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Навършиха се 170 години от рождението на великия Летописец на българските
въстания Захарий Стоянов – безподобен полемист, памфлетист, гениален историограф,
автор на най-вълнуващите биографии на Христо Ботьов, Васил Левски и Любен
Каравелов. Автор на хиляди публикации в основни европейски вестници и списания,
писани в края на XIX век, които и досега не са загубили своята изключителна
актуалност.

Всеки народ трябва да има такава фигура, ако не иска неговата история да бъде бедна.
Но не всеки народ може да постигне такова мощно, внезапно и ярко излъчване на
народностния дух, такава завладяваща манифестация на националния гений като
Захарий Стоянов. В него сякаш отекват последните трусове на Възраждането ни,
достигнало своя апогей в лицето на Раковски, Левски, Каравелов и Ботев. В натурата му
е заложена неукротима вътрешна енергия, чиито ослепителни фойерверки в
продължение само на едно десетилетие даряват българския народ с най-вдъхновения
летописец на неговите национални въстания, с безподобния публицист и обществен
деятел, допринесъл с нажежения си вестник “Борба” най-много за Съединението през
1885 г.

Съвършено прав е Стоян Заимов, когато отбелязва за “Записките” на Захарий Стоянов,
че те колкото повече стареят, толкова по-скъпи стават за “грядущите български
поколения”. Днес, повече от век след неговата нелепа смърт, виждаме колко
пророчески се оказват тези думи. И ако Мигел де Унамуно пише, че “Дон Кихот” трябва
да стане библия за испанския народ, с не по-малка увереност и ние бихме могли да
кажем същото за “Записки по българските въстания”. Защото те са истинската библия
на българския народ, запечатали неповторимия миг на народностното пробуждане,
умопомрачителния възторг от рождението на неговата свобода.

В българската история Захарий Стоянов е личност сложна и невместваща се в
представите на догматичната нагласа, жизненият му път познава извисявания и завои,
той е остро конфликтен и противоречив. Но колко от големите ни личности не са били
изтъкани от противоречия? И после, има нещо, което стои над всички зигзаги и
криволичения в неговата дейност. Това е огромната му любов към Отечеството, любов
неистова и неудържима. На нея е подчинено цялото му същество, на нея е отдаден
целият му живот.
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Във всеки ред от неговата публицистика диша тая любов. Още от началото на своята
журналистическа дейност той вижда своето призвание в борбата срещу
самоподценяването и отсъствието на национално достойнство у българина. Всеобщото
разочарование и покрусата, завладели народа ни след Берлинския конгрес, отекват
болезнено в душата му. Националната трагедия с разпокъсването на Отечеството и
отделянето извън пределите му на Източна Румелия и изтерзаната Македония – тая
изконна българска твърд, пронизва сърцето му. И възмутен от липсата на национално
самосъзнание у някои българи, Захарий Стоянов ще пише: “Днес не е епоха за
патриотизъм, а за гечинмек”.

Разбира се, у него няма да открием и следа от униние и апатия. Настаналото време на
пазарлък с националните ценности и светини само разпалва неговия гняв. Той не се
уморява да издава вестници, в които воюва за обединението на Родината и против
безродните продажници и “политическите чапкъни”, както ги нарича в спокойно
състояние на духа. Просто е невероятна неговата работоспособност – от 1880 г. до
своята преждевременна смърт през 1889 г. той редактира или сътрудничи в десетки
вестници, между които е достатъчно да споменем само списвания почти изключително
от него “Борба”, освен това “Самозащита”, “Независимост”, “Свобода” (началните броеве,
1886–1887), чийто облик безспорно се определя от неповторимото му перо. През тоя
период той издава алегорията си за Александър Батенберг – “Искендер бей” (1882),
която веднага е инкриминирана от властта; “Васил Левски” (1883); първия том на
“Записки по българските въстания” (1884); “Черти из живота и списателската
деятелност на Любен С. Каравелов” (1885); “Любен Каравелов и неговите клеветници”
(1885); “Четите в България на Филип Тотя, Хаджи Димитър и Стефан Караджата”
(1885); “Заробването на Гавраил паша” (1885); “Коронованите нихилисти в България”
(1886); втория том на “Записките” (1887); “Христо Ботйов. Опит за биография” (1888);
“Българският Кавур” и т.н. И цялата тази трескава публицистична дейност той
подчинява на една цел – възраждане на българското национално самосъзнание и
обединение на разпокъсаното Отечество.

Захарий Стоянов осъзнава изключителното значение на това, току-що освободената от
турско робство българска нация да има своите нравствени икони и духовни водачи. Ето
защо с такава любов, пиетет и възторг той портретува образите на някои от най-ярките
български националреволюционери. В очерците и историко-биографическите бележки,
посветени на тези светли имена, той рисува така нужните за националното
самочувствие и самосъзнание нравствени икони, които ще бъдат пример и ориентир за
бъдещите български поколения.

2/5

НЕИСТОВ ПОЛЕМИСТ И РОДОЛЮБЕЦ
Автор: Иван ГРАНИТСКИ

Неслучайно подобни мотиви и патос движат по-късно и Иван Вазов към написването на
неговата “Епопея на забравените”. Впрочем върховите постижения в българската
литература след Освобождението се определят именно по отношението на авторите
към заветите на националреволюционерите. Драстичен става контрастът между
чистия, почти ангелически извисен облик на поборниците, загинали за свята кауза (да
си спомним свещеното “чиста и свята Република” на Васил Левски), и
следосвобожденската действителност, в която тези личности набързо са забравени, а
единствен бог стават успехът, парата, гечинмекът.

