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Фолклорният  сборник на Любен Каравелов - варианти, информатори, съдба....

 В опита си да  изясня  характера 
и съдбата на  сборника с народни 
песни, който Любен Каравелов 
замисля още в началото на 60-те 
години и чиято идея продължава 
да го занимава почти до края на 
живота му, ще тръгна от факти-
те на неговото полупублично 
заявяване. Предлага ни ги  ар-
хивът на  проф. Осип М. Бодян-
ски/1808-1877/. Там казват, че и 
сега се съхранява предаденият 
ръкопис с надслова „Болгарскые  
народные  песни, собранные Лю-
беном Каравеловым 1866“. Под 
заглавието с почерка на  видния   
професор-славист било запи-
сано: “Получено 11-го генваря 
1867, во среду“. Очевидно на-
деждата на автора, а и уговорка-
та му с проф. Бодянски е била, 
предложената сбирка да бъде 
включена в излизащото тогава 
авторитетно академично  изда-
ние „Чтения в обществе истории 
и древностей российских“.
     Така или иначе, докато Лю-
бен Каравелов е в Русия, не се 
стига до публикуването на  него-
вия свитък с български народни 
песни. Предположения за  причи-
ните читателят може да намери 
в книгата на Л. Минкова „Осип 
Максимович Бодянски и Българ-
ското  възраждане“/С., 1978, с. 
161 и сл./. Там са  документира-
ни и  последвалите  на два пъти   
лични усилия на  Каравелов  като  
автор-съставител да предизвика 
публикацията или поне ръкопи-
сът да му бъде върнат. Първо ста-
ва дума за бележката с дата 15 ав-
густ 1869 г., получена  в Москва 
на 10 октомври  с.г. според  лич-
ното твърдение на професора: 
„Осип Максимович!
Прошу Вас, передайте г. Бончову 
мой сборник „Болгарских пе-
сен“, потому что я намерен напе-
чатать их в Бухаресте“.
Липстват данни Каравелов да 
е получил писмен отговор, или 
това  да е станало чрез Нешо 
Бончев. Второто напомняне  от 
негова страна  в този дух до 
проф. Осип М. Бодянски е по-
разгърнато и предоставя повече 
подробности около характера на 
ръкописа и неговата съдба. Нали-
це е също и бележка от адресата, 
че на 24 октомври с. г. писмото  
„от Л. Каравелова  из Букурешта“  
е получено в Москва. Ето негово-
то съдържание:
„Милостивый государь, Осип 
Максимович!
   Восем лет тому назад я вам ос-
тавил сборник болгарских песен 
для напечатания в вашем много-
уважаемим журнале „Чтения“. Я 
обещался прислать вам примеча-
ния к песням, но не мог испол-
нить свое желание, потому что 
самые песни не напечатаны, чтоб 
означить страницы. Теперь про-
шу вас меня известить намере-
ны ли вы печатать мой сборник. 
Если ненамерен, то прошу вас 
мне его выслать по следующему 
адресу: „Букаресте, в редакции 
„Свобода“...
Букарест 1872, септ, 29“.
Възникнал и така очертан, про-
блемът  между съставителя на 
сборника през 1866 г. и евенту-
алния му издател  проф. Осип 
М. Бодянски,  продължава и след 
тяхната смърт  да бъде загадка. 
Със своята  неизясненост  той 
налага отпечатък както върху  оп-
итите за конституиране мястото 
на Любен Каравелов в нашата 
фолклористика, така и фазите 
през които минава неговата идея   
по-късно, сврзана с намерението 
му за  цялостно, представително 
издание на  песенния ни фолк-
лор. Не малко са свидетелствата, 
които ни убеждават, че преврат-
ностите, които  неизменно го  
връхлитат и съпътстват, не са 
пречка за усилията му също така 
неизменно да задълбочава и  до-
разгръща своите наблюдения над 
миналото на своя народ и онова, 
което придава плът и значимост 
на това минало. Тази формирана 
и ненапуснала го до края на жи-
вота му философия ни кара да 
мислим, че ако сборникът  наис-
тина е излязъл своевременно, т.е. 
