животь И ДЕЙНОСТЬ

HиalMa~., ~pa • n~., u
С'Ьжьnевио. с. -.се още apry118I1'tR .... 110
n.итм.. ееии.,~ &орбас . . . . . .1'QiIЦr. т..., обече.

-еж 6uCUfmnt .... у61U1ТЬ ~,,~ конто с ••о

С'Ь по· ctUlНК. ПО·1'ipI&IIA88II
ид.... се поб1аJIC 11,0""'"

Ст. Сt)фиа. 1т г

•

a~On"""

Ю<ола БРОНЗО8Ъ

n~ пик~па [fпаПИfВЪ
.

~

ЖИВОТЪ И ДЕИНОСТЬ
.

/ --_._-_..

/

.

_-

..............
..'
"

/

\\

..

\

\

\~:
!(

\f
r

J;

f

Нагайката, затвора и парабелума. за

съжаление, сж

все още арrументи въ по·

литичесаитБ борби на: България. Т1;, обаче,
сж безсилни да убиятъ идеит1;, които самО

съ

по - силии, по-правдиви и по-чов1;wКИ

идеи се поб1;ждаватъ.

Ст . софия,

1925

г.

Ц1;на

20 n••

Две ГОДИНи.
Две години вече ни д;;лSlТЪ отъ онази злокобна вечерь,
'Когато едно пр;;стжпно орждие. жертва на още по-пр;;стжп
ни души, извърши най-страшноrо покушение въ новата по

литическа история на България.
На 30 октомврий 1923 г., на жгъла на

,,1

lипк"а" , съ н;;колко

ул. "Кракра" и
револверни изстр;;ли, биде убитъ из·ь

засада гения на българската политическа мисъль, редкия дър
авникъ и общесrвеникъ Д-ръ Никола Генадиевъ.
Зли съв-Всти, обезпокоявани отъ неговия св;;тълъ
заci;нчавани отъ неговото име,
нически

идеи.

посегнаха

свободно да издигнатъ
ствения

животъ

на

върху

умъ,
авторитетъ и здрави държав

неговия

невежеството

страната

и да

животъ,

си

дадатъ

въ

за

да

могатъ

политико-обще

просторъна

мизер

нит-В си амбиции. Животътъ на чов;;ка, който отъ д-Втски го
дини се б;; отдалъ въ честно служене народу, се покоси съ
единъ салъ крушумъ. Загубата съ неговата преждевр-Вменна
смърть, б;; не само загуба за семейсrвото му, роднинит;; и
приятелит;; му, но и за ц;;лия народъ, защото Д-ръ Генади
евъ не принадлежеше на семейството си, не даже на свойта

партия, но на Брлгария пр;;ди всичко. Неговата гол;;ма поли
тическа стойность б-В призната отъ всички. И най-гол-ВмиrВ му
противници, написаха х.валебствени статии за неговия животъ.
за неговит;; заслуги. Orъ д;;сно до най-л;;во, признаха онзи
гол-Вмъ I-Iнтелектъ, който той притежаваше_ Но каква полза
отъ всички т;;зъ в;;нцехваления, сл-Вдъ като биде пр;;мах.
натъ отъ земното си обитание7 Никаква, осв;;нъ една морал
на награда за неговит;; рожби и политически последователи.
И това, което е първата длъжность на Bci;Ka една власть
въ демократичниrВ страни е, да покажатъ на обществото ви
новника на Bci;KO едно злод-Вяние. Bci;KO пр;;стжпление тр;;б
ва да бжде наказано, осв;;нъ въ случаиrВ, при които властни

цит1;, които тр;;бва да заловятъ пр;;стжпника и му наложатъ
съотв;;тното наказание, сж зам;;сени въ извършеното пр-В
стжпно д;;яние.
Не така стана и съ убийството на Д·ръ Генадиевъ. Дв;;
години вече изминаха, но злодеит;; не сж заловени още.

8ластьта се оказа бесилна да извърши своит;; задължения,
тя не изпълни дълга си. Пр;;дъ това нехайство на властьrа,

б
неволно за насъ изниква тъ въпросит;', дали тя е въ невъз
можность въпр;'ки желанието си, или е негодна или нежелае?
OтroBopътъ е труценъ, но не и невъзможенъ.
Най-малкото което е, можемъ да констатираме, че д;'й
ствитеnно властьта е негодна и като че ли нежелае. Намъ не
е изв;'стенъ НИК2IКЪВЪ нейнъ актъ, отъ който да проличи, че
тя

повръхностно

поне

изпълни

отъ

части

задължението

си.

Прiщъ ц;'лата тази констатация, пр;'дъ насъ з;'е единъ
страшенъ

въпросъ,

въпросътъ

за

отношението

на

властьта

къмъ това мръсно и низко пр;'стжпление. Но по този въ
просъ, ще замълчимъ. Ще мине вр;'ме, ще дойдатъ нови ЦНИ
и хора, ще настанатъ нови разбирания и тогава сигурно ис
тината по това убийство, ще излезе сама на яве, въ страш
ния

си

видъ.

Днесъ, сл;'дъ
задоволимъ

само

съ

ABern

злокобно истекли години, нека

едно, да

кажемъ

на

всеуслишание,

се

че въ

България има власть, която е или съ нечиста съв;'сть или е
негодна и безвластна. И въ единия и въ другия случаи, тя е
отвратителна и пр;'стжпна, жалка и зловредна. Като такава.
тя тр;'бва да си върви, за благото на народа!
F\ пр;'дъ незасъхналиятъ ти още гробъ, велики държав
нико, ний ще се утешимъ съ надеждата, че н;'ма да бжде да
леченъ деня, когато твойrn убийци, физически и интелекту
ални, тормозени отъ гузната си СЪ Bi:.CТb, оцапани въ твойта
кръвь, зашеметени отъ нечов;'шкото си безумие, разядани
отъ народнит;' проклятия, ще ДОЧдкатъ участьта на Юда Ис
кариотски.

Ний се утешаваме и съ мисъльта, че въ ' нещастна Бъл

гария,

има

още

честни

синове

отъ

градове и

села,

които

съ

ц;'ната на невинно пролt.тата ти кръвь, ще сътворятъ вели
чието на България; отъ сълзит;' на плачущиrn ти близки и
почитатели, ще сградятъ нав;'ки храмъ на признателность.
отъ воплит;' на ридающит;' по тебъ, ще изплетатъ в;'нецъ
· отъ уханни цв;'тя, който ще краси като ореолъ свiплия ти
образъ.
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твойта

живъ! Не умеръ, а средь Болга ръ коварно такъ убитъ.
Охъ чья проклятая недрогнула рука?
Душа Твоя на небесахъ. Народомъ не забьiтъ ..
ПО9СЮДУ плачь, рьiданiе, тоска I

Tbi

Не Tbi страцалецъ, К8КЪ ньiиt. в15дь У Бога!
Страдаемъ Mbi живьiе здt.сь ..
Все ждемъ возмездiеf<!Ъ итога •
То будетъ посл15, а не днесь.

Не месть ЛЮДСl<ая сильна въ народ-В:

Зло не должно предъ Богомъ бьiть:
ПРОl<лятьемъ Господа отъ вс-Вхъ "анафема" уродt,
Посмt.вшему паскудно I<рОВЬ пролить!

;>а зядани

-з Юда Ис

живъ и памятью народа в-Вчно славенъ
у Господа-жь на небt. HbiHt пребьiвая
Стрсщальцемъ на землi; Святому равен:ь,
f\ въ небесахъ Тебi; врата OTKPbi'fbi рая.

Tbi

I

Леонидъ Обольяниновъ.

'.:

·t3'Н ателность,

-,Е- атъ вънецъ

- ::

свi;тлия ти

сво и rБ другар и

нициrБ отъ по-: '
чески маниф еста
години,

не

у в ле~

в-Вли крушен и я

Никола

Генадиевъ.

нание
и,

Никола Генадиевъ още въ най-раннит-В си д-Втински го
дини е проявилъ необикновени дарби, Въ края на петата си
го.цина той вечъ е четiшъ на български. Отивалъ на учрли

щето съ по-гол-Вмит-В си братя

-

Петра, Иракли, Харитонъ'

само за .ца другарува съ други д-Вца, той се уч-Влъ заедно съ
своит-В другари, привл-Вкълъ вниманието на своя учитель, въ
Велесъ, който го поставилъ между своит1:; ученици, отличил,.
се между т-Вхъ пръвъ, и вм-Всто да се забавлява билъ редо
иенъ идаровитъ ученикъ. противно на своята възрасть. На
първия день отъ шестата си година челъ С;1постола на бъл
гарославянски

въ

църква,

покаченъ

на

единъ

столъ,

учите

льтъ му държейки апостола.

Вс-Вкога Никола Генадиевъ е първенствувалъ между СВО
ит-В другари. Въ гръцкото взаимно училище въ Битоля той
сее проявявалъ съ своята твърдость, съ своята см-Влость

качества присжщи

на доста по-възрастни д-Вца -

-

и СЪ своя

усп-Вхъ.
Въ училището той е 6илъ подъ попечителството на не
посрецствено по-гол-Вмия си братъ, Петра, най-интелигентното,
най-талантливото и най-благосърдечното отъ всички седемь
д-Вца на Ив. Генадиевъ. Петъръ е упражнилъ силно благо
творно влияние върху естественит-В дарби и д'Бтинското раз
витие на по-малкия си братъ, Никола Генадиевъ. Петъръ Ге
надиевъ е забол-Влъ отъ тифозна тр-Вска, която го и УМQрила
на 14-годишна възрасть, на 14 септември 1878 Г., когато е
предстояло да потегли отъ Битоля за Пловдивъ, при баща си,
който е билъ секретарь на митрополията, за ца се запише
ученикъ въ Пловдивската гиrо1назиSl заедно съ Никола. Поради
забол-Вването на Петра, Никола Генадиевъ е отишълъ въ Плов
дивъ самъ. Презъ ц-Влия си животъ той почтително се е от
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гимназия въ сеп
тември 1878 г., непосредствено следъ руската окупация, ви
д-Влъ руска войска и руско управление, свид-Втель на ентуси
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<:воитВ другари ученици и повече отъ т-Вхъ и заедно съ уче
ницит1; отъ по·горнит1; класове, взима участие въ патриоти
чески манифестации. Той участвува, още въ тия си д1;ТИIiСКИ
години, не увлечелъ отъ възторга на възрастнит1;. пр1;жи
в-Вли крушения и нещастия, а съ всичката си душа, въ съз·
нание че изпълнява ецинъ дългъ, дълбоко чувствуващъ услада
и, едновременно, и нужда оТЪ ТОВ8. ВЪ всi:шо отпразднуване
на бележити исторически събития Никола Генадиевъ участвува
съ своето битие, Това ПРО/1ължава пр'hзъ ВСИЧКОТО траене на
неговото ученичество въ ПЛ08ДИВСI<ата гимназия пр-Бзъ по
следующитt. години, въ ВТОРИЯ, въ третия, въ четвъртия, въ
петия,
rт e:тъ ,

въ
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8КТЪ на гимназията, на

четвъртия класъ, ТОЙ

29

декламира,

ЮНИ

на

1882

РУСНИ и

изустъ, една отЪ най-добрит-Б поеми отъ Лермантова, заемаща
18 страници_ Единъ отъ слушателит-]; му, РУСКИ възпитаникъ,
ни казва че а к центътъ Н8

СВО 

класове

ННКОЛ9 Генациевъ е пръвъ ученикъ. Между всичнит1;
си другари той се отличава не само по УСПБха си, а по та

декламацията е би лъ чисто руски,

и че самата де х ламация е била изпълнена

съ чувство и най

усп-Вшно. Присжтствующнт'h руси били ВЪ възторгъ.

Бидейки въ петия класъ, презъ учебната година 1882/83
Никола Генадиевъ е ималъ за учитеJ1l1 Петка Славейковъ и
Петка Каравеловъ.

Презъ

ц-Влия

си животъ

той е билъ въ

' обаяние отъ тия си учители. Съ най-висока почить той гово
реше за т-Бхното учителство. Не намираше думи за похвала
иъмъ Каравелова, който е развилъ у своя ученикъ духа на
инициятива и на отговорность. Никола Генадиевъ характери
зира своя учитель като примеренъ наставникъ и учитель, КОЙТо
е развилъ вкуса у него да чете, най-напредъ ржководенъ отъ
<:воя
му

учитель,

полезни

и присжщи

на възрастьта

и

познанията

съчинения.

Влиянието на тия двама мжже върху духа на Никола
Генадиевъ е г;.>амадно. Славейкова той считаше за олицетво
;,;:щди

= "1.iOB
с ::

е

от ·

рение

на хората

отъ

Въ лицето на
единъ ученъ
3''''0

се п

?Jl,

ви

ентуси

уп ра
езн о

с.

възраждането,

съ

присжщата

имъ

сам .)'

отверженость и опоритость. ВЪ неговото лиuе той четеше
.()л-ВскавитВ страници на епохата на народното ни възраждане.
мжжъ,

Каравелова НИI<ола
вджхновенъ

Генадиевъ

не само

за себе

гледаше
си, а /1а

обобLЦИ своит1; познания на своит-В ученици, и специялно на
по-даровитит-Б, по начинъ най-леl<Ъ, въ беседи, завежцащъ
разговори и отговарящъ

на

запитвания, безъ

превзетость и

най-фамилиярно. Каравеловъ е приималъ своит-Б ученици у
дома си, на чай, и е предоставялъ на т1;хно разположение
-богатата си библиотена. Никола Генадиевъ ре,цовно е заемалъ

....

10
отъ нея книги, КОИТО е четi;лъ у дома
нието

на

ноито,

запитванъ,

е

си и върху съдържа

отговарялъ

на

учителя

си.

НИl<ола Генадиевъ е изпиталъ ная-ползотворното влияние
на своитi; учители Петно Славейновъ и Петно Каравеловъ.

***

училище и

съ

постоянно

четепе на

русни

съчинения

и

водене ва разговори съ руси. Въ русното училище Харитонъ
е билъ най-лрилежниять и най-силнYlЯТЬ ученикъ. Той е усво
илъ добрi; не car·1O писменния i;зинъ, но и говоримия, съ най
голi;ма изтънченость въ чисто русния анцентъ на произноше

нието. Ецновременно съ това Харитонъ си е набавялъ беле
трисстически руски съчинения, които е челъ съ голi;ма жажда.
Фреr:СНИ се е училъ, непосрецствено преди войната, въ Га
J1ата-Сарай въ турсния лицей въ Цариградъ. Следъ осво
бо)кдението е продължавалъ да чете френски съчинения, но

ито си е набавилъ благодарение на сравнително високата си
заплата като ЧИНОВНИf(Ъ въ канцеларията на генералъ-губер
натора.

Харитонъ, владi;ящъ добрi;

тия два i;зина,

си е поста

вилъ за задаЧд да занимава и по-малкия си братъ, Никола,
номуто е предавалъ уроци. ПО тоя начиъ НИНОЛ8 въ 111 нласъ
е билъ въ положение да чете руски съчинения. Въ 'У и въ
V I<ласове той е челъ Пушнина, Гоголя, Лермонтова, Ненра
сова, Жуковсни. Нинола усвоилъ отъ брата си правилното
произношение накто на руски, тана и на френски, Въ IV
класъ той вечъ води разговори и на руски, и ча френски.
Той използува накто братовата си библиотека, така и скром
ната ученическа на ученическото дружество Напредъкъ
така и областната библиотека, а по кжсно и библиотената на
Петка Каравеловъ, Почналъ да чете Ju!es Уеrnе-"Окопо Ме
сечината", той стига до Молиера. нато минава презъ Викторъ
Хюго. Въ VI и V/I нласове НИНОЛ8 Генадиевъ неуморно чете
и
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които

си дв1=; огнища не на политически
различия съ много еснафска сж

щина, се изредиха въ управлението на Източна Румелия. Съ
знамето на Съедннението "съединиститi;" взеха властыа. Това
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Най-голi;миятъ братъ на Нинола ГеНддиевъ, Харитонъ,
владi;еше добрi; френски и руски. Руския i;зинъ е изучилъ
въ основаното отъ русната онупационна власть въ Пловдивъ
руско
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борба ср-Вщу "съединистит1; " , за да докара съединението.
Вестникъ "Борба", бичуващъ безпощадно хората на управле
нието, подготви въ народа настроение за Съединението и
усп1; да отнеме вс-Вкакъвъ кредитъ на правителството на съ
единистит-В, Никола Генадиевъ б-Вше за съединението и про'
ти въ каэйоннит-В, най-напредъ, а по-кжсно тоже за съедине
нието и проти въ съеДинистит-В. Взелъ участие въ митингъ, въ
Пловдивъ, за съединението противъ "казйонниrn" --на 1884 г.
- по-кжсно, пр-Взъ юни 1885 г., взима участие въ митингъ
тоже за съединението, но противъ съединисти!"!;, поддър
жащи че на съединението не му е времето. По тоя поводъ,

по решение на частния съветъ (директоритt. на Източна Ру
мелия подъ председателството на главния управитель), Ни
кола Генадиевъ, въ навечерието на
бива изключенъ
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зр-Влостнит-В
за

си

изпити,

въ ми
тинга, кждt.то е говори пъ пламенно противъ управлението на
съединистит-В.
~~

О',-ъ

участието си

Изключването му става въ ОТСЖТСТ6ието на К. Велич
кова, директоръ на просвещението, отишъпъ въ Стара-За
гора по произвеждане изпититt. въ дt.вическата гиr-rназия.
Никола Гена д иевъ е ималъ добро познанство съ Величкова.
При връщането на последния въ Пловдивъ той го ТУРИJlЪ въ
течение по изключването си. Величковъ предписва на управ
лението на гимназията да бжде Допуснатъ Генадиевъ на зр-В
лостенъ изпитъ. Другаритt. му сж /oIIинали писмененъ изпитъ
на български и на латински. Той минава тия два изпита въ
еди нъ день и продължава зр-Влостния си изпитъ по другит-Б
предмети заедно съ другарит-В си. Разбира се че го минава
успешно. Понеже се е занимавалъ и съ политика, Никола Ге
надиевъ е сс]италъ. тогава,

кога огь
считалъ

училището.
че

това

не

че може

да

Съ тогаваШНИТЕ
е

недостатъкъ

и

си
че

отсжтствува

по н1;

разбирания
на

единъ

той е

ученикъ

отъ седмия КJJасъ не може да му се вмt.ни въ укоръ такова
отсжтствие. Той е считалъ че ученикътъ отъ VII класъ е подъ
контрола на своето съзнание . И най-интересното е, че н-Вкои
отъ учителит1;, лично познати на баща му, сж. съобщавали на
последния за тия отсжтствия, безъ НИКОЙ да е взелъ иниция
тива за налагане на дисциплинарно наказание. Генадиевъ,
благодарение на своит-В способности, никога не е оставалъ
назадъ отъ другаритt. си, служейки си съ литографиранит1;
уроци, писани лично отъ caMI1T-В преподаватели и. н-Вка го ка
жемъ за Tt.XHa гол-Вма похвала, много грижливо (и по съ
държание, и, даже, по !<раснописание).
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***
Никола Генадиевъ мина зр-Влостния си изпитъ

и получи

ДИпломъ за завършено гимназиялно образование.

При обявяване на сръбско·бЪJlгарската война, на 2 ноем
г" Никола Генадиевъ, току-що свършилъ гимназия;
се записва доброволецъ въ македонския отрядъ на капитанъ
Паница, на равно съ всички четници на ОТРЯДд, и останалъ въ
него до края на войната.

ври

1885

Презъ октомври 1886 г. Никола Генадиевъ отива въ
чужбина . Получилъ стипендия по правото за Брюкселския уни·
верситетъ, той потегля презъ Цариградъ - кжд-Вто братъ му,
Харитонъ Генадиевъ, служи въ Екзархията, за да получи отъ
последния пари. Въ Цариградъ бива арестуванъ, по доносъ
отъ Пловдивъ, И освободенъ, следъ два дена престояване въ
затвора

между

престжпници.

Като студентъ Нииола Генадиевъ за връзва въ Брюксель
познанство съ политичеСКI-f лица. Осв-Внъ стипендията отъ 150
франна м-Всечно, той е гюлучавалъ пари и отъ брата си Ха
ритона, периодически, Въ редакцията на "La Rblorme" му се
уназва гостеприемство. Тоя в-Встникъ печата негови статии.
Генадиевъ добива особна извtстность съ своята сказка върху
Македония, държана въ салона на Societe de Geographie. Па
метьта на покойния се

радва на добро

име

v.

добра изв-Вст

ность въ белгийскиТ"!:' политически среди. Никола Генадиевъ
считаше Белгия за второ свое отечество. Съ увлечение и съ
услада упоменаваше името ка тая страна. БеЛГИЙСI<ИЯТЪ на ·
ро.аъ б-Вше въ неговит-В очи примеръ на опоритъ трудъ, на
гол-Вмо настоятелство, на твърдость въ
характера, на висока
култура и на Склонность къмъ постояненъ напредъкъ. Гена
диевъ б-Вше изучилъ въ всичкит-Б И подробности политичес
ката история на Белгия, независимо отъ политическата исто
рия на Европа, и економическото положение на тая БЛдl'О
устроена

държава.

Преданъ неговъ приятель и до последнит-Б моменти на
живота си юли 1918 г. б-Вше Georges Lorand, журна
листъ, адвокатъ и депутатъ въ белгийсната намара на депу
татит-В.
Памет~~ на Никола Генадиевъ и днесъ е предметъ на
особна почиiь въ Белгия. ПОI<ОЙНИЯТЪ е оставилъ приятели

въ различнит-В политически среди Нд тая странв. И днесъ не
говото име се

упоменава почтително и отъ

либер~ли, и отъ

социялисти, И отъ клерикали, съ водителит-В на които Никола
Генадиевъ е поддържалъ сношених. Министрътъ на външнит-В
работи на Бепгия счете за свой дългь да изкаже телеграфи

13
чсски, чрезъ

белгийския пълномощенъ

ванията си на г-жа Генадиева,

министръ, съболезно

•

Благодарение на остро забол-Вване отъ стомашна болесть,
Никола Генадиевъ е прекаралъ Зима1а на 1888-89 г. въ южна
Италия, въ Капри и въ Со ренто. Тукъ той изучи италиянски,
-Взикъ, на който е говорилъ колчемъ му се е удавало случай.
Въ cp-ВщитБ си съ италиянски
разговарялъ

на

ВЪ СВОI-;Т-В пж-тувания,
студентъ,

като

държавни

мж-же,

по,кж-сно, е

итилиянски.

попитическо

въ чужбина и въ България, като
лице,

като

министъръ

и

I<ато ча

стно лице, Никола Генадиевъ 6-Вше наблюдателенъ. Неговата
наблюдателность го обладаваше и въ обикновениг!; му раз
ходки. Той е използулалъ тая си наблюдателность и въ обще
ствената си дt,ятелность, и въ държавническата си. Не всичко
което му е обръщало вниманието въ чужбина той считаше
приложимо въ България. Той не б-Вше привърженикъ на ко

пирането, обаче стараеше се да направи приспособими за Бъл
гария I<УЛТУРНИТ-В м-Вроприятия отъ чужбина. •

***

Скоро до свръшване на наукит'В си Генадиевъ, бидейки
въ чужбина, е изгубилъ баща си. Това го е опечалило до
крайно отчаяние. Генадиевъ е искалъ отъ все сърдце да бж-де

полезенъ на

баша

си и да

му облекчи

Генадиевъ е билъ безуте шенъ отъ тая

ста Ринит-В.

Никола

смърть. Баща му, чо

в'Вкъ ПРОl-JицателеliЪ, е цен-Влъ дарбит-Б на сина си. Мъмрелъ
го е по н'Вкога въ ученическит-В му години, за гдi;то е бора 
Вилъ съ ПОJIитика. Баща му считаше че Никола тр-Вбва да

свърши поне гимназията (много Сi-'!лно желаеше да се сдобие
СI1НЪ му съ висше образование), да бж-де напълно самосто
ятеленъ

и

че

следъ

това

може

да

се

прецаде

на

политика .

