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Христо Ботјов био је један од првих револу-

ционара бугарских, који се у исто време с успе-

хом бавио и књижевношћу. Свој рад на ослобо-

ђењу бугарског народа завршио је мученичком.

смрћу, а његове родољубиве и револуционарне пе-

сме иду још и данас у најбоље ствари нове бугар-

ске књижевности.1 Један тако знаменит човек у

1 Рођен 1847 годнне у Калоферу, од оца учнтеља, који

се и сам бавпо ппсањем, н матере просте сељанке, Ботјов

је учио основну школу у месту рођења. 1864 отац га пошље

на даље школовање у Руснју, У Одеси је остао две и по

године, у класичној гнмназнји. Као Светозар Марковић, који

је од прилике у то доба отншао у Русију, Ботјов је ушао

у напредне идеје ондашње руске младежи. 1866 затворена

су му врата одеске гнмназије, п тада се баца у револуцио-

нарни покрет u отпочиње књижевни рад. Исте годпне, го-

њен од полиције, напушта Одесу, склања се као учитељ на

село Знаменку, и ту конспнрнше, п одатле бежи. 1867 враћа

се у Бугарску, у Калоферу п„стаје наставннк у средњој

школи. Но и ту не остаје дуго; месне чорбаџпје отпустега

као „немирну главу". У јесен 1867 оде у Румунију, где је

било главно седиште бугарске емиграције, п ту ступи увезу

са практичним радницима бугарске револуције, са народннм

хајдуцнма. Од тада улазн у припремање једне велике, опште-
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новој бугарској историји није још био довољно

проучен, и Г. Иван Клинчаров, један од млађих бу-

гарских писаца, долази да овом књигом попуни

једну. осетну празнину.

Г. Клинчаров је |овај посао схватио врло оз-

биљно, и радио га је са извесним пијететом. Он се

није ограничио да среди само оно што већ има

написаног о песнику и револуционару, но је неко-

лико година прикупљао нова документа, обавешта-

вао се код још живих савременика. Он је ишао и

даље, и покушао да реконструише социалну и ду-

ховну средину у којој је Ботјов живео и радио. Ја

нисам у стању да оценим колико су општа слика

и закључак тачни, али цео посао чини добар ути-

сак, и даје јасну, чак и јаку слику о Ботјову и ње-

гову добу. Изгледа ми само да има непотребне,

руске опширнссти, да се писац и сувише распли-

нуо (820 страна!), да је унео и сувише субјектив-

ности и данашњих политичких и социалних страсти,.

нарочито уску и једнострану марксистичку социо-

логију и онде где јој никако није било места, и

да местимично има прекости, чак и грубости ко-

јима није било места у једном озбиљном књижев-

но-историјском делу.

Књига Г. Клинчарова и за иас Србе има из-

весног интереса. Пре свега, у њој можемо видети

народне револуције у Бугарској. У томе смислу Ботјов fce

провести сав свој осгали живот, као писац, агитатор, члан

главног револуционарног одбора, долазећи у сукоб са оста-

лим радницима на истом делу, који нису делили његове со-

циалистичке идеје. 1876 прешао је у Бугарску да дижеуста-

нак, и ту, 20 маја, херојски погине у једном сукобу са та-

тарским и черкеским четама.
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како се осећало и мислило међу Бугарима, седам-

десетих година прошлога века, пред њихово осло-

бођење, и какав је изгледао њихов револуционарни

покрет тога доба. Затим, бугарски револуционари

тога доба имали су доста блиских веза са српским

круговима, и званичним и опозиционим. Те везе су

врло занимљиве, али код нас су врло мало позна-

те. Очекујући једну добру монографију, од интере-

са је забележити податке које пружа књига Г.

Клинчарова.

-1-

-i- *

Међу бугарским народним радницима почет-

ком седамдесетих година било је две струје. Једну

је оличавао Васил Левски, „Даконљтљ“, који је у

првом реду рачунао на револуцију народне маее, и

чији идеал био је балканска демократска републи-

ка. У главном тако је мчслио и комунист Ботјов,

који је отворено износио идеал социалне репуб-

лике. Друго мишљење заступао је Љубен Караве-

лов, и оно је, по Г. Клинчарову, било овако. „Ва-

спитан у традицијама српског радикализма“, Кара-

велов је хтео савез Бугара, Срба, Румуна и Грка

противу турског деспотизма и, као даљи идеал,

стварање једне нове Швајцарске на Балкану. Али

док су Левски и Ботјов имали даље демократске и

социалне идеје, Каравелов није ишао даље од ли-

бералног схватања личне слободе. „Под утицајем

српског буржоаског радикализма, Љубен Караве-

лов је био принуђен да замени сложен проблем о

форми у коју треба да се постави нова демократ-

ска држава, са чисто племенском органнзацпјом“.

Он није мислио да решава социалан проблем но
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националан и политички; њему је до тога да Бу-

гари, као и остали народи на Балкану, буду поли-

тички слободни и независни, да се балканске на-

ционалне организације уједињују у једну демократ-

ску федерацију, али не мисли да решава социално

питање, да нову државу диже на основу социалне

једнакости. У питању народног ослобођења код

Бугара Ботјов стоји према Каравелову као Свето-

зар Милетић према Светозару Марковићу.