през 1867 г., той би му осигурил 
друга перспектива на присъствие 
във възрожденската ни фолкло-
ристика и народоука. 

Тъй като именно това е един от 
въпросите, който ме занимава 
като отправна точка за навлизане 
в териториите на  сборника, ще 
си позволя да надникна в „загад-
ката“  Каравелов-Бодянски. Тя е 
засягана и от други, но сравни-
телно по-пълно и с нагласата да 
бъде изяснена, я срещаме  про-
коментирана в по-горе цитира-
ната книга на  Лиляна Минкова. 
Причината за така случилото се 
решаващо съдбата на ръкописа 
разминаване според нея е висо-
ката взискателност на проф. Бо-
дянски към всичко, което намира 
място в  редактираната  и издава-
на от него поредица „Чтения...“ и 
неизпълненото  задължение на 
автора да предостави в пълнота 
нужните „бележки“ към включе-
ните  народни песни. Това пред-
положение е приемливо само във 
връзка с решението на професора 
да не даде път на  Каравеловия 
сборник в издаваните томове на 
„Чтения...“ през продължителния 
период от 1867 до 1877 г. Но  в 
същността си то не дава отго-
вор на второто, на изявеното от 
автора-съставител  категорично 
желание -  ръкописът просто да 
му бъде върнат, за да го публику-
ва лично в Букурещ. Мълчанието 
на проф. Бодянски и по единия, и 
по другия вариант трябва да има 
своето обяснение, което няма как 
да произтича единствено от него-
вата строгост и професионална  
взискателност спрямо липсата 
на задоволяващи го   бележки и 
подробности около песенните 
текстове. За да се схване хипоте-
тичността на това като причина, 
свидетелства отбелязаният от 
същата авторка факт, че  подгот-
вяйки през 1905 г. изданието на 
същия този, задържан от  редак-
тора на „Чтения...“ проф. Бодян-
ски ръкопис, проф.  П. А. Лавров 
съкръщава немалко именно от 
разгърнатите в него бележки.
Ще продължа  с изясняване на 
причината, мотивирала  въз-
държаността на проф. Осип М. 
Бодянски не само да публикува 
ръкописа на Любен Каравелов, 
но и изобщо  да не откликне на 
желанието му да влезе във връзка 
с него и му ги препрати. Автор-
ката Л. Минкова, изненадана от 
липсата  в архива на професора 
на  какъвто и да е знак за интерес  
към по-сетнешните прояви и съд-
ба на българина, търси отговора 
в неговата близост с  арестувания 
и осъден Иван Гаврилович При-
жов, както и у самия Каравелов, 
оказал се „под наблюдение  на 
полицията“.  С  още по-голямо 
основание можем да приемем, 
че точно тези са предпоставките 
проф. Бодянски  да не свърже 
името си с издание, съдържащо 
и „бележки“ от ръката на При-
жов, да  преустанови писмовни-
те си контакти и да не препраща 
ръкописи на  „неблагонадежд-
ния“ Любен Каравелов. Това 
значи да се откажем от приема-
ното до сега, поддържано и от 
Л.Минкова, твърдение:
„Българските народни песни“, 
събрани от Любен Каравелов  
чакат у Бодянски години наред 
изискваните от него бележки и 
коментари и затова виждат бял 
свят едва през 1905 г.“/Вж. цит. 
книга, с.15/.
     Така или иначе, в резултат на 
проявената по политически  при-
чини предпазливост  от проф. 
Бодянски са пропуснати въз-
можностите Каравеловият сбор-
ник да излезе през 1867-1869 г. 
и така да заеме мястото си след 
изданието на братя Миладинови 
и преди осъщественото издание 
от Васил Чолаков/1872/.  Поя-
вата му в Русия  през 1905 г.  -  
близо  четири десетилетия след  
неговата подготовка и 26 години  
след смъртта на писателя -  има  
значение само за занимаващите 
се с историята на  българската  
фолклористика. По тази причина 
за него ще стане дума по-късно, 
а  несвоевременната му поява е  
с последици дори  за   личното 
израстване и присъствие в духов-
ния живот  на съставителя Любен 
Каравелов.. 