Покойния тъ Иванъ Генадиевъ щадеше честолюбието на Ai;
цата сИ. Tt. считаха за свой гол-Вмъ бламъ неговото мъмрене.
И затова б'Вше' авторитетенъ баща. Намръщеното му изра
жение криеше гол-Вма доброта, която наслеДИIlЪ Никола, и из
даваше твърда воля и дълбока разсждливость. Иванъ Гена
диевъ
владееше старогръцкия
и
новогръцкия
'Взици до
съвършенство,
вЪ всичкит-В
имъ i1Итературми
потънкости.
Българския -Взикъ, изучилъ чрезъ черковнит'В книги. влад'В
еше въ всичкит'В граматически подробности и съ падежит'В
на старобългарския 'ВЗИI<Ъ. Никола имаше скромностьта на
баща си. М ожейки да заеме доста висока длъжность, баща му
б-Вше секретарь на Пловдивската митрополия.
Следъ свръшване на наукит'В си-той б'Вше докторъ на
политическит'В и СОЦиялни науки и докто ръ на правото - на
чиная отъ края на 1890 г. и до смъртьта си, Никола Генади
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евъ бtше адвокатъ, съ изипючение

на времето презъ

·бtше министъръ. Въ кабинета Рачо Петровъ -

което

Петковъ, въ I

съставяне листата на който участието на покойния е голtмо,
той е министъръ на правосждието отъ 12 май до 31 декем

.

ври 1903 г. Отъ 'началото на 1904 г. до края на 1907 г. Ни
кола Генадиевъ е министъръ на земледелието и търговията •
Въ двtтt сегашни министерства на земледелието и държав
нитt имоти, отъ една страна, и на търговията, промишлечо
стъта и труда, отъ друга, сж положени отъ
здрави основи на най-добритt начинания.

Генадиева най

Никола Генадиевъ гледаше съ наЙ'голtмо о'гвращение
на политическитt убийства и се ужасяваше отъ тtхъ. Той
Hanl1Ca специялна статиЯ въ в. "Балканска Зора", въ Плов,
ДИВЪ, за да порицае наЙ'енергично убийството на министра
Бtлчевъ, на 1892 Г., и съ наЙ'голtмо възмущение се изразя·
ваше за тоя начинъ на борба който, за голtмо нещастие на
:България, тури край на неговия животъ!
Генадиевъ считаше Стамболова като личность която само
BtKoBeтt раждатъ. При Стамболова живъ той считаше че не
само помирение съ Русия достолепно за България би настж·
пило, но и че България би имала съвършено другъ и не
сравнено ПО'добъръ изгледъ.

Генадиевъ

мислеше че

Стамболовъ

е трtбаало

да на

пустне управлението двt и три години преди падането си, за

да бжде несравнено 110·силенъ следъ нtколко години, за да
организира приятелитt си въ една мощна политическе паргия
и

да изчисти

зло
. да

всички

нанесоха на
минатъ,

плевелн и

управлението

скоро

следъ

всички

му

падането

и

паразити,

опетниха
му.

тоже

които

паметьта
като

само

му,

плевели

за
и

като паразити, въ други партии. Генадиевъ никога не е счи
талъ Стамболова русофобъ. нито русофилъ, а голtмъ патри·
отъ. Въ първо време следъ освобождението съ тежн~ния
къмъ руситt, по време на управлението си употребилъ всички

усилия

да бжде

I)риятенъ

на руското

I1равителство,

обаче

противникъ на бунтовническитt инициативи въ България на
руски политически лица, Стамболовъ е вtрвалъ въ едно
· сближение съ Русия, което политически събития биха нало~

жили. Само интереситt на България сж наложили на Стам·
-болова, при враждебностьта на руското правителство и при
отказа на българскитt русофили да му сътруднича тъ въ упра·
влението, да не отказва подкрtпата на F\нглия и дипломати·
·ческото съдействие на F\встрия. Така е ценtлъ Генадиевъ
СтамбоЛовtI.
Генадиевъ високо ценеше покойния Димитъръ Петковъ,
за неговия здравъ разумъ, за неговия голtмъ политически

1~

,
-тактъ, за неговит-В здрави дипломатически схващания, за твър '
.дата му воля, за неговото пренебрежение KЪ~1Ъ интересит-В

·на партиита предъ общественит-В и държавнит-В интереси.
Петковъ въ своит-В разговори съ Цариградски посланници на
великит-В сили на минаване презъ България достойно и по"
лезно е представлявалъ ,България. Генадиевъ представляваше
Петкова като държавенъ мжжъ КОЙТО основно и вдълбочено
изучава и разрешава въпрос:ит-В •

•**

{

~

По отношение на Екзархията Никола Генадиевъ поддър
жаше че тя тр-Вбва не само да остане въ Цариградъ и че на
чело и наложително тр-Вбва да бжде Екзархъ Иосифъ 1 
мжжъ високо просветенъ, съ голtмъ личенъ авторитетъ предъ
Султана и предъ посланницит-В, и особно благодарение на
дългогодишнит"/:; си лични връзки съ високопоставени лица
въ Цариградъ и въ европейскит-Б столици - но че нейното
влияние трtбва да Се засилва чрезъ политиката на българ
ското правителство. Генадиевъ дълбоко уважаваше Негово
Блаженство и нмаше високо мн-Вние за неговия личенъ ди
пломатически кредитъ. И наистина, Екзархъ Иосифъ стоеше
много високо, надъ всички духовни началници на разнит-Б
вi;роизповi;дания въ Цариградъ, включително и надъ гръц!:ия
патриархъ.

заематъ

патрr-tаршеския

престолъ

за

ецна,

или

за

години, а въ н-Вкои случаи само за нtколко м1;сеца. Бъл"
гарскиятъ Екзархъ, въ лицето на ИОС<iфа 1, действуващъ съ
'гол-Вма дипломатическа вещина, БЕше постояненъ стражъ, въ
продължение на пълни 40 години, на народнит-В интереси въ
столицата на Отоманската Империя, кждtто се преп питаха
важни интереси на BctKa една отъ великитt сили. На Екзарха
тежеше мжчната задача, да раз връзва сплетенитt въпроси,
за да даде пжть на маиецонскитt. сложни и главоломни за"
дачи и да служи на общобългарскитi:; народни интереси.
ГенадиеВа считаше че авторитетътъ на Екзарха може ефи"

ABt

"

касно да бжце използуванъ само ако има noщ<p"i:;naTa на бъл
гарското

правителство,

мълчаливия

изразъ

на

ИО!iПО

е

една

силна българска войска. И за това българското правителство
презъ 1904, 1905, 1906 и 1907 години не е отказало ни на

С1'отинка сумитt които Екзархията имаше право да добие отъ

БългаРIAЯ съгласно съ султаНСI{ИЯ фирма нъ ' отъ 1872 г. и съ
Екзархийския уставъ.
Въ сказката си за Македония на 1887 Г., държана въ са
лона на Societe de Geographie, въ Брюксель, сир-Вчъ преди
38 години, Никола Генадиевъ намира разрешението на слож·
ния македонски въпросъ само въ аSТОНОМИ$lта. Македонски
деятели, включително и главно хората на вжтрtшната маке

16
донсна

революционна

организация,

днесъ

сж

на

отъ

сжщото това

45

милиона л е

мн-Вние.
За разрешението на манедонсния въпросъ Генадиевъ под

ската. Никола Гена

държаше че не тр-Вбва да губимъ връзни СЪ Турция, че е не
обходимо да засилваме значението на Ензархията и да отаа

и

недония, но че тр-Вбва да разполагаме съ силна войсна. Той
б-Вше на мн-Вние че разрешението на Манедонския въпросъ
ще се наложи и че за това н-Вма да се изминатъ мнОГО го·
дини, но че България тр-Вбва да бжде готова, за да може ав
торитетно да издигне гласа си, Поради важни политичесни
интереси на велинит-В сили, налагащи поддържането на тур
ския режимъ въ Македония, но поради културна невъзмож"
ность да продължава турсното управление вср-Вдъ едно насе
ление съ много гол1;мъ процентъ грамотни хора и съ значи
телно число просветени, имаше въ ср-Вдата си
внушително
чист!О лица съ висше образование по всични отрасли на на
уката, 1~,енаАиевъ считаше за политически възможно само
едно автономно управление на Манедония . Тая политич<:ска
възможность, прогласена отъ покойния преди 38 години, най
дuбр-В се схваща днесъ, уви, следъ толкова терзания на не

таха че интересиr5

ряме нолното' е възможно

малението на е дна

толкова жертви на бъл

гарското племе, следъ тол кова кръви I
Генадиевъ б-Вше за добросъседски отношеН>iЯ съ Сър
бия и съ РО~7ЖНИЯ . СЪ ум-Вло и сr4-ВЛО застжпване при вс-Вки
даденъ моментъ на народнит!; ни интереси и, при възмож
ность И когато това не е въ ущърбъ на нашит-В интереси, съ

осж щ

Генадиевъ б'Б

повече чер нви и училища въ Ма·

щастния македонски въпросъ, следъ

считаше

бждеше.

Българсния Народ '
силна българск а в

На

2

август ъ

тържественъ и В1
Дво ръ, на чепо съ
годишнината . отъ

u

ятъ ПО тоя пов а дъ

на България И пр'
на f.1инистерския с

вл-Взълъ. говори н
чевъ, министръ

·

н

Князя. Д-ръ, Ст а нч
ланието на Князя.
тивно на интереси
да поеме тая

OTro

висимость на БъЛ!
прогласена идуща
Балканската

фаI<ТЪ. , Сърдечнотс

услужване и помагане I-Ia т-Бхнит-В интереси. Ето защо Никола

бъръ край, да се
квато той предви

Генадиевъ б-Вше горещъ привърженикъ

на

на откриване на на

правителст в от :

шата граница до морето за да може Сърбия, при митничес
ката си война съ f\встрия презъ 1907 Г., да прави износъ на
свине въ чужбина, каквото решение взе нашето правителство,

би, за да бжде пе

н

ветвалъ е на e ДH ~

то

се

приложи.

* **

се чака гръцки

Генадиевъ е поддържа пъ, и I(ато министръ и вънъ отъ
управлението, че за да бжде зачитана България, тр-Вбва да
има силна армия, че не тр-Вбва да си създава неприятели, но,
за да бжде въ състояние да води успешно преговори съ свои
съседи и съ гол-Вмит-В държави, България тр-Вбва да се опи
ра на една многочисленна, добр-В въоржжена и добр-В обу
чена войска. Това е схващалъ най-добр-В покойниятъ Дими
тръ ПеТI<ОВЪ. Тая е причината гд1:;то, първото решение на
министерския съветъ презъ май 1903 г., KoraTO правителсгво
то на Рача Петровъ Димитръ Петковъ намери военнит1:; ,

складове праздни отъ оржжие

и

се приrrnшатъ на
чески лица свои,

облекло, бtше за

разхода

защотО ГЪрЦИТ5

понятни -

n

и Б-сл

примирие, но 1'11-1 0
предявяващи CB ~
вид-Влъ междус ъ

Никола Ге н,

въ моменти на й т
когато ромжн иri;
северна и въ ю

натъ нашИ

вой
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-=G!'\Щото това

отъ 45 милиона лева за въоржжение и за облекло на вой
ската. Ни!<ола Генадиевъ бtш~ убеденъ привърженикъ на на
малението на една година на задлъжителната военна служба
и считаше осжществимо това положение въ едно близко
бждеще.
Генадиевъ бtше отъ ония държавни r-1жже, които счи
таха че интереСИГБ на Русия ще и наложатъ да спомогне на
Българския Народъ за обединението r.1Y, разбира се с<змо при

силна българска войска'.
На

2

августъ

тържественъ

и

1907

въ

г.

се отпразднува, по

ПР И СЖТСТЕ!ието

Дворъ, на чепо съ велик<-!я

на

начинъ

пратеници

на

много
руския

К/-IЯЗЬ Николай Николаевичъ,

20

годишнината о.,.ъ Цflруването на княз я Фердинанца. Последни
ятъ по тоя пово дъ е иска лъ обявяванего на независимостыа
на България и проглася в ането и въ ц"!рство. Въ заседанието
на f.1инистерския съветъ, КОЙТО се е занимавалъ съ юбилея,

влtзълъ, говори ни единъ отъ присжтствуваm1Т-S, Д-ръ Стан
чевъ, министръ на въnшнит-В работи и дов-Врено лице на
Князя. Д'ръ, Станчевъ съобщилъ на министерския съветъ же
ланието на Князя. Генадиевъ му възразилъ че това е про·
тивно на интереситt на Македония и че правителството Ht.Ma
да поеме тая ОТГОВОРНОСТЬ, и особно при фактическата неза

ВИСИМОСТЬ на България. Така И стана.

Независимостьта биде

прогласена идущата година отъ де/Jlократитt.

Балканската война Никола Генадиевъ я посрещна като
фактъ . . Сърдечното му желание бi::ше, да се изведе тя до до
бъръ край, да се избtгне една междусъюзническа война, ка·
квато той предвиждаше, и би билъ съгласенъ да съдействува
на правителството съ всичкит'!; си сили, съ всичкитt. си да р
би, за да бжде полезенъ на България, ма!<аръ тия ползи да
се ПРИГlишатъ на другиго. Той е И3Кдзалъ на нtкои полити
чески лица СВОИТ-В разб'lрания и своит-В предвиждания. Съ
ветвалъ
се

чака

е

на една

гръцки

много

защото гърцит-В медлеха

понятни

-

важна

представ;пель

по

политическа ЛИЧНОСТЬ,

за

тоя

снлючване

да

не

на

примирието 

въпросъ, по

съображения

и България да сключи направо съ Турция не само

примирие, но миръ. за да бжде силна предъ съюзницитt си,
предявяващи своит-В иска ния за Македония. Той бtше пред
видtлъ междусъюзническата война.
Никола Генадиевъ стана министръ на външнитt. работи
въ моменти най трагични за България презъ юли 1913 г.,
когато Ромжнитt. се движеха къмъ София и бtха нахлули въ

северна и въ южна България, безъ да е възможно да срещ
натъ наши войски. На излиэане отъ Двореца, като новона

2

,.

11
I

,.

значе нъ министръ на външнит+; р аботи, Генади~f3Ъ тръси нта
лянския пъЛ!-ю мо щен ъ министръ за да

говори съ ромж нс к ия мин и стръ на

в леJ е въ

пр-Вми пр е 

ВЪНШ Н И Т Е раб от и , п окой 

ния Майореско, безъ да губи вр еме. П ървата
очисти Държ а ва та orь н е п р и ятелс ки воЙ~ки.

му ц'l:щ ь е, да
Това по стиг а,

при ЯВIiОТО не подчин ение на р омж.нскит'h вое нн онача л ници,
които, най-сетнt, се подчиняватъ на ли чна заПО ВЕДЬ на !{раЛ\:t
Каролъ.

Съ плачуще сърдце Никола ГеН<:1'дие въ, п р"Взъ ав гус-rъ
г. , приимаше у до м а си. въ битностьта с и на м инистръ
на външнит"В работи, п р иятели 11 про тивн и ци, Маl{едо нци и
Добруджанци. На единъ отчаЯI-\Ъ Добруджане цъ, сво й поли

1913

тически приятель, който се застжпваш е з а Доб ричъ , Гена ди 
евъ отговори: " а зъ станахъ м инист ръ на 9ЪНШ НИТ"В ра боти

"когато "България бtше об градена о тъ

ВСИЧКИ стра ни

"ОТЪ

"неприятелски ВОЙСКИ и Ромжнитi:; б-Вха нахлули въ стра ната и
"бtха "сти гнали до Вр а ждеб н а . М о итt предш еСТ8енrщи има 
"ха силна и х рабра войска, 01Ъ която не ОСТС1на ни що . F\эъ
"тр'sбваше само съ думи д а З8 щи щааЮIJЪ Иf!тереситt. н а Дър
"жавата и, нtщо не чув ан о , влi:;эохъ въ прt:жи прегов :э ри съ

"Майореско (министръ на "вън ш нитt рабо-:и на Ромжни я)

и

"успtхъ Д~ очистя страната отъ не приятелски бо rу шъ . въ пре -·
. "КИ най- опорит а та съп р отива /-Ia ро мжнскит-Б военtiонач ал
" Н И ЦИ, на ,:0 1110 c~ Пi!Jдна ефТИfl8 сл ава и ИО<П С се п од ч и
"ниха само на за повiщыа на ромжнския краль да спра тъ на

"шествието. Вие, Доб руджа нциrБ, щ е плачете з а ДоБ РУЦ>I< а ,
,,6ЗЪ Мвк едо не цъ, Щ~ плача за М а кедония . Едпо, оба ч е
"трtб ва да ни утtш ав а : то е о ня п р озорецъ, който н и ост а
"виха на Б-Вло-Мо ре ".

,. * *
имаnъ

много

н еприятност и

orь
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пр иемнн ци .

Ге н а п'
женс к иЯ и

лотвори р ас
заве дения ~

женитt и

смtлиrБ и
си

пр и паr ~

проекта, 1"

пица ,

на
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попт и чес ки
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отъ з а кон а за задлъ женията и до 

говоритt, по из мененията на ТЪРГО ВСКИЯ

законъ (за несъсто

ятелностыа и за дружеств а та) и по изработването
нето

на

закона за

и пр ием а

усло в ното осж жда не_

Като министръ

на

зе мледtлието и тъ рго вията

Н ик ола

-

И до с вр

прия~ел и .

нистерст во то н а правосж дието т ой rтро qв и важн и иниц~SfТИВИ

по нов елата н а чл.

j{

p :~.

Той гледаше на ",инистерtкоТо ДОС70ИНСТВО като на бреме.
Не бt ше о бладанъ от"ъ су етата на почеС7итt . Счита ше че
трtбва да из пъл ни единъ ва женъ , -J'ежъкъ длъrъ !(Ы'IЪ ::во 
ето Отечество, Н ИL<ога не се колебаеш е п редъ 07говорноститt
и бtше с мtлъ въ сво и тt начинF.\НИЯ.

-

-

З а КО i-i(

по ста ве

НИiюла Ге надие въ бtше отявленъ rrpотввникъ Нб" па р ти
заНСКrпt преследвани я . Бла годареНl'lе на това, ка то минист ръ
е

:;

-~_.!._ ... ~ъ.,

няше

зите лн
свиде т
с жщи

МУ

" 1'.\1
Н

no}(oi'

19
" Т I)ЪСИ нта

,:)t~fJ.f П ре 

,
:;''Ъ

nо кой 

е, да

' ССТига ,
::;l,~,ни ця ,

j:;iJ1>ал ь

Генадиевъ, внесе въ Народното събрание д1:Н1СТВУЮЩИ~ сега
(ПО-ИЖС:НО из мtне нъ) занонъ за Земледtлческата банка, въ
веде службата на сждебни ревизори на Земледi;лческата бан
ка,

внесе

закона

за

лозарството

и

овощарството,

закона

за

пчеларството, зано на за разработване на М~РИГБ, занона за
градобитнината и пр. Зал е сяването на пороищата е негово дtло.
Нам-Бри компетентни хора, предприе това д-Бло и то продъл
жава

и

днесъ.

Постройката на великолепнит-fi бани въ Вършецъ и Баf-I
ни (б-Бха пр едвидени и п~ р кове) сж негово д-Бло. Плановет-Б
за другит-Б държавни минерални бани, изработени по не\ова
инициятива, не сс п риведоха въ изпълнение отъ неговит-Б
приемници.

Генациевъ съз д~ де
закона за понровителствуване на
женския и Д'БТС[( ИЯ тр удъ. Пръвъ въ България той оправи
лотвори р аботенето на женит-Б и д-Б цаТ 8 въ индустриялнит-Б
заведения и работилницит-Б, по ~ ровителствувайки здравето на
женит-Б и на д-Бцата.
З а конодателната ИЮЩИЯ1"Ива на Генадиева е отъ най

см-Блит's и отъ наЙ-ПРОИЗ130дителнит1=; и пълзотворни. Идеята
си прилага беЗЪ колеба н ие: или С8МЪ ще изготви законо
проекта, или веднага ще Н8Зi-l (} '-IИ к"м_исия отъ най-св-Бдущит-Б
лица , на които ще съобщи идеята си и които раБОТЯ1"Ъ подъ
негово

РЖК090ДСТВО.

Никола ГеНЕ1Щ'Н=ВЪ се радваше на добро здраве. Въ д-Б
Т И Н СI{И години-разп ра ви ни единъ отъ близкит-Б иу-е игралъ

на гимнастика не само на учил и ще, и ж д-Бто г и мна стю<ата е
била за по-зъз растниrв отъ него, но и у дома с и, кж д-Вто им
провизи ра лъ еДН8 ГИ МI-Jастика dтъ ед и нъ мнаго деб е лъ прътъ,
поставе н ъ

на

разкло нен и ето

на

едно

черешово

дърво,

въ

бащината flfY К ijI\ ща, ~ъ Бито л я , и парма нлжна Н6 гради н ата.
И до св р ъшван€! на гим нази ят а Никола Ген адиевъ н е пр-Б
става

да

играе

г имна с ти н?'.

Пр-Бзъ ц-Блия си ЖИ90ТЪ той обичаше разход!(ит-Б на от·
крито, на чистъ Въздухъ. Обичаше ПР:1РОДа та, и въ наи
утруднен и моиенти, И въ най-на1'жже~:о настроение намираше
въ нея о бле!(ч~ние, п ри ятна по чивк а и услада.

Н икола Генсщиевъ и маше уд и вителна паметь. Той запом
няш е н-Б щата и събитията въ подробн остит-Б ЮJ!Ъ и съ пора
зителна точн осiЬ . Той често е ПОl1р авя лъ своя събес:-Вдникъ,
с ви де те ль на н1з/(ои събития. раЗКдЗ дЛ Ъ по-рано на Генадиева
сжщитt тия събити я , И най-интересното е, че събесiздникътъ
му пр и зн ава неточностит-Б и се попразя.

Необикновено силната

понойния и въ наука, и въ

паметь на Генадиела

политика,

ползуваше

и въ адвокатсната 'му

20
професия, и 81. обикновения му животъ. Съ поразителна точ·
ность

запомняше

числа

и

дат и ,

и м ен а

и

пр.

и

съ

УДИВЮ'елна

леснина изучаваше особноститt, на чуждитt, -Бзици .

Коректенъ , нрайно

коректенъ въ отношечията

си нъмъ

хората, ВНЛl04ително и къмъ своит1; противници. и къмъ С'30·

итБ врагове. Никола Генадиевъ, по прим1;ра на наЙ·гол·Sмия
си братъ, Харитона ( другитt, му двама по · гоп't ми братя от
давна сж починали), бt ше образцовъ синъ, обича щъ и ува·
жаващъ майка си
преданъ !(Ъмъ братия и сестри, н<ертву'
ващъ себе си за т-Бхното благо. Той бt,ше примt,ренъ и не
женъ съпругъ и баща. Радваше се отъ все сърдце на дв-Бгh
си д-Вца. играеше съ т-Вхъ всtки день, преди да е излiззълъ
отъ дома си и ногато се връщаше. Дiзцата-Милr<а и Иванчо
съ силна привързаность оБИ4аха баща си.

* **

Личнит-Б блага и личното си спокойствие всiзкога, безъ
изключение, е жертвувалъ предъ общественитt интереси. Ни
кога не е ламтtлъ за богатство. Здраве да дава ГОСI10ДЬ,
казваше 4есто, пари се печелятъ. И понеже често е плащалъ
чужди дългове. било като поржчитель, било, по-често, безъ
да е билъ поржчитель, и то не - само на близни и на при
ятели, но и
на хора съ които него е свръзвало TtCHO по·
знанство. и не сж му оставали пари даже за личнитiз му и

семейни нужди ПО тия поводи-и особно когато е трtбвало
да тръси пари за чужди rpt,xoBe казваше: "pIaie d'argent

n'ert pas, mortnl!e"

(парична рана не е смърТOI·lQсна). "Здра

в'е да е."