Затим, Каравелов није имао веру у револуци-

онарну способност бугарске народне масе и у самој

књизи Г. Клинчарова, нарочито тамо где сеговори

о последњим тренутцима Ботјова, налази сепунопо-

тврде за то скептичко мишљење. Каравелов није

веровао да ће бугарска народна револуција ство-

рити слободну Бугарску. Васпитан у Србији, у

блиском додиру са главним људама српског либе-

рализма, он је ослобођење Бугарске очекивао од

сарадње, ако не и од помоћи слободних балканских

земаља, у првом реду од Србије. У једном писму

с краја 1872 Каравелов пише Левском: „Надајте

се помочи од С. Ч.“ (Србије и Црне Горе). И око

1874 у бугарском ослободитељском логору стање

је овако: радикали, кзо Каравелов, „једним оком

гледајуна Бугарску, адругим на Србију“, републи-

канци и социалисти, као Ботјов, обраћају сву па-

жњу на широке масе бугарског народа, на бугар-

ску сиротињу која има да буде главни носилац

бугарске, у исти мах и националне и социалне

револуције.

Каравелов је брижљиво одржавао своје старе

и јаке везе са српским либералима у Београду и

у Новом Саду. Поводом тих веза, Г. Клинчаров
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саопштава једно до сада необјављено и врло ин-

тересантно повеољиво писмо које је Светозар

Милетић, из вацгога затвора, 7 јуна 1871 године,

писао Каравелову. Писмо гласи:

„Драги Каравелов,

Србин којп вам ово писмо преда, Црногорац је

Пера Матановпћ, човек који је у ратовима Црне Горе

и Херцеговине противу Турака бијо увек у првом

реду, којп је одушевљен за борбу ослобођења наших

народа на истоку, који има лепога гласа у Црној Го-

ри и Хериеговпнп, и готов да отлочне бој за осло-

бођење, тако, да ће н владе у Србијп и Црној Гори

прискочити морати.

Разговорите се и договорите се са њпме. Ако

будемо чекали на пнпцнјатпву влада, по свој прилицн

да ћемо дуго чекати.

Код мене је бијо Ценовић, и после тога Ђока

Влајковић, који је и на Цетпњу бијо. Отуда је добру

наду понео. Писао ми је да ппшем Браћану, но ја

мислим да ћете се ви боље моћн усмено с њим до-

говорити, него ја преко писма. Ако за добро нађете,

упознајте » Перу Матановпћа са Браћаном.

Влајковић ми пише да сте били с њим у Београду,

после његовог доласка са Цетиња, и као да сте ви са

Ценовнћем у заваду дошлп. Не знам шта би томе уз-

рок бпти могао. Ценовнћ мн је говоријо, да сад не би

било згодно време н због тога, што би се држало

да је Руснја подпалила рат. Ја пак мислим, да се то

сад не би могло држати, кад се зна да је Русија j

неком, ма и ненскреном прнјатељству са Портом. Но

нека држн ко шта хоће, ми не би требало да због

тога оклевамо, што ће неко н неко у Европи држатн

да је то рускп посао. Нашп непријатељи увек ће то

тако изнашати, ма да су и уверени да није тако. То

нм у рачун иде. Ми не треба да се на то обазиремо,

ни од тога зазиремо. Русија неће смети Турчину др-

жатн страну протпв нашег народа. Дакле, гледајте

шта ћете. Крајње је време.
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Матановић мисли да би добро било, да ви Бу-

гари примите једно десетак Црногораца у вашу вој-

ску, једно, ца народу свеза наша очевидна буде, дру-

го они би доста охрабрењу придонели, а ако ви хо-

15ете, нека и десетак Бугара помешају се међу Црно-

горце и Херцеговце.

Недајте се од српске владе за нос вући. Као да

су Ценовића умекшали, тако ми се чинило из његовог

разговора.

Што се мене тиче, ја ћу бити на мети.

Поздрављајући вас остајем.

Ваш искрени пријатељ

Светозар Милетић.

У Вацу, у затвору, 7-19 Јун. 1871.

Р. S. Матановић стоји на челу Црногораца а

Херцеговаца , који неће дуже да чекају и који хоће

да бој отпочну“.

Г. Клинчаров и сувише улази у идеје свога ју-

нака и потпуно дели његова сумњичења и антипа-

тије према Каравелову. У горњем писму Г. Клин-

чаров види доказ српске неискрености! Ваљда не

у том што Милетић саветује неповерење према

српској влади, и што тражи потпуну кооперацију

и Срба и Бугара на делу ослобођења! И Г. Клин-

чаров љутито пребацује Каравелову „србоманство"

и, као Ботјов, пун је гњева што су људи око

„Независности“ тражили новчану помоћ од српске

владе. Српски либерали су, вели он, водили у првом

реду само уску националну и династичну политику.