По стечение на обстоятелства-
та, заел се през 80-те години  на 
XIX в. с подготовката на Кара-
веловите събрани съчинения 
пръв, който проявява интерес 
към събираческата дейност на 
фолклориста се оказва не друг, 
а Захари Стоянов. При подготов-
ката на многотомника с неговото 
литературно наследство, наред с 
усилията си да  събере пръсна-
тите му поетически творби, той 
предприема същото и по повод 
на  публикуваните от Каравелов 
народни песни. След кратък общ 
предговор, под формата на два 
самостойни дяла, те съставят 
първия от осемте тома на осъ-

щественото издание.  Самият 
Зах. Стоянов  - като съставител 
ни е  оставил категоричната си 
оценка за фолклориста, спестил 
ни е ровенията и  съпоставките 
за изясняване  обхвата на събира-
ческата му работа, както и прин-
ципа на подредбата, чрез следния  
пасаж от въвеждащия текст: 
„Не забравайте още и това, че Л. 
Каравелов беше един от най-ста-
рателните и знающи да записват, 
събират, ценят народните песни. 
Той е давал  твърде висока цена 
на тях, дълбокото му знание на 
народното творчество го научило 
да може с пръв поглед да узнава 
дали песента е чисто народна, 
няма ли в нея премесено фанта-
зия и пр. Ето защо публикувани-
те от него песни се най-избрани-
те и най-чистите. 
Тия песни ние не разделихме по 
съдържание, т.е. на юначни, лю-
бовни, сватбени, хороводни и пр.; 
едно, че по своето малко количе-
ство не заслужаваха разпределе-
ние, а второ, тия са почти отде-
лени от самите обстоятелства с 
твърде дребни изключения. Тъй 
например читателите ще видят, 
че до № 21 песните са изключи-
телно юнашки, а оследующите 
– разни. Причината за това е, че 
първите са поместени в рево-
люционните издания „Свобода“ 
и „Независимост“, а вторите в 
литературното „Знание“/Вж. Съ-
чинения на  Любена Каравелов, 
1987, т.1, с.VII/.
Както се убеждаваме, З. Стоя-
нов в случая сам дава ключа, за 
да разберем  от какви позиции 
и на базата на  какво  представя  
фолклориста Каравелов.  Оказва 
се, че не разполага със сведения 
за оставения на  проф. Осип М. 
Бодянски  в Москва ръкопис, не 
познава намиращото се в архива 
на писателя, не му е известно и 
отпечатаното през 1878 г. лично 
от него томче „Нова песнопой-
ка“, за което тук ще стане дума. 
В замяна на това е  проследил 
съдържанието на  редактираните 
от Каравелов три периодични из-
дания и извлякъл от тях народно-
песенните текстове – 67 на брой.  
За  прегледност,  след първата с 
надслова „Българска помашка 
песен“, ни ги представя  със своя 
номерация, а в съдържанието ги 
отрзява и с началния стих. 
Впечатлението е, че З. Стоянов се 
е отнесъл с нужната отговорност 
към представянето на народните 
песни. Пребладаващата част от 
тях са придружени от собствени-
те бележки на Каравелов, които 
заслужават специално внимание.  
Колкото до намеси на самия ре-
дактор – тях ги откриваме афи-
ширани от самия него, във връзка 
с две от песните -  всяка от тях 
по своему интересна и показател-
на. Едната е  по повод на песен-
та „Остана Ненчо сираче...“/№ 
7/, чийто текст е съпътстван от  
следните реплики на  резервира-
но отношение:
„Ние нямаме под ръка друга ва-
риация на тая песен за да напра-
вим сравнение, но струва ни се, 
че тия два стиха: „да сече глави 
читашки и роби турски робини“ 
са вмъкнати. Ред.“ 
„И краят на песента ни се виж-
да да е изменен, именно със 
сръбското въстание. Тая любима 
тенденция на Каравелова – въста-
нието, или нарочно е притурено  
от него, като балсам за ония вре-
мена, или пък в Неготин е пре-
търпяла изменението си. Ред.“.