Никола Генадиевъ се жертвуваше З9 приятелитiз си. Той
много ПЖ1'И е излагалъ себе си, за да ;заварди приятеля си.
Той бtше великодушенъ. Прошаваше на приятели I<ОИТО
сж го огорчили и, даже, КОИТО сж му сторили зло. У него
нiзмаше злопамятие. Това му качество го издигаше много ви·
соко. И особно то е ценно, даже необходимо, у еДИ\iЪ дър
жавенъ мжжъ, за да бжде той способенъ да се издигне на

висотата на положението си. ДребнавоститЕ и
го

плебейщинитt

отвращаха.

По наЙ'неокачествимъ начинъ е билъ хуленъ и чернелъ
Никола Генадиевъ. И никога не се е занимавалъ съ своята
личность! Горчиво се е смtпъ, много пжти, безъ 1;а запише
тия работи за да имъ държи см-5тка. "И гзъ се чудя", каз·
ваше

нещастниятъ,

"какъ

не

ме

дъ р ж атъ

отговоренъ за

на

станалата суша и за неурожая 1" Най' недопустими, най-отвра
тителни работи му приписваха I И въ тия подвизи се над·
преварваха вяички пигмеи, асички ничтожества I

Великодушието на Генадиева се простираше и надъ про
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ази теЛf.lд точ.

~ УД и вrпелна
"

..

а

си КЪ МЪ
'< Ъ мъ c ~o

,

братя От

наЙ· r·ол·sмия
дъ

j.f

ува

:>1' , жертву.
;;:Jенъ и не

:

н а ЦВ'ВТ"!;

~

...' Зл i; зълъ

а ~ И ванчо

тивницитБ му, и, даже. и надъ BparoBeTt му. Той назнача·
ваше на държавна служба свои противници. ТОI:I даде дър'
жавна служба на едно лице което, при едни избори, е устро
ило да бжде убитъ! Никола Генадиевъ бtше крайно вели·
кодушенъ

.

Кжщата на Генадиева бtше отворена за всички: за при'

ятели, за противници, за хора иоито сж го клеветили наЙ·без·
пощадно И, даже, за хора които сж му причинили зло. Него
вата трапеза никога не е оставала безъ гости. Като мннистръ
никога не е оставялъ полицейския си стражарь на улицата-

нито зимt, нито лtтt. Той се е хранилъ у него.
Никола Генадиевъ бtше особно услужливъ.

Законни

ходатайства предъ

и предъ

министри

никога

различни държавни

не

е

ОТК6звалъ
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учреждевия
на

приятели,

нито

ценно време и безъ

на

H!'I

интересъ.

Къмъ страданията на хората, къмъ злополукитt имъ,
къмъ нещастията имъ винаги бtше състрадателенъ и 'отзив'
чивъ. Онова което бt.ше въ положение да направи за облек'
чението на другиго правеше го безъ колебание.
Никола Генадиевъ бtше съ много добра душа. Това му
качество сж изпитали и приятели, и противници. Правенето
добро той не

резервираше

само за

близки и за

прият~ли:

той правеше добро въ ВСЕКИ случай КОЙТО му се представеше,
безъ да го занимава въпросътъ кому прави добро. Чистq и
просто обичаше доброто и не б'вше въ състояние да го от
каже комуто и да би било. Личноститt не го занимаваха, из

пълваще го само идея'та за доброто.

-=: сн . Той

. :~

,

* **

Генадиевъ считаше Българския Народъ добродетеленъ
и силно вt.рваше въ неговитt добродетели. "Народътъ ни е
"добъръ, народътъ ни е трудолюбнвъ, ТОЙ има ценни каче
"ства и разбира и е въ съзнание да защищава своитt. ин
"тереси. Нещастието е, че HtM8 добри вода чи. Но ще ги има".
Покойниятъ ф,анатизирано бtше убеденъ въ добрит1;

бжднини на народа. "Разбира се" казваше той, "това не ста'
"ва отъ днесъ до YTpi; И за една или за двt години. Вct.ки
"народъ изплаща грешкитБ си. Tt сж, обаче, които му от·

"варятъ очитi;'"
на

Баресъ, френски "рсланникъ въ РИМЪ въ продължение
години - до миналата година 
у когото Генадиевъ
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е билъ и на обtдъ, презъ
вича, тогава нашъ

1906 г., е казалъ на Д-ръ Минчо

дипломатически представитель

въ

Римъ:

"Г-нъ Генадиевъ е човt.къ съ наЙ'изтънчени френски мани'
".ри. Говори на ИЗЯЩЕШ. френски 1;зикъ, като французинъ,
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~cъ европейски обра щения на благовъзпитанъ чо в-!;:къ. въ
"разговора си е лриятенъ и съдържателевъ, обсжжда въпро
"сит;' съ пълно разбиране и притежава качества на държа
"венъ мжжъ които биха правили честь и въ Франция. Вашияl'Ъ
"народъ тр;'бва да цени високо Г-на Ге НСlдиева".
Така ценi;ха Генадиева въ Фрачция, така го цен;'ха въ
Белгия.
Като държавенъ мжжъ Нииола Генадиевъ се издигаше
ВИСОКО надъ чов-~ ({и и партиини страсти, въ пълно съзна
ние на единъ върховенъ длъгъ къмъ Отечеството си, прези
ращъ суетата, отбi.:;гващъ почеСТИ1-Б и похвалит;'.
При обладанието на такива високи на чества 1<0'1ТО
той много старателно развиваше все повече и повече -:- и
- IlОИТО считаше нато наложително необходиио одея ни е на
единъ държаsенъ мжжъ, Никола Генадиевъ б-Б ше Сi<роменъ.

***

за

дадения

Р-jщко

никола Г ена

защото то й
безъ ог л ед"!:
еднак в а у с ')

norpeo

Пilомю"а и с

да ц-Вл у н ат
се носе ше
с во е то с па

моментъ.

Не б;'ше тщеславенъ,
Той не б;'ше алченъ.

Съ добра

душа, снюходителе(~ъ, той

сменчаваше нала

гащата се строгость нъr4Ъ Другит-Е.

Къмъ се бе си ВЗИСКё!тепенъ, винаги считаше обясними, а
въ В;'I<ОИ слу чаи У\ из винителни гр'i3шюп;' на другитt..
Добри и п рещlНН И . приятели той бр оеш е въ редовет-Ь
на своит1; политичесни про тивни ци .
Злодеянието на убиЙцитt. му със тавлява пр едателство
СПрБМО общонародни-г;' интереси.

Тжгата на политическит-В ~'Y при я т ели е неИЗРВЗИ(l.Т6
Загубата му за неГО8ИТ-В близки е н ез г:М-ВН И1VIa.
Загубата за България е неИЗIVI-Врима.

(

сж.ТСТВУЮ ЩН

вото

Нинола Генадиевъ б;'ше блестящъ умъ и силенъ харак
теръ. Обладава щъ ГОЛ-ВИ8 прозорливость, лесно схващаше
въпросит;' и имъ даваше навременно и бързо разрешение.
Неговата съобразителность даваше най-подходя щето раэре~
шение

Пог р

В-ВСТ\
мо л н иЯ с е

зани събо
и К урту к
г. Ми лч ев
ди

пълно

г. Ля пчеа
П. ТО МО5
сж ю за Н '
ком и тетъ

и чу жбl-ll
сж и зп р

тt
r8ли чес

отъ с а
на

два

ви н ци

.eNtxa въ

Погребението на Д-ръ Никола
Генадиевъ.
Р'ВдКО столица та

е виждала

п огр ебение

на което при·

С1i\ТСТВУЮЩИТ"В тъй ИС I{р е н о да прол и ватъ с ълз и за покойника .
Н и кола Генад иевъ влаДЕе ш е c:ъpДЦ~Ta н а де сЯ7КИ хиляди хора,

заЩ QТО той ува жаваше човi;шкото въ чо в"Вка и на всtкиго,
безъ огл едъ ва то Ва, И8 НБО об ществено пол ож ение заема, съ

еднаква ус ми вка и топлота пода в аше рж\ш. За това на него·
вото п огр ебение , -дадо ха просто ръ на сълзи тt с и , както ди ·
пло м ата и об щест вени ка, пжа и работника и селяни на, дошли
да цtлунатъ студено то Т'ВЛО на о нзи , чието име напосл'Вдъкъ
се носеше о тъ уста :-18 уста , и цtлъ н ародъ отъ него чакаше
<::воето

сп асени е.

Съ боле зн ованията .
Вlзстьта н а т рагичната I(ончина на Д'ръ Генадиевъ, като

МОЛ НИ$! се ра знесе изъ

ц1;па т а CT p al!a . БИДОХ 8

в еднагP.l изка

зани съболезнова ния отъ Н. В . Ца р я чрезъ г. г. Д -ръ Миховъ
и КУРТУRлиевъ, rrравйте п ствот о чрезъначаЛНl-tиа н а протокола
г. Ми лчевъ, лично изк аз ах а съболез нова,:!ията си ВСИЧКИ чу ж 
ди ПЪШIОМОЩНИ МИНИСТРИ, на!<то и Н8 ш итt о бщ ест веИ ИЦfi г.
г. Л я пчевъ, Ф аденхехтъ, Мих . Мадч(.зровъ, м-ръ Стоен чевъ.
П . То мовъ отъ сжциит1; и Славянска бtсt да , Г. З гур е аъ отъ
сж.юза на адвокаrиyt . Вл . К ус:евъ отъ името н а НаЦИ О :i<:lЛ НИЯ
I<ом итетъ н а македо нск ата емиграция И щ.' . Отъ провинци ята
и чужбин а д о го т а Генадиева ~! ДО семtйс твото на П О!{ОЙНИf<а
сж и зп ратени хи л яд и съболеЗI-!ОВ€lтел ни те легр а ми н писма.

Народ н ото поклонение .
Т'БЛО ТО, СП ЕДЪ балсамирането му , би де полож ено въ ме·
тали чески

I{ов чегъ,

отрупа нъ

съ

цветя

и

п оста ве н ъ

въ

единъ

отъ салонит's на дома му на УЛ . nК раl( р а ", Въ про дължение
на два дена, от1, сутр ин ь до I(ъсна ве черь, отъ София и ПРО'
ви н ция та се изв'Ьрзtх а ХI., ЛЯ Д И почитат ели на rJО I<ОЙНИII, К СН1ТО
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съ сълзи на очи ц-Блуваха хладното чело на рано загиналия
великъ български държавникъ и б-Бл-Бжитъ ораторъ.

На

Тl'Iвници тури нр ,

ни къ. Три

2 ноември, въ петъкъ сутриньта, се започна церемо

нията по погребението на покойния. Точно въ 10 часа ковчега
носенъ отъ близкит-Б приятели на покойния. биде изнесенъ
отъ дома му. Музиката на гвардейския полкъ свири погре
балния маршъ. Хилядното множе.ство, събрало се пр-Бдъ дома
на Генадиевъ, просълзено, съ навРдени глави, отдаваше по
читъ на трагично загиналия български държавникъ. Писъцит-Б
на г-жа Генадиева, както и тия на двет-Б и дечица, на 80 го
дишната му майка, на братята му. роднинит-Б му и приятелитЕ
му, раздираха и най-коравото сърдце. Процесията се задвижи

по улица "Кракра" .

дено

всинца ни Д· ръ

се въппоти и ме1

куmъ. когото нr
денонощия ве ч е

.

духъ отлитна и

въ необятнитЕ (
Него го ~
само неговОто
България, но ~
на българс кия

И се га ,

останки и лоб
посл-Вдо ва т ел

Вънци.

На тоз и

rоварямъ
Начело на процесията, на копринена възглавница се но
сеха ордеНИТЕ на Генадиевъ. Сл-Бдъ тi;xъce редеха ВЕНЦИТЕ,
Около 60, между които личеха тия отъ Н. В. Царя. Върховния

Crr.E

емъ кои са о
продалъ

се

държавн и к ъ.

Управителенъ СЪВЕТЪ на "Народно Единство", отъ г. Жоржъ

наредъ обi"И

Пико, пр-Бдставитель на Франция, отъ г-нъ Ракичъ, сръбски
пълномощникъ, отъ Белгийската легация. ВЕНЦИ БЕха изпра
тени отъ партийнит1=; организации отъ Плt.венъ, oр-Вково

държав н ~ ,<ъ

Б-Бла-Слатина, Нова-Загора, Станимака, Пловдиаъ, Перущица.
градското и околийскит-Б бюра на Стамболовистит-Б въ Т.-Па,
зарджикъ и др.. семействата Петко Дим. Петковъ и Мирко,
вичъ, Куюмджийски, Г. и Г.-жа дорзе. Георги Юртовъ, Киро
Николовъ, Д-ръ Н. Думановъ, Иванъ Банковски отъ с. Торосъ.
Луковитско', редакцията "Народно Единство" и пр.

Т-Б еж

се губеха :
мия УМЪ на
и ги сгр у

.!

янени отъ 9

I<ойника ка
ито

се

иЗГ;

динени е Нё
буржуазна

Рвчьта на Никола Бронзовъ.

онни

пр ав .:!.

ско гра жпа



биха и зъ

На м-Бстото, д-Бто е

издъхна лъ

великия

торъ и б'влежитъ държавникъ Д-Р'О Н.

български о{>а

ката си

И се

Генддиев'Ь, на жгаР.а

на улицитi3 "Кракра" и "Шипка", биде положенъ ковчега му.
Хилядниятъ народъ обгради лобното м-Бсто, гробно мълчание
цареше. Само тихъ есененъ в-Бтрецъ подухваше и тжжно

r.

ства, да З i
и да

и ~а '

убий цl-t~

люл-Беше пожълтялит-Б клони. Вср1ЩЪ тази молитcrвена ти
~ина. Никола Бронзовъ, произнесе своята р-Бчь, която тукъ

кажемъ

ПР'вдаваме въ резюме:

mrь

Три денонощия ни д-Влятъ отъ онази фатална вечерь,
когато подкупна злодейска ржка покоси единъ гол-Бмъ жи

губя с и .

вотъ, когато едно

беЗУМI10 орждие

на подли

и мерзкн про
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но

загиналия

тивници тури край на единъ гол-Вмъ общ~ственикъ и държав
никъ. Три денонощия вече изминаха отъ какъ любимия на
всинца ни Д-ръ Никола Генадие9Ъ падна тукъ сразе нъ, за да

:о ръ.

.... чНа

церемо

Чд са ковчега

се

:де изнесенъ

куmъ. когото ний И иднит-В ПОКОЛ-ВНI1Я ще боготворимъ. Три
денонощия вече. отъ кан:ъ той не еживъ, отъ каl<Ъ неговия
духъ отлитна и се засели въ небеснит-В селения, тамъ далечъ
въ необятнит-В синини, кждвто е М-ВСТО за веченъ покой.

в и ри

погре

е il р iщъ дома
:>,ца ваше

по.

.

въплоти

Ь. Писъцит-В
д, на

80

го

~ iIри я телиrn

се задвижи

-=

името

му въ

Него го убиха, но
само

неговото

сърдце,

едно

знаме,

за

да

c~

тозъ фаталенъ крушумъ
lюето

десятки

години

издигве

въ

не прониза

туптеше

само

за

България, но мина пр-Взъ неговиrn гърди и прониза сърдцето
на българския народъ.
И сега,
когато сме

изправени предъ неговит-В тленни
останки и лобното му м-Всто, за насъ, неговит-В приятели и
посл-Вдователи, се задава въпроса. кой уби Д-ръ Генадиева?

~a се но

.:~ э't нцИri;,

.. 3ър"овния
-ъ

'.

Жоржъ

~,,:.. сръбски

5'5Ха изпра.
.:о . О "'б"080
-~рущица.

-ъ въ Т.-Па,

=~

Мирко··

? '::> ВЪ, Киро
-.:: :::. Торосъ.

На този така скърбенъ, но неминуемъ въпросъ, азъ от
говарямъ см-Вло, ний знаем'Ь HezOBumfЬ убийци! Ний зна
емъ кои са онези, които пратиха н-Вкой гладенъ нещастникъ,
продалъ

::а?с ки ора

. "зчеrа

му.

ьл ч ание

.е

и , Ж жно

-С"'"3е н а ти

--' о тукъ

"'3 вечерь,
-С:rEмъ жи
=i'З:i"Н про

суетно

злато,

да

покоси

живота

на

онези, ' коит-о отъ н-Бколко

мастития

м-Всеци

наредъ обмислятъ тов а страшно злодеяние.

Т-В сж он-Взи. които въ неговото лице виждаха гол-Вмия
държавникъ и ПОJ1ИТИ КЪ, който ги засенчваше, предъ когото
се губеха; т-В сж

он"Ьзи, !(QИТО не ' можеха да

търпятъ

roIi't

мия умъ на Д·ръ Генадиева, който обайваше народнит-В маси
и ги сгрупирваше около себе си; тв СЖ он"Sзи. които опи
янени отъ властогонство . виждаха грSI'1адната фигура на по·
койника като едно страшило въ очитt си; т-В сж онtзи, ко
ито се изплашиха отъ гол'tмата идея на Генадиева 
обе
динение

~. на жгапа

се за

държавникъ. Ний знаемъ

на

всички

честни

елементи

въ

името

на

здравата

буржуазна идеология, въ името на потъrшанит-В конституци
онни правдини на онеправданото и многострадално българ
ско гражданство; т-В сж и он-Взи, които следъ нато го загу
биха изъ редовеТЕ си, почувствуваха н и щожеството . си и близ
ната

си

политическа

СМЪрТи.

И сего, ний ще чакаме властьта . която има ВСИЧКИТ-В сред

ства, да залови и ИЗДИР ;I убийцит-В на Генадиева, отъ кждето
и да идатъ т-В. да свърши своята работа. Ак. о тя не залови
убийцит's и ги посочи на обществото, ний см-Вло можемъ да

кажем'; 
HfЬMa власmь в'О Б'Олzарuя, има безвластие. Вла
стница съ безвластие тр/ьбва да си в'Ьрвяm'Ь, защото или
тfЬ сж HezoaHU или еж вече подозрителни.
Но опечалено събрание, предъ т'tзи скжпи останки, азъ

губя сили да говоря. За държавника, общественика, гения на
българската политическа

мисъль, нека

историята

да говори.
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Тя ще н,аnuше .A-tftОZО златн,и с транл ци за ftezo и една черн,а
за Б'Ьлгария, че В'Ь 1923 годи н,а е имало още б'Ьлгари, /(оито
Cz"R в'Ьршелu предателство С n,ргмLO н,арода си , като еж убили
н,аЙ-досто U н.ия из'Ь м,еж dу доеmоЙн.Ulnfь ,н,аЙ-велu /(uя uз'Ьиежду
вели/(итfb, n одбуждан.u О ln'Ь низ/(и U!iC mин,к тu u дОЛfюnробн,u
страсти.

сега сижпи У~Jителю
аэъ и приятел и,тt ти, се закле
ваме предъ т во йт-Е см ъртни О СТ 8Н1<И , п рtдъ ТВОЯ студенъ
вече трупъ, НО ж ивъ ду хъ, ту нъ на лобното ти мъста, flрtдъ
всички п р исжтствую щи, че НИЙ ще О ТМЪ СТЩ"1Ъ за тебъ , но не
съ I<РЪ ВЪ , а съ дъл а и творчество, че Н~JЙ ще ПРОДЪJ1ЖИМЪ
О"lъло тв ойто велико Д'ало , без 'Ь да ни плаши твойта смъ рт ь ,
па аха ще и н аш итъ глави да взеl'.,ПЪ, че ний ще развtВClм е
още ПО-ВИСОКО твойто з н аме, подъ I(ОЕ-ТО см-Вnо ще се бор и мъ
за България , за т аз и Бъл г ария , :И.l КОЯТО ти живя цtл ъ жи
вотъ и ум Р.:в за нея . Ле на ти I ЮЩЬ скжпи учитеJlЮ , пр ез реНf1е
къмъ физичес ии я т ъ ти уб ие цъ, веЧffО процлятие и а интелеl(
туал ниrE и сл ава, с лав а на т ебъ.

fl

СI1И въ сладъиъ сън ь и ДОВНН:ЦЗ, "не въ въчност ьта!

r.оСл-ВДОЕат е ли,
неу~:лонНО н его
ще 6жде но сен
нашата rop AO C'i'
новявай ни и ;-.
черталъ.

р-вчьт а на

ис~рени сълзи
Г1роцесl';S-"

Раковски", с п

Генадuев'Ъ 61:. .
М-ВО, Дворе ца ,

прави за "epK~

Г1р-В,!,\И п

прt..пълне н а с

нистри. Л l-П У Р
Стефанъ и fo\t

Рtчьта. на Д-ръ Никола Дум:ановъ.
П р1;n.ъ Народното събрание г овари z. Д-ро НIl /(ола Ду
JiaftO /Jo ко?!то , t'Л13дъ l{ато истъкна гоn-Бr--:эri3 загуба , IЮЯТО пр"!>

ТЪ РП Я В8ТЪ С,Ъ смъртьта н а Д-ръ Генадиева , не само сем"l:;ЙСТ IJQТО ,
п р и я т ел и т 'l3 и БЛ ИЗl{ИТ'В м у , ио ц'Влата страна , каза между
ДР;'ГОТО и сл-Вдното.
_. Въ тов а r късно и отвраrnтелно убийство. сж зам-F.
сени мн о го Лlща и много с р е ци. Н ий порозираме КОИ сж , 1;.
Т1; не изм1;ри ха П ОСЛ 'едицитъ на СВQЯ1'а кървава пастжпн а,
т1; не можа х а да D6з6ера т ъ , че КРУШУ М:Иl"lз забtiТИ въ т-Влото

на д-ро НU 1(ола Ген.ади ев'Ь, сж r:РУШУМI1 не толкозъ противъ
него, н е ПРQТИ ВЪ Г!а ртията и прия ' rелит1;; r-t y, тове еж ItрУШУМИ,
I< ОИТО простр'i3л яха СЪрДЦЕ.-ТО на Бълг ариSJ . Да, на Българи я,

ваха и пр1ЩС"

генералъ В
произнесе pt
въ нашия n
Г. Иван.ъ f\
чувст вена pt.
зени ПРО КЛИl"
постави въ т
Прn-д о
НИI{не Elжт р е
почиНf,Л\о1я

траурна р-Бч

катъ г. П К

защото Ни/(ола Ген.адие80, I(ато ВОЙНИ I<Ъ и о б ще с.rвеникъ, 61;
ше посветилъ ВСИЧl<И1t си сили да служи на родината с и,
защото Ни/(ола Ген, адиево ругг нъ от ъ м ноз и на , отъ всички

страни, съ сми рение и ус мивка п о сре щ а ше вси чки обиди , безъ
никому да О'FГо варя и сми ре но и 6езъ шу мъ вършеш е дtлото
на България 
независи ма държава и щаСТJ1И ВЪ н а ро дъ. Той
БВ ше ЧОВЪR Ъ съ неоБИ l<новено сърдце ,

н оето прощаваше на

най-голЪм итБ си враго ве . Той НИ КО МУ не ОТI'lъщав аше, той не
6-Бше зло паметенъ и н а с во ит-Б проти вн ици е п равилъ н ай
ГОIГБМ И благодеяни я . Ний,

негови т-Б

пр и ят ел и,

В·ВРВИ неrО 8И

с
Пр1;в~
нит-В, веЛl
ни

плен я в

ваше съ

5

н съвзем а
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а черна

,"Oll!1l0

бала
ежду
':РОБFЩ,
:iакле -

ПОСЛ1щователи, н-Вма да отмъщаВf\ме, Ний ще следваr-1е саr.ю
неуклонно негови я пжть, нато знамето, наето той ни остави,
ще бжде носено отъ здрави и ж илави ржц-В И то ще бжде
нашата гордость. Дра ги учителю, оть небеснитt селе l-l И Я, вдъх
новявай ни и ни направлявай въ пж.тя, КОЙТО ти бiзше на
черталъ.

