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 „Под игото“ е роман в три части на българския писател Иван Вазов, 

публикуван за първи път през 1894 г. и определян като първия пример за 

този жанр в българската литература. Творбата е най-популярното и 

ценено произведение на автора, най-четената и превеждана българска 

книга, първият роман в младата българска литература, силно повлиян от 

френския романтизъм. 

 Романът е написан по време на изгнание на Вазов в Одеса и е 

пренесен в България с руската дипломатическа поща. Публикуван е от 

издателство издателство „Т. Ф. Чипев“ и събира в себе си носталгията за 

родния град на Вазов, за едно героично време в „епохата на дребните 

характери“, настъпила след Освобождението.  

 Заглавието „Под игото“ насочва към историческото време на 

османското владичество, а подзаглавието „Из живота на българите в 

предвечерието на Освобождението“ – към време на робство, но също и на 

пробуждане, на промяна в мисленето на българската общност. 

 

 

Из Част първа:      
 

XI. Радини вълнения 
 

Рада Госпожина (тъй я наричаха нея за означение, че принадлежи на 

госпожа Хаджи Ровоама) беше високо, стройно и хубаво момиче, с 

простодушен и светъл поглед и с миловидно, чисто и бяло лице, което 

черната забрадка отваряше още повече. 

Сираче от дете, Рада от много години живееше под един покрив с 

Хаджи Ровоама, която я беше прибрала за храненица. После покровителката 

ѝ я направи "послушница" в метоха, сиреч, момиче, което се приготвя за 

монахиня, и я облече с обезателните черни дрехи. 

Сега Рада служеше като учителка на девойките от първия клас, с 

хилядо гроша годишна заплата. 

Тежка е участта на всички сирачета момичета. Рано обезнаследени от 

бащина любов и защита и от майчина нежна грижа, хвърлени на произвола 
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на хорската милост или жестокосърдие, те отрастват и виреят, без да ги е 

огряла сладка, животворна усмивка, сред чужди тям равнодушни лица. Те 

са цветя, поникнали под покрив: невесели и без дъх. Пропуснете въз тях 

една великодушна струя светлина и техният скрит аромат умирисва въздуха. 

Рада беше порасла в тая задушлива и мъртвеща атмосфера на 

килийния живот, под строгия несъчувствен надзор на старата сплетница. На 

Хаджи Ровоама нито минуваше през ума, че е възможно по-човеколюбяво 

отношение към тая сирота; тя не можеше да съзре колко деспотизмът ѝ 

ставаше по-чувствителен и несносен за Рада, заедно с разбуждане на 

съзнанието ѝ и човешката ѝ гордост. Ето защо преди няколко време видяхме 

Рада, учителка вече, че шъта на чорбаджийската трапеза на Хаджи 

Ровоаминия брат. 

Тия дни Рада беше твърде улисана в училището, защото 

приближаваше годишният изпит. Денят му скоро настана. Още от сутринта 

девическото училище хвана да се пълни с ученички, пременени, пригладени 

и натруфени като пеперудки от майките си. Те, с отворени книжки, 

бръмчаха като рой пчели и преговаряха за последен път уроците си. 

Черкова пусна и народът занавлиза в училището, както е обичаят, да 

види годишните успехи на учениците. Прекрасни венци окичваха вратите, 

прозорците и катедрата; а образът на св. Кирила и Методия погледваше из 

великолепно кръжило от трендафили и росни цветя, и клончета от ела и 

чемшир. Скоро предните чинове се запълниха от ученичките, а всичкото 

останало място – от публиката, по предните хора от която стояха напред, а 

някои даже на столове. Между тях някои наши познайници. Но остаяха още 

няколко стола за бъдещи отлични посетители. 

Рада свенливо нареждаше ученичките на чиновете и им даваше ниско 

някакви наставления. Миловидното ѝ лице, оживено от вълнение, по 

причина на тържествения час, и осветлено от големи влажни очи, ставаше 

обаятелно-прелестно. Прозрачни розови облачета, играещи по бузите ѝ, 

издаваха трептението на свенливата ѝ душа. Рада чувствуваше, че стотина 

любопитни погледи падат сега върху нея, и ней ставаше неловко, та губеше 

самообладание. Но щом главната учителка захвана речта си и привлече въз 

себе вниманието, Ради стана по-леко, по-ясно на душата и тя хвърли по-смел 

поглед около си и отпреде. Тя забележи с радост отсъствието на Кириака 

Стефчов. Мъжеството ѝ се повърна. Речта се свърши при тържествена 

тишина (тогава още не беше въведен обичаят на ръкопляскането). Изпитът 

се започна от първия клас, по програмата. Добродушното и спокойно лице 

на главния учител Климента и благата му реч вдъхваха самоувереност у 

девойчетата. Рада с напрегнато внимание следеше за отговорите им и 



3 
 

техните случайни запинания се отзоваваха болезнено върху чертите на 

лицето ѝ. Тия звънливи и ясни гласета, тия мънички розови устца, които 

привличаха целувки, решаваха съдбата ѝ. Тя ги заливаше със светлия си 

поглед, тя ги ободряваше с небесна усмивка и туряше цялата си душа на 

техните трепетни устни. 

