можа да се възстанови и се 
чувствува и досега. Географски речникъ за 
България отъ такъвъ голѣмъ земеведъ, като 
П. Р. Славейковъ, щѣше да служи и досега за 
основа на българската география. Сжщо както 
и „Пжтуванията по България" отъ К. Ире- 
чека не сж изгубили и следъ половинъ вѣкъ 
своята научна свежесть.

Колко е голѣма загубата отъ изчезването 
на „Географическия и исторически словаръ на 
Балканский Полуостровъ* — това най-добре 
е почувствувалъ и изразилъ българскиятъ ези- 
коведъ проф. Ст. Младеновъ въ критическата 
си студия „Единъ опитъ за български земепи- 
сенъ речникъ*. (Списание на Българската ака
демия на наукитѣ, кн. 20.)

„Дълги години неуморимиятъ нашъ писатель а 
събиралъ материали за своя всестраненъ земепи- 
сенъ речникъ на цѣлокупното българско отечество. 
Че тѣзи материали сж били твърде богати и сж се 
отнасяли до всички кжтове на българскитѣ земи, 
за това може да се сжди отъ обстоятелството, че 
събирачътъ, както се знае, бѣ пропжтувалъ комай 
всички български землища, па е билъ въ сноше 
ния съ урожденци и отъ най-отдалеченитѣ и непо- 
сетени отъ него лично български покрайнини. Стига 
да се види отъ кои градове и околии сж българ
скитѣ народни пословици и поговорки въ дветѣ 
книги на „Български.притчи или посло
вици и характерни думи“ (Пловдивъ, 1889 
и София, 1897), за да се схване, че въ голѣмия
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земеписенъ речникъ на дѣда Славейкова не ще 
е билъ забравенъ никой български край. Какво 
неоценимо и невъзвратимо българско съкровище 
сж унищожили пламъцитѣ на Старозагорския пожаръ 
въ 1877 г., показва и откжслекътъ, напечатанъ въ 
Сборникъ за народни умотворения, науна и книж
нина, издаванъ отъ Министерството на Народното- 
просвѣщение, кн. 13 (София, 1898), стр. 284—288, не 
само отъ благоговѣние къмъ паметьта на автора,, 
«който като никой другъ българинъ познаваше 
своето отечество“, но и за „показъ“, както казва, 
редакторътъ на Сборника (Иванъ Шишмановъ) въ 
една „предварителна бележка*.

Много справедливо и заслужено проф. Мла- 
деновъ си позволява да сравнява изчезналия 
по такъвъ нещастенъ начинъ земеписенъ сло- 
варъ на дѣдо Славейкова съ прочутитѣ реч
ници на Р. В. Лоаппе за френскитѣ земи и на 
Сулимиерски, Шлебовски, Валевски и Крижи- 
виски за Полша1).

Още нѣколко думи за този, колкото зна- 
менитъ, толкова и злополученъ географски 
речникъ. Споредъ проф. Шишмановъ, скър
бейки за голѣмата загуба, която бѣ го постиг
нала, авторътъ се билъ залавялъ да възста
нови по нѣкои случайно оцѣлѣли бележки и 
по паметь поне часть отъ своя трудъ, но не 
успѣлъ. /-

’) За дѣдо Славейковия речникъ дава ценни, 
сведения и синътъ му Иванъ въ статия „Библио
теката и ржкописитѣ на П. Р. Славейковъ“, помѣ- 
стена въ сп. „Училищенъ прегледъ“, год. 3. (1896 г.) 
кн. 5 стр. 76. Иванъ П. Славейковъ е билъ близъкъ 
сътрудникъ на великия си баща и неговъ сподвиж- 
никъ въ много пжтувания и чести патила.
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— „Единъ день, кратко време преди да падне 
боленъ, пише проф. Шишмановъ, той ни донесе 
една подвързана тетрадка съ просва да извадимъ 
нѣкога туй, което ни се види по-интересно отъ 
нея, и да го напечатаме въ Сборника.“