рtчьта на Д-ръ Думановъ, ИСR ренн а и праВДИ9а, извика
иС/~рени СЪЛЗИ о'Съ ОЧИi''В на голtмото множество .
Про цесията продължи по УЛИЦИ7 t "Царь Освоб оДитель",

"Раковски", спре се

предъ

n Юнионъ

Клубъ ", на К о ЙТО Д-Р'Ь

Генадиев'Ь бtше виденъ членъ, и отъ та мъ ГJ он рай Военното
м-во. Двореца, ул, "Търговска - I-j ,,6ул. До н дуковъ" се от
прави за черквата "Св. Неделя".

Въ църквата.
ПР-В,fi!1 пристигането още на процесията, ЦЪРl<ва та б-Вше
пр-Впълнена съ хора. Тамъ б-Вха и вси ч и и пълноl'Ю ЩНИ м и
нистри. Литургията се отслуж и отъ СОфИ ЙС Ж.-l Я митро пол итъ г. г.

Стефанъ и множество

св е щеници .

ваха и ПР'!;дставителит'S на

генералъ
произнесе
въ нашия
г. Иванъ

Въ църквата

пра в!пеЛСТЗ0ТО,

п рисжтству

мин истрит-Е

г. г.

ВЪЛI<QВЪ и Я. Ctoe l'1'-lеВD . МИТРСПО ЛИТЪ Сте фа нъ
р"БЧЪ, ВЪ !(О9. Т О изтъ кна зн а ч ението н а Генадиева
ПОЛИТl1ко"об ще ственъ животъ. СЛ1ЩЪ него говори
f\нгеЛОRЪ, КОЙТО nр о (ъ.'1з ен ъ произнесе сил но п~о·

чувствена Р "БЧЬ, ноят ; ) П':ЖЪ Р Нi съб ра литiз се, I< О ИТО просъл
зени проклинаха авторит'r, на това не чу ва н о злоде я ние, което
постави въ трауръ цtлото н и от е ч е ст во.

Пргьд'Ь ц'Ьрквата

х иля д н ия

свiзтъ , не

можейiш да про

НИI{не Г:!жтре, чакаш е въ в ъ д а о тд а де по ('Л'sдня та почить на
починалия цържавн ик... . Пр -tщъ Ц1. р юзэта произнесе дълга
траурна р-Вчь, личния п ри я тель на п о чи налия, русенския ад в о
квтъ г. п.КаР'iев'Ь. .

Рtчьта на П ет ръ Н а рчевъ.
Опечалено събрание!

Пр-Ввратна е сждбата на хората и особе!-JНО на призва
нит-В, великит-В мжже. Чов"!зкътъ, който прi3ди петь дена само
ни пленяваше съ мждростьта . СИ, който ВЪПР-ВI<И вс.ичко в-Вр

ваше съ безкраенъ оптимизъмъ въ БЛИЗIЮТО възстановление
н съвземане на България, въ нейното щастие днесъ лежи
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прi;дъ насъ безжизненъ, по !(апрИЗ8 на една пр-Встжпна,
зв-Врска ржкз.
.
Не подлежатъ на ника нво съмн-Вние гол-Вмит-Б интелек

туални

Iшчества

на

покойника, които

пр-Вдъ

студенит-Б

му

вече останки добиха и безрезервното признание на най-лю
тит-В му политически противници. Генадиевъ обаче, имаше и
друго едно гол-вио качество, което никога не е см-Вталъ по
трt,бно публично да манифестира. Които познаватъ по-отблизо
неговата личность често сж имали СЛУLЩЙ да констатиратъ
у него едно велико сърце . Н-Вмаше обществено или частично
нещастие, което

да

не

намираше

топълъ

отзвукъ

въ

неговата

душа. На 1912 година. той нече съ б"!строто ясновидство на
своя умъ, виждаше неизбежностьта на балканската война. Той
разбираше, че единъ исторически фаталитетъ тласка българ
ския народъ къмъ кървава война. И само една мисъль го
вълнуваше, ще съум-Вятъ ли ржководителит-В на народа да
го изведа тъ къмъ върха на тая неизб-Вжна Голгота, съ най
мални жертви, съ възможно по-малко кръвь и страдания. Сви
д-Втель на героичния уср-Вмъ на своето rlл-Вме, той пр-Взъ
вр-Вме на всички военни перипетии тръпн-Вше отъ бо9.ЗНЪ да
не бждатъ пропуснати моменти ЗI'I една щастлива дипломати
ческа ликвидация на военнит-В усп-Вхи. И той съв-Втваше. ув-В
щаваше, мол-Вше тия, които държ-Вха кжпонит-В на народна
та сждба. Какъвъ ГОЛ-ВlvlЪ резонаторъ на душевни доброд-В
тели б-Вше неговото сърце, се вижда отъ еди нъ малъкъ фаюъ,
който говори, обаче, много. Сл'!.;дъ натастрофата и сл-Вдъ като
б-В освободе нъ отъ затвора, съ Генадиева бtхме тръгнали
единъ день отъ дома му къмъ центъра на града. Качихме се
на трамвая "Царь-Освободитель" близо до прошековата фаб
рика, Генадие въ, който бt:Jше и вълшебенъ съб-Вседникъ, раз
правяше единъ ве селъ ане кДотъ. Слушахъ го съ гол-Вмо удо
волствие и се см-Вехъ отъ сърце на неговата елегантна . на
ХОД'fивС'сть. Той бi;ше необикновенно Веселъ и бодъръ. Трам

вая слизаше къмъ "Ц.·Освободитель", по нанадолището. Ние
стоехме на платформата. Изведна жъ, заб-Вл-Взахъ, че гол-Вми
т1; живи очи на Генадиева се напълниха съ сълзи. ТQЙ ме
погледна б-Вгло, извади нърпа и се помжчи да ' СnОД8ВИ бол
ката си. Дирейки причината на неговото внезапно страдание
азъ вид-Вхъ на отсрi;щния тротоаръ н-Вщо наистина по·
къртително, около <:тотина осл-Вп-Вли отъ войната войници,
държащи се единъ задъ други, върв-Вха, водени отъ н-Вкол
цина санитарни подофицери, по направление къмъ коннит5
казарми, кжд-Вто се пом-Вщаваше специалното очно болнично
отд'Вление на покойния Д-ръ Гиргиновъ. Ридаеше душата на
единъ благороден...оа-Вкъ, който никога не парадираш. <:10

-

Гра бъ

ПР-ВСТЖПН8,

" .1'fa

;ТБМИ Т-В интелек
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народна·
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жгълътъ на "кракра" и "Шиш{в·, лобнотОБЪ m-БстО на Д,ръ Н. Гена
диевъ, ВЪ момента, когато Н. БрОl-\30

държи своЯ1а речь.

зо

добросърдеч и ет о с и и loы моo за това, мо ж е би , с!"!оменътъ за
не го ще бжде о ще по-неув'iщаемъ. Ридаеше човisi{ЪТЪ З8 жи
вата трагеди я н а , бези менния бъnгаринъ --: герой, плачеше
о б щест ве нии ыъ, дипломата заради изгубенит'в
сражения
отъ

други.

1:::-88 I-Iа "'с.

... 

~

ще

на'"

{)

г с5ществе '

-;.-

ОпеЧалени почитатеЛI1 на ГенаДiiеВ fJ ,

о

и

посл-:;

Отиде си поиосенъ ,)тъ и:пригатi:'), Юi ю !<зта, тъмната за

висть И отъ В<:ИЧI<ИТ'Б неизмеНН!1 страсти на

политическия ни

ЖИ60ТЪ единъ св'Бтълъ умъ, най-надежния резервъ на поли
тическа България. Нашата Сl<ръбь за чов'вка, гражданина и

обществениха е неутt шиr~а. Но ние СI{ърбимъ повече за Бъл
гария, IЮЯТО

ВС'БКИ

день

осиротява. К '1 Я

е

тази

мждрость,

ко ято ви ж ца въ СИС'Н!1'1ата на "чистене" най-крупнитъ фигури
въ об ществен ия ни животъ 
п олзи за България? Стръмимъ
се ВС1ЖИ день да УНИЩОЖИ~1Ъ не;ТБСТНОТО мнън ие на Европа

_ ;'лия

пжть

ЛЪDенъ

ху.

rrжт ь

жаБНИКЪ.

Когато r'5,
прtсенъ гробъ
ниятъ и n О ЛИ1

•

катъ Д, ръ Гео

з<) Н::IШИТ-В нрави и възпита ни е, но вм1>сто това подчертаваме

съ Rър вз ва ли ни и

своята

неЗР-ВЛОСiЪ.

К ра й но вр-Вме е да пристжпим ъ

нъмъ

Ние

се

самоубиваме.

наса ждан е на

з д ра ви

общестаени ч увства . Н икаква реал~а см и съль н1:;ма д~ има
то ва ле«о мислен а о периран е съ пон ятия та "демокрация", пар
Л8мент<,' ризъмъ, со циална пра9да н пр" дод-Вто д-Влото на об·
н овата се и ам и ра

ПО 1Ъ оnеКё\та

на

ПИСТОЛi! т а

на

кръвожадни

уб ий ци . Бълrа Р :-1Я , рэз те р зана и СЪ~ Иf1а ка от ъ продължителни

не Щ::lСТИSl , е гто·б'~дна отъ нс-В r·юга ОТ1:. зръrн ДЪрЖ"ВНИЦLI. Но
ват а ге ;~ ер ,ЩИ5! на н ей н ит'/;; упр<шющи още неУ'''Itло се учи да
бръсне върху !<ара ви я й лобъ . 3:> да не БИ8аме принудени да

об гръщаме оЪ

l<аВliЧ iСИ

дум а та

д;:: мо нр а ция,

тр1;б ватъ

живи

д-В ла, за които с ж с посо бни издигнат и надъ ГВСНGi18РТИЙНИТ'Б
си сграстн и егоизъиъ обществен ' щи. Демокра тъ бtше Гена
ди евъ, защ то

и БЛИЗЮ-I 61; х о

я с н и 6-{;;х а н еГО8 '.-Iт1; Г:ОЛl1тичесни консепции

1'8

д'

I з й 'хv бавит1;

въжделения на

народа.

Той 6-Вше де;'1Ократъ nptAi1 "ВС~IЧI(О чрt.зъ ариr.тонратизма на
своя та душа и чрtзъ прямота т.

на С ВО ЯТа ~уисъль.

Гол ъм и ятъ Гlо ко й никъ бt ще и блtстящъ журнаnистъ.
Той говор-Вше това, ноето мислt ше и пишеше Тiша, I<а!по го·
З0р'Бше. Неговюпъ стилъ и маш е недостигната простота и
изяшество.

Генад иевъ
ум н и

драскачYi

не

б-Вше чо в-\;къ

ПОЧВ ё1 х а

за

наши,ъ нрави.

журн а листичеС){<lта

СИ

кариера

Слабо·
съ

яз·

вител н и тиради срt щу него. Пет надесеть го д ини той б-Вше
б'Бсно aTaKYB ~HЪ отъ r.lалчуга~IИ. Евро пзецъ по възпитание и
духъ, той н апои няш е т роп ическа палм а , !юято бtше жестоно
брулена отъ студе нит-В вихри нз н а шето партиз !IНСТВО. Често

О пе'!
П рецъ ~O·
да г и по гълне, ст
гаринъ ,

на

еД'1

НСI<ренъ ДРУГ 1!РЪ

ум иление ' -\зъ цв .
въ да л еч нитt ев
Н а ЗО
се

OI{T"

въ домашния

купна

ржка



;i

инспиратори , по"

май ка , р одни н и.

Беэъ да
нито за

-

TF=

мо и е НIЪ

СИ Н Ъ на

още

'

пе·

сълыа на Бълга И заТЮ:l I6Х"
рята , 'ЩО
чината

се

изз;.

MV,

Кой· е тоя в

НОС И отъ уста II~

се исна да вt.рза
доб родетели бълг

сат е л ь , ген иале~1:
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...: .

пл ачеше

:ражения

-"''ГИ И ние по-БЛИЗl<ит1; до него му се съ рдtхме , но не Bct
.:>га го разб~~Р8хме и въ всt.ки случай I<ЪСНО ГО разб и р ахме .
Н ека се Н6дtВClие, ч е Генвдиевъ ще е по сmщн ата С Ю'i'i.па
жертва на политическата ни жеСТОI<ОСТЬ . Д~

Bt.pBar..: e,

ч е ч а й

сетиt ще настжпи и стинсно опомняне всрtдъ ржиовод ..: тел итВ
на общественото I'1 Н'sние у насъ, за да не о тс€)чемъ о конча
телно и ПОСJ1tднитt стълбов е на, отечествената !~и везави
--о

на

поли

. :>;\цр ость,

I ~=--'"':> фи гури

:"'р-Вмимъ
,з Ев ропа
.'::-;ёртав аме

:.у5и ва ме.

симо сть.

Отъ църквата, про uесияrа потегли за гробищата . Yfзъ
цtлия пжrь хиляденъ народъ се трупаше да го ВИДИ за ГIO
сл1;денъ ПЖТЬ и стдаде сетна ПОЧ~НЬ I<ЪМЪ великюi дър
ж а вни к ъ .

Когато тi1лото 6t поставено ПР'БДЪ TOI{ y що изровени я
пръс е нъ гробъ 11 съnзитt Н3 ВСИЧКИ се л-Веха бе зс пирно , лич
ни ятъ И n ОЛИТI1чеСRИ г.риятель аа ~OI(QЙНИЯ, 8раЧl'i t-l ския адво 

катъ Д- ръ Гео ргнееъ, IТроизне'~е CJТ5ДABT8 р'i3чъ .

Р'tЧЬ'га на Д-ръ Никола Геор г иевъ.
О печалени почитатели ,
П редъ насъ, на I<рачка само o rъ зи налия гробъ , чакэщъ
да ги по г ълне, СТОЯ'Г", тле нни rS ос:т аНПf1 н а ед и нъ ве ли къ бъл 

га рииъ , на едииъ ИИJlЪ баща, синъ, съпругъ , б ратъ ; на единъ
и ск ре нъ другаръ и

при ятель ,

името на

кого т о се ши р еше съ

УМИ1lение loJЗЪ ц1;ла България и 6е пр-Вмннало
въ да леч н иrt еВРОП6ЙQI<И страни .

На зо ОI{ТОМВr'И -- преди 3 ден а



гр ани цитt и

вечерьта , връща йки

се въ домашния С:1 ЮлТЬ, п р и сяоиrt близни . злод'kйск а под ·
KYnHa РЖК8 

нещзстенъ ;-IнструмеНjЬ на о ще

инспира тори , покоси живота I'o'y, отдl3ли
ма йка, родни ни, приятели и д ругари.

го о п

п о н е щ а ст ни

же на, дtца,

Безъ да трепне таи ЗЛОд'SЙСКВ ржка, 6езъ дif пом исли
НИТО за ~1Оме1НЪ за размtра на З ПОД-ВЯRието си , иещастенъ
син ъ на още по-нещастна страна , таи отне съ рдцето и ми
съльта на България.

И затихнаха вистреJlИт1:; за да ОТСТЖП Я'fЪ м1;сто н а був
рята , ' що се изви надъ цtлата страна при вестьта за нон"
чи ната

му .

I{ой' е тоя великъ ПОI<ОЙНИКЪ , и мето не
но си

отъ

уст а

на

уста

и

за

У Чl:Iстьта

на

ногото днесъ се

КОГОТ О , ка то

че не ни

се иска да B'kpaar.1e? Това е _чили я , благородния, оъ ленъ съ
до б ро детели БЪ fl гар ски държаеникъ , п олитик ъ, ри тор инъ, пи
С8l'ель, ге ниаленъ a ДBO K~ТЪ Д-ръ Н И КОllа Ген ад иевъ, без
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завisтния ученикъ, строгъ

послisдователь и достоенъ

никъ на други двама тъй же велики
делечъ отъ насъ, загинали ло сжщия

РЖf<а: Стамболовъ и ПеТRОВЪ.
Ето три свtтли имена, ето три

замisст

ПОf<ОЙНИЦИ, лежащи не
начинъ отъ злодейска

СКЖПИ жертви,

които ще светя тъ вннаги въ мрач н от о море на
политичеСI(а дtЙствително<:ть.

фарове,

българската

Още м л адъ. роденъ въ зеr'1Я. Д'БТО борбата за наРОЩIИ
т1> свободи кипеше, кипи и днесъ, той е донелъ съ себе си
жарътъ на тая борба и още МЛдДЪ се вту рна въ вихъра и и
з а работи за свободат а на своит-В братя отвъдъ Рила.

нието, тъй и въ Сръбско-българсkата война.
то!{у-шо бе почналъ

да борави въ

нашия

политически животъ, той бе посоченъ отъ великия Стамбо
ловъ, въ срещата, която е ималъ съ него. за великъ бълга
ринъ. ПОI{ОЙНИЯТЪ Ст ам боловъ слisдъ разговора, КОЙТО е ималъ
съ

него,

открилъ

велИi<И

качества

на

единъ

широко

просве

тенъ умъ, бis казалъ на своитis приятели:

"Това момче ми

се хареса много, ТОЙ ще

ствне веJ1ИКЪ

българинъ, той ще ме замisсти"
Съ речь, , съ перо, като министъръ. като държавникъ,
като адвокатъ, той служи беззаветно на своя народъ и въ
тоя пжть ТОЙ не е надминвrь orь ни ко го до сега.

Като дър ж авн икъ, той

.

оста ви па метници

на държавни

ческа мисъль, които му обезп еч иха об щоевропейска изв-Вст
НОСТЬ. Неговата слава на бележитъ държавни!(ъ, б-В преми
нала отдавна границитis ва отечеството ни. Той б-Вше гор
достыа на България пр1;Дъ ЧУЖДИЯ cB-Вrь.
Никога не се отчайваше ТОЙ. И !(огато ние, неговит-В
приятели б-Вхме нетърпеливи, натяквахме r.fY, искахме отъ него
да д-Вйствува бързо, BC-Вf<Ога ТОЙ ни казваше:

"Не бързайта, въ политиката

вито

малко

пестеливо!

Той с!

рението H~
Покои

Иде spt.Me

нитis отъ т

пе'iепи онзи, който

ум-Ве

Уви!
се носи

Не останалъ чуждъ на страшнитt. нещастия, които npis
rьрпе страната ни съ ДI'~eT-В катастрофални войни, за I<ОИТО

Bpt.Me

даде съв-Вти за да се избisГН8ТЪ, но не бе чутъ

отъ ония, коитО тр-Вбваше да го чуятъ, пр-Втърпisлъ лично
тормозене засвоитt идеи, той не се отчая и вс-Бкога, било
въ р-Вчи, било въ разговори които той имаше, казваше:
"Нашия народъ е пъленъ съ добродt.тели, нещастието

му е тамъ, че не може да се добере до добри водачи. Въ
пр-Вки тия голisми нещастия, които го сполетtха, аэ:ь вtрвамъ

-а., ·

---

·



ДН I

усоитis ГО

I

Спи С
гария-твО~

най-свisтли
те прецеНII

Трt.б i
разберемъ
лице.

Пак т
Ти r-!(
ца

кажеШ l

дихъ, изми
енергията

цългътЪ СI

Само

вие бisхте
отъ

ром;;<.. !

Поклонете
васъ и сп

да чаflа".

той о

I{;

Той

се намt.рят·
нематъ ТОI1

Буенъ те м п ераментъ, бо рчески духъ, той не остана чуждъ
и на борбитt тукъ, които кипеха и още l'1Ладъ r'ИМНВЗИСТЪ се
втурна въ ТБ ХЪ, ВЗИМ ;; ЙЮi живо участие, както въ Съедине·
Младъ, още

въ неговОТС

Боrъ

Сп1:.
Te:lb Юр-j ,
сю~тt пос
:: :-М И

за

: "' ~::ъ тр ;:

-- :..; . Н СЛ ~
_

- ... ,.--
-

_

....

...i'

зз

(ОСТоенъ замtст,
"НЦН, лежащи Не

_ 3.:)т й б;т;.деше, защото той иr-fа ц-Внни качества, как
други народи ИМ8ТЪ: треЗ80сть, трудолюбие и

ъ ОТъ ЗЛОдеЙсна

'="-,](0

•. ~= = ocтb·.

фаРове,
На бългаРсната

- :-;1 се стараеше да

ffepTBI1,

аТа За народни_
fелъ съ себе сн

,

въ ВНХъра Й и
Рила.

"'е ОСтана ЧУЖДЪ
ь ГИМ НiJЗI1СТъ се
о въ Съедине.
)авн въ нашня
ЛI1КНя СтаМбо_
веЛИt<ъ бълга_

който е Ималъ
'НРОКО просве.
стане великъ
ДЪРЖ8ВНинъ,

IHapon'J.. н

въ

ДЪРжавни_

ra изв-Вст.
бt Премн
БВше Гор

УМ-Ве

_=

Той каза това

_

стане и стана идеологъ

на прими·

=~ ,:, на бушующит-В партизански страсти.
окойниятъ Д-ръ Генадиевъ каза: аггеttеz-спр-вте тукъ.
з р -Вме и крайно вр-Вме за всеопрощение и умиротворение.

безъ да помисли нито за

~ аМ-Врятъ хора,-на които

:;

дългъ, въ

името

минута'. че ще
на възв-Всте

отъ т-Бхъ принципи бе, да запазятъ живота му

-

да от

-~ ~ aTЪ тоя ц-Вненъ за България животъ.

Уви! Ти угасна скжпи покойнико, но твоя зовъ : .. Спрете"
:е носи днесъ отъ уста въ уста, той прошири Ц-ВЛ8та ни земя,
QИТ-В го откликнаха, nушит-Б го погълнаха .
СПИ СI<ЖПИ покойнико! Ти даде най ц-Внното си на Бъл
,ария-твоя животъ. Тебе те ц-Внеше външния св-Втъ, като
най-св-Втлия умъ на България, ние българит-В не искахме да
те

прецениме.

Тр-Вбваше зло,n-Вйска ржка да покруси живота ти, за да

ра'эберемъ

великата загуба, която понася България въ твоето

лице.

Поклонъ скжпи Генади евъ.
Ти можешъ съ това

що

па кажешъ: кНе плачете

ДИХЪ, изминахъ почти

стори за

тая нещастна

и не ридайте

моя

житейски

страна

за мене. f\зъ се ро'

пжть, дадохъ

умътъ и

ен~ргията си само за доброто на родината си, азъ изпълнихъ
дългътъ

си,

сега

мога

да

отида

да

спя.

Софиянци!
Само 10 години ви д-Влятъ отъ ония дни, въ които само
вие б-Вхте останали отъ България. Петь километра ви д-Вл-Вха
отъ ромжнскит-В ВОЙСЮ1, идящи да опозорятъ вашитБ огнища.
Поклонете се пр-Вдъ останиит-В на тоя, който тогава спаси
васъ и спаси България.
Богъ да те прости, мили Генадиевъ.

Сл-Вдъ Д-ръ Гео ргиевъ, синътъ на ПОкойния 'Нашъ води·
тель Юрдан'Ь ИОНО8'Ь. г ; Иончо Ионоо'Ь, отъ името на рахов
скит-В посл-Вдователи на Д-ръ Н. Генадиевъ, каза прочувствени
думи за . гордостьта на България - Д-ръ Генадиевъ. когото
цнесъ тр-Вбва да дадеr-,ъ на земята. Г-нъ Ионовъ напомни
н-Вкои случаи отъ адвокаТС!<8та, п"рламентаРН8 и обществена
д-Вйность на покойника, сл-Вдъ което заключи, че Генадиевъ

3
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е единъ феноменаленъ умъ, едно благородно ГОl1'ВМО сърце,
прtдъ които ВСИЧI<И сж се отнасSlЛИ Съ възторгъ и любовъ.