В тоя миг навалякът при вратата се разтика и даде път на двама 

закъснели посетители, които седнаха тихо на свободните столове. Тогава 

Рада погледна и ги видя. Единият, по-старият, беше настоятелят – чорбаджи 

Мичо, а другият – Кириак Стефчов. Неволно тънка бледност покри лицето 

ѝ. Но тя се постара да не вижда тоя неприятен човек, който я смущаваше и 

плашеше. 

Кириак Стефчов размени няколко поздравления с глава, без обаче да 

се здрависа със Соколова, съседа си, който го не погледна; кръстоса крака и 

взе да гледа намусено високомерно. Той слушаше разсеяно, а повече 

гледаше към купа, дето стоеше Лалка Юрданова. Веднъж или дваж само той 

измери от глава до крака Рада, строго и небрежително. На лицето му се 

изображаваше душевна сухост и жестокосърдие. Той туряше често под носа 

си стръкче карамфил и после пак гледаше надуто и безстрастно. Учител 

Климент се обърна с книжката към Михалаки Алафрангата. Михалаки 

отклони и каза, че изпитва по френски. Учителят се извърна надясно и 

повтори поканата на Стефчова. Той прие и помести стола си по-напред. 

Едно глухо шушукане из тълпата. Всички устремиха поглед на 

Кириака. Предметът, по който изпитваха, беше българска история, кратката. 

Стефчов остави книгата на масата, потърка се между веждата и ухото, като 

да разбуди ума си, и зададе високо един въпрос. Девойчето мълчеше. Тоя 

студен, неприветлив поглед проникваше като мраз в детската му душа. То 

се смути и нито помнеше какъв бе въпросът. То погледна жално Рада, като 

че просеше помощ. Стефчов му повтори въпроса. Пак мълчеше. 

– Да си иде – каза той сухо на учителката, – извикайте друга. 

Излезе друго момиче. Зададе му се въпрос. То чу, но го не разбра и 

остана безмълвно. Безмълвна беше и цялата публика, която взе да изпитва 

мъчително чувство. Девойчето стоеше като заковано, но очичките му се 

наляха със сълзи страдалчески, които не смееха да се проронят. То се насили 

пак да отговори нещо, заекна се мъчително и замлъкна. Стефчов погледна 

ледено Рада и избъбра: 

– Доста небрежно е преподавано. Повикайте друга ученичка. 

Рада с глух глас произнесе друго име. 

Третата ученичка отговори съвсем друго: тя не разбра питането. Като 

видя в погледа на Стефчова неодобрение, тя се възчуди, па се озърна 
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безнадеждно наоколо си. Стефчов ѝ зададе друг въпрос. Тоя път момичето 

нищо не отговори. Смущението затъни погледа му, без кръв останалите му 

устни затрепераха и то изведнъж заплака с глас и бега, та се скри при майка 

си. Всички чувствуваха мъка и товар на душата. Майките, чиито дъщери не 

бяха още изкарвани, в недоумение и уплашени гледаха напред. Всяка 

трепереше от страх да не чуе името на своето дете. 

Рада стоеше като тресната. Капка кръв не беше останало в лицето ѝ; 

мъченически тръпки подръпваха бледните ѝ бузи; по челото ѝ, дето одеве 

се четяха толкова деликатни усещания, няколко едри капки пот избиха и 

измокриха сколуфите ѝ. Тя не смееше да дигне очи. Чинеше ѝ се, че потъва 

в земята. Нещо и душеше гърдите, идеше ѝ да заплаче с    глас – и едвам се 

удържаше. 

Обществото, не в сила да издържи това напрегнато състояние по 

дълго, зашумя безпокойно. Зрителите, слисани, се поглеждаха, като че се 

питаха: каква е тая работа? Всеки искаше да излезе из това невъзможно 

положение. Само по тържествуващето лице на Стефчова беше изписано 

задоволство. Шумът, ропотът растеше. Ненадейно се възцари гробна 

тишина и всички погледи се устремиха напред. Из публиката излезе Бойчо 

Огнянов, който досега стоеше потулен, и като се обърна към Стефчова, каза 

твърдо: 

– Господине, нямам чест да Ви зная, но извинете. Вашите въпроси, 

неясни и отвлечени, биха затруднили и ученици от V клас. Пожалейте тия 

неопитни деца. 

Па като се обърна към Рада, попита: 

– Госпожице, позволявате ли? 

И както беше прав, попроси да извикат едно от питаните вече 

девойчета. 

Общо облекчение се почувствува. Съчувствен и одобрителен шум 

посрещна постъпката на Огнянова. В миг той прикова всички погледи, 

спечели всички симпатии. Пуснатата от Хаджи Ровоама клевета падна. 

Благородното му лице, обляно със страдалческа бледност и осветлено от 

един мъжествен и енергически поглед, подкупваше непобедимо сърцата. 

Лицата на зрителите се изясниха, гърдите свободно си въздъхнаха. Всеки 

виждаше, че Огнянов владее положението. И беше доволен. 