Отъ така възстановенитѣ и предадени ма
териали се напечатаха нѣколкото страници отъ 
буквата С, които ни даватъ представа за ви
соката научна и практическа стойность на из- 
горѣлитѣ географски материали. По-обширно 
сж разработени параграфитѣ за Солунъ, Стру
га, Стримонъ или Струма (рѣка), Силиврия, 
Струмица и Скопие. За Скопие географскитѣ, 
исторически, етнографски и стопански сведения 
заематъ цѣли петь голѣми страници. Отъ тѣзи 
откжслеци за по-далечнитѣ географски обекти 
може да сждимъ за изобилието въ описанията 
на по-близкитѣ такива, които той е можалъ 
по-непосрѣдствено да изучава. Пожаритѣ бѣха 
тежка напасть за народа ни презъ робството, 
но отъ сжщитѣ пожари се роди свободата на 
България. На младитѣ ни и учени географи 
предстои да използуватъ сжщата свобода и 
осжществятъ мечтата на самороднитѣ географи 
отъ миналия вѣкъ.

Примѣрътъ на дѣдо Славейковъ е билъ 
последванъ отъ редица наши домашни само
уки географи и историци и неговото влияние 
се е чувствувало и късно сведъ освобождението 
ни, когато грижитѣ за изследване на България 
се подеха отъ официалната, така да се каже, 
българска наука. За това влияние споменава и 
Иречекъ1)

„Намѣрихъ тукъ (въ Калоферъ) не само сума 
български ученици, ала и мѣстенъ археологъ са-

’) К, Иречекъ. Пжтувания по Бъл.-ария, стр. 370. 
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моукъ, как вито се срѣщатъ не рѣдко въ България; 
четатъ прилежно български книги, знаятъ всички 
топографски названия, знаятъ мѣстоположението на 
старитѣ крепости, събиратъ старини и съ гореща 
любовь издирватъ миналото на своята покрайнина. 
Повечето отъ тѣхъ сж придобили и н- 
тересъ за тѣзи нѣща отъ стареца П. Р. 
Славейковъ, когато е билъ вестникарь 
въ Цариград ъ.“

*
Но този интересъ къмъ отечествената 

география и история, за съжаление, намалява 
съ изчезването на „самоуцитѣ“ и на тѣхнитѣ 
вдъхновители и ржководители — голѣмитѣ 
люде на възраждането.

Мѣстото на тѣзи вдъхновители и „самоуци“ 
още не може напълно да се заеме отъ офи
циалната наука и нейнитѣ учени работници, 
затова още продължаваме да гледаме какъ 
нашитѣ гимназии и университетъ стоятъ без
помощни предъ открититѣ задачи за изслед
ване на страната ни. Наистина, отдѣлни учени 
проявиха и проявяватъ голѣмо усърдие и воля 
въ изследваческата си дейность и постигнаха 
голѣми услѣхи, ала общественъ интересъ къмъ 
издирванията все още липсва. Наскоро единъ 
старъ медицински лѣкарь, който завежда ар
хеологическия музей въ единъ градъ, ни се 
оплакваше, че учителитѣ историци не проявя
вали никакъвъ интересъ къмъ мѣстната исто
рия, археология и историческа география и 
никакво съдействие не му указвали въ рабо
тата му около музея, която той изпълнява като 
любитель и съвсемъ безвъзмездно.

Тѣзи нерадостни факти въ нашата съвре- 
менность идатъ да подчертаятъ силата на вли
янието, което единъ самоукъ общественикъ,
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като П. Р. Славей ковъ, е могълъ да упражнява 
цѣли десетилѣтия и въ чисто научни области.

А колко изчерпателно е познавалъ П. Р. С. 
българскитѣ земи и селища, въ това ще се 
убедите, като прочетете само неговитѣ Про- 
коби и Фатура на женитѣ, кждето сж из
броени съ най-сполучливи епиграмни характе
ристики току речи всички по-значителни се
лища, на брой 113, населявани изцѣло или 
отчасти отъ българи.