Р'Вчьта на г. Ионовъ сбита и крllсива, трогна множеството.
Посл'Вдната минута вече удря, . посл'Вдното "вечная па·
мять" се разнася надъ гроба. Ковчегътъ се затваря.
Писжциrn на г-жа Генадиева и тоя на нейнит'В невръстни
д'Вчица, риданията на старата маЙRа и братя на покойника,
риданията на близкиrn и приятелит'В

му, огласяватъ мъртвия

градъ.

Военната музика свири погребалния маршъ. Ковчега се
спуща, ПРИСЪТСТВУЮЩИТ'В хвърлятъ въ гроба цвtтя и пръстъ.
Ген,адиевъ y,мpfЬ!

Ген,адиевъ е nozребан,ъ!
Но живи ще еж н,e20BиmfЬ uдеll. Ще жuвrъе н,егОвата
nа,мять. Безе,мъртен,r, е Д-ръ Никола Генадиевъ.

*

Хилядното множество съ наведени глави, бавно се опжти

за града. Само н'Вколко гробари останаха да уравняватъ прtс:
ния ' гробъ, Нlщъ който стърчеше забоденъ кръсть и б1; по
критъ съ много, много в'Внци. Слънцето сърдито като че ли
прибираше своит'В хладни есенни лжчи и лекъ зефиръ тихо
повtваше.
Великt1нътъ на мис:ъльта, гения на словото, великиятъ
родолюбецъ, е вече притиснатъ въ студенит'В прtгръдки на
черната

земя.

Ликувайте убийци, ликувайте врагове!

голtмо сърце,
оргъ и ЛЮбовъ.
множеството.
"вечная па.

ITO

тваря.

Печата за Д"ръ Н. Генадиевъ.

нит-В невръстни
на

ПОКойник!!,

:яватъ МЪртвия

'JЪ. 'Ковчега се

ttтя и пръстъ.

IJ ,ъе

неговата

~BЪ.

BI-fО се Опжти
3Няsатъ

ть

и

nptc

бt по

ката че ЛИ

зефиръ тихо

.,

великиятъ

)tгръдки на

Убийството на Д· ръ Генадиева прtдизвика цtла буря
всрtдъ ВСИЧКИ класи и съсловия на страната. Покрусата бtше
обща. Приятели и противници скърбеха, дадоха публично из
разъ на възмуще1-lието си. Тtзи даже, които прtзъ живота
му най-много го клеймеха и отричаха, при неговата смърть,
трtбваше да призная fь неговитt качества и заслуги къмъ
страната и да подчертаятъ голtмата загуба за България съ
преждеерtменната му смърть.
До колко печата може да бж-де изразъ на общественото
мнt.ние. ний даваме тукъ кратко извлечение отъ това, което
вt.стнициrn по туй BptMe писаха.
В. СnОВО пише: Убийството на Д·ръ Никола Генадиевъ
е едно голtио злодtяние. Може да имаме каквито щемъ въз
гледи

върху

политическата

роля

на

жертвата,

може

да

не

сподt.ляме разнитt му политически уб-Вждения, може да не
удобряваме всички негови д-Вла, фактъ е, обаче, че Генади
евъ бt една много видна политическа фигура и обнаружава
ше голtма дипломатическа и политическа ловкость. Едно не
очаквано поctгателство тури край на неговитt дни.
Кой инспирира това ПР-ВСТЖ!"lЛение7 Въ Българската по
литическа д-Вйсrвителность и въ нашигБ политически нрави,
може би, ще тр-Вбва да потърсимъ обяснението и на това
прtстж-пление. BctKO ЗClКЛЮ'-Iение днесъ би било прибързано,
обаче, каквито и да бждатъ резуптатитt. до които ще се до
бере сл-Вдствието, атмосферата при която става убийството на
Генадиевъ и ролята. която той играе въ послtднит-В дни, трtб
а
да се отбtлtжатъ.
Отношенията на Генадиевъ съ правителството бtха на
пълно коректни. Даже и послtднята му полемична статия въ
.. Hapoцгlo Единство" носи характера на ум-Вреность и прин
ципность, Генадиевъ притежаваше ценни връзки съ чуждия
свtтъ, които не можеха рано или 1{Ж-СНО , да не бждатъ изпол
зувани за българснитt интереси, още повече, че общата му
политическа ориентировка съвпад;)ше напълно съ насокитt
на българската външна политикв.
Загубата на Генадиевъ ще опланватъ дори и поnитиъ
чеснитt му противници отъ разнитt лагери, които все пак·

з.
цен;:;ха

I5Ъ

него

опитния

и

ГЪ31<О15Ъ

политикъ

и

силенъ

стоянна борба с
и погнуса nocpi

ораторъ .

Народъ:

Неговото м;:;сто остава празно не само като добъръ ора

l<aTO гъвкавъ ПОЛИТИI<Ъ и неуморимъ органи
заторъ. но и l<aTO чов;:;къ съ ШИРОКИ ВРЪЗI<И въ чужбина.
торъ,

не

само

Безспорно, неговото убийство ще направи тежко впечатление

на чуждия св;:;тъ; но не по-малко
чатление изобщо

въ Ц;:;Л8та ни

тежко ще

страна, въ

държавницит1; отъ тоя разм;:;ръ
ptAKOCTb, Богъ да го прости !

бж.де това впе 
КОЯТО

все

по~ватъ да ставатъ

пакъ

голiiма

Прi;порtщъ пише:

Генадиевъ, съ защитата на мятежници дружбаши,
създаването на новата партия Народно Единство.

и

около

се разбере ог
убийство внас)!
компрометира

п

Особено

(

се

УС '

за

костно

YM~

злодеян ~

страната .

Лжчъ:
Д-ръ Н.



ралитt, единъ
чески

Миръ:

идеОЛ02;

ционалъ-либе р

Вестьта за

убийството

се

разнесе изъ :; столицата

още

снощи. Тя потресе всички кржгове въ столицата.

качества,

съ

IЮИТО

все

можеше

да

бжде полезенъ на своята страна. Фактътъ, че неговитt поли
тически врагове еж посегнали на живота иу, покаЗ8а, че той
прtдставляваше единъ изпитанъ и сериозенъ противникъ въ
политическата борба.

Радиналъ:

е

съ

отвратителенъ. Въпрi3ки

политическитt

ЯС Не

ще

сс

Сговоръ

Предъ О . '
всички

ще

п~

никъ, уменъ
духов}

връзки

въ

И

Ч.

често

му

атакува l

и

като

министръ
въ

м
на

наша 1

Дневни

ПокоЙ н ',.j
обаче, всичк ~
НИКЪ,

чина

въкъ дипло '"

ПОЛИТИ4ески

животъ,

единъ

първоразряденъ

пъреос

ораторъ и единъ общественикъ съ голtми политически връз

тическитt му

ки тукъ И въ '-Iужбина.

П1орвораэр"

Въпрtки

обстоятелството, че

сме

се намирали

въ

по

I

първора зрSl

си rptxoBe, Д'ръ Генадиеnъ безспорно, бt една голi3ма вели
въ нашия

I

спорно

ния

Въпрtки острата критика, която се е отправила къмъ
политическата и обществена дtйность "1а покойния , факта съ
убийството на единъ бившъ миниетръ и бившъ шефъ на по
литическа партия

подъ

СМ'ьртъ

Каквито и прi;грешения да има Д-ръ Никола Генадиевъ
като . чов'Ькъ и държавникъ, той бtше на BptMeTo си крупна
политическа фигура, и съ неговото Иf'lе сж свързани доста
страници отъ нашата най-нова политическа история.
Въпрtки извtстни отрицателни черти, покойниятъ при·
положителни

партия

най-отявленит -;;
азия,

Демократичесни сговоръ:

и

дtло, което е ~;

гласове

авторит;:; на убийството и какъвъ е неГ05ИЯТЪ характеръ, още
е рано да се говори. Нека отб;:;лi;жимъ за сега, че напоел;:;
дъкъ се бtше вдигналъ голtмъ шумъ оноло името на Д-ръ

rpyr

неговата

страната

Вестьта за убийството потресе всички граждани. Кои сж

тежаваше

Макаръ и
и
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и

силенъ

стоянна борба С1> партията на покойния, ние съ възмущение
и погнуса !10срtщаме неговото подло убийство_

Народъ:

.~ I<i!lTO добъръ ора
? еу моримъ

) '":!3:{И

:-еЖf{О

-.:е

органи

въ

чужбина.

впечатление

бжде това впе
която

все

=~ СТдватъ

пакъ

гол-Бма

Макаръ и рtшителни противници на Д-ръ Н. Генадиевъ
и неговата група, ние най-рtзко порицаваме безчов1>чното
дiзпо, което е извършено надъ тоя държавникъ. Тр1>БВ8 да
се разбере отъ всич!{и граждани на тая страна, 'ie вс1>ко
убийство внася малъкъ или гол1>мъ смутъ ВЪ страната и я
компрометира пр1>дъ външния свtтъ.

. Особено сега. сл1>дъ комунистическит1> мятежи, когато
страната

i ?= ждани. Кои сж

--", характеръ, още
cer tl, че напосл1>
- .: tiMeTO на

:)а ши,

ОКОЛО

столицата

още

_:!та_

:)йниятъ

ще

остане

неИСПЪ1!нено.

при

никъ, уменъ българинъ . пръвъ нашъ ораторъ, единъ без
спорно духовитъ чов'lжъ, съ европейски маниери и широки

че той

-: ::::>Тивникъ

въ

връзки въ чужбина . България губи еди нъ ловъкъ дипломатъ
и първоразряденъ дър)иааникъ; той. наистина, е билъ много
често атакуванъ заради своята политика, но все пакъ д1>лата
му и като министръ на търговията и землед1>лието, и като
министръ на външниrn работи . еж отбелtзани съ дебела ли
ния

къмъ

- :щ я, фаl<та съ

;;, ш е фъ на по
-: .:>,,: итнческит1>

-

-~:: iзма вели

ВЪ

нашата

държавна

ВЪ

по

история.

Дневнинъ:

Покойниятъ Н. ГеН8диевъ имаше и приятели и врагове,
обаче. всички признаватъ. че той бtше даровитъ ЦЪРЖ8В
никъ, първостепененъ ораторъ, гол1>мъ организаторъ И ло
БЪИЪ дипломатъ. Каквото и да МИСJ1ИМЪ З8 вжтрешно-поли
тичеСRит1> му методи, ние тр1>бва да ПРИЗН8емъ, че той беше
п"рвораэр"дна веЛИЧI;Jна

' ;;a.l i1

издигаха

Предъ още незасъхналата ~:PЪBb на Никола Генадиевъ
всички ще призная тъ, че той бе единъ даровитъ държав

е не го вит1> поли

7" р авила

се

доста

можеше да

- :: :< а зва,

страни

Сговоръ:

I<рупна

:-': ?ИЯ.

,,:-=

всички

Д-ръ Н. Генадиевъ б1> единъ отъ водитилит1> на либе
ралитt, единъ ОТ'Ь найпрозорливит1> и талантливи полити
чески идеолози на нашата буржуазия. Той се отцепи отъ на
ционалъ-либералната партия и искаше ца организира HOBt.I
партия подъ името Народно Единство, въ която да сплоти
най-отявленит1> елементи на нашата капиталистическа буржу
азия, съ ясна I<ласооа програма. Това д1>ло следъ неговата
смъртъ

:-S" Р З8НИ

отъ

"' Лжчъ:

~_'! a Генадиевъ
ето си

и

страната ,

Д-ръ

и

се УСПО!<ОS!dаше

гласове за умиротворение пакъ убийство I Това е едно па
костно злодеяние не само за близкит1> на убития, но и З8

В1о Н2Iшето

международно положение.
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Демократически сговоръ ~

убийства, за
ти Михаилъ

Отъ която И среда да е инспирирано това убийство, ние

левъ, Райко

не можемъ да не изкажемъ нашето дълбоко възмущение отъ
тоя начинъ . на политическа борба. който ни излага предъ
очит~ на чужденцитв и ни приравнява по политическа кул
тура съ дивит~азиатски племена.
Българското . общество достатъчно живя подъ гнета на
физически насилия презъ . време на дружбашкия режимъ, а
комунистическото безумие б~ше последното и най- гол~мо про
явление на нашит~ жестоки нрави. То е преситено вече на
жестокости, то иска да си

отпочине

и да

се

отдаде на ми

ренъ и творчески трудъ. То ще осжди вси'ши ония обще
ствени групи и отд~лни лица, I<ОИТО продължаватъ да раз
духватъ низкиrn политически страсти и умрази. които създа
ватъ

условия

З8

проявления

на

жестокости

като вчерашното политическо убийство.

и

престжпления,

"

ки Tt падна >
обществени I
ници Н80б ш
ни

довеждат

УбийсТЕ
говори H8Bct

публиката c ~

и вс~ки се ~
мущенията

с

киrn борби.

Въ паF
сжщо р~зкс
българскитЕ
порицание ."

Сговоръ:

Официоза

Зла сждба пр~следва водачит~ на бившата стамболо
вистка партия. Единъ сл~дъ дpyrъ rn намиратъ смъртьта си
на улицата отъ ржката на убийци. Посл~денъ падна завчера
и Д-ръ Никола Генадиевъ.
. Убийството на ГеНllДиева посрещнато отъ всички ср~ди

л~мит~ по :
имъ. Не C~

на обществото съ потресъ И възмущение дойде да увеличи
дългия и безъ това поменикъ на българскиrБ общественици

ВСИЧ i{

и

държавници,

още

единъ

шумътъ И

починали отъ

пжть

нашата

насилствена смърть

държава, като

и да

страна, въ

изложи

която кур

камата сж и сега аргументъ въ борбата между по

литическит~ и обществени течения. Съ много · право минисТЪ
рътъ на Вжтр~шнит~ работи господи нъ Русе въ е казалъ вче
ра прiщъ столичнит~ журналисти, че куршумит~. съ които
убиеца е оrнелъ живота на Д-ръ Никола Генадиевъ, сж за 
с~гнаJ1И и България, която още единъ пжть ще бжде пр~ц·
ставена пр~дъ чуждия '=B~TЪ като една некултурна · страна.
въ която чов-Бшкия животъ и, особено животътъ на държав
нициrn H~Ma никаква стоЙность.

Зора:

слуги,

осве

тивници

и

Н. ГeHaд ~ ~
държавни ~

n·

Колкото

на способ!
дори

него!

живота

М}

слово :

"Ko~
вито да

"

дирени ,

з

Демонра

H~Ma нищо по-безчов~чно, по-противообществено, по
антикултурно отъ политическит~ убийства. Пос~га се не само
върху чов~ка, върху личностыа, а и върху ~1исълыа. Която и
да е жертвата, каквито и да еж разбиранията на убития въ не

говит~ политичесни уб~ждения, тои умира поради своит~ въз·
гледи, отстоявайки ги съ СВОЯ животъ.
Посл~днит~ три години ни дадоха ' доста

~Обик

политически

~Ha
за

орЖЖ !

правова
груповъ
да

се

о

Въ

'
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5нйетво, ние
у щение отъ

а га

предъ

'Н чеека

кул

;ъ гнета

на

I режи мъ, а

. :>л-Вмо про
: -! О

вече

на

.:::a .:Ie

на ми·

">."И я

обще~

г

...

ца

:;;,~ O

раз·

създа·

' ~ ;: 7 .,", о ления,

убийства, за да не отиваме назадъ. Изъ заса[\а паднаха уби·
ти Михаилъ Такевъ, F\л. Димитровъ, F\л. Грековъ, Пано Чук
левъ, Райко Даскало въ и завчера ... д·ръ Н. Генадиевъ. Всич·
ки т1> паднаха отъ куршумъ. Това сж гол1>ми политически и
обществени водачи, вънъ отъ ония ПО'малки и

ници на общественотс. и политическо
ни довеждатъ

на

скромни рат

поприще. Тия убийства

доста печални прtц-Внки.

Убийството на д'ръ Генадиева е темата, върху която се
говори навс-Вкжд-В въ столицата. По улицит-В, въ заведенията,
публиката се пита само за подробностит-В . около убийството
и вс-Вки се мжчи да попълни свtд1>нията си и изказва въз·
мущенията

си

отъ

тоя

отвратителенъ

похватъ

въ

ПО1iитичес

кит-В борби.

Въ партийнитt клубове убийството на г. Генадиевъ се
сжщо р-Взко осжж.ча. Системата да се' запушватъ устата на
българскитt държавници сЪ КУР'1JУМИ, се поср-Вща съ общо
порицание. "

.~

еrамболо
ь ?тыа

~.; a

си

завчера

..IJ< И ерtди
.:~

увеличи

Е ~ ественици
изложи

! '::'3

;,

1-: 0ЯТО

,Е

м е жду по·

::~
~

кур

министъ·

;{ёзалъ вче

=:

съ
еs· ъ,

които
сж

за

5ж С\е прtд·

.. н а
-i a

-страна,
държав·

:.: ествено,
з

се

по

не само

-= :-а. Която и
:i-!"7НЯ въ не·

: :зоитt въз·
~~-l l-!тически

Официоза "Ла Бюлгари"

:

• Обикновено, въ Ориента и специално въ България, го·
л-Вмюt политически фигури сж малко ц-Внени ПР'Бзъ живота
имъ. Не се говори за т-Бхнит1; таланти или за тtхнитt за
слуги, освенъ, когато смъртыа ги е направила безопасни про·
тивници и ги е завещала на историята.

Всички чужденци, които имаха ЛИЧflИ връзски Съ Д-ръ
Н. Генадкевъ го считаха образецъ на западноевропейски
държавникъ съ 6истъръ умъ духовитъ, съ изисквани маниери.
Колкото пъкъ за неговит1; дарби на първоразряденъ ораторъ,
на способенъ политически шефъ и организаторъ на партията,
дори неговит-Б политически неприятели не ги отричаха презъ
живота му."

Слово:
"Които и ца еж авторитt на снощното убийство и как
вито да сж били t-БXI·iит1; подбуди, 11> тр1;бва да бждатъ И3
дирени, за да не остане ненанаЗВНQ това грозно престжпление."

Демонратичесни Сговоръ:
"Насилията и атентатит-Б никога не могатъ да служатъ
за оржжие въ политичеснит-Б и обществени борби въ една
прг.вова държава. Т1; сж възмутителна проява на личенъ или

груповъ произволъ,

-ПРОТИ8Ъ

който

ц-Блото общество тр1>БВII

да се опълчи."

Въ

издадеНl:lта

по-кж'СНО

брошура

"Счупеното перо",
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IСОЯТО се появи специално за терора върху печата и прtслед
ването на журналиститt, се пом-Вства слtдната бtлtжна:
Д-ръ Нинола

Генадиевъ е известенъ

чрезъ мощьта

на

-

слово

суспенд

тtзи убийства.
Държи ли

(

своя ораторсни талантъ и чрезъ бистротата на политичесната

наwитt !:\tца?

си мисъль. Той бrь съ иЗ1Слючuтелн,u дарби, обаче, и 8'0 по
лето н,а журн,алисmи1Сата. Неговиятъ стилъ се отличава съ

имало убийства ~

простота, мено та и точность.

Нинанво

претрупване

на фра

Нали затове

Р. сега?

Кои и эащ<
Ние цtним '

зата. Неговитt статии им~ха голtмото начество нинога да не
досаждатъ на четеца. НаПРОТИf!Ъ - съ голiюмо увлечение той
заставляваше да бжде изчетенъ до нрай, тъй накто и най

циr:ть,

дългата негова рtчь нинога не е преДИЗВИНВ8ла досада. Той

и милъ човtкъ

бtше единъ призванъ чародей

и когато гово

притежаваше В1:

реше и когато пиwеше. За първи пжть, нато младъ одвонатъ,

Човtшното
той един,'Ь отъ

на словото

започна да борави съ журнаЛИСТИi<а

-

съ поемане

реданцията

на в. "БаЛ1Сан,С1Са 38Гl:зда 11 , създаденъ отъ брата му

парламеН1

Хари

въпрtки всичко

тонъ Генадиевъ . Тоя вtСТНИf(Ъ изнесе една славна борба срещу

щита нд право

-

съсипателното лихварство на Губиделникови. които бtха уплt
ли въ мрtжата си селенията на цtла Добруджа. Щастливиятъ
резултатъ

отъ тоя

походъ

срещу

лихварството

се

дължи

на

енергичното перо на Д'ръ Н. Генадиевъ.

Д-ръ Н. Генадиевъ падна убитъ отъ ржката на неизв-В·
стенъ физически убиецъ, но неговит-В интелектуални убийци
могатъ

да

се

знаятъ.

р. в. "Обн,ова" въ броя си отъ
ната

4 XI 923

г.

пише слtд

статия:

ПОКЛОНЪ ПР13ПЪ ЧОВ13КR
който НИ Зf\ЩИТИ!
Своитt размишления върху суровия обли къ на нашата
политичесна действителность азъ разнообразихъ на преми
ерата въ СвоБОДН:1Я театъръ, хвърляйки погледъ въ мини
стерската ложа, rAtTo виждахъ между министритt двама добри
свои приятели

I

Тжга обземаше душата ми на това тържество. 'Искаше
ми се нtкакъ тази вечерь да бжда въ трауръ, но дългътъ
прtди всичко.

Действително, какъвъ народъ сме ние? Нима е възможно
това? Хора отъ най - разнообразни обществени положения се
трепятъ по улицитt, като обикновени мухи I Кой инспирира
този ужасенъ кървавъ тероръ? Какво се прtследва, канъвъ
е висшия смисълъ и канва е велината задача на тtзи поли·
тичесни убийства?

Най-после по

дяволитt

BctKa

свобода

на

печатъ,

на

Селячесm6
ноеть на траги'
предъ неговате
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прtслед
Жl<а:

" щьта

на

тичеСl<ата

Ц

по

85

li1чава

съ

на фра
;- а

да

не

е н ;..{е той

'О и най

ада. Той
гово

110

0.-801<атъ,

с акцията

-

Хари

;а срещу

ха уплt
'.r;ивиятъ

пжи

на

неизв'h
убийци
i

слtд'

ашата
преми

мини

добри
скаше
,лгътъ

.fожно
IНЯ

се

"рира
~/{ЪBЪ

поли·

;',

на

слово

-

суспендираi4те всичко, но за Бога,

нека престанатъ

тtзи убиikтва.
Държи ли се CMtTI<S за възпитанието, което даваме на
нашитt дtца?
Нали затова се прогони режима на Стамболийски, защото
имало убийства?
1\ сега?
Кои и защо убиха Генадиева?
Ние цtнимъ високо качествата на държавникъ, публи
циt:ть, парламентаренъ и политически ораторъ, добъръ юристь

и милъ човtкъ каквито, насилствено погиналия покойникъ,
притежаваше въ голtма степень.

Човtшкото въ Д-ръ Ник. Генадиевъ се прояви, когато
той едuн'О отъ всички презря общественното настроение и
въпрtки всичко, веренъ на своя дългъ, се яви пръвъ въ за
щита на правото при "мятежническитt" процеси.

Селячеството, незаВ:-jСИМО отъ паРТИЙllата
ность на трагично загиналия
предъ неговата память I

свой

защитникъ,

принадпеж
се

преl<ланя

' В. П.

писменъ

док л

вi:;тъ, а цруп:
Да npt.a

вече, че той

1919 г. HaMlip
нието

на дoк.~

Генадиевъ и Европейската война.
8сi:;ки еди нъ великъ държавникъ оставя и по едно ве
лико дi:;ло, !<оето обезсмъртява неговото име.
Това велико Аi:;ло на Д-ръ Н. Генадиева е извi:;стния му

докладъ по мисията му въ странство отъ 18 f\прилъ 1915 год.
Общоевропейската война избухна въ началото на м. f\Вгустъ
гоА. Малка, но съ значение тогава България, заемаща,
централно Mi:;CTO въ тъй важния Балкански полуостровъ, не

1914

можеше да остане

чужда на развиващите се въ Европа съ

На края _
и

ще

диктува

състояние

да

да има ,
Да ръче
германска пе':"

Ht.Ma

бития и ней прi:;дстоеше или да пази неутралитетъ доколкото
и до когато това бi:; възможно, или да се присъедини къмъ
една отъ воюващите групировки, като издебне онзи моментъ,

лучи

въ който тя при минимумъ усилия И жертви, да придобие мак

мемъ, защот

симумъ

резултати.

Т огавашниятъ министръ прi:;дседатель на България Ра
Аославовъ, възложи въ края на м. Декември 1914 г. на Д-ръ
Никола Генадиевъ да замине съ извънредна мисия въ стран
ство. Цi:;лыа на това пжтувание е била: да се осв-J:;доми Д-ръ
Генадиевъ върху истинското попожение на работитi:;, върху
веРОЯl"ната дълготрайность на войната, върху цi:;nитi; и на
мi:;ренията на великитi:; сили при сключването на мира, върху
кроежитi:; на

ABi:;Ti:;

воюващи

групировки, за

бждещия

ста

тутъ на балканскитi:; държави и върху нам-Jзренията на Ита
лия по кризата въобще и по отношение на Балканския по
луостровъ

въ

частность.

бi:; тогава едничката неутрална велика сила, кждi:;то по·лесно
достигатъ в-l>рни свi:;дi:;ния отъ воюващитi:; държави и второ,

че тамъ отъ велинитi:; сили нi:;кои бi:;ха изпратили, а З8 АРУ
се

е говорило,

че

ще

даватъ ср t щ

война на съ;:: :
ници, Гърци я "
Сърбия на'
Сбжщ: а ~
съглашени е . ::;
край, Бълга р и '
или Hi:;Ma д а
лието

изпратятъ

посланници

отъ

първа

ве

личина. На 27 XJI 1914 Д-ръ Генадиевъ, придруженъ отъ съ
пругата си и покойната си балдъза Мар.а Д-ръ f\H. Попова,
заминава отъ София и на 4 Я нуари 915 г. пристига въ Римъ,
кждi:;то прi:;стоява до 20 Февруари, въ който денъ отпжтува
за Швейцария и Парижъ.
На 3 Мартъ с. г. той прави устния си докладъ на ми
нистръ-прi:;дседателя, а на сл-Вдния денъ (4 Мартъ) и npi:;Ab
министерския съвt.тъ. На 18 f\прилъ той прави подробния си

и

.

же

=

цитt. и са .... "
стигне

съ

сра з ", " ' 

гpaMaд ,, :: - ~

души

Като цент ръ отъ кждi:;то да подкачи своитi:; изучвания,
Д-ръ Генадиевъ избира столицата на Италия гр. Римъ, която

ги

никакво

манцитi:; не !1д

aHГГo ~ -~ :

нието на

::;:

=~

КИЯ дО М
чикъ. Cъ... ~
ция

отъ

" -~

- .
-:

бира се. а - :
ната,

KO~':":

~

Ке й ~
войната . - :-
няме? В-- - :

repMa :::,I- :: ~
се РУС !5
8aHe T ~

:

.;
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писменъ докладъ,

като депозирва единъ

на

министерския съ

вtтъ, а цругъ на тогавашния царь Фердинандъ.
Да прtдадемъ цtлия докладъ тукъ е неудобно, още по
вече, че той е издаденъ въ отдtлна брошура още прtзъ
1919 г. Намираме, обаче, за YMtCTHO да дадемъ само заключе
нието на доклада, глава VII.
.

оЙна.
)

едно

VII.

Itстния му
, 1915 ГОд.
1. l\вгустъ
заемаща,
ровъ,

не

зро па

съ

р.,ОНОЛКОТО
н ни

Заключение.

ве

къмъ

моментъ,

'с бие мак
гария Ра

На края на войната или Германия ще бжде побtдителка
и ще диктува мира, или тройното съглашение ще бжде въ
състояние да наложи волята си, или съкрушителна побtда
HtMa да има, и мирътъ ще бжде серия отъ компромиси.
Да рtчемъ, че се. сбждна първата хипотеза пълна
германска побtда. Въ такъвъ случай България Htr'la да по
лучи никакво териториално увеличеН!'l е, защото l\bctpo-гер
манцитt не даватъ нищо срtщу неутралитета, а това, което

даватъ срвщу война

на

Сърбия, ний не

Nожемъ да

го зе

мемъ, защото не можемъ при днешнитt условия да обяви мъ
война на Сърбия. РО~IЖНИЯ ще остане въ сегашнит;; си гра
ници, Гърция .,..- съ ма:шо увеличение отъ къмъ l\пбания, а

::а, върху

Сърбия намалена нли разгромена.
Сбждна се втората хипотеза: пълна побtда на тройното
съглашение. Въ такъвъ случай, ако стоимъ неутрални до
край, България или ще наПР<!ЩНf: въ Тракия до Мидия-Еносъ,
или HtMa да получи нищо. l\I<O се намtсимъ въ воината, уси
лието и жертвитt ще бждатъ ограничени: само срtщу тур

ц ия

цитt и само до падането на Ilроливитt. Това може да се по

на Д·ръ
зъ

стрвн'

)М И Д·ръ

<"1;,

върху

,t

и на
ста

на ИТf:\
СН ИЯ

по·

учвания,

Ь, КОЯТО
10·лесно

1

второ,

за

дру

,?ва

ве

отъ

съ·

10пова,
) Римъ,
':lжтува

на

ми·

прtдь
ния

си

стигне

сравнително

лесно,

когато

не

воюваме

сами,

а . заедно

съ грамадната съюзнишка флота и съ повече отъ 100,000
души англо-французи. Наградата може да бжде: присъедине
нието на безспорната зона, Сtресъ-Драма-Кавала, отъ Тра
кия до Мидия-Еносъ И отъ Добруджа поне Добричъ и Бал
ЧИI<Ъ. Сърбия ще се увеличи съ Босна и Херцеговина, Гър
ция ОТЪ къмъ l\зия и Bi:JPOSlTHO Ромжния въ Буно вина. Раз
бира се, аио тия двt послtдни държави се намtсятъ въ вой
ната, което е почти несъмнtно слi:Jдъ нашата акция.
Кой е човtкътъ, който ще ни каже какъ ще се свърши
войната, кой ще побtди и на КОЙ Господь трtбва да се кла
няме? Война като сегашната не е ииало. Борятъ се Р.нглия и
Германия за господство надъ моретата и пазеритt, но бие
се Русия за изходъ на свободно море, Франция за сжществу
ването си, а f\встрия за да прtдвари разпадането си. 60
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рятъ се капиталистит;;, а народит1; изпълнятъ съ трупове ями
т1;, прокопани отъ алчностьта

на

индустрията и

И всичко това се усложнява СЪ друга една

търговията.

борба

-

борба

- "~::"!a""'~
vиt~' е

противъ хегемонията на една само държава, днесъ на Герма
ния, утр;; на f\нтлия, други день на • . . . която Ht.Ma да
се свърши съ тая война, ще продължава и слt.дъ мира, може
би и въ срt.дата на побt.дителитt. . И кой не е заинтересо
ванъ въ днешната война? Италия е прострt.ла r"lРt.житt. си
на двt.тt посоки. Скандинавскитt. държави сж засегнати отъ

..:.i'\.5!. :.:::;з'
rii4-i на

секвестирането на свободата на мореплаването. Балканскиятъ

н е мс :+. ,

полуостровъ очаква да се рt.ши сждбата f"'Y. Съединенит;;
Щати дебнатъ съсипването на г~pMaHCKaTa флота и търговия,
която завлад-Вваше пазаритt въ Южна f\мерина. Япония, съ

ното

юзница на f\нглия, улови удобния иоr",ентъ да прави въ Ки
тай политика противъ Русия и f\нглия, И застрашава да за
пали въ f\зия огънь. който може да обземе необятни про
странства и да отвори нови войни. Всички тия елементи ще
упражнятъ своето възд;;йствие въ крайния изходъ на войната,

мож.е

И не сж само Tt.. Моралнит-В елементи, нев-Всоми, но на
които силата ще се почувствува прt.ди да утихне гърмежътъ
на TonoBeTt., и т;; ще повлияятъ значително. Бисмаркъ на

1871

г.

- ~e не
;:l е н ие-~

п л анъ

новъ ,

R
C-~

неус п":'"
брани Е
ние.

~

М::

тощеН (i
ресурС:

чанит1; ,
ще нас

I\BCТPO
итО ве

Зr

въ Версайль, въпрt.ки побt.дитt. на Прусия, въпрt.ки

уединението на Франция, бързаше да сключи миръ, отъ
страхъ отъ нев-Бсомитt. сили, които прt.дставляВа СВ'втовното
обществено мнt.ние . Днесъ' то е ПО'могжщо, отъ колкото пр;;
ди 40 години.

Колкото да е заплетено положението, може вече да се
вникне въ него достатъчно, за да си опрt.дtли една държа
ва поведението. Заслугата на политическитt. мжже е
именно тамъ, да лрiщвидятъ, прi;ди това да бжде яс:но
за обикновената публика, какво ще бжде развитието ва съ
битията и да зематъ съ BptMe съотвtтнитt мt.рки. Въ всtки
случай за единъ държавенъ мжжъ, за едно правителство. ни

кога не може ца служи за извинение фактътъ, че положени
ето не било ясно. П, разполагатъ съ всички данни за да се
освtтлятъ, и народътъ на тtхъ е възложилъ да знаятъ и да
прtдвиждатъ.
Въ началото на войната

манска страна. Снабдена съ

побtдата

клонt.ше

къмъ гер

наЙ·усъв;ьршенствуваната военна

ници,

манска

шълъ

•

държе!

f\BCTP~'
не

.

въ

съюзн '

да ат.
въ Po ~
стриSl.

И ОТС Т."

държа..:
ната,

'

отъ Б-:
това

е

се б~е

организация, съ най-добрата армия, Германия се опита да при
ложи единъ отдавна изра60тенъ планъ: въ кжсо BptMe да
смаже френската войска, да принуди Франция да приеме

случ а~

миръ, да се обърне поелt съ всичкитt си сит/и противъ Ру
сия, J<СЯТО сжщо да сломи и да остане на ср-Sща и само f\H
гли". Пле,НЪ грандиозенъ, трудев,., но който почти ycnil .i.

ше ни е

ше

;:;. е

вли ян '"

Съеz?
прсtпE

раз н :с
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трупове ями
Търговията.
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мира, може
заинтересо

~р'Вжит-Б
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си
отъ

3эл нанскиятъ
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и

търговия,

ЯПОНИЯ, съ·
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-; 3 90йната,
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е

ясне

'-!ЕТ О на съ

Зъ всtf{И
~ ,l CTBO, ни

~ол ожени
за

да

се

и

ца

тъ

първата си Чi!JСТЬ. Р1ко бt.ше напълно успtлъ, общест •• ното
мнtние на цивилиэованит-Б нации, винаги въ услуга на сил
ния, щ-Бше да саннционира всичкитt излишества и наруше
ния на международното право. Франция се спаси благодаре
ние не на едно, а на н-БКОЛRО чудеса, между КОИТО и пове
дението на Италия. Но тъй или инакъ, първоначалниятъ
планъ пропадна и в е че е невъзможно да се замi;сти съ
новъ, който да обезпечи побtдата на Германия. Тъй сжщо
не може да се предвижда поб-Бда на бойното поле и за трой
ното съглашение. За дв-Бт-Е страни ще Иf.!а редица усп-Бхи и
неусп-Бхи, но нито н'Вкой отъ т'Вхъ отдtлно, нито много съ
брани ведно, не сж отъ естество да пр'Вкратятъ войната. Това
може да стане

чанит-Б, това НИНОЙ не
ще настане

'а

гер

военна

:а д а при

l i)tMe

да

п риеме

Тii ВЪ Ру
C~ ~ O F\H

У С 1'11 .~

да трае дълго,

е

filоже да

сигурно,

и

че

I\встро-Германцит'h, е твърд'h
ито

до изтоще

вече

знае. Но
то

ще

че изтощението
дойде

вt.роятно,

по-рано

у

по причини, ко

изложихъ.

Значи, ако войната продължава между сжщитt против
ници, при сжщит-Б условия, не може да се прtдвижда Гер
манска поб-Бда, но нраятъ може да бжде далечъ. Той би до
шълъ много по-рано, ако въ войната се нам-Бсятъ и други
държави. Та/{ъвъ случай би билъ по" малко благсприятенъ за
f\встро · Германцитt, защото, ако нtкой се нам'Вси, ще бжде
не въ т-Бхн8 полза, а противъ т-Бхъ. Подкачете отъ т-Бхнит-Б
съюзници Италия и Роr.,жния. Отъ Ромжния Германия не иска
да вл'Взе въ война, а само да остане неутрална, защото, който
въ Ромжния е ПОИСf{алъ до сега война, иска я противъ f\B
стрия. f\ за Италия Гep~1aHc {{aTa дипломация ходатайствува да
и отстжпи f\встрия зеr"1Я , за да стои неутрална. Отъ другит-Б
държави, КОИТО биха имали интер есъ да се зам'Всятъ въ вой
ната, Гърция услужи на Германия съ неутралитета си. Само
отъ България иснатъ да нападне Сърбия, но ний знаемъ, че
това

-,, ~ъ

причина тя

ние, материално или морално. Кога ще настжпи това из
тощение, дордtто ~iMa въ двата лагера почти неисчерпаеми
ресурси, и два упорити противника като Германцит-Б и f\нгли

е

невъзможно,

и

че

ако

напустнемъ

неутралитета,

ще

се биемъ противъ Турция.

Да Допустнемъ, че побtдитель HtMC! да има. Въ такъвъ
случай неутралниrn държави, св'Втовното обществено мн-Бние
ше добия тъ по-голtмо :'Iначение и ще упражнятъ ПО-ГО:J-Бмо
влияние_ И тамъ шансовет'В сж въ полза на Тройното Съгла
шение, Не ща друго доказателство, осв-Бнъ настроението въ

Съединенит'В Щати и въ Италия, ноето е явно и пристрастно
противъ австро-германцит-Б. Кой ще плаща тогава грамаднитt
разноски на войната? Най-напр'Вдъ Турция, която е жертву
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вана още сега, II тя е съюзница не центрllЛНИГБ сили.Кол
ното за България, въ такъвъ случай, ако върви не противъ
тройното съглашение, а заедН'о съ него, ще земе нtщо отъ
Тракия, ще може повече да расчита да вземе и отъ Македо
ния, защото задълженията на тройното съглашение се зиматъ

СЪ съгласие на Сърбия и Гърция, а такова съrласие не може
да н"виа значение прtдъ KO!-iгреСа на мира.
Отъ всичко това излизатъ
рия която ПО външни и

нвявt двt нtща:

вжтрtшни причини

че Бълга

не може

да во·

юва наредъ съ Австро·Германцитt, има да избира между не
утралитета и войната проти въ Турция: и че България ще
има по-голi;ма облага да се присъедини НЪмъ ТРОЙНОТО
съглашение и да тръгне по пжтя, КОЙТО ПР'Бдполага жер
тви-война против'Ь Турция.

Единъ въпросъ възниква при това прtдположение и
терзае съвtстыа на добритt българи: не бихме ли се изло·
жили Н80пасность. Тая опасность може да иде отъ Гърция,
отъ Ромжния И отъ Австрия .
.Ако правителството се рtши да воюва противъ Турция,

прtдварително ще C~ споразум'ве съ тройното съглашение и
ще иска щото, ако РОJl1ЖНИЯ и Гърция ни нападнатъ, трит'!;
сили отъ Съглашението /1а имъ сБЯВЯ1Ъ война. Въ такъвъ
СЛУ<iай очевидно е че Гърция, [(оято е подъ огъня на съюз
ната флота, или ще Г'lирува, 11ЛИ ще възприеме политиката
на 8енизелосъ, Ромжния сжщо не би могла да ни нападН'е
въ гърба, защото, щомъ се свърши раБОТдта на Босфора, тя
би била изложена на ударигl3 на съюзната флота отъ къмъ
ЧеРНО-I'V\оре, нз българската армия, свободна слi;дъ похода
I<ЪМЪ Чаталджа, и на руснитt ВОЙСКИ YTpt, дРУГИ'Д~нь и во
вtки вtковъ. Колкото за опасностыа отъ Kъr"ъ Австрия, слtдъ
петь Mtce';HoTo и бездtйствие на сръбския фронтъ, тя се е
намалила до минимумъ. Тя би се намалила още повече, ко
гато Проливит-В ще бждатъ въ ржцtтt на тройното съглаше
ние и руската войска получи въ въорж.жение всичко, каквото
и не

AOCTl1ra

днесь.

Очевидно е, че ако тр()йното

съглашение добие надмо·

щие, ако нашитt. съсtди излtзатъ отъ тая криза съ терито
риално разширение, както излtзоха слtдъ балканската война
благодарени<! на нашата

непрtдг,идливость,

България би било несносно.

Нашата

положението на

политика би

трtбвало

да направи ПОСЛ13ДНИГБ усилия за да се измtни въ наша
полза положението, създадено отъ Букурещкия договоръ, и
да не AonycTHe да се довърши дtлото на уединението и уни

жението на България, прtдприето на 1913 год. Съ безспорната
зона, съ Драма и Ка13ала, съ 6алчикъ и Добри чъ и съ Тра
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~' H . Кол·
~

-:ютивъ

..,-=::::>

отъ

ъ '·'.ан едо

'::

-

:: ~M aTЪ

- е .~ :Jже

ки" ДО Мидиа-fносъ. ако не може да се добие повеч. отъ
това. България би била единъ здравъ, самостоятеленъ орга
низмъ, който · скоро ще изпр-Ввари въ НI!ПР-ВДЪКЪ със-Вдит-Б
си, особено при новит-В условия сл-Вдъ тая война, когато по
литиката на европейскюt сили ще се измtни до размtри,
отъ които всичкит-В не могатъ днесь да се пр-Вдвидятъ.

За да постигне тоя

резултатъ,

необходимо

е България

да обяви политиката си, да се рi;ши да съдtЙСТВУВI!I на съ·
глашението противъ проливит-В . Разбира се, слtдъ като
правителството добие потр-Вбнитt увtрения, и съвмtстимитt
съ обстоятелствата гаранции. Би било по-удобно да чакаме
края на войната, да туримъ на своя страна всички шансове,
но, за нещастие, това е невъзможно.
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да ни парализира, или да намали цtната на бългаРСl<ата по'
мощь. Такова събитие е падането на Дарданелитt. Ний зна·
емъ, че то е неrJfинуемо, ако не за друго. поне защото Тур
цит-В сж турци , и защото нtматъ муниции.
Такова събитие би било присъединението на Италия
КЪмъ тройното съглашение. Такова събитие би било нtкоя
неочаквана паника

:::lMO'

: "i:. ' е ·'з

на

,, -;:5аало
=:-".:: наша
_ ~ :~ P-o.

le -:

и

и уни

въ редоветt на

турцитt,

които чувству

ватъ слабостьта си и безнадеждностьта на положението си.
Когато проливитВ бжцатъ въ ржцtтt на тройното съглаше
ние, или поличи, че сж на падане, когато всичкитt жертви за
70ва падане бждатъ вече дадени, когато Италия се рtши да
воюва, кой ще прiщлага на · България Мидия-Енасъ, и Кавала
и Битоля? Не е ли очевидно, че тогава ще заговорятъ на
другъ езинъ? Не е ли вt.роятно, че тогава България може и
да се рtши да тръгне Ki'II.AtTO и заповtдатъ, но безъ да си
обезпечи облаги?
Приемете, Господине министре·прtдседателю , увtрение
въ

ото

Ний трtбва да се р-В.

шимъ дордtто не е изникнало н-Вкое събитие, което би могло ·

отличното

18

ми

f\прилъ,

почитание.

1915,
Д-ръ Н. Генадиевъ.

Нещастенъ Д-ръ Генадиевъ, още по-нещастенъ българ
ски IiЗРОдЪ I Н-Вма кой да го послуша на 915 година и BMtCTO
благодарность , кабинета Радославовъ - Фердинандъ му скро
иха единъ процесъ, осждиха го съ нагласенъ сждъ за nр!Ьда
телство и го хвърлиха да гние
ведно съ вtрнитt му
приятели
и
подръжници :
Юртовъ,
Матакиевъ,
Ионовъ,

F\нгеловъ,

:: : :-: орната

тъмни

i'! съ Тра·

докладъ,

Ив.

килий

Халачевъ,

на

чието

Нtмски

софийския
предричание

и

затворъ .
и

др.

И

въ

ако

влажнитt и
неговиятъ

BtPHOCTb исторически се
доказа, бt взетъ предъ видъ, на 918 Г. нъмаше да има ката
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строфата при добро-Поле, н-Бмаше българия да загуби надъ
100,000 свои млади синове, сложили геройски коститБ си ПО
всички чукари и долини на Македония, Тракия и Добруджа,
н-Бмаше днесъ още да изнемогва тъ надъ 50,000 инвалиди,
н-Бмаше надъ 300,000 вдовици и сираци безут-Бшно да плачатъ
и ридаятъ, н-Бмаше България да има съ милярди дългове,
н-Бмаше родни братя въ Царибродъ, Босилевградъ и СТРУ
мица, Добруджа, Тракия и Македония да мъкнатъ още роб
скит-Б вериги, н-Бмаше да има днесъ за БЪЛГllРИЯ НЬОЙСI<И
договоръ I
Уви! Дезертьора Василий Радославовъ, жертва на ра
болепството си прiщъ Фердинандъ, жертва на политическото
си

скодоумие

и

кжсогледство,

съ

още

ицеали

д-)
Дни вече ~
б fд И възтор r ъ

анту

Д-ръ Генадие '5.:

и хвърлиха

ВЪ поnитичЕ.С ' · '

по-нещастния

ражъ, погребаха българскит-Б народни
страната ни съ 100 години назадъ,

;J.-Pb HttK. ду

си

ДJближатъ, аа
му умъ, ще с е

мия чов1;къ.
Спомен ' ~

ГОJi1;мИ д1; п а
нзта опора на
PYГ1!H~
Н::J~,ира1llе с А

.

кеговИЯ ЖН!!~-'
той отг са а :::::

посочи н;: гс в.::'
говэоямъ г.а

му го съаt,~ о>~
чесТО БИВЭ Ul е
прави

"

злО,

~

<", .

какво ве Л ~'-i~е
Не обх ::: .

това доб?:

':

/lнесъ и :-; e~:
ПО прt, nи ::
:lостатъчН О

защото е

r.: 

и ли защо т о
~a и т1;зи , И ~

аеличаяi'b, '- 
, пу~\ата е эа

Обs (\Н ; :

-::-:-,:; nозате.

-:: ето ТО ;{ е
8B HfI '-( Со ]оС '

гария да загуби НIJдъ
'РОi1ски НОСТиriз си ПО

Трания и ДОБРУДжа,

3Дъ 50,000 I'/Н8алиди,
езуriзшно да Плачатъ
СЪ Милярди ДЪЛГове,
::ЮfЛеВградъ и Crpy_
а МЪКнатъ ОЩе роб

Д-ръ НИК. Думаиовъ.

а България НЬОЙСКИ
30ВЪ, жеРТва на ра.
15 на ПОЛитическото
'нещастния си анту_

ИцеlЛИ и ХВЪРЛИха

Д-ръ Никола Генадиевъ.
Дни вече ни д-Влятъ отъ неговата смърть. Неговото име
буди възторгъ и надежди . Ще минатъ и години, но името на
Д-ръ Генадиевъ не ще се забравя, защото ще бжде знаме

въ политическитt борби. Т-Взи, които еж имали случай да го
доближатъ, да опознаятъ неговата кристална душа и бистрия
му умъ, ще се считатъ щастливи, за гд-Вто сж вид-Вли гол-В
мия че8-ВИЪ.
Споменит1; за него не ще угаснатъ, защото той остави
ГОJi-ВМИ д-Вла и идеи и защото бъше eAl-lа надежда - посл-Вд·
ната

опора

на

народа.

РУГдНЪ, хуленъ, клtветенъ, мжченъ и пр-Вследванъ, той
"а~lираше сили и спокойствие да мисли за народа, да жив-Ве
неговия животъ, въ щастие и неволи, Hi3 хулит-В и кл-Вветит-В
той отговаряше съ мълчание и доброта и чакаше връмето да
посочи неговата правота. Нима тр)вбва да губя вр-Вме да от
говарямъ на подлостьта, иазваше той! И когато приятелит-В
му го СЪВ-ВТВ8ха да отмъсти за гол-Вмит-В страдания, на които
често биваше подлаганъ, той съ усмивка казваше: лесно се
прави зло, но мжчно се прави добро! Каква скромность,
какво величие!
Необходиио ли бъ едно страшно злод-Вяние да затрие
това добро сърдце и тази велика душа, та да признаятъ
днесъ и неговит-В заЮIети врагове дарбит-В и качествата му 7
До ПРiщи скоро само неговитъ противници
не намираха
достатъчно силни думи да го хулятъ и клейматъ. И дали
защото е потр-Всено и дълбоко погнусено отъ това зв-Врство
или защото н-Вкои почувствуваха несигурностыа за себе си,
та и т-Взи, които желаеха и дириха неговата смърть, днесъ го
величаятъ, крадатъ памятыа му и осжждатъ покушението 7
(Думата е за радослависткия орга нъ в. "Независимость" б. р,)
Обвиняваха го, че убежденията му не били винаги по·

слtдователни.
което

той е

f\KO

обаче се прослtди неговото минало; това,

писалъ и говорилъ, ще се

види, че н-Вма дър

жавникъ, който да е ималъ по·ясни и установени убеждения
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- ' е своиrБ
и да ги е иэповiщвалъ по-настойчиво , дОDИ

свободата му сж били въ опаСНОСТи .

KoraTO живота

..

.

Обви няваха го, че продавалъ свойт-В уб-Вждения , за ми ·
лиони фреНСI{И франка и лири стерлинги. ТР'вбваше да умр е ,
за да бл-Всне истината. Д-ръ Генадиевъ умре бtденъ; тон
остави една кжща само и надъ два милиона дългове, Въ не
говата каса се намtриха са мо 10,000 лв . , КОИТО току що бt
спечелилъ

като

адвокатъ,

съ

трудъ

и

лишения.

Ц внейни високо свободата на избирателя и независи
мостыа на депутата, той не пожела да положи своята' канди
датура въ изборитt за на родни прtдставители, слi:;дъ 9 юнии,
KoraTO човtшкия животъ не се зачита, кръвьта се лtе не
нужно и обилно, а отъ Конституционни свободи не остана ни
поменъ. Д -ръ Генадиевъ не искаше да бжде избраникъ на
воплитt и страда нията и съ участието си въ изборитt. да
санкционира произвола, тиранията и беззаконията.
Той желаеше да си почи не и да отдаде послt.днит1; го·
дин и отъ

своя животъ на

с1;ме й ството

си, за

което

н1;ма

вр-Вме нищо даСl'ОРИ. Но когато се уб1;ди, че д1;лото народно
не е въ сигурни ржц1;, той з а мечта да тури основитt на една
гол1;ма общест ве на сил а , {< оя то да брани конституцията и ос
вет ения отъ нея соц иа л енъ стр ой, да и зд и гне правата на лич

бt. се роди л ъ

бираха, затова

други б-Вха за
желаеше отъ
Една 0 'з
политиче Ски

ако не г озf1Т'5
да

е неза !!}!

дацемъ

20~

и да дава м е
Потс ц~

него чакаха

той щi; u; е =3
товъ да

::= :::::

пр'hж а ев?= ~
He r~ :;~

ув-Вкоае ч.и.
С т а ~; :

учиха тия

!

Кои сж ТИЯ, които считаха само себе си пр1;допрtделени
да РЖI<ОВОДЯТЪ народнит1; сждбинн? Кои Богъ ги помаза да
знаятъ и ца разбиратъ с ам о т1;? Кой имъ даде право да уби
ватъ? Почувствуваха ли l' 'В гол1;мата отговорность, която 110
еха; съзнаха ли удара, когото нанесоха на България? Нима
убийството е спортъ за т1;хъ, както и управлението?

Той пр1;зре тия . заплашвания и не се смути, защото зна
еше, че смъртьта ще запечати дълбоко въ народното съзна·
ние неГОВИТЕ идеи, че LЦe се родя тъ повече посл1;дователи и
HeroBoTo д1;по ще се подеме съ гол1;мъ размахъ . Може би

смъртьта бi; сладка н желанна . Когато се молехме да се пази,
той ни се сърдеше н I{азваше: "когато менъ не ми е · жаль
моя животъ и ro прt.насямъ жертва за благото на народа,
вие н1;мате право да спирате моето д'Вло!"
И той падна ••• като войникъ въ борбата, защото скж·

а:: ..,

рода. CT a ",:.~.
дачи сж

О ;, ;'

запазимъ СС'

r:o:-:

Дали

правяно отъ негови бивш и политически приятели оттегли се

ото политическа дейносmь или ще б;кдеUiо убит'О

~

нег::> плача 7""~

И надъ тия му желан ия

заплашване от

..

Ако тога!!:::

надиевъ
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Той б'h съсре

ностьта до култъ и да с лtдва неоклонно своята програма,
безъ съблазънь отъ л-Бво и жажда за вл аствуване. Той меч
таеше за обнова на политичес кия животъ, за въствновяване
п ре сти жа на Дър жавата . вънъ и вжтр-Б, за граждански миръ.
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Великъ по душа, великъ и по· сърдце, великъ и по умъ.
Той бt съсредоточилъ въ себе си ума на цtль народъ; той
бt се родилъ сто години напрlщъ. За това не винаги го раз
бираха, затова го и убиха. Едни се страхува ва отъ неговия умъ,
други бtха заслtпени отъ властолюбие. Неговата смърть се
желаеше отъ много страни. Той си отиде ...
Една отвратителна и долна кампания го отстрани отъ
политическия животъ въ най-критическитt и трудни моменти.
f\KO тогава той бt ржководилъ сждбинит'h народни или поне
ако неговитt съвtти бi;ха послушани, България днесъ щеше
да е · независима и велика, племето ни обединено, нtмаше да
дацемъ 200,000 убити, да треперимъ за сжществуванието си
и да даваме на чужденцитБ нашия потъ и трудъ.

Потоци отъ сълзи облtха неговото r.1рътвеш!<о тtло. За
него плачатъ села и градове, бtдни и богати, защото отъ
него чакаха политическа свобода и вжтрtшенъ миръ. Тепърва
TOI1 щtше да бжде полезенъ на своя народъ, !{омуто бt го
товъ да даде ума, познанията и опитностыа си. Той умре
прtждеврtменно. защото политически злодtи така пожелаха.
Неговитt идеи оставатъ. Неговата скжпа памятъ ще ги
увtковечи.

Стамболовъ, Петковъ,
надиевъ паднаха

ВЪЛ/(ОВИЧЪ, Бtлчевъ

въ борбитt

за свобода

и Д·ръ Ге

и веЛИ'lие

на на

рода. Стамболовата партия е била само гонена и нейнитt во
дачисж били избивани! Прiщъ тази с/(жпа памятъ ние ще
запазимъ спокойствие и не ще мжстимъ, защото на друго ни
учиха тия покойници. TtXHOTO име не ще сквернимъ .
Дали провидtнието не готви на България нови бtдствия
и нещастия, та да диримъ и отъ гроба да призоваваме Д'ръ
Генадиевъ да бди и пази? И Стамболовъ бt отричанъ и той

бt убитъ отъ братска ржка, но въ нещастнитt дни на 1913
и 1918 г. г. въ това число и убийцитt му, викаха за помощъ
неговия духъ I
До кога ще убиватъ
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Генадиев'!:

Майката на Д-ръ Н. Генадиевъ съ своитt внучки и внучета.
Означените съ знака Х еж ABeTt рожби на Д-ръ Н. Генадиевъ.

всичкитt
матъ

раг

послtДQВё

П. Габе.

черта

Изъ МОИТ~ спомени за покойния
Д-ръ Н, Генадиевъ,

лийски, к
стодневна

д ръ ГеН8диевъ остава, безъ съмнtние, една КРУПНI
личность и като държавникъ, и като трибунъ и като обще
ственЪо д-Вецъ. За него държавната арена и всичко, що е
свързано съ тая важна

обходимость.
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kриминалисти въ наЙ-КУЛ1'Урнитt страни. -

не бt-ли той, кои

то бtше напусналъ тая тъй благодарна въ

материално

-

и

въ BCtKO друго отношение .- арена, за да : посвtти своитt
сили на държавни интереси, интереси общи? Не бtше-ли.
прочее, тои единственъ нашъ държавникъ. когото не можех

те никога да видите съ Законника подъ мишницата, съ КОЙ·
то Законннкъ нашитt държавници и когато сж още ми
нистри и когато слизан. отъ министеРСI{итt си кресла не

могатъ да се раздtлятъ. както прасе къ съ~торбата?

f\ла Д·ръ Н. Генадиевъ се отличаваше рtзко отъ всич
китt наши държавници още и Съ друго. Него не завладtва·
ше онова ослtпение, което обхваща нашитt общественици.
щомъ

ставатъ

министри

да

почватъ

да

не

опознава тъ

при

cpt щитt

добритt си познайници. докато сж още въ опози
ция и дори приятелитt си . Това състояние на нашитt дър
жавници, ноето характеризира на първо MtCTO т1;хната не
културность и второ сигурно т1;хната недостатъчна под·
готвеность за министерсни постове, най-добрt 6t охарак
теризиралъ другъ единъ нашъ гол"вмъ държавнинъ Т. Тодо·
ро въ. "Щомъ си тургаме министерскит1; 1< аrlИ , почваме да

гледаме хората отъ Витоша!"
За менъ, повrарямъ,

-

па и за мнозина

наши

интели

гентни хора. това е признанъ, I<ОЙТО наи-злt характеризира
нашитt държавници. Едно голtмо ИЭl<лючение прав1;ше го
лtмиятъ истинсни по възпитание джентлеменъ тоже. уви, по
конникъ вече, Ив. Евстр. Гешевъ.
I1ла и него почти превъзхождаше Д-ръ Генадиевъ по
кавалерство. Тая възможность му даваше обстоятелството, че

Генадиевъ не б'sше CJ(ъперникъ. Той харчеше голtми, ако нс
ВСИЧl<ит1; съ ср1;дства, ДЗ

г:оддържа

положението

на дипло

матъ

par exce!!ence, както всрi:;дъ близкит-В си подръжници и
посл1;дователи. така .и още по-вече въ странство. Тая
черта му призна въ камарата най-гоntмиятъ български ми
нистромразецъ тоже покойникъ за жйлость F\л. Стамбо
ЛИНСНИ, Н8ТО е подчертаnъ въ една отъ своит'\:; р1;чи сл1;дъ
стодневната си оБИКОЛКд, че въ странство освtнъ Гещева
само Генадиева ПО:;Jнаватъ? И наистина, не б1;Х8 ли не·
гови близки добри познаЙНИЦ!1 до днешния пр1;дседатель H2J
Франция г. Думергъ, съ когото Д-ръ Гена дие въ се съв-Бща
ваше въ днитt на наЙ ' голtма З6гриженость за сждбата си на
България? Който не ЗНfJе то в а , нека прочете неговиятъ зна
менитъ донладъ до Царь Фердин андъ и правите1lCТВОТО по въ·
проса, съ кого тр1;БВ6ше да о тиде България, съ Съглашени
ето ли, или съ Цевтралнит·S СИЛИ - ' за да взеr-tе участие В'Ь
гол-51"1а1та общоевропейска ВО Йi'!1\ Д О /{ЛClДЪ, I<СИТО му спе

\

чели HaMtcTo HeAoctraeM8 почить, дълъгъ тъмниченъ затворъ
въ леденитt нелии на Централната наша Петропавлоска Kpt
пость. И нена прtстtlнемъ, прочее, да мигаме и да стоимъ
заслtпени и неосвtдомени прtдъ тоя гол"sмъ фантъ отъ жи·
вота на Д-ръ Генадиевъ, животъ прtизпълненъ Съ голtми
грижи и терзания и завършилъ ТЪЙ трагично и за

HerQ,

и за

България, и HaMtcTo да СПО.менаваме за Hero факта 
нато за голtмъ поДвигъ, познатъ само на рtдки избранници
на Провидtнието, да си ro обясняваме дtтински невtже
ственно съ HtKaKBa си Деклозиерова афера, тъй глупаво и
безсмислено инсценирана отъ неговит-В политически против
ници, за

да внаратъ злочеста

България, изпаднала

въ ката

строфа слtдъ злополучния завършекъ на Балканската война.
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ни отъ ABt жетви (1914 и 1915 r. r.) останаха неизползувани
срtщу голtмитt цtни, що Hoctxa разни ДенлозиероlSЦИ не
само въ България, но и въ Ромжния, съ тая разлика обаче,
че Ромжния посрtщаше сЪ ШИРОНИ обятия тия благодtтелни
гости, откждtто и да сж идвали Tt отъ държавитt на Съ
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постояннитt сътрудници по икономически въпроси
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l и ченъ затворъ
)П8ВЛоска нр-В
и

да

Стоимъ

тираната отъ

него

и

покойния Харитонъ

Балканска

Зора.

?iЖТЪ отъ жи.

Знайно е, че l<aKTO вtстникътъ, тана иД-ръ Н. Генадиевъ е
миналъ нъмъ 1900 година на страната на заЩИТНИЦит1; на по ·

I за него, и за

литиката на покойния - (уви, все покойници, които тр-J;бва
ше днесъ да сж живи!) Ст. Стамболовъ. За тая му "измtна"

rь

съ

голtми

факта

) -
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азбнра

се

3аl1нанитt НII

къ мъ опозицията, къмъ КОЯТО принадлежеше по неразбиране
призн а вамъ си тоя гол-Вмъ грtхъ! и пишущия тия ро
дове, му се разсърдиха всички т-В му приятели. f\зъ пр-J;ста

-

нахъ

ня

слtпецъ

му

праЩ8МЪ

статии

и

съмъ

се

присъединилъ

къмъ

дата народняцит-J;, които не можаха да понесатъ присж.тстви
ето въ свещената ограда на еди нъ "врагъ Христовъ и при
това,

•~ н сцеНl1ра

да

"Лжчъ", "день", "Прогресъ", редактиранъ отъ В. Т. Велчева.
Прtзъ 1894 бидохъ избранъ депутатъ отъ Балчикската око
лия ЗII да бжда "позорно" изгоненъ отъ Кама ра та отъ госпо

опозиционеръ

на

правителството,

получи лъ

своя

ман

датъ о ужасъl въпрi3ки поставената на срtща му нан
дида тура на м-ръ пр-J;дседателя Д-ръ К. Стоиловъ .

\! ици на иде

Единъ день, при изли зането отъ заседанието на Кама
рата, въ кулуарит1з н1:Н{QЙ отди рt ме повика на име. Обър
нахъ се. Прtдъ менъ сто е ше Д-ръ Гена диевъ. "Г-нъ Га бе,
каза той, съ Васъ ис ка да се за позна е пол к о вни къ Фонъ
Махъ". На драго сърце, му отго во рихъ 8 ЗЪ, но не чрtзъ
ваше посрtдство и му обър нахъ гърбъ, нато си излtзохъ
отъ Камарата. От'О тамъ нататанъ се изминаха цtли 12 го
дини 8ЗЪ вtчна опозиция, Д- ръ Гена диевъ минист ръ въ
Кабинета . Отъ странство присти га д'Ъщеря ми До ра , завър'
шила своето образование и ИСНВ да учителствува поне е дна
година. Никакви мои н астоя в а н и я и молби , ч е яйце МИ се п ече

!/Ъ на Сыла

подъ мишницата, ч е
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\З неР08ЦИ

не

I Злика обаче,
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да имъ при
: атворено

за
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има мъ ж е тва и въ р ш идба, и че не

r,'!Or a

да посв-J;тя на ней н и я IПШ рИЗЪ н ито М Иliута не ПОN агатъ, На
пущамъ работа и тичамъ въ Со ф и я . Тамъ пъкъ Н13МlIМЪ f-IИ 
ного въ правителственитt среди. От идохъ при ХаРИТОН8 въ
Дирекцията на печата. Тъй и тъй му р аз п равямъ азъ въ от
говоръ на очудването му, 1< 1'.1 1< ВО ме носи въ София по жетва
и вършицба. "Добр-J;", ми отговаря той, нажете на Никола!"
- Е добрt, да му разправя ли за инцидента м и съ Никола
I1рtзъ 1894 г. и че не ми е удобно сл-Вдъ моята груба об
носка съ него да се ср-J;щнемъ7 Отговаря мъ му НIН<ЪСО: "при
Никола нiзма да отида, нито ПрИ Н И КОЙ другъ. Още тая ве
черъ заМИН8вамъ, защото н е мога да стоя тукъ тая работа
ти ще я свършишъ, накто знаешъ" .

- ПочаК81~те м а лко , ми отговори той и взе ключалката
на телефона, съ който повина Нинола. Г-нъ Габе е тунъ, съ
общава му той, иска дъщеря му да б",,"де на з н а чена учител '
ка. Добрt, дочувамъ дЗЪ я сно отговор а по телефона, още
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сега ще повикамъ f\постолова (М-ра на Просветата тогава) и
ще му кажа. Поздрави го, г. Габе'"
Ето ти едно "здрасти! и, както се изразяватъ хората тукъ.
Потънахъ въ джнъ-земя. Засрамихъ се прtдъ себе си. По чув
ствувахъ се неизмtримо понизакъ отъ Д-ръ Генадиевъ, скрилъ
горчевинитt отъ обидата ми на дъното на душата и лаСI(аво
ме посрtщналъ при първата още срtща. Отидохъ, разбира
се, да го видя. Нито думица за инцидента. Посрtщналъ ме
най-радушно, както по Bpt.MeTo, когато бtхме близки и ме
изпратилъ до долнитt стъпала на лt.стницата. дъщерята ми
получи

удовлетворение

на своя

капризъ,

ала

му

останахъ



и оставамъ и днесъ единъ отъ цtнителитt не само на
неговия талантъ, но и на неговото голtмо умtение и '(актъ
да се цържи съ окржжаващия го свtтъ ••.

Лека му пръсть, незабравима паметь
София,

9

Октомври

1925

г.

I

П. I{арчевъ.
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не с:амо нс

ение

и

тактъ

П. Нарчевъ.

Челов1;кътъ Д-ръ Никола Генадиевъ.
Мимолtтно, сtкашъ, изт еноха 2 години откакъ изпра·
тих~е бездиханното му тъло до вtчния покой.
Когато научихме за ужасното злод"вяние - ние, неговитt
идейни приятели, ПОЧУВСТВУl:!ахме въ душата си HtKaKBa страш
на пустота. Стана н-Бщо, за коете тъмни сили шепнtха по
кюшетата, но което бtше невtроятно и непостижимо за нор
малния, за мждрия чов"Бкъ. И I<ато че ли сърцето ни бt
· малко, за да съберемъ въ него всичката си скръбь; на лице
бtше едно ужасяване. безъ елементитt на неудържимо из
бликнала Сl<ръбь. Нашиятъ духъ бt въ щипцитi; на HtKaKBa
каталепсия.

Есеньта покри, обаче, гроба на Никола Генадиевъ С:Ъ
пожълтtли листа. BptM€TO продължи своя маршъ. И сега,
всички ние, които пс, знаЕаме тоя неоБИl<новенъ човtкъ, виж
даме, не като негови приятели, а като българи, че загубата
на неговитt близки е несъизмtримо малка съ нещастието,

което спол1зтява

България. Загубата

ни позволява да

видимъ размtритt

. стие

на тоя

гол1змъ

човtкъ

на политическото безче

въ страната и даже да се отнесемъ съ единъ видъ пръ

зрение

КЫJlЪ

животинското

сжществувание

на

много

персони,

които ржководятъ общественото мнtние чрtзъ печатъ, чрi;зъ
трибуната, чрtзъ министерския столъ, но ЧИЯТО разновидность
по една очевидна греLIша на естествоизtJитателитt не поста
вена въ специаленъ отдtлъ на зоологията.
Генадиевъ бtше прицtлна точка на вс-Бки Сополивъ ре
портеръ, който сл;щъ нtкой случаенъ подви гъ въ хроникат~,
биваше полаСl<аванъ отъ редактора си, 8съко тжпоумие, ко
ето знаеше пермутациит1з на десетина uългарС:IШ думи, счи
таше за своя обществена мисия да хвърли по него шепа ка.'iЪ ,
или човърнаЙI<И бездарния си мозы<,' да ИЗИИСЛИ H-El<a ii3 :)
сквернословие.

Генадиевъ мълчеше. Никсга той не е излизалъ съ н:.
личния си 60рчеСl<И темпераментъ да опровергае н1;I<оя np".:.- v'·
. сана му низесть. Той се отнасяше съ велико пренеб режеR? :
къмъ веС:ТНИКЭРСl<итt З81<аЧl<И и когато ставаше ny ~: a:?~ . : :;~
~Генадиевъ ни поглеждаше с. гол-Вмит"Б СИ очи, HO rг. :
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даваха саJloуо~мълчаливото му съжаление. Даt-съжаление-той
не

считаше

нашата

политическа

и

вестникарска гаменарии до

Стойна даже за неговото пр·Взрение.

Лично ние, по·близкит'i:. му приятели, сме се отнасяли съ
явно неудобрение на тази негова неизм'i:.нна прантика, да от
минава съ мълчание атакит'i:. на низостыа. Не бе недостжпно
за насъ, че общественото мн'i:.ние въ България, до колното

то е фанторъ и при уровена, въ който се намира, тр'i:.бва да
влиза въ политическит'i:. см'i:.тки. Общественото мн'i:.ние е като
ПИРОНЪ-КОЛКОТО по-често удряте , т()лкова повече се забива.

. Ц'i:.ли партии въ Българъя и маса честни, честнейши и свърх
честни

политици-сж

правили

кариера

изключително

съ шан

тажъ и демагогия. T'i:. сж подготвяли почва за себе си и по
негативенъ пжть т. е. не като посочватъ личнит'i:. си до
стоинства, а повеждайки тежка борба срtшу изключителнит'i:.
и надарени общественици.

Но гол-Нмо нещастие б'i:., че Генадиевъ неможеше да
бжде корегиранъ, съгласно нашит'i:. разбирания. Той не само
НИI<ога не си е служилъ съ демагогия , не само е билъ далече
отъ шантажа, но отказваше да реагира и срtщу най-мизерни

обвинения, насочени срtщу личностьта му.
Запитвалъ СЪмъ се, какъ
кавъ умъ

-

да

не

е възможно

долавя вредата за

единъ

ятелность отъ подобна пасивность. И намира мъ, че
нения

сж

тъй гъв

обществената

си де

AB'i:.

обяс

възможни.

Юнионъ I< Н 5
надиевъ бt' :
и въ CeMev.c
когото да бt
кия

умъ

врагове, Генадиевъ никога не

е вземалъ отмъстителна
позиция. Той знаеше, че ние сме
още млада държава, съ слаба култура, съ интелигенция едно·
страНЧИ80 развита, злобни до неимов'i:.рность и подготвена за

борба не възвишена, а самоизтрtбителна. Генадиевъ казваше:
NHe се гневете и не осжждайте много хората, на всtки чо·
вtкъ гледайте като на такъвъ съ недостатъци и качества. f\KO

е очевидно, че недостатъцитt му неможЕ. те да прtмахнете,
особено съ вражда, защо да не впр-Бгнете въ полезна работа
неговитt качества. Может'i:. ли да искате всички да бждатъ
като васъ и сигурни ли сте, че вие сте завършения образъ
на добрия човtкъ и гражданинъ?

И той съжаляваше своит-В клеветници. Той прощаваше
на своитt врагове, даже слtдъ като по TtXH8 зла воля лежа
въ Централния затворъ три години.
Животътъ на Никола Генадиевъ се движеше, тъй да се
линия, крайнитt точки

на която му да

ваха сегизъ тогизъ радость, въсторгъ и надежди. Той бtше
единъ щастли въ съпругъ и нев'i:.роятно неженъ баща. Това
бtше едната изходна точка, която го караше да не вижда мре

и
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Другата радость въ неговия животъ се сж.средоточаваше въ
оня кржгь отъ познанства и връзки, които бiз си създалъ въ

се отнасяли с:ъ

: е намира, трtбва да
еното мнtние е като
а повече се забива.
честнейши и с:върк

Юнионъ клубъ съ дипломати, европейски политици. Тамъ Ге
надиевъ бt цtненъ и калыа на улицата, само на това MtCTO
и въ с:емейството tIIу, не попадаше. Нtмаше европеецъ, съ
когото да бt се запозналъ, да не е билъ плtненъ, отъ тън·
кия умъ И необикновеннитt дарования на покойния.
Генадиевъ не прtзираше както казахъ, а просто не виж·
даше У1lицата. За него гнилото въ живота, неузрtлото още
въ общото възпитаине на народа и на неговата интелигенция
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да

а .:е ж.J И . Той бtше
е ", е ръ
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не

баща. Това
внжда мре

на сtмейния си крж.гъ, той затвърдяваше чувствата с:и на
снизхождение къмъ улицата и иъмъ бtсния партизансии ви·
хъръ, иойто неможайки да посегне на неговитt иолосални
дарби-отне неговия драгоцtненъ животъ.

Генадиевъ загина на пжть отъ Юнионъ илубъ.за своятъ
домъ. Той стана жертва не само на мраиа на ул. Кракра, но
и на безпрогледния мракъ на обществения ни животъ. Загина,
обаче, тtлото на тоя великанъ. За насъ, иоито поехме зна
мето, оиж.пано вече въ иръвыа на трима голtми генералиси
муси на българската общественость - г,енадиевъ политикътъ,
мж.дрецътъ и Генадиевъ человtl{ЪТЪ- е живъ. Той подирепя
нашитt воли и ни сочи съ см-Влъ пръсть иултурно-политиче
скитt идеали на българското пл-Бме...
.

Ст. х. f{олевъ ,

Угасна посл-Вдната надежда!
Едва ли

има страна

въ СВБта, КОЯТО

да отбtлtзва

въ

единъ периодъ отъ 45 годишно политичесно сжществувание
толнова политически убийства, наквато е, за съжаление, на

шата. Животътъ на първитt

ни xop~, на

политическит-Б во

дачи на народа ни не е билъ нито ЦБненъ, нито пр-Бдпаэ
ва нъ. И тежка е участьта на политическия ДБецъ у насъ, за
щото тъмното робско минало е вдълбило върху пл-Бмето ни
грубит-Б черти на лукавство, недовtрие и на незачитане чо
вtшка'! а личность.
Политическитt убийства сж Д1JЛО преимуществено в"ь
страни на низна култура и на извратени обществени нрави.
Т-Б цъфтятъ тамъ, ДБТО чувството на законность е сведено ДО
нула, ТБ иматъ почва най-вече въ тия страни, ДБТО полити
ческото възпитание и съзнанието на отговорность ПРБДЪ за
нонит'S и ПРБДЪ Бога сж празни приказки.
Болна е България, защото тъr.1НИТ1з и кръвни инстинкти
на роба българинъ още не сж замр-Бли! Да се ОТНБме жи
вота на нtнои виденъ общественикъ и държавнинъ, наквито
у насъ, въ та';! малка страна, се четатъ на пржсти, е нtщо
обикновенно, когато другадt би (треснало до полуда обще
ствената съвесть и би извикало всеобщо омерзение. Мръсно

и извратено е нашето човtшно и обществено 8ъзпитание. То
кърми декласирано

поколение

у

ноето н-Бма

никакъвъ мо

ралъ, никакво чувство на уважение човtшката

личность. Съ

тжга и съ страхъ

констатираме

това

морално

ПРБДЪ

падение

у

утрtшния денъ,

ние

насъ.

Кой политически мжжъ у насъ не би се намtрилъ подъ
угрозата да бжде пребитъ, като псе на улицата? Волнит-Б и
неволни прегрtшения на общественина и държавника не мо
гатъ и не тр-Ббва да се изнупватъ съ нръвыа му. Противно
то би значило да спр-Бме една инициатива,

да парализираме
единъ умъ, да прtчупиме еди нъ харантеръ, да отречеме
една борба.
Идеитt не се унищожаватъ съ физичесното убийство на
носителя имъ; тБ напротивъ, се понасятъ · съ по-гол-Бмъ ус
тремъ J'I се оживяваи. до фанатичносТl~ и религиозна догма,
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Мръсна р-",ка, на подъл .., декml!::иранъ БЪЛГI!lРИНЪ, уби
изъ заугла голtмия умъ на бtдната наша политическа дtй
ствителностl:.. Тя отне единъ животъ на ГОl1tмъ българинъ, на
нес:ъкрушима енергия и на беззавtтна прiщаность къмъ на
рода. Тя срина една крупна политическа фигура, съ р"взко
очертана индивидуалность и съ гранитна воля. Тя затри чо

'Ч:~.,' .

. ···-~}~~:~i·.·:~.
~:ГC,<

,:~~:::~I;!'~
t.;" <Jj?} ,
~-_~

'о.

отъ

ранни

строителството на сегашна

"

~ :.;}t~

. ~--
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_ :. '
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си
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взема

ж и во

БЪ!Iгария, и който

непрестано

да

мисли

за

до

тая,

участие

въ

ПОСП'lщния
като

че

ли

отъ Бога наказана страна .
Ржката на подлия убиецъ ще има проклятието на бъл
гарското плtме, понеже тя извърши най-великото прtстжn
ление къмъ българския родъ.
Д'ръ Н. Генадиевъ не б-6ше обикновенъ човi:;къ. Танива
се ражцатъ еднажъ на сто години и за това Tt се Ц"8НЯТЬ,
т-6 се вардятъ, Tt не се убиватъ. Tt сж гордость на нацията

.

Х .
.";

и опора на държавата. Особенно днесъ, когато БългарrlЯ най
много чувствува нуждата от1.. силенъ държавенъ мжжъ,
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D

оо

О,

що

е<:ка

е

не

:' 'i даваше

"--,,, "'=" само
-:

кой

то СЪ саоя умъ, съ своята nрtдвидливость, съ своя полити
чески и дипломатически тактъ и съ връзкит-6 си съ външния
свtтъ би могалъ да защити и СЪУСП'Бхъ да отстои застра
шенит'Б интереси на страната, намtри се демонска ржка да
прекоси за винаги живота на тоя човtкъ... "
Д·ръ Генадиевъ б'Бше резервата на България. Той бtше
HeWHaTa надежда, нейната otpa, че има НОЙ въ моменти на
безнадежность, ца и подаде ржка. Но и тая надежда угасна,
тая резерва е унищожена!
Леонидъ "ндреевъ, въ посмъртната си повtсть ,,(мърть
та на Чов'Бке" се провиква съ една резиrmщия на умира
ющъ човtкъ и съ епинъ мистицизъмъ на изстрадала душа:
- .. Много е трудно да бждешъ човtкъ на тази земя1" F\ ние
бихме казали: много по-трудно е да бждешъ истински по
литически мжжъ въ налката земя България!

съ

~;: ааници

Деклозиеровата афера.
Многошумната на вр-Вмето Деклозиерова афера, ИНСЦИ'
нирана отъ Радославова и С-ие съ Ц1mь да се уничтожатъ
противницит-В на германофилската му политика, та по този

начинъ да може по" лесно да се хвърли България въ водит-В
на Съюза, костуваше много страдания и м~ки на покойния
Генадиевъ

и неговиг!'

този скроенъ

приятели,

искуствено

процесъ

които
и

бидоха

хвърлени

осждени по
да

гния тъ

въ

Соф. Централенъ Затворъ.
Тукъ ПОМ-ВСТВ8ме една статия, писана още прtзъ 1919
год. отъ видния български общественикъ и публицисть г. П.
Габе, чоэi::къ безпартиенъ и стоящъ далечъ отъ ' б-Вснит-В пар
тизанс!{И ежби въ страната. Тя е слiЩН8та:
"Присъединението на f\нглия къмъ Русия и Франция
СЛ"БДЪ обявената война на послiщниri> отъ страна на Герма
ния пр-Взъ юли 1914 година, означаваше за Германия бло
кусъ, скжсване вс-Вкакво сношение. нейно и на съюзницит-В
11, съ външния св-Втъ. 8лад-Вейки моретата и всичкиТ-В входове
на европейския материкъ. нейното участие на страната на
Съглашението означаваше не само пр-Вкжсване на вс-Вкакъвъ
достжпъ на сурови материали за цевтралниТ-В сили- матери
али, които т-В сами произвеждатъ въ съвс-Вмъ недостатъчно
количество, дори за нуждит-В на своята индустрия въ мирно
вр-Вме-но и начаnото на глада . Германцит-В справедливо ха
рактеризираха по тая причина политината на f\нглия, ВJ1tзла
въ тъй кръвопролитната война, безъ войска и безъ да е въ
вела у себе си задължителната войнска служба-политика на
изгладняване- f\ushungerungspoli tik.
И съвс1;мъ основателно. По тая причина. въпросътъ отъ
една страна за сдобиване съ възможно по-голtми запаси
храни, а отъ друга отъ страна на f\нглия за попр-Вч
ването на Австрия и Германия да се сдобиятъ съ такива, стана
сжщественъ обектъ на самата война,обектъ, който и дв-втt
страни почнаха да се надпр1;варватъ, за да турятъ върху му
жел-Взната си ржка. Първата схванала всичкото жизнено за
нея значение на тоя обектъ, б-В естествено, f\BcTPO Германия.
По силата на Своето положение, като неутрални въ войната и
притежатели на голtми запаСI1 храни, б-Вха Ромжния и Бъл

гария. За да запазятъ тоя си неутралитетъ и
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_"Н сж се принудили ца задържtlтъ у себе си цi3лаТ8 ре

~ отъ
_

1914

и

1915

год. Грамадни запаси отъ т+"хъ, по тая
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Това положение на тия "Iисто земледtлс!(и държавици.
-;ззше отъ день на день по - непоносимо. Нiзмайни ВЪЗYlож'
- _~b да изнасятъ своитi3 излишъци И България и Ромжния
--'1 Н8ха да страдатъ и икономичесни и финансово, което се
рази преди всично въ падането на Ti3XHaTa валута - ажиото
зър ху българския левъ 613 стан::шо до 30 %. . . Отъ друга стра·
,а -поради съревнуванието между двi3тi3 воюващи групи дър·
ави и отъ двi3тi3 страни n04t!axa да се Ilрi3длагатъ голiзми
:Б НИ на зърненитi3 храни. Отъ 10-15 л. 1О0·тi3хъ к и логр.,

ти я цi3ни бъха стигнали до

30-40-50

лв. Такава Llестита си·

туация, разбира се, трi3бваше coOte que соЫе да се изпол
зува. Какъ я използуваха ромжнитt? 
Прi3ди всичко, за да
не наруши своя неутраЛl1тетъ, а сжщенрtТ"Iенно да запази ин
тереситt на своето производство, Ромжвия, която бi3ше З8
прtтила износа на храНИГБ, остави отворена вратата за СЖ·

щински износъ, като биде допуснатъ твнъвъ съ "ола. При из

Bi3CTHOTO географическо положение, образуваще тъй дълга
погранична линия съ f\ВСТРИ5l, изключението за износа съ
кола означаваше фактичесни неограниченъ износъ, тъй като
па тоя начинъ за Австрия се изнасtха, наедно съ КОJ1ИГБ и
хранитi3, още и еоловеп отъ Ромжния.
Незадоволена и отъ 'fоя размi3ръ на своя износъ, по
неже Ромжния. съгласно прi3смi3тванията на неОТI<ОЛi3шния
нейнъ М'ръ на земледiзлието г. Garofild, разчитваше да из
несе 500,000 вагона зърнени храни, сключена б-t на есеныа
на 1915 год. и официална сдtЛI<а между Ромжния и f\встрия
за 50,000 вагона. Тая сдi3лка означаваше вече явенъ, благо
волителенъ неутралитетъ въ полза на Централнитt сили. Още
nOBe"le, че между Ромжния и тия послtднитi3, канта се зна
еше, сжществуваше формаленъ ЗО-годишенъ политически съ
юзъ. По тая причина, а главно, за да отговори на насжщнитi3
си нужди и интереси, РОМЖliИЯ сключи подобна сдtлка и съ
едно Британско бюро, наето биде допуснато въ страната дв
закупува храни по всичкитt гари . Това бi3 на 9/22 декември.
При все това, на 19/3 януари (февруари) 1916 г. Ромн;ния не
се поколеба да продаце наново на Австрия 120,000 вагона

,... "tа:ния.

храни, за да докаже

&!ата и

слi3днята 1).

i'I Бъл·

Като се знае, че тия храни се изнасяха на цi3ни, тъкмо
ТРОЙНИ въ сравнение съ нормалнитt такива и "Ie Ромжния,
BtPHB на интереситt не само на своето народно стопанство,

зър

своя "искренъ неутра.riитетъ" къмъ по

но и финансовото, използува тоя износъ, за Д! вземе въ ПОl! ~
хазната Отъ

400

1(уnувачиtnfb

-

ДО

1000

то л е сно

л. златни въ ефективъ
ще си

-

представимъ, какво

и то от,,"
огромн:

богатство зал"i3 РОМЖНИЯ (цигани даваха помежду си банкети
НОИТО костув()ха по десетина ХИ1lЯДИ леи) - и какъвъ запас::
отъ злато бt сполучила ца добие държавата, за да занрtп~
своитt финансии и да консолидира своята валут~. ДостаТЪЧJ-:С
е да припомнимъ само фаюа, че Ромжния бt сполучила Д~
ИЗ'J'егли отъ странство всичкитt си държавни облигации, въ
размtръ около единъ милиардъ леи , за КОИТО ежегодно имаше
да изнася като тр v, бутъ съ десеп<и милиона ЛЕвове за лихви
и погашения.

\{,шъ използува Българи;! тая завидна за нейното на·
родно и финансово ступанство конюнктура, тъй рtдка въ ана·
лит-В на земледtлснигh страни 7 \{акъ схвзнаха значението на
тая честита и ptaKa !ЮНЮ!-lКтура нейнитt държавници, които

Hoctxa ПО'ГОЛ~S~1а ОТГОБОРНОСТЬ отъ колегит"в имъ въ Ромжния,
при тъй голtмото ра jСТРОЙСТЗО, к ,)ето о стави въ България
злочесто завършилата c~ война? Уви, по наЙ'нещастенъ на
чинъ I Н а м'Всто да се пссрtщнатъ напълно благоволително и
съ голtма благодарнссть започналитt предложения за покупки
на нашюt излишеци отъ храни съ баt;:НОСЛОВНИ Ц"sни,-цtни
които сами БИХr4е могли да Д t1iпуваме при поr-1енатото СЪРев
нув :зние на ВОЮ[З8щrлt групи; HaMtcTo да . използуваме, по·
добно на РОМЖНИЯ, рtдкия слу:щ[.i, съ КОЙТО бе започна ъ

СВОI1Т1:. предложения де Клозиеръ, безъ най-малко да ,{омnр n _

'.1етираме тогаваШ сlИЯ си неутраm1тетъ, правителството преда
всичко изпрати обратно въ отечеството му г. де Клозиеръ И

Съ това очевидно правителство доказа благоволаtnелн,оtnо'
са оmн,оtnен,ие 1('ОМ:О Цен,mраЛltatnfb сили нtщо, което "М.

Freie Presse" безъ стtснение, че ще изложи своя съюзни къ
България - - б-Б изнесълъ въ уводю статия, като фактъ още
прtзъ 1914 год. при самото започване на войната фактъ,
КОЙТО, безъ съмнtние не е МОГЪJlЪ да не ПОПРЕЧИ на искре·
нОТО разбирателство между България и Съглашението при
водене прtГО!30РИтt за нашето самоопрiщЬление , Нtщо по
вече. За да докаже абсолютната си привързаность къмъ цен
тралнитt сили, правителството секвестира и конфискува су
митt на г. де Клозиеръ, а противъ неговитt контрагенти, отъ
категорията опозиц и онери депутати,
бliде възбуденъ проце
сътъ, извtстенъ подъ името нДеклозиерово дtло".

По тоя начи нъ, съ завеждането на Деl<лозиеровия про'
цесъ, Радослаnовото правителство извърши редъ прtстжпления,
редъ прtдателства и противъ държавата и противъ наЙ·на··

сжщнитt интереси

на фиска и народното стопанство. И на
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3атворническиятъ порт ре тъ на Д-ръ Н. Генадиевъ,
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етина, не б-Вше ли на'-IИНЪТЪ на изпращането Деклозиеръ и
се квестирането сумата му, както изобщо ц-Влиятъ процесъ,
5i ВИд, флагранта декларация отъ страна на българското пра
вителство, че то е свързало сждбинит-В си съ ония на Цен
тралнит1; сили още пр-Вди да се е самоопр-Вд-Влила България,

пр-Вди да е чула посл-Вдната дума на Съглашението, къ мъ
чиято страна и народъ и партийт-В се стр-Вмеха? Не се ли
даде СЪ тоя процесъ ясно ДОI(азателство, че България е въ
пл-Внъ на Централнит1з сили и че ВСИЧКИ прtговори съ нея,
отъ друга страна, ще бждатъ само едни тщетни усилия, както
твърдtше почти ц-Влия съглашенски печатъ, който наблюда

ваше нескрития курсъ на българската политика? Не се ли
пр-Вдр-Вши по тоя Н8ЧИНЪ злата сждба на България'? - Безъ
съмнtние,
f\ла само тия ли

сж злинитt на тоя нечуванъ по без
смислието си и по липса на l(аквито и да било елементи на
пр-Встжпление процесъ, каквито б-Вха, ПРО4ее, и другит-В т. н.
политически

процеси,

инсценирани

телство на Радославова,

за

отъ

злополучното

пр-Вмахването на

прави

политическит-В

му противници? Пр-Вди всичко, съ него се нанесе единъ соир
на българския парламентъ, съ който уцаръ фактически
бидоха уничтожени и ПОСn-ВДI-IИТ-В прерогативи на Камарата,

d'etat

останали ней едничка гаранция, сл-Вдъ изм-Внението на чл.

17

отъ Конституцията. Съ безразборното даване подъ сждъ и
арестуването на сума депутати, българскиятъ парламентъ не
биде ли понизенъ до степеньта на първата руска Дума, чийто
депутати еп masse бидоха дадени подъ сждъ, само за из
в-Встния си протестъ противъ неЗ2ШОННОТО разпущане на Ду
мата? Не-б-Вше ли масовото арестуване на толкозъ българ
ски депутати фактическо суспендиране на самата Конституция?
И какво скудоумие въ самия начинъ на слагането тоя
процесъ! Какво искаше да каже правителството съ възбужда
нето на това пр-Всл-Вдване противъ депутати, влезли въ сдtл
ка съ Деклозиеръ? Че съ своето съд;;йствие, дадено нему да
закупва

зърнени

храни,

страната ли щеше

лишения и гладъ? Е добр-В,

не

б-Вше ли

да

се

това

изложи

на

правителство

длъжно да вземе м-Врки противъ износа на нужднит-В за стра
ната запаси, както постжпи

Ромжнското

запази чр-Взъ специално учр-Вдената
вносъ-износъ
ни,

40

за нуждит1;

на сто отъ

за

правителство, което

ц-Влыа

комисия

за

прiщназначенит-В за износъ хра

на вжтрtшната

I<онсумация, и

то СЪ

ц-Вни

19'50 лева 10Q-т-вхъ килограма? На простащинвта на Радо
славовото правителство,

съ .

конституирането

женъ процесъ, се улови и Т. н.

на

тоя

шанта

"обществено мн-Вние", което

s

виждаше В. здt.лкит-В

на

нашит'h деПУТ8ТИ

ужъ едно компрометиране
неже

се

продавали

храни

на
на

българския
еди нъ

съ

Деклоэи ер ..

неутралитетъ, I!

поданикъ

на

една

НИЯ

ота

80юващит'h държави.

-

депутати

или

не

-

продаваха

на

тоя

чуж де

нецъ храни, артикулъ, който не б'hше подъ запр'hщение и з·
общо, но чийто износъ б'hше запрt.тенъ и Деклозиеръ нито
можеше,

нито

желаеше

да

изнася

храни,

поради

което

ги

складираше въ България. Какво прt.стжпление, слt.дователно ,
има въ сдt.лкитt. на тия хора съ Деклозиеръ?

Но нека кажемъ, че българското

правителство се е се·

тила за Ht.KaKBa опасность економическа или политичеСК8
- отъ тия сдt.лки, слt.дъ като Tt. бt.ха вече започнати. К8'
кво,

пита

се,

караше

оправданъ шумъ

и

тогава

правителството,

да компрометира

себе

си

да

вдига

не·

и държавния

редъ? Кое го спираше, BMt.CTO да изпълни затворитt. съ сво'
итt. депутати, да заяви на г. Деклозиеръ, че ще cnpt. BCt.KB
къвъ износъ, а на депутатитt., че ще прt.слt.два всt.какви
сдt.лки съ Деклозиеръ? То, обаче, постжпи тъкмо по обра
тенъ начинъ. BMt.CTO да постжпи само легално, то, съ явната

цt.ль, "да лови съ кола зайци", допусна на Деклозиеръ без
прt.пятствено да купува, а на орисанитt. си депутати да про·
даватъ, и слt.дъ като сдt.лкитt. започнаха прt.дъ очитt. на за

кона и властьта

своя

естественъ

вървежъ

-

хопъ!

-

npt.

стжпници сте. Ти, бай Деклозиеръ си върви въ Франция да
разправишъ тамъ, какви нрави сжществуватъ на Балканитt., а
вие г. г. опозиционери, които прt.чите на царь и правител

ство, заповt.даЙте въ дранголника!

-

Тъй рече Заратустраl ..

f\ла най-скръбното въ случая, което даде животъ на тоя
родъ процеси, обърна българския политически животъ до ка·

рикатурность и тласна, въ края на крайщата, страната въ без·
дънна пропасть, е, че българското обществено мнt.ние не се
възмути отъ тоя процесъ, както и отъ всичкитt. други за кои
то споменахме no-ropt..

HaMt.cтo да съгледа още въ момента цt.лия просташки
шантажъ на процеса, то му даде Bt.pa, ржкоплt.скаше на
прt.стжпнитt. му автори, безъ да вижда, че ржкоплt.ска на
явното загиване

на

Н

разу

Е добрt., Деклозиеръ не падна отъ небето. Той до й ::е
8Ъ България най-легално, съ цt.ль да купува ту/{ъ храни, кое
то той оповt.сти на вси страни. Отъ друга страна, българсю~
граждани

И

България, както, сигурно, още

и

днесъ

ще има мнозина лековt.рни да експлоатиратъ съ "прt.стжпле·
нията и прt.дателството" по Деклозиеровия процесъ. Тога
вашното "обществено мнt.ние" ржкоплt.скаше на прt.стжпле

ни я,
д неш
годи ,",

изло
каже
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съ

Деклоэие р -..

неутралитетъ, п о
ннкъ на една оп.

I

нията нв единъ лудъ монархъ, прtскочипъ всичкитt граници
и на законъ и на най-елементарно държавническо благо·
разумие.

ва ТУI{Ъ храни, ко е
страна, български
ха на тоя ЧУжде.

Това е ц1;лото съдържание, важниятъ смисъль на шум·
ния Деклозиеровъ процесъ, който бt първата крачка I<ЪМЪ
днешната, втора по редъ катастрофа, и за който цtли ABt