Огнянов попита момичето простичко същото нещо, което го пита и 

Стефчов. То отговори сега. Майките въздъхнаха и пратиха благодарни 

погледи на чужденеца. Името му, ново и странно, обикаляше по всичките 

уста и се запечатваше в сърцата. 
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Повикаха другото девойче. И то отговори удовлетворително, според 

възрастта си. 

Тогава всички тия деца, изпоплашени до подивяване одеве, устремиха 

приятелски погледи към Огнянова. Духът се подигна на всички; те се 

запрепираха коя да излезе по напред да се разговаря с добрия тоз човек, 

когото вече обичаха. Рада от едно прехласване мина в друго. Учудена, 

трогната до сълзи, изненадана, тя гледаше с благодарност тоя великодушен 

човек, който ѝ дойде на помощ в такава тежка минута. Пръв път тя срещаше, 

и то един непознат, топло и братско участие. Тоз ли бе шпионинът! Той сега 

стоеше като ангел хранител неин! Той стъпка Стефчова като червей. Тя 

тържествуваше, тя порасте пак, тя погледна гордо и щастливо навсякъде – и 

навсякъде срещна съчувствени погледи. Сърцето ѝ се изпълни с 

признателно вълнение, а очите ѝ със сълзи... 

На третото момиче Огнянов зададе такъв въпрос: 

– Райно, я ми кажи, при кой български цар българите станаха 

християни, покръстиха се? 

И той гледаше кротко и приятелски невинните очички обърнати към 

него и по които още стояха следи от сълзи. 

Момиченцето помисли малко, помръдна си устните, па извика с 

гласец ясен, тънък и звънлив, като на чучулига, кога заран пее из въздуха: 

– Българският цар Борис покръсти българите! 

– Много хубаво, браво, Райно. Кажи ми сега, кой изнамери 

българската азбука? 

Тоя въпрос позатрудни момичето. То попримигна, за да си докара на 

ума отговора, зина да каже, но се спря несамоуверено и готово да се смути. 

Огнянов му помогна: 

– Нашето А, Б, Райно, кой го написа? 

Детския поглед светна. Райна простря голата си до лакът ръчица, без 

да каже нещо. Тя показваше на Кирила и Методия, които благосклонно 

гледаха към нея. 

– Тъй, тъй, кузум, Св. св. Кирил и Методий – извикаха няколко съюзни 

гласа от предните столове. 

– Да си жива, Райно! Св. Кирил и Методий да ти помогнат и ти да 

станеш царица – избърбори поп Ставри трогнат. 

– Браво, Райно, иди си – каза приветливо Огнянов 

Райна, сияеща и победоносна, припна към майка си. Тя я прегърна, 

стисна я до гърдите си и я обсипа с безумни целувки и сълзи. Огнянов се 

извърна към учителя Климента и му повърна книгата. 
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– Господине, попитайте и наша Събка – каза чорбаджи Мичо на 

Огнянова. 

Едно живо, русокосо момиченце стоеше вече пред него и го гледаше 

кротко в очите. Огнянов помисли малко и попита: 

– Събке, кажи ми сега, кой цар освободи българите от гръцко робство? 

– От турско робство освободи българите... – захвана момичето 

погрешно. 

Мичо чорбаджи извика: 

– Събке, стой! Ти кажи, татовата, от гръцко робство царят, дето ги 

освободи, а то от турското има кой цар да ги избави. 

– Което си е речено от бога, то ще стане – продума поп Ставри. 

Простодушието загатване на чорбаджи Мича извика съчувствена 

усмивка по много лица. Шъпот и глухо кискане се разнесе из залата. 

Събка извика звънливо: 

– От гръцко робство избави българите цар Асен, а от турско робство 

ще ги избави цар Александър, от Русия! 

Тя зле разбра думите на баща си. 

Цялата зала утихна подир думите на ученичката. 

По много лица се изобрази недоумение и безпокойство. Машинално 

всички хвърлиха очи на Рада, която се зарумени и наведе смутено глава. 

Гърдите ѝ се издигаха високо от вълнение. Някои от тия погледи бяха 

укоризнени, други – одобрителни. Но на всички беше неловко. Стефчов, 

досега потънал в земята, издигна глава пак и изгледа победоносно. Всички 

знаеха близките му отношения с бея и нежността му към турците и искаха 

да прочетат нещо на лицето му. Общото съчувствие, тъй живо допреди 

малко към Рада и Огнянова, сега охладя и се размеси с глухо неудоволствие. 

Стефчовите привърженици злорадо и с глас роптаеха, а благосклонните към 

учителката мълчеха. Дядо поп Ставри беше твърде слисан. Той се уплаши 

сега от думите си и четеше на ума си: "Помилуй мя, боже." Но в женската 

страна по-живо се проявиха лагерите. Хаджи Ровоама, особено разярена от 

Стефчовото засрамяване по-напред, гледаше свирепо Рада и Огнянова и 

шумеше високо. Тя нарече даже последния "бунтовник", без да мисли, че 

преди няколко дни го разгласяваше за шпионин. Имаше други, които не по-

малко дръзко се изказваха в тяхна полза. Кака Гинка даже викаше, щото я 

чуха наоколо: 

– Па какво сте такива втрещени? Бога ли разпна момичето? Казва си 

правото! И аз казвам, че цар Александър ще ни избави, не друг! 