*

Много интересни сж отношенията на дѣдо 
Славейковъ и къмъ хубоститѣ на българската 
природа. Тя за него не е мрътвило, нито кра
соти за лични егоистични радости. Въ настро
енията на природата той съзира теглото и 
радоститѣ на своя народъ.

Спомнете си стихотворението Есенни гори, 
писано въ 1850 г.

— Отъ планинскитѣ рътища водица 
извива се, ту скача, ту пълзи, 
и ръси бледовърхата тревица, — 
като горещи кървави сълзи 
отъ гърдитѣ на злочестата вдовица, 
когато прегръща сироти дечица.

Въ събуждането на природата той вижда 
надеждата за народния възходъ, макаръ и да 
тъжи за изгубената лична младость.

— Надъ вази вѣтърътъ и плаче и нарежда — 
но вий въ мълчание запазвате надежда: 
що че вихрушкитѣ есенни 
събарятъ жълтитѣ ви листове ? — 
Младата пролѣть съсъ зелени 
ще да обкичи вашитѣ върхове. ...
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Той пѣе въ „Далечъ отъ свойта бащиния“''

— Въ гората славей ако пѣй,
на жалость отговаря,
и тихий вѣтрецъ като вѣй 
сълзитѣ ми събаря....

Възхваля пролѣтьта въ стихотворението^ 
си Връбница. Но пакъ като социаленъ пѣвецъ:.

— Пристига пролѣтъ радослива, 
приятенъ вѣтрецъ тихо вѣй; 
ни мразъ, ни ранина мжглива, 
а слънчицето топло грѣй.

Дечица! Вѣйчици кършете 
за свѣтлий праздникъ Връбница, 
да го посрешнемъ пакъ съ цвѣте — 
и съ нажалени сърдчица.

Осана Вишнему възпѣйте, 
славянски въ робство синове, — 
и съ кървави сълзи облѣйте 
срещалнитѣ си цвѣтове.

Къмъ роднитѣ Балкани той е привързанъ 
съ сърдечна дружба, защото въ тѣхъ вижда 
опората и надеждния другарь на народната бор
ба. Запокитенъ е той отъ нуждитѣ на сжщата 
борба въ столичния градъ на още голѣмата и 
силна империя. Отъ Босфора той имъ праща, 
поздрави.

Много здраве, съ снѣгъ покрити, 
планини високи!
И на вази, тихи, хладни
долини дълбоки!

Много здраве на васѣ, китни, 
сѣнчески джбрави, —
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вамъ лесове, вамъ гжстаци, 
зелени морави.

Много здраве вамъ, балкански 
води среброструйни, 
вамъ пѣнести водопади 
и потоци буйни.

Родната земя и народътъ сж свързани вт> 
съзнанието и пѣснитѣ на нашия самороденъ 
поетъ органически и нераздѣлно.

Когато при Извора на бѣлоногата пашата 
предумва Гергана да я заведе въ Стамбулъ, 
да види де е хубаво, да познае охолность, тя 
му отговаря:

— Стамбулъ е, аго, за мене 
тукъ дето съмъ родена, 
а най-хубави сараи 
тамъ онзи моя бащинъ домъ. 
Що ми сж много капии, 
когато мога отъ една 
да ходя и да дохождамъ? 
Що ми сж триста прозорци, 
когато мога всѣкога, 
отъ едно само прозорче, 
да гледамъ дене слънцето 
и вечерь ясенъ месечна 
съ милиони звезди около! 
Какви по-свѣтли сараи 
отъ тѣзъ небесни сводове ? 
Какви по-добри мендери 
отъ тазъ зелена морава ?

Тази Славейкова любовь къмъ земя и на- 
родъ го тика, блъска къмъ тѣхъ, за да ги 
опознае още по-добре и обикне още по- 
дълбоко. Още преди Базовия позивъ: „Изуча
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вайте родината си, за да я обикнете още 
по-силно*, П. Р. Славейковъ вършеше това.

