
Под игото 

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 й. 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 й 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 й, 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 й и 

оплаква ранната й 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 й 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 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 

подобри 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 френскопруските 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. 

 

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, на 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 й 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 й 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. 



— 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 по̀ 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 и 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 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 й 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! 

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 й се подава Геновева, 

облечена в зверски кожи, и детето й. 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! 

— 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, пламна 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 и 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 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 й 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, омръзнаха ми толкова сълзи и кокоши жалби 

над твоята „многострадална“. Трябваше с нещо да отрезвим 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. 

— 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. 

 

Под игото – сюжет и персонажи 

1.Сюжет 

Бяла черква. Вечерта. Чорбаджи Марко Иванов вечеря заедно с многочелядното 

си семейство. Неочаквано в нощта се чува стряскащ шум. Марко отива в обора и 



разпознава в сенките Иван Кралича, избягал от Диарбекир. На входната порта 

заудря онбашията с няколко заптиета и беглецът прескача зида. Докато се 

разразява буря, Кралича се измъква от няколко стражи, които се докопват 

единствено до палтото му. Заточникът се укрива в извънградска воденица, където 

спасява воденичаря и невръстната му дъщеря от гаврите на двама турци. Дядо 

Стоян му помага да погребат мъртвите главорези, след което откарва непознатия 

да се укрие в близкия манастир при дякон Викентий. На другия ден се връща и 

игуменът Натанаил, който носи лоши новини от града. Доктор Соколов през нощта 

е бил арестуван и откаран. Когато Иван го питал предния ден за Марковата къща, 

докторът му подарил дрехата си, защото беглецът бил дрипав. Иван сложил в 

джоба си бунтовнически книжа, а дрехата останала у турците. След тия известия 

той решава да отиде да се предаде, за да избави този добър човек. 

 

Същата сутрин обаче чорбаджи Марко се засича с онбашията в кафенето и 

турчинът забравя там писмото с обвинението и доказателствата против доктора. 

През това време чорбаджията съумява да подмени книжата и така спасява 

Соколов от тежко наказание. 

 

На връщане Соколов се среща на пътя с Иван Краличът и дякон Викентий, които 

са тръгнали да му помогнат. Така се запознават двамата революционери и между 

тях се заражда най-искрено приятелство. Двамата измислят новата самоличност 

на беглеца, с която той е въведен в обществото на Бяла Черква. 

 

Скоро след появата му в града, по адрес на Бойчо Огнянов са пуснати лъжливи 

слухове, дори че той е турски шпионин. Но след намесата му на годишния изпит 

на ученичките от девическото училище, той печели на своя страна всички честни 

сърца. Подлият Стефчов прави неприлично предложение на младата учителка 

Рада Госпожина и раздразнен от отказа, решава да я компрометира пред 

училищното настоятелство. Той задава сложни и неразбираеми въпроси на 

ученичките, на които те не могат да отговорят. В този момент на помощ на 

учителката идва новопристигналият чужденец и ученичките се представят много 

добре на същите въпроси, но зададени просто и разбираемо. Тази постъпка 

настройва всички добре към него и особено красивата учителка. Планът на 

Стефчов е осуетен, но ненадейно детето на чорбаджи Мичо, без да иска, издава 

революционните приказки, които слуша вкъщи. Това дава нов повод на Стефчов 

да нападне Рада, но тази подробност е скоро забравена. 

 



За да остане по-трайно в града и да оглавява комитета, Огнянов се наема като 

учител. Това му позволява да се вижда често и с Рада, в която се влюбва. Това, 

наред с революционната му дейност, настройва Стефчов срещу него. Поради 

любовта си с Рада, Огнянов си печели враг също в лицето на Мердевенджиев, 

който също я обича и праща тайно сантиментални писма, над които двамата 

млади се надсмиват. 