– Лудетино, мълчи мари! – шушнеше майка ѝ. 
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Сама Събка стоеше като попарена. Тя слушаше всеки ден от баща си 

и гостите му тия неща и не разбираше защо става това шушукане. 

Стефчов стана и се обърна към предните столове: 

– Господа, тук се пръскат революционни идеи против държавата на 

негово величество султана. Аз не мога да остана тука и излазям. 

Нечо Пиронков и трима четворица още го последваха. Но Стефчовият 

пример нема повече подражатели. 

Подир минутно стряскане видяха, че работата не заслужва особено 

внимание. Едно дете, по невинност, казало няколко безместни, но прави 

думи... та какво от това? Тишината се пак възстанови, а заедно с нея и 

първото съчувствие към Огнянова, който приимаше отвсякъде приятелски 

погледи. Той беше героят днес, имаше на своя страна всичките честни сърца 

и всичките майки. 

Изпитът се продължи и свърши при пълно спокойствие. 

Ученичките изпяха една песен и народът се заразотива доволен. 

Когато Огнянов приближи Рада, да се прости с нея, тя му каза развълнувано: 

– Господин Огнянов, благодаря Ви сърдечно, за мене и за моите 

девойчета. Няма да забравя тая услуга. И нейният дълбок поглед страстно 

светеше. 

– Госпожице, аз съм бил учител и влязох в положението Ви. Нищо 

повече. Поздравлявам Ви за добрите успехи на ученичките Ви – каза 

Огнянов с топло и съчувствено ръкуване и си замина. Подир него Рада вече 

никого не виждаше от гостите, които се прощаваха с нея. 

 

 
 

 

http://eurocom.bg/movie_display/pod-igoto
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XVII. Представлението 
 

Драмата "Многострадална Геновева", която щеше да се представи 

довечера в мъжкото училище, не е позната на повечето млади читатели. А 

между това тя преди трийсетина години наред с "Александрията", "Хитрия 

Бертолда" и "Михаля" бе възпитавала вкуса и възхищавала цялото 

поколение тогавашно. Ето вкратце съдържанието ѝ. Някой немски граф, 

Сигфрид, тръгва на война против маврите в Испания и оставя в неутешима 

скръб жена си, младата графиня Геновева. Току-що се отдалечава, 

наместникът му, Голос, се явява пред графинята с оскърбително 

предложение, което тя отхвърля с негодувание. Мъстителният Голос убива 

верния ѝ служител Драка, нея хвърля в тъмница, а пред графа я наклопва, че 

я заварил с Драка. Разлютеният граф му праща заповед да погуби невярната 

съпруга. Но джелатите, натоварени от Голоса с тая мисия, смиляват се за 

графинята и я оставят в гората, в една пещера с детето ѝ, на произвола на 

съдбата, а Голоса излъгват, че са я посекли. След седем години графът се 

връща от война, злочест, и от едно писмо, оставено от Геновева, узнава 

невинността ѝ и оплаква ранната ѝ смърт. Той сковава във вериги Голоса, 

който полудява от гризене на съвестта. После графът, за разтуха, отива на 

лов в гората и намира случайно графинята в пещерата с детето ѝ и една 

сърна, която ги хранела с млякото си. Те се опознават и радостно се връщат 

в палата. Тая наивна и трогателна концепция беше разплаквала всичките 

баби и невести в града, Геновевината легенда помнеха и днес всичките, а 

много госпожи знаеха наизуст драмата. 

Ето защо довечерашното представление вълнуваше от много дни 

обществото. То го очакваше нетърпеливо, като някое голямо събитие, което 

щеше да внесе приятно разнообразие в монотонния живот на Бяла черква. 

Всичко се тъкмеше да иде на театъра. Богатите госпожи приготвяха 

премените си, а сиромахкините продаваха на пазара преждата си и тозчас си 

купуваха билет, за да не би парите да идат за сол или сапун. Общият 

разговор беше за представлението и той задави всички други обществени и 

семейни сплетни. Бабите в черква се питаха: "Гено, ще идеш ли довечера на 

Геновева?" И се готвеха да плачат за многострадалната графиня. В къщята 

с любопитство приказваха кой коя роля е взел и с благодарение узнаваха, че 

Огнянов ще бъде графът. Ролята на коварния, и после полуделия, Голоса взе 

господин Фратю, който обичаше силните усещания. (За да произведе повече 

впечатление в последнята роля, господин Фратю нарочно остави косата си 

нерязана от един месец насам.) Илия Любопитният беше слугата, Драко, и 

той двайсети път днес се опитва как ще умре от сабята на Голоса. Той 
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същият беше натоварен после да лае като ловджийското куче на графа. Той 

и на това прави доста упражнения. За Геновева от най-напред някои 

предлагаха дякона Викентия, за хубавата и дългата му коса, но като узнаха, 

че на духовно лице се не позволява да излазя на сцена, тая роля дадоха на 

другиго, заедно с някаква бяла мас да си намаже мустаките. Останалите 

второстепенни роли се заеха тоже. 