*
И следъ освобождението на България, въ 

която той заема заслуженото мѣсто на голѣмъ 
държавникъ, голѣмиятъ интересъ на дѣдо 
Славейковъ къмъ историята и географията на 
България не намалѣ, въпрѣки голѣмата му 
залисия около въпроситѣ за българското дър
жавно устройство.

Като бѣжанецъ въ Пловдивъ следъ потъпк
ването на Търновската конституция отъ князъ 
Александьръ Батембергъ, той покрай полити
ческата си дейность, като редакторъ на „Не- 
зависимость“, намира време да сътрудничи въ 
сп. «Наука“, органъ на Научно-книжовното 
дружество въ Пловдивъ, основано отъ южно- 
българскитѣ възрожденци — Вазовъ, Велич- 
ковъ, Ив. Ев. Гешовъ, М. Маджаровъ и др. 
просвѣтени мжже.

Въ страницитѣ на това списание той печати, 
покрай чисто литературни трудове, такива и по 
историческата география на България. Въ сту
дията си „Нѣколко думи за Пловдивъ“, помѣ- 
стена въ втората годишнина на сп. «Наука“ (въ 
три книжки) сж дадени изобилни материали 
по географията, историята и археологията на 
Пловдивъ и много други краища отъ тогаваш
ната автономна область Източна Румелия. Сжщо 
тамъ сж помѣстени изследванията му върху 
столицата на тракийскитѣ беси — Бесапара 
(«Нѣщо за Висапара*) и върху рупското или 
рупаланското българско население и наречие. 
Тамъ сж засѣгнати редици отъ географски, 
исторически, етнографски, етимоложки и пр. 
въпроси и на повечето отъ тѣхъ е дадено 
най-правдиво и съобразно съ тогавашното съ
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стояние на науката разрешение. А на мѣста 
надхвърля съ десетилѣтия самата наука.

За географското разпространение на бъл- 
гарскитѣ планини още тогава — преди 50—60 
години, той е ималъ най-вѣрни представи. Той 
е знаялъ, че р. Ибъръ, единъ отъ началнитѣ 
потоци на Марица, извира отъ Рила, а не отъ 
измисленитѣ впоследствие «Западни високи 
Родопи*. Правилно е свръзвалъ сегашното име 
Ибъръ съ древното име на Марица — Хеб- 
росъ. Сжщо правилно е присъединявалъ Их- 
тиманскитѣ планини къмъ Срѣдногорието.

Въ статията си за Весапара, П. Сл. ни дава 
много ценни сведения за тракитѣ и опровер
гава първото мнение на К. Иречекъ, че беската 
столица била при сегашното село Баткунъ, 
Пазарджиско. На мѣстото на Вѣтренския Хи- 
сарлъкъ той предполага, че е била срѣдновѣ- 
ковната крепость Мория, а Весапара дири 
около село Пастуша; ала най-достовѣрното 
мѣстонахождение би трѣбвало да се дири къмъ 
сегашната желѣзопжтна станция Марица.

Ценни сведения дава и за Рупчосъ и всички 
въпроси разглежда съ подстжпитѣ на ученъ, 
а вродената му скромность всѣкога пленява.

Въ издирванията си по Весапара, П. Сла- 
вейковъ пише:

— „Нѣмаме на ржка почти никакви книги па 
археология, отъ които да можемъ колко-годе да 
се ржководимъ въ съображенията си, та нѣмаме ни 
специални нѣкои отъ древната история сведения; 
не сме даже и провѣщѣли въ нея, доколко би 
трѣбвало. Ний правимъ своитѣ съображения и рж
ководимъ се отъ познанията на мѣстата само, което 
на други пъкъ може да липсува; за това, въ та
кива случаи, азъ мисля, че можемъ да предпола-
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гаме и да изказваме своитѣ предположения; ние 