Ако горният коментар има харак-
тера на коректив спрямо тексто-
вата автентичност на  народната  
песен „Остана Ненчо сираче“ и  
е в някаква степен упрек към Ка-
равелов, друг е смисъла на редак-
торския апостров под последната 
в сборника фолклорна творба – 
„Излязла е бяла Рада“. Макар и 
кратка, тя е от  голямо значение 
със свидетелството си:
„З а б е л е ж к а. Тая песен, която 
намерихме между ръкописите на 
Любен Каравелова, е записана с 
Хр. Ботева ръка“. 
Това твърдение не бива да ни из-
ненадва или да предизвика  усъм-
няване в истинността му. Някои 
от стигналите до нас спомени ни 
уверяват, че по времето на съв-
местната дейност на Каравелов и 
Ботев народните  песни са били 
част атмосферата  на тяхното 
общуване. За съжаление, не ми 
е известна съдбата на този ценен 
ръкопис...
Разбира се, в случая от особено 
значение и за редактора Зах. Сто-
янов се оказват съпътстващите 
песните „бележки“, оставени от 
самия Каравелов. Те съдържат 
сведения както за инфоматори-
те му, така и за географския и 
етнографски обхват на тяхното  
разпространение. Справката ще 
изясни разликите - ако ги има 

- спрямо използваните от ре-
дактора източници. Но тук те са 
показателни за варианта в който 
тръгва свитъкът народни песни 
към Каравеловите почитатали 
след Освобождението...
№ 7 – „Остана Ненчо сираче“: 
„Записана в Неготин“;
 № 12 –„Слънцето трепти, захож-
да“ – „Записана в Сливен“;
№ 14 – „Мануш войвода“ – „Като 
гледал, че момчето е добре въ-
оръжено, той е помислил, че е 
помак/потурченик/ и го замерил. 
Види се тая песен е произлязла 
още в онова време, когато са се 
потурчили помаците. Помаците 
са носили български дрехи и Ма-
нуш не е можал  отдалеч да отли-
чи от тях брата си“;
№ 22 – Не вей, ветре, не вей“ – 
„Записана в Тараклия, Бесара-
бия“;
№ 27 и 28 – Седнал е Стефан, 
Стефане, Мама Стоенки думаше 
– „Наречието на тия две песни е 
Копривщенско“;.
№ 29 и 30 –  „Що ми са белее“, 
„Мама Стояна годила“ - „Тия две 
песни са записани в село Шоп-
Тараклия в Бесарабия“;
№ 32 – „Коня води, китки вие“ – 
„Записана в Калофер“;.
№ 34 – „Момиче, момиче... – под 
линия: „Тази песен се свършва 
много по-поетически в сборни-
кът на Верковича/Песме маке-
донских Бугара“, с. 165/;
№ 35 – „Добре ми дошъл, драгин-
ко“ – „Наречието на тая песен е 
Копривщенско“;.
№ 36 и 37 – „Легнала мома, 
заспала“,  „Мито са болел побо-
лял“...
„П р и м е ч.  Тия две песни и 
много още други – които ще 
бъдат отпечатани след време в 
„Знание“ – са записани от  покой-
ния Константина Герова. Първата 
от тия песни е записана в с. Коп-
ривщица, а втората е  била съоб-
щена Герову от един доспатски  
българин, родом от Дери-дере. 
Да кажеме първо няколко думи за 
първата песен. 
В тая песен се повтаря едно от 
многочислените народни вярова-
ния или суеверия, които са свой-
ствени на секи един неразвит 
народ. Българите и до днес още 
вярват, че после смъртта на чове-
кът душата му се скита по светът 
и обикаля сичките ония места, 
които е той видял през животът 
си. Народът  говори още, че ду-
шите на мъртавците дохождат в 
петък вечерта на гробът си и слу-
шат как плачат или как наричат 
майките им.
За втората песен ние ще да ка-
жеме само това, че наречието й 
е полутракийско и полумакедон-
ско, че Мито е бил  доспатски 
свирец и че славеят не е можел 
да слуша от завист неговата 
свирня и неговите песни. Той ум-
рял от чумата и затова е лежал в 
ливадите“./с.188/.