 

Скоро след това край града се появява Муратлийски и Огнянов го посещава в 

една воденица, където са го приели. На връщане оттам той среща игумена и се 

разговаря с него току до зловещата воденица, където е извършено 

престъплението. В памет на това дело, на което Мунчо дълбоко се възхищава, 

той трупа камъни на мястото, където са заровени труповете. За нещастие по пътя 

се задава онбашият, който отива на лов и става свидетел на появата на хрътката 

на Емексиз Пехливана, която напада злобно Огнянов, като враг на стопанина си. 

Тази случка е докладвана от Шериф ага, но не предизвиква особен интерес. 

 

Група доброволци от града представят благотворително пиесата 

„Многострадална Геновева“, където главната роля се изпълнява от Огнянов. 

Представлението, въпреки наивността си, се радва на голям успех и трогва до 

сълзи зрителте. Гост в града по това време е и Каблешков, който накрая на 

представлението вместо традиционната любовна песен подхваща „Къде си вярна, 

ти, любов народна“. Никой обаче не се възмущава и всички изпяват дружно 

песента. Дори беят, който присъства на пиесата, се наслаждава на песента, тъй 

като неговият преводач умело го лъже за значението на текста. 

 

Иван Краличът/Бойчо Огнянов – син на заможен видински търговец, заточен в 

затвора в Диарбекир поради участието си в чета през 1868 г. След осемгодишен 

престой в крепостта той избягва и се завръща в България. Установява се в Бяла 

черква под името Бойчо Огнянов с намерение да продължи революционното 

дело. Той е с черна къдрава коса и е среден на ръст. Влюбва се в Рада 

Госпожина. 

Соколов – доктор в Бяла черква (той всъщност не е доктор, но помага с билки и 

най-различни лекове). Известен като голям веселяк – ерген, склонен към 

екстравагантен живот и приключения; човек с несериозно отношение към живота 

– пълно отрицание на уседналия домашен бит. Отглежда в дома си мечката 

Клеопатра, която е силно привързана към него. Срещата с Огнянов обаче 



пренарежда битието му – превръща несериозния младеж в саможертвен 

бунтовник. Влюбен е в Лалка. 

Рада Госпожина – сираче от дете, отгледана е от Хаджи Ровоама, която е 

калугерка в женския метох. Работи като учителка в девическото училище към 

метоха. Тя е високо, стройно и хубаво момиче, с простодушен и светъл поглед и с 

миловидно, чисто и бяло лице, носи черна забрадка. Влюбва се в Огнянов. 

Кириак Стефчов – син на богат чорбаджия, който е облагодетелстван от турската 

власт, открито шпионира и слугува на властта и е горещ противник на 

революционното движение. Той използва всеки удобен момент да наклевети 

бунтовниците. Поради това се превръща в пръв враг на Огнянов и Соколов. 

Предава Огнянов на турците. 

Чорбаджи Марко Иванов – заможен търговец, патриот и приятел на бащата на 

Кралича. Възпитава децата си на почтеност и любов към родината. Чорбаджи 

Марко е главата на семейството и символизира типичния българин – почтен, 

разумен, прогресивен и родолюбец. Героят е петдесетгодишен, с исполински 

ръст, леко приведен, но строен. Лицето му е загрубяло от слънцето и ветровете, 

големите му вежди засенчват сините му очи. Марко е човек на реда, внимателен и 

добросърдечен, изпълнява християнските норми и държи на приличния вид и 

образованието на децата си. Самият той обича „учението и учените.“ 

Чорбаджи Юрдан Диамандиев – привърженик на султана и поради това 

неблагонастроен към революционерите. Той е брат на Хаджи Ровоама и баща на 

Лалка и на кака Гинка. Противоречиво на неговите убеждения всичките му деца са 

патриотично настроени. Героят е на години, болнав, намръщен и нервен – „Той 

беше човек на миналото“. Чорбаджи Юрдан е безскрупулен и жесток в страстта си 

за власт и пари. 

Госпожа Хаджи Ровоама – калугерка в метоха, сестра на Юрдан Диамандиев и 

пословична клюкарка. Рада Госпожина е била нейна храненица. 

Игумен Натанаил – игумен на мъжкия манастир в околностите на Бяла черква. Той 

и дякон Викентий също споделят революционния идеал. 

Мунчо – бавноразвиващ се глухоням, който живее в манастира. След като става 

свидетел как Иван Краличът убива двама турци, той се привързва силно към него 

и му се възхищава. Благодарение на предупреждението му Краличът е спасен от 

смърт. Накрая на книгата той единствен се опълчва срещу убийството на Бойчо и 

е „обесен на кланицата“, както се изразява Вазов. 

Колчо Слепецът – предан приятел на Огнянов, който не го изоставя в труден 

момент. 



Кандов – студент в Русия, увлечен по социалистическите идеи. Той е носител на 

идеите на младостта – всеобща свобода, равенство и братство. Намира се в 

града по здравословни причини, но скоро става съперник на Огнянов в любовта, а 

по-късно революционер и негов близък приятел. Кандов е готов да даде всичко в 

името на целта, на идеала си, жертвайки не само себе си, а и другите в името на 

Свободата. 

Поп Ставри – поп в градската църква, също благосклонен към бунтовниците 

Чорбаджи Мичо Бейзадето – заможен чорбаджия, краен русофил, пламенна 

борческа натура, фанатично вярващ в гибелта на турската империя и член на 

белочерковския комитет. 

Христаки Заманов – българин, работещ като турски шпионин. Той се възползва от 

това, като изнудва българи и турци за пари, но не издава никакви тайни около 

делото. 

Муратлийски – другар на Бойчо от четата от 1868 г., който също като него се 

установява в Бяла Черква под самоличността на австрийския фотограф Ярослав 

Бързобегунек и продължава революционната си дейност. 

Фратю – заклет републиканец и член на комитета. В навечерието на борбата 

страхът го прави изменник. 

Иван Боримечката – революционер от съседното село Алтъново. Той е с гигантски 

ръст и сила, простичък и недодялан, но добродушен, отзивчив на общонародните 

настроения и всеотдаен в участието си в освободителното дело. Верен другар на 

Огнянов. 

Марийка – момиче, което Бойчо спасява от двама турци заедно с баща ѝ Стоян. 

Шериф ага – онбашият на Бяла Черква. 

Тосун бей – кръвожаден турчин, изпратен с многобройни башибозуци да потуши 

въстанието в Стремската долина. 

Тодор Каблешков – представен като 26-годишен момък, среден на ръст, твърде 

сух и слаб, с едва поболи мустаци, черна като въглен коса, притежава живи очи с 

огнен поглед. Той е будна и бурна личност, посветила се изцяло на 

революционното дело. 

Лалка – дъщеря на чорбаджи Юрдан, сестра на Гинка и съпруга на Стефчов. 

Клеопатра – мечето на Доктор Соколов 

Кака Гинка – смела жена, с весел нрав. Тя е голямата дъщеря на туркофила 

чорбаджи Юрдан. Кака Гинка е образ за жена, радетелка за народните интереси и 



идеали. Тя открито и най-активно се включва в подготовката за въстанието, 

пренебрегвайки личните си семейни отношения и бесния гняв на баща си. 

Омъжена е за Генко Гинкин. 

Дякон Викентий – плах и нерешителен свещеник от Бяла черква. Той е носител на 

други разбирания – за постепенното освобождаване на народа от старото, за 

израстването му най-напред като сбор от личности, а политическата свобода да 

бъде функция от личността. Но той жертва вижданията си в името на обществото, 

пада като герой в бунта. 

Отец Йеротей – монах, книжовник, скромен, тих, незабележим, но изключително 

активен към каузата. Той си дава парите, жертва ги за нещо ново, различно от 

досегашната му дейност. 

Като второстепенни герои се появяват също персонажите от повестта „Чичовци“ 

(Иванчо Йотата, Хаджи Смион, Ганчо кафеджията и др.) тъй като действието и на 

двете произведения се развива по приблизително едно и също време в същата 

област. 