сме длъжни да внесемъ въ областьта на науката 
това, което сме видѣли, което сме узнали, а пред
положенията ни оставатъ да се потвърдятъ отъ 
науката и откритията, или да се изобличатъ нашитѣ 
заблуждения.“

И отъ София дѣдо Славейковъ е предприе- 
малъ чести обиколки съ научна цель, което се 
вижда и отъ една приписка на едно ржкописно 
евангелие отъ 17 вѣкъ, което до скоро се па
зеше въ църквата на с. Голѣма Раковица 
(Новоселска околия), а сега е прибрано въ На
родния музей.

Тази приписка гласи:

„Да се знае кога дохожда Петко Славейковъ въ 
селото Голема Раковица та писа Спасова могила, 
Росена, Транливецъ, Садината, Циганка, Челебиовецъ, 
Драгойчовецъ, Раделово краище, Манастира, на 
Богородица, Ранковецъ, Корентивецъ, Нрамлиецъ, 
месноститѣ и селата по санара, селата Байлово, 
Гайтанево, Гюреджия, Бръдо махала, Белица, Поиб* 
ране, Каменица, Смолско и друго пита за местата 
кое какво викакъ, калето Петрово бунище; л&тото 
•беше 1886 месецъ септември 12 день. Въ това време 
свещенодействува Стоилъ Драгановъ, страдалеца 
въ 1876 лето, който ходи въ заточение въ Родостъ 
въ Азия.*

И ако имахме повече любители на научнитѣ 
истини, като дѣдо Славейкова, много отъ на
учнитѣ загадки отдавна щѣха да получатъ 
своето правилно разрешение.

Ржководното начало на дѣдо Славей
ковъ бѣ:

„Ние трѣбва да работимъ! Всѣка изгубена 
минута, всѣка праздна препирня, всѣка лична 
■вражда ще паднатъ нѣкога като тежъкъ
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ікамъкъ на нашата съвгъсть.“
И той остана вѣренъ на това си прекла

няне предъ свещената работа и работи до по
следната трошичка на своитѣ сили. Като из
пита много радости и много скърби.

П. Р. Славейковъ склопи очи на 1 юлий 1895 г.
Но дѣдо Славейковъ ще живѣе въ мислитѣ 

м чувствата на градущитѣ поколѣния.

Като звезда свѣтлива, пжтеводна, 
Да свѣти намъ светата истина...
И вѣрвайте, че дума благородна 
Въ свѣтътъ не се изгубва ни една. (Напредъ'
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сп., кн. 12. стр. 74—93. кн. 13, стр. 100—121, кн.
14, стр. 272—287, кн. 15, стр. 389—400. 

Левентъ Корчо. Период, сп., кн. 15, стр. 422—425. 
Епозодътъ, Период. сп„ кн. 15, стр. 338—343, кн.

16, стр. 60—81.
Единъ погледъ къмъ миналото, кн. 23—24, стр. 

стр. 881—901.
Извлечение отъ лѣтописа на попъ Иовча отъ 

Трѣвна. Сп. за народни умотворения, кн. 2, 
стр. 310-316, кн. 3, стр. 381—394, кн. 4, сТр. 
601—609.

Разни бележки, Сборникъ за нар. умотв., кн. 6, 
стр. 426—442.

Отецъ Неофитъ Хилендарецъ или Бозвели, 
Сборникъ за нар. умотв. кн. 12, стр. 383—398.
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Най-разумното спестяване се постига съ оси
гуровка по животъ, за която сж необходими 

повече воля, а по-малко пари.
Затова използувайте свободнитѣ си спестявания 

за осигуровка при
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ТРИ МИЛИОНА ЛЕВА
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Презъ 43-годишното си сжществуване Друже
ствата отъ осигурителната група «БАЛКАНЪ* сж 
дали доказателства за безупрѣчно изпълнение на 

поетитѣ къмъ клиентелата си задължения
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