По-мъчно натъкмиха декорациите, защото трябваше с малко разноски 

да се набави всичко. Те отидоха само за завесата, съшита от червен кумаш, 

и за да я украсят, поръчаха на един дебрянски зограф да изобрази лира. 

Излезе нещо като шестак, с който ринат сено. А за украшение на графския 

палат обраха всичките по-добри мобили в града. От Хаджи Гюра взеха 

изписаните с тополи завеси на прозорците му, от Кара Гьозоолу – две 

анадолски седжедета, от Мича Бейзадето – изящните стъклени цветарници, 

от Мича Саранов – големия килим, от Николай Недкович – картините на 

френско-пруските бойове, от Бенчоолу – старото продънено канапе – 

едничкото в града, от Марка Иванов – голямото огледало, донесено от 

Букурещ, и кадрото на "мучениците"; от женския метох – пухови 

възглавнички, от училището – картата на Австралия и небесния глобус, а от 

черквата – малкия полиелей, който осветляваше всичкото това всемирно 

изложение. Даже и конашката тъмница даде букаите си – за Голоса. Колкото 

за костюмите, те бяха същите, с които преди три години представляваха 

"Райна княгиня". Тъй, графът навлече Светославовата багреница, Геновева 

– Райнината. Голос си притури още нещо като сполети и високи лъскави 

ботфорти. Ганчо Попов, който беше Хунс (един от джелатите), покачи 

дългата си кама, приготвена за въстание. Драко се натруфи със слупения 

цилиндър на Михалаки Алафрангата. Напразно Бойчо протестираше против 

тая пъстрина и несъобразност. Повечето актьори упорно настояваха да бъде 

по-ефектна сцената и той махна с ръка. 

Още щом зайде слънцето, театърът хвана да се пълни. Предните 

чинове заеха първенците и беят, нарочно поканен. От едната му страна 

седеше Дамянчо Григорът, за да го забавлява, както той знаеше. Всичкото 

останало място беше напълнено от пъстър свят, който бръмчеше в очакване 

да се дигне завесата. Между госпожите най-голяма врява дигаше кака Гинка, 

която знаеше наизуст драмата и разправяше наляво и надясно кои думи най-

напред ще каже графът. Хаджи Смион, на един друг чин, разказваше колко 

е по-голям букурещкият театър от тоя и обясняваше какво значение имаше 

шестакът на завесата. Оркестъра съставляваха местните цигани гъдулари, 

които повечето свиреха австрийския химн, види се, в чест на немската 

графиня. 
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Най-после настана тържествената минута. Австрийският химн млъкна 

и завесата се дигна с безобразни бърчения. Пръв се показа графът. Всичкият 

театър занемя, като че нямаше вътре жива душа. Графът захвана да говори, 

а кака Гинка му суфлираше от чиновете. А когато графът пропуснеше или 

променеше някоя дума, тя извикваше: "Сбърка!" Изтръбява рог и влизат 

пратеници от Карла Великий, чрез които го вика на война с маврите. Графът 

се прощава с Геновева, която припада, и отива. Когато графинята се свестява 

и не намира вече графа, тя плаче. Плачът разсмива всичките. Кака Гинка 

вика пак: "Плачи бре! Не знаеш ли как се плаче?" Графинята заревава по-

силно и театърът ѝ отговаря с гръмогласен хохот. Най-висок е смехът на 

кака Гинка, която вика: "Аз да дойда там, да видиш плач и половина!" 

Хаджи Смион забелязва на публиката, че плачът е голямо изкуство и че във 

Влашко плащат на нарочни жени да плачат над умрелите. Някой му 

изсъсква да мълчи и той изсъсква на другите, които го слушат. Но 

появлението на Голоса изменява положението. Той изкушава целомъдрието 

на Геновева, тя му отговаря презрително и повиква Драка, да го прати с 

писмо до графа. Влазя Драко и всички пак закискват на цилиндъра му; това 

смущава Драка. Кака Гинка му вика: "Драко, сваляй Алафранговата 

тенджера! Гологлав!" И той сваля цилиндъра. Ново кикотене из публиката. 

Но сцената добива трагически характер. Разсърденият Голос изтегля сабята 

да промуши Драка; но преди да го ръгне, Драко пада като сноп, мъртъв и 

неподвижен. Публиката не е удовлетворена от такова глупаво умиране и 

някои викат на Драка да шава. Дохождат и му извличат трупа за краката, а 

главата му се тътрази по пода. Но Драко геройски търпи бележките и пази 

ролята си на умрял. Хвърлят графинята в тъмница. 

Актът се свършва и австрийският химн почва пак. Залата зашумява от 

критики и смехове. Бабичките са недоволни от Геновева, която не игра 

много жаловито; напротив, Голос игра доста добре неблагородната си роля 

и си спечели заслужено омразата на някои баби. Една се приближи до майка 

му и ѝ каза: 

– Мари, Тано, не са хубави работи, дето върши ваш Фратю; какво му 

каза булчето? 

На първия чин Дамянчо Григорът разправяше по-тънко на бея хода на 

първото действие. Той се увлече в красноречието си и разказа една приказка 

за някой си френски консул, който напуснал жена си, по такава интрига. 