Подобно на Ботевата и Каравеловата публицистика, и сътвореното от Захарий Стоянов
е пропито от неизтощимата любов към обикновения народ, тоя народ, в който той вижда
истинското въплъщение на националната чест и достойнство: “Аз не пиша за учени и
кабинетни знаменитости; когато приближа перото до хартията, не се размислям
най-напред дали тая или оная фраза, факт и изражение от написаното ми ще се хареса
на височеството, на преосвещенството или пък на негово благородие. Моето перо няма
нищо общо ни с техния чай, ни с ордените, нито пък се придържам към формите на
различни авторитети. Аз пиша за ония презрени същества, които със своята простота
направиха да прогърми името българин и по четиритях страни на света…”.

В преклонението пред тия “презрени същества” и във връщането към героичното
минало на българите, неспокойният дух на Захарий Стоянов търси противодействие
срещу нравствената развратеност и продажничество на обществото, в което живее,
общество, поругало великите народни идеали, завещани от титаните на националното
Възраждане – Раковски, Левски, Каравелов, Ботев.

Главната причина за страданията на българския народ и за демагогските игри на
политическите спекуланти Захарий Стоянов вижда в разкъсването на страната ни от
Берлинския конгрес. Той много добре разбира сложното положение, в което е
поставена младата държава, но не е в характера му да се примирява с обстоятелствата.
По-скоро е склонен да промени тези обстоятелства. И наистина в известен смисъл ги
променя. Неговият вестник “Борба” (28.V.– 4.IХ.1885), от който Димитър Благоев се
възхищава, със своите петнайсет броя извършва за “святото дело на Съединението”
толкова, колкото никой може би не е направил.

Разбира се, съединението на Княжество България и Източна Румелия за Захарий
Стоянов е само първата крачка към националното обединение. Той нито за миг не
забравя своите поробени братя от Македония. Стотици пъти перото му се връща към
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тоя болен проблем. В статията си “Трябва ли да въстане Македония”, публикувана в
“Борба”, той пише: “Прочее, наша свята длъжност е… да обадим най-после и на братята
си от злочеста Македония, които простират ръка към нас, свободните, трябва ли те да
очакват от нас нещо, достатъчно ли е да им се проводят двама владици, които да им
четат “Отче наш” на български, или пък да намажат своя нож, острието на който да
лъсне под лъчите на петровденското слънце?”.

И по-нататък, когато говори за броженията в Македония и за необходимостта
българите да се притекат на помощ на своите съотечественици, отбелязва: “Но всеки
малко-много искрен човек, който туря по-горе съдбата на общото добро, отколкото
берекетя на своя чифлик и дългоденствието на месечната си заплата, ще да се убеди в
душата си, че в Македония има нещо извънредно, че оттам се чува някакъв си глас,
който вика за помощ и пред който падат на колене и партизански взглядове, и тънка
дипломация; че най-после е чукнал оня час, който произвежда буря, който решава
съдбините на цели народи, който – за голяма жалост – лее кръв от невинни хора, кръв,
която трябва да тежи най-много не на Османа и на Ивана, но на безбожните
дипломати”.

Възмутен от комбинациите на “безбожните дипломати”, разделили брат от брата и дете
от майка, от безкрайните им мъдрувания в европейските парламенти, Захарий Стоянов
се обръща към един от тях: “Ние бяхме задали на тоя благороден мъж такъв един прост
пример: ако негови съотечественици, братя по кръв и вяра, се колеха и угнетяваха, ако
местожителството на тия нещастници беше зад един планински връх, то щеше ли той да
съветва, че не е време още да им се помогне? Ние сме уверени, че той сам би грабнал
пушката и би полетял още на минутата”.

Само в националното обединение З. Стоянов съзира възможността за възвръщане на
народа към своя естествен и нормален живот. А дотолкова само страдания и злочестия
ще се сипят върху него, защото истинските му жизнени сили ще бъдат оковани. В друга
статия, поместена пак в “Борба”, той с горест пише: “Нека някой от европейските
дипломати посети трите Българии – Княжеството, Тракия и Македония, – той ще се
увери в думите ми”.

Непреходното значение на Захарий-Стояновата публицистика е заключено в неговата
способност да отразява живо и пластично процеса на създаване на историята, да
запечатва нейното движение, да съхранява неумиращ образа й. Тая публицистика
притежава особен ритъм, ритъма на неспокойната и търсеща мисъл, на неукротимата и
непрестанно пулсираща емоция. Тя цялата е действие, движение и невъзможност да се
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ограничи това движение. Тя реагира остро и мигновено на всеки факт от тогавашните
обществени отношения. Но бързите рефлексии на тази публицистика се определят
преди всичко от изключителния динамичен дух, с който е наситена. След Христо Ботев
българската литература не познава толкова емоционално въздействащ полемист като
Захарий Стоянов. Наистина ураганното му слово дава основание на Никола Обретенов
да възкликне: “А когато пък полемизираше, за да отстоява идеите си, да брани
свободата и независимостта на България, тоя беше неумолим и безпощаден в стихията
си”.
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