Под това „Примечание“ – оставе-
но от ръката на самия Каравелов, 
в съставения от Зах. Стоянов т. 1, 
са включени и следните „Бележ-
ки“ във връзка с употребата на 
отделни думи в текста на втората 
песен – „Мито са болен побо-
лял“. От издателя не е указано те 
на кого принадлежат – на  Кара-
велов или на съставителя. Оби-
чайната практика е: ако  паратек-
стът е от първия  - липсва името 
му, както е  в този случай, а ако 
е от Зах. Стоянов – пише „Ред.“. 
Пък и   справката  с публикаци-
ята  на този малък блок/народна 
песен+ „примечание“+ речников 
фрагмент/ в самото  сп. „Знание“ 
категорично ни убеждава, че и  те 
са плод на Каравеловото перо/
Вж.сп. „Знание“, Букурещ, 30 ап-
рилия 1875,  бр. 8,  с. 126/: 
„1/. Даа/тур./ планина, даалие – 
планински жители. Даалие въоб-
ще се наричат доспатските тур-
ци, а техните пушки – даалиики. 
2/. Селоно  наместо селото; чле-
нът/ср. род/ се изменява на –но. 
3/. Кайно – наместо като, кото, 
туко, како. 
4/. Тук се е съхранил творителни-
ят падеж, ако а-та и да се измени-
ла на и. Напр., наместо „череш-
кам“, се произнася „черешким“
5/. Бално - Болно жално“.
  № 40, 41, ...42 – „Първи ми пе-
тли пропяха“ –„Тия песни са за-
писани във видинските села“;
№ 43 –„Заспала ми е царица“ – 
„Записана в с. Панагюрище“;
№44 – „Събрали са триста краля“ 
– „Наречието й е Копривщенско“;
№ 45 –„Стоенке, ситен  марга-
рец“ –„Записана в с. Панагюри-
ще“;
№ 46 – „Стояла Рада, Радо ле“ – 
„Тази песен, която се пее между 
пловдивските павликяне, е запи-
сана преди 25 години от Констан-
тин Геров в Пловдив“ –т.е. през 
1850 г.;
№ 47 – „Стоян надолу отива“ 

– „Наречие на тая песен е пло-
вдивско“;
№ 49 – „Син си на майка говори“ 
– „Записана в Лом“;
№50 – „Горката Марга, кръг-
ло сираче...“ –„Записана в село 
Торлашката махала – Захарски 
окръг“;
№ 51 – „Гердан през гора върве-
ше...“ – „Наречието на тая песен 
е Копривщенско“;
№52 –„Събрали са седемдесет 
краля – „Наречието на тая песен 
е тракийско“;
№ 53 – „Нещо ми, мамо припад-
на ...“ - „Наречието на тая песен е 
Копривщенско“;
№ 54,55,, 56 – „Наречието на тия 
песни е Копривщенско“;
№ 57, 58, 59, 60 –„Записани в 
село Тараклия, Бесарабия“;
№61 –„Мома Калина, Калино...“ 
–„Наречието на тая песен е Тре-
вненско“;
№ 64 „ Мама Стоенки думаше“– 
“Пеяна от баба Неделя из с. Коп-
ривщица“;
№ 65 –„Мама Чавдарю дума-
ше...“ –„Записана в с. Коприв-
щица“;
Определен интерес и показа-
телна специфика предизвиква  
практиката и  готовността на 
Ботев като  събирач и  популя-
ризатор на песенния фолклор да 
привлече  за свои  информатори 
и  представители на  българско-
то монашество. Това е редък 
случай за възрожденското време 
– особено като специално се има 
предвид фактът, че става дума не 
за свещеници от вътрешността на 
страната, а  за божи служители в  
българските манастири на Света 
гора Атонска. За да се  схване, че 
в случая не става дума за случа-
ен и епизодичен жест от страна 
на фолклориста Ботев, ето как 
строго документално е отразено 
присъствието им чрез посочване 
на   предоставените от тях песен-
ни текстове:
• “Протекла е вода тунджалия...“. 
„Записана от Л. Калавелов с ду-
мите на архим. Софроний, наре-
чие такийско“/с. 17/;
• „Записана от дякон Евстатия 
с думите на отец Паисий на 
Атон“/с. 26/;
• „Записана от архим. Софроний 
в с. Клисура“/с.41/;
• „Записана от архим. Софроний 
в с. Клисура“/с. 46/;
• „Записана йером. Германом в 
гр. Пазаджик“/с. 48/;
• „Записана  от монах Евстатий 
на Атон със словата на нищия 
Илия“/с. 53/;
• „Записана от Л. Караве-
лов със словата на архим. 
Софорний“/с.54/;
    Същата практика от страна на 
записвача Ботев е продължена и  
с включените народни песни  в 
раздела „Мъжки песни:
• „Записана от отец Евстатий 
на Атон  със словата на нищия 
Илия“/с. 65/;
• „Записана от монаха Ев-
статий със словата на нищия 
Илия“/с.76/;
• „Записана от Л. Каравелов със 
словата на архим. Софроний“/с. 
104/;
• „Записана от Л. Каравелов със 
словата на архим. Софроний, на-
речие тракийское“/с.108/.
• „Записана от Л. Каравелов със 
словата на архим. Софрониай, 
наречие тракийское“/с.115/;
• „Записал Л. Каравелов със 
словата на архим. Софроний, 
който слушал да я пеят в До-
спатската планина и вярно е съх-
ранил в паметта си тамошното 
наречие“/с.116/;
• „Записана от отец Евстатий 
на Атон със словата на  нищия 
Илия“/с.123/.
 В последно време към съдър-
жанието на сборника е проявя-
вал интерес  Георги  Митринов 
– занимаващ се с миналото на 
Родопския край. Имам предвид 
статията му „Любен Каравелов 
анализира стара златоградска 
песен“. Нейн обект е народ-
ната песен „Мито са болен 
поболил“,както се разбра - публи-
кувана от Каравелов през 1875 г.  
в редактираното от него сп. „Зна-
ние“ “/бр. 8,  1875, с. 126/.  Изво-
дите, които прави  този автор са 
два – че това е  първа публикация 
на народна песен от Златоград-
ския район на Родопите, че тя е 
дала повод на  редактора – също 
първи по време опит, въз основа 
на нея да посочи някои особено-
сти на тукашния говор. Статията  
наг-н Георги Митринов е  печата-
на  първо в „Златоградски  вест-
ник“/бр.23 от 1991 г./, а по-късно 
влиза в сб. „Златоградски страни-
ци“/ 2016, част  3, с. 82-85/. Става 
дума именно за песента „Мито са 
болен поболил“ - възпроизведена   
от изследвача по текста от Кара-
веловото сп. „Знание“ и дала му 
повод за следните  обобщения:

„Текстът е предаден без почти 
никакви изменения. Интересно 
би било да се възстанови автен-
тичния облик на песента, ако тя 
все още съществува днес в Злато-
град“/пак там, с. 85/.
За пълнота на актуализирания 
интерес към песента „Мито са 
болен поболил“ ще добавя, че 
по-късно я намираме включена 
и в специално подготвения и из-
даден сб. „Златоградска народна 
поезия“/С., 2002, с. 67/:
Мито са  болен поболил,
вов даа, вов Дери-дере,
срещу селоно в ливаде,
под адна вишня черешка.Кайно 
си Мито плачеше,
Черешким листе падаха.
Сабрали са са, набрале
Деридеренскине девойки
И тъжно Мита питаха:
Мито ле, добро юначе,
Кайно си лежиш, умираш,
Що ти е, Мито, най-жално,
Най-жално, Мито, 
най-бално?
Най жално ми е, най бално,
Кайно си иде Великден
Великден, добар Гергьовден –
Кой ще ви води хороно,
Кой ще ви свири свиркята,
Съ  свиркята и кеменено?.