Беят го слушаше с голямо внимание и най-после разбра, че графът е френски 

консул, и такъв го считаше до края. 
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– Тоя консул е голям будала – каза той строго, – как тъй заповяда да 

убият жена му, преди да изпита хубаво? Аз един уличен пияница не запирам, 

доде го не накарам да дъхне на Миала Пандурина. 

– Бей ефенди – казва Дамянчо, – то тъй е написано, за да излезе по 

любопитно. 

– И писачът глупец, и консулът по-глупец. 

Наблизо Стефчов критикуваше графа също. 

– Огнянов – казваше той надуто и авторитетно – през плет не е видял 

театър. 

– Защо? Че той добре играе – възрази Хаджи Смион. 

– Добре играе – като маймуна, не уважава публиката. 

– Да, и аз виждам, не уважава. Видя ли как седеше на канапето на 

Бенчоолу? Гаче беше брат на княз Куза – каза Хаджи Смион строго. 

– Трябва да му се подсвирне – каза Стефчов гневно. 

– Трябва, трябва – потвърди Хаджи Смион. 

– Кой ще подсвирква? – извика някой от същия чин. 

Двамата души се обърнаха. Те видяха Каблешков. Каблешков не беше 

още станал апостол. Той случайно се намираше в Бяла черква, дето бе дошъл 

на гости у един роднина. 

Хаджи Смион се смути от огнения поглед на бъдещия апостол; той се 

отмахна малко, за да му даде възможност да види виновника – Стефчова. 

– Аз! – отговори напрано Кириак. 

– Свободни сте, господине, но трябва да излезете на улицата. 

– Кой пита Вас? 

– Това представление се дава с благотворителна цел и играят 

любители. Ако можете по хубаво, качете се там – каза живо Каблешков. 

– Аз плащам тука и не ща кехая – отговори Стефчов. 

Каблешков пламна. Препирнята щеше да се разгори. Мичо Бейзадето 

побърза да я прекрати: 

– Кириак, ти си разумен човек... Тодорчо, кротувай! 

В това време австрийският химн млъкна. Завесата се дигна. 

Сцената тоя път представляваше тъмница, осветлена с едно кандилце. 

Геновева държи детето си, нарежда жални думи и плаче. Тя играе сега по-

естествено. Полунощният час, мрачният затвор, въздишките на една 

нещастна н безпомощна майка – всичко това настроява сърцата. По много 

женски лица се търкулнаха сълзици. Сълзите, както и смехът, са 

заразителни. Плачущите се умножаваха, даже и някои мъже ронеха сълзи, 

когато тя пишеше писмото си до графа. Каблешков, и той даже умилен, 

изръкопляска на едно патетическо място. Плясъкът му се разнесе усамотен 
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из пълната тишина и умря без отзив. Много сърдити погледи се устремиха 

на вироглавеца, който на най-хубавото място дигаше шум. Иван 

Селямсъзът, който подсмърчаше от плач, го изгледа най-кръвнишки. 

Откараха Геновева в гората, да я посекат. Завесата се спусна. Каблешков 

изпляска пак, но и тоя път остана без подражатели. Обичаят на 

ръкопляскането не беше въведен още в Бяла черква. 

– Дженабет хора имало в тоя мемлекет – пришушна беят на Дамянча; 

– де е ставало това нещо? 

– В Немско. 

– В Немско? Аз от тия гявури не съм виждал още. 

– Как, бей ефенди – имаме един немец в града. 

– Да не би да е тоя, кьосето, чифтесакалият, със сините очила. 

– Той, фотографинът. 

– Той? Добър гявурджик. Всякога ми сваля капела, алафранга, кога ме 

срещне. Аз го мислех, че е французин. 

– Не, немец е, хасъл от Драндабур. 

Дойде третият акт. Сцената представлява пак палат. Графът се 

завърнал вече от война, угрижен и мрачен, че не намира Геновева. 

Слугинята му подава Геновевиното писмо, писано в тъмницата на 

предсмъртния ѝ час. Тя му разправя, че е жертва на Голосовата низост, че 

умира невинна и го прощава. Графът чете всичко това високо и хълца. Той 

плаче, той е отчаян, зрителите и те преживяват страданията му, и те плачат 

– някои с глас поимат. Плаче беят, който няма нужда вече от Григорът. Това 

напрегнато състояние на душите порасна още по-болезнено, когато графът 

заповяда да му доведат коварния Голоса – виновника на злощастията му. 

Голос се задава рошав, грозен, измъчен от угризения и окован в букаите на 

конашкия затвор. Едно враждебно бръмчене на публиката го посрещна. 

Погледите го устрелиха разярени. Графът му чете писмото, в което 

графинята и него прощава. Графът заридава пак, къса си косите, удря се в 

гърдите. Публиката пак захълца неудържимо. Кака Гинка, и тя рони сълзи, 

но иска да успокои другите. 

– Не плачете мари, Геновева е жива в гората! 