Док су „бугарски легионари умирали на српским

пољима“, шта су чиниле Србија и српска династија

за Бугаре? Сем Панајоте Хитова, нико (?!) од

бугарских револуционара није у Србији нашао за-

штите. Левски је 1868 године у Зајечару био за-

творен што је „тамошње Бугаре" позивао да гину
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за бугарство и да оружани прелазе границу. Г.

Клинчаров наводи једно мишљење новосадске „За-

ставе" од 1867 — што би требало верификовати,

— по коме Бугари не могу бити образовани и сло-

бодни, јер су за то само Срби достојни. У опште,

Г. Клинчаров наивно закључује да су бугарски

револуционари грешили што су хватали везе са

Србијом. „Грешка бугарских револуционара и хај-

дука — ако ту може да се говори само о грешки

— састојала се у томе, што нису знали са киме

имају посла и с ким да праве савезе. Са српским

хајдуцима — да, али са српском државом и држав-

ницима — не; с угњетеном масом — да, али са

династијом и њеним помоћним оруђима — не!“

Улогу Каравелова међу Србима Г. Клинчаров

је сасвим иогрешно схватио. За њега би било врло

потребно да прочита добру студију Тодора Мар-

ковића „Љубен Каравелов у српској књижевности"

(„Српски Књижевни Гласн'ик“, 1910, књига XXIV,

бројеви 5—9). Пре свега велика је грешка говорити

о неком „српском радикализму" кз шездесетих го-

дина, када наш радикализам датира из седамдесетих

година. Затим, Каравелов не само да није био ва-
спитаник, „жртва српског радикализма", но је у

ствари био један од људи који сунепосредно имного

учинили за стварање српског радикализма, толико

да је он у том погледу био не само сурадник но

у неку руку и претеча Светозара Марковића.

Исто тако је Г. Клинчаров крајње необавеш-

тен када суди о Светозару Милетићу. Он га назива

„отпадником", оптужује да је био „оруђе српског

краљевског двора“ због чега је после изгубио „по-

пуларност у српском народу“. Он не може да
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опрости Каравелову што је био „у интимним одно-

сима са тим ренегатом, који је неопростиво допу-

штао себи да клевета бугарски народ. Пријатељ

са непријатељима народа, Љ. Каравелов је постао

непријатељ бугарске револуције. И Г. Клинчаров

се чуди што ја у мојој књизи Омладина и њена

књижевносш ништа не говорим о његовом „отпад-

ништву“ и „ политичком паду“. Милетић пре свега

није могао 1876 ступити у службу „српског краљев-

ског двора“, јер је Кнез Милан добио краљевску

титулу тек 3882; затим, односи Милетићеви према

Обреновићима, и Кнезу Михаилу и Кнезу Милану,

толико су код нас познати да о томе није потребно

говорити; Милетић не само да није губио попу-

ларност, но када је 1878 изишао из маџарских

тамница пресретнут је са читавим култом, и осе-

ћање целога народа певао је Змај у познатој лепој

пригодној песми:

Ох дижите децу данас,

Па им збор’те: „ То је тај Г

(Такп људи нису за нас,

Већ за бољи нараштај).

Било би излишно писати све нетачности и

предрасуде према Србима, које Г. Клинчаров, по-

ред свега свога ортодокснога социализма и интер-

национализма, има као и многи други Бугари.

Ваља истаћи само један историјски докуменат,

акт Одеског Бугарског Друштва од 13 марта 1876,

из кога се види шта су тада Бугари очекивали од

Срба. Без Срба, вели се у том акту, није могуће

направити један жив протест пред Европом, и зато

се мора ићи са њима. Али од њих овога пута тре-

ба имати гарантија, и зато треба послати нарочи-
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тог човека у Београд. Српској влади треба поста-

вити ове бугарске услове за заједнички рад: 1)

1867 и 1868 ондашњи министрн Гарашанин и Бла-

знавац обећали су Бугарима 40.000 пушака; ако

не више, оно та количина да се данас да; 2)

те пушке да се што пре пренесу у Балкан, заједно

са потребним бројем метака; 3) српска граница

да остане отворена Бугарима; 4) Српска влада да

искрено и јавно изјави да нема освајачких намера

према Бугарима, и да се за навек одрече помисли

да присаједини себи Маћедонију и један део Бугар-

ске; 5) Српска влада прва да објави рат, а да

рат почну бугарске чете; 6) Срби да даду или да

позајме новац за бугарски устанак, а ту суму вра-

тиће им будућа бугарска влада.

У књизи Г. Клинчарова има још некојих, ма-

ње важних, података коју је Србија играла у бу-

гарском ослобођењу. Било би потребно и вредно

труда да који од наших историчара према доку-

ментима који су сачувани по нашим архивама, из-

ради исцрпну монографију о томе питању. И пре-

ма ономе што се данас зна, извесно је да наша

земља публиковањем тих докумената само би мо-

рално добила. И злонамерни и необавештени љу-

ди видели би да Србија, помажући за неких четр-

десет година дело бугарског народног ослобођења,

од тридесетих година када су у Крагујевцу и у

Београду о државном трошку штампане бугарске

књиге па до 1876 када се новчано помагале бу-

гарске устаничке чете, увек је имала виших побу-

да но што су династични интереси и освајачке на-

мере.