      Публикацията на песента 
„Мито са болен поболил“ във въ-
просния сбрник  е придружена от 
следната бележка: 
„Песента е публикувана в бр. 8 на  
в. Знание“ от 1875 г., списван от  
Л. Каравелов в Букурещ. За нея 
великият възножденец обяснява, 
че наречието е полутракийско, 
полумакедонско. Днес този текст 
не е известен, но финалната му 
част се среща в някои от вариан-
тите на песните за Дельо Воево-
да“/Вж. сб. „Златоградска народ-
на поезия“, 2002, с. 157/.
Не е тук мястото за усилия и 
догадки във връзка с изясняване  
личността и  делото на монаси-
те-светогорци, които в случая са 
се изявили като поклонници и  
популяризатори на българския 
фолклор. Очевидно и двамата са 
сред  тези, които по  през 60-те 
години също пребивават в Русия 
Ще си позволя само да предполо-
жа, че зад единия от тях вероятно  
стои  архим. Софроний Хиленда-
рец – издал  тогава, в Петербург, 
кигата „Двама млади християни, 
от които единият изпитва, а дру-
гият е уверен в православието на 
Източната църква“/1862 г./. Кол-
кото до духовника-светогорец  
отец/дякон Евстатий – в случая 
би могло да става дума или за 
Евстатий  Хилендарски, следвал 
в Духовната  академия в Петер-
бург до 1860 г., или за  бъдещия 
митроп. Евстатий Пелагонийски, 
завършил Московската духов-
на академия през 1866 г./ Вж. 
„Българската възрожденска ен-
циклопедия“,  233-234,  с. 605/. 
Еднократно споменатият с ини-
циалите „Г-мъ“ е  възможно да 
се отнася за  йером. Герасим, игу-
мен на манастира „Св. Апостол“ 
в Пазарджик,  без да разполагаме 
с данни за негово общуване с Ка-
равелов...
Имайки  предвид признанието 
на Зах.Стоянов, че включените 
в том 1-ви на „събраните съчи-
нения“ са само „публикуваните  
лично от Каравелов в  издания-
та „Свобода“, „Независимост“ 
и „Знание“ народни песни“, 
справката и съпоставките ни 
убеждават, че  като издател той-
си е свършил коректно работата. 
Единственото, което остава за-
гадка е, как и по каква причина 
му е останала непозната една от 
последните издадени приживе от 
автора на „Хубава си моя, горо“ 
книги:„Нова песнопойка. Народ-
ни песни и стихотворения“/В. 
Търново, 1878, 108с./   А тя със 
своите така оповестени два дяла, 
има пряко отношение към съдър-
жанието на подготвения от Зах. 
Стоянов том първи от Събраните 
съчинения на Каравелов. Оче-
видно причините за този пропуск 
от негова страна  са обективни и 
се дължат на факта, че сборникът 
излиза през есента на 1878-ма в 
старопрестолния град,  разпрос-
транението му в тогавашната на-
прегната  ситуация е ограничено, 
а само след месец-два е предпри-
ето прехвърляне на семейството 
и печатницата  в Русе.  Реално 
погледнато томчето „Нова пес-
нопойка“ потъва в анонимността  
както за библиографите, така и за 
изследвачите, до  края на 70-те 
години, когато  негов екземпляр 
бива открит в ОДА- В. Търново/
Вж. Ив. Радев, „За една анто-
логия на оезията от 1878 г., сп. 
Литературна история, 1987, кн. 
2, с.69-74/.
      Това е само една от предпос-
тавките, която ни задължава да 
насочим поглед към  „Нова пес-
нопойка. Народни песни и стихо-

творения“, издадена в редакция-
та на в. „Знание“ през есента на 
1878 г., която  въвежда читателя  с 
цикъла „Народни песни“, включ-
ващ 41 фолклорни творби. Дру-
гата, не по-малко важната е, че 
подборката принадлежи на самия 
Любен Каравелов - т.е. това е ва-
риант на държалата го в орбитата 
си в продължение 12 години идея 
за лично издание в този дух. Раз-
бира се,  в  изключително напрег-
натата,   наситена с войнствен 
дух и емоционано  въодушевение 
ситуация, добила друг характер...
Цикълът „Народни песни“, на-
мерил място в  този сборник, 
тук  ще бъде характеризиран 
най-общо, тъй като и евентуал-
ната роля, която е възложена на 
изданието като цяло, произтича 
от актуалните потребности на 
историческата ситуация и об-
щонародния подем около Руско-
турската война. За това говори 
подборката на песните, чието 
начало са  „Ангел войвода“, „Ма-
нуш войвода“, „Индже войвода“, 
„Страхил“, след които се нареж-
дат „Цар Иван Шишман“, „Кара 
Мустафа“, „Кара Танас“, „Мома 
бошнакиня“... Имайки предвид 
популяризаторската си задача, 
съставителят Каравелов е лишил 
песенните текстове от какъвто 
и да е коментар и съпътстващи 
бележки. По дух и насоченост е 
държал фолклорният цикъл да 
партнира на раздела „Стихотво-
рения“, съставен от негови твор-
би и творби на Ботев, Стамболов 
и Иван Вазов.
     С това си съдържание и об-
лик „Нова песнопойка. Народни 
песни и стихотворения“  в случая 
предполага коментар в един ас-
пект. Той трябва да даде отговор 
на въпроса за съотнесеността на 
включения тук цикъл песни към 
едно от трите, разхвърляни във 
времето „ядра“ – оставения  през 
1967 г. на Бодянски сборник, 
възпроизведен от Лавров през 
1905-та, съхранявания ръкопис в 
архива на Каравелов, и обособе-
ния от Зах. Стоянов  „свитък“ въз 
основа на  Каравеловите издания 
„Свобода“, „Независимост“ и 
„Знание“.
Може бипри възможност за осъ-
ществяването на подобно изда-
ние, е оправдано първо да  изя-
сним близостта и различията  на 
цикъла от 41 песни в изданието 
от 1878 г. спрямо  подборката, на-
мерила място в тома от 1887 г.  на  
редактираните от Зах. Стоянов  
„Събрани съчинения“ . Тъй като 
при него подредбата не  припо-
крива  лично дефинирана схема, 
а обикновено следва публикаци-
ите във всяко от  използваните  
издания, тук ще става дума за 
както  за застъпените творби  в 
тях, така и за липсващите във 
второто. Илюстрирам съвпаде-
нията и разминаванията само на 
част от съдържанието:.
„Нова песнопойка“/1878 г./ 
 Том 1-ви/1887  г./
1.Ангел войвода - № 10
2.Мануш войвода №14
3. Индже войвода № 9
4.Страхил № 18
5. Стефан    -
6.Вълко № 2
7. Стоян -
8.Робини -
9.Цар Иван Шишман -
10. Кара Мустафа -
11.Кара Танас -
12.Бяла Рада -
13.Бена -
14.Мома бошнакиня -
15.Булка върви из гора зелена   -  
 ...........................
Целта  на предложените тук бе-
лежки, отпратки и позовавания 
на един  или друг факт, доку-
ментиращ интереса на Любен 
Каравелов  към  родния фолк-
лор, както и предприеманите от 
негопрактически варианти за  
утвърждаването на народните 
песни като част от  българската 
духовност и култура, е пореден 
опит да се актуализира необходи-
мостта  от самостойно  предста-
вяне на тази част от наследството 
му. Комплектуването на един 
негов сборник „Български на-
родни песни“ – дано дойде това 
време! – наред с предлаганото от 
съхранения му ръкопис от 60-те 
години и публикувания том  от 
проф. Лавров/Москва, 1905 г./, 
дава възможност  в някаква сте-
пен да се обогати от  намерилото 
място в  изданието, осъществе-
но от Зах. Стоянов, а и в „Нова 
песнопойка. Народни песни и 
стихотворения“/В. Търново, 1878 
г./. По обхвата и значимостта на 
съдъжанието си той би могъл с 
основание да се нареди до онези 
издания, които дължим на Дими-
тър и Константин Миладинови,  
Стефан Веркович, Васил Чола-
ков....

Иван РАДЕВ