Няколко бабички, които не познават пиесата, се обаждат учудени: 

– Гинке, жива ли била? Ами да му се каже на горкия да не плаче – каза 

баба Петковица, а баба Хаджи Павлювица не се удържа и извика през сълзи 

на графа: 

– Бре, баби, не плачи – булката е жива! 
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Между това Голос лудува. Той гледа страшно с изпулени очи, с 

настръхнала чорлава коса, маха, криви се и скърца зъби отчаяно. Съвестта 

го гризе люто; но страданията му принасят облекчение на народа. 

Люто злорадство се изображава по лицата. "Хак му е", думат жените. 

Тях даже ги е яд на Геновева, че го прощава в писмото си. Майка му, като 

гледа печалното състояние на господин Фратя, обременен от тежестта на 

веригите и на общото негодувание, се чуди какво да прави. 

– Умориха момчето ми, омаскариха го! – казва тя и се готви да го 

извлече из сцената, но я задържат. 

Тоя акт има бляскав успех. Шекспировата Офелия не е извличала в 

една вечер толкова сълзи. 

Последният акт е в гората. Там една пещера. Из входа ѝ се подава 

Геновева, облечена в зверски кожи, и детето ѝ. Една коза, на която са дали 

крехки листе да зобе, за да не бяга от сцената, представлява сърната, която 

с млякото си ги храни в пещерата. Геновева приказва жално на детето си за 

баща му, но чува лай от ловджийски псета и пропълзява в пещерата с детето, 

като увлича за рога козата, която се опира. Лаят се усилва и публиката 

намира Илийча Любопитният по-изкусен в тая роля. Той показва още по 

голямо усърдие, тъй че лаят му разбуди джавкането на няколко кучета 

отвън. Ето и графът в ловджийски дрехи се вестява със свитата си. 

Зрителите не дъхат: всички се вторачили да видят как ще се срещнат с 

Геновева. Баба Иваница се бои да не отмине и предлага да му обадят, че там 

е жена му. Но графът я видял. Той се навежда и вика в пещерата: 

– Ти, който си тука, звяр или човек, излез! 

Но вместо пещерата, обади се залата. Раздаде се едно тънко 

подсвиркване. 

Всички се обърнаха смаяни към Стефчова. Той беше се цял изчервил. 

– Кой е тоя, дето свири? – извика гневно Селямсъзът. 

Театърът забръмча недоволен. 

Огнянов подири с поглед подсвирквача. Като съзря Стефчова, който 

го гледаше безочливо, той му пришушна ниско: 

– Ще ти отпоря дългите уши! 

Ново изсвиркване, още по-силно. Публиката бе втрещена. В миг общо 

негодувание избухна. 

– Хванете го тоя протестанец, дайте да го хвърлим из пенджера – 

изрева свирепо Ангел Йовков, гигант, два и половина метра висок. 

Раздадоха се още гласове: 

– Навън, който свири! 

– Стефчов навън! 
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– Не сме дошли тука да слушаме пискуни и плясканета! – викаше 

Селямсъзът, който одеве инак бе разбрал одобрителния знак на Каблешкова. 

– Кириак, не възприемам! – извика сърдито и кака Гинка, до която 

стоеше Рада, обляна в сълзи. Хаджи Смион шепнеше Стефчову: 

– Вярвай бога, Кириак, аз ти казах още одеве: не бива да свириш. Тука 

народът е прост, нали видиш? 

– Защо свири челебият? – попита беят Дамянча. 

Дамянчо дигна рамене. Беят пошушна нещо на едно заптие, което 

отиде при Стефчова. 

– Кириак – каза му то полека, – беят заръча да идеш да изпушиш едно 

цигаро вън, като ти се стяга душата. 

Стефчов излезе с горделива усмивка на устата, доволен, че развали 

впечатлението от Огняновата игра. 

Заедно с него и смутнята мина. Играта се продължи, графът се намери 

с изгубената графиня. Прегръщания, вайкания, сълзи пак. Публиката се 

разчувствува изново. Доброто се увенча с пълно тържество над злото. 

Графът и графинята си разказват един другиму мъките и радостта. Баба 

Петковица им думаше: 

– Идете си, баби, у вас, па се сговаряйте веке, не вярвайте на тия 

проклети Голосовци. 

– Проклета си ти –изфуча зад нея господин Фратювата майка. 

Същият бабин Петковичин съвет даде и беят, но по-ниско. Общо 

чувство на удовлетворение и радост, Графът среща навред съчувствени 

погледи. Развръзката сключваше песента, която графът, графинята и свитата 

запяха: "Сигфриде граде, радвай се сега!" 

Но като изпяха първите два стиха на тая добродетелно-радостна 

песен, раздаде се на сцената революционната песен: 

  

Пламни, пламни ти в нас, любов гореща,  

противу турци да стоим насреща! 

 

Това падна като гръм небесен в залата. От най-напред един я запя, 

после част от трупата я подхвана, после всичката, а след нея и самата 

публика взе да приглаша. Внезапен патриотически възторг облада всекиго. 

Мъжественият мотив на тая песен като невидима вълна порасте, изпълни 

залата, заля двора н се пръсна в нощта. Песента цепеше въздуха, разпаляше 

и опияняваше сърцата. Тия силни звукове удариха на една нова струна на 

публиката. Всички, които знаеха песента, запяха я – и мъже, и девойки; тя 
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сбра всичките души в едно, сля сцената със залата и се издигна към небето, 

като молитва. 

– Пейте, момчета, да сте живи! – викаше с възторг Мичо. 

Но други от старите роптаеха ниско, като намираха неуместно това 

безумно възхищение. 

Беят, и той, без да разбира нито дума, слушаше с благодарение 

песента. Той питаше Дамянча Григорът да му тълкува всеки един стих. 

Всеки други би сбъркал конците, но Дамянчо не беше от тия хора, които не 

могат да отговарят на трудни въпроси. При това, сега му се даде случай да 

изпита силите си. Той запродаде бея по най-естествен и увлекателен начин. 

Песента, според Дамянча, изражавала сърдечната любов на графа към 

графинята. Графът ѝ казва: "Обичам те сто пъти повече сега"; а тя му казва: 

"Обичам те хилядо пъти". Той казва, че ще издигне черкова, дето е била 

пещерата, за спомен, а тя му казва, че ще си продаде всичките ялмази, за да 

раздаде милостиня на сиромасите, и ще направи сто чешми от мрамор. 

– Че много чешми, по-добре да направи и мостове за хаир – пресече 

го беят. 

– Чешми, че в Немско водата е малко, та пият повече бира хората – 

отговори Григорът. 

Беят клюмна одобрително на това решение. 

– А де е Голос? – попита беят, като диреше господин Фратя между 

актьорите. 

– Нему не се пада там да излезе. 

– Добре кажеш. Тоя керата трябваше да го обесят. Ако втори път 

играят това, то кажи на консула да го не оставя жив. Така по-добре иде. 

И наистина, господин Фратю го нямаше между другарите му. Той бе 

изклинчил благоразумно, още когато се запя опасната песен, като не пожела 

да дочака лаврите на публиката. 

Песента се прекрати от трупата и завесата падна сред викове: "Браво!" 

Австрийският химн пак гръмна и изпращаше публиката из залата, която 

скоро опустя. 

Актьорите се разоблачаха зад завесата и приказваха весело с 

приятелите, които бяха дошли да ги поздравят. 

– А бе, Каблешков, дявол те взел – каква беше тая лудост от тебе? Из 

един път дохождаш и се озоваваш зад гърба ми и захващаш да ревеш като 

бурия. Циганско сърце - каза Огнянов, като изуваше княз Светославовите 

чизми. 

– Не можах да се стърпя бе, брате, омръзнахa ми толкова сълзи и 

кокоши жалби над твоята "многострадална". Трябваше с нещо да отрезвим 
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тоя народ. И тогава ми скимна да дойда на сцената. Ти видя какъв бляскав 

ефект. 

– Аз все поглеждах дали няма някое заптие да ме хване за лакътя. – 

смееше се Огнянов. 

– Не се безпокойте. Стефчов се запиля по-рано – каза Соколов. 

– Беят го изпъди – каза учител Франгов. 

– Но беят остана – каза други. – Аз го гледах как внимателно слушаше. 

Утре ще си имаме белица. 

– Ха, за него да не ви е грижа. Нали бай Дамянчо Григорът беше при 

него? Той го е сметнал, та го е поразил. Ако не е сторил това, ще му вземем 

назад дипломата. 

– Аз нарочно го поканих и турих при бея, който обича масалите. Не се 

грижете, това ти го кучка и отвлякла – забележи Николай Недкович, като 

съблачаше тънкото расо на поп Димчо, с което игра на сцената ролята на 

Геновевиния родител. 

Той смяташе без издайството. Но на сутринта повикаха Огнянова на 

конака. 

Той се яви пред бея, който беше навъсен. 

– Консулос ефенди – каза му той, – снощи сте пели комитаджийски 

песни, истина ли? 

Огнянов протестира. 

– Но онбашият ми обажда противното. 

– Той е криво известен. Вие сами бяхте там.  

Беят извика онбашият. 

– Шериф ага, кога са пели такива песни: при мене или след мене? 

– Пред Вас са пели бунтовническа песен, бей ефендим; Кириак ефенди 

няма да лъже. 

Беят го погледна строго. Самолюбието му се докачи. 

– Какво ми брътвиш, Шериф ага? Кириак ли беше там или аз? Не 

слушах ли аз с моите уши? Дамянчо чорбаджи дума по дума не преведе ли 

ми песента? Аз приказвах снощи и с Марка чорбаджи, и той намерил гласа 

много хубав. Такива безобразия друг път не правете! – изгълча сърдито беят, 

па се обърна към Огнянова: – Консуле, прощавай за труда, грешка станало. 

Чакай, а как викаха оногова, окования? 

– Голос. 

– Да, Голос. Ти него да беше заръчал да го обесят, по-добре. Аз тъй 

бих направил. Ти не трябваше да слушаш женски ум. Ама хубаво беше пък, 

песента още по-хубава – каза беят, като ставаше тежко. 

Огнянов го поздрави и излезе. 
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– Скоро ще чуеш и по-друга песен и нея ще я разбереш без помощта 

на бай Дамянча – шушнеше си той, като минуваше из портата. 

Но той не виждаше как зловещо го гледаше в това време онбашият. 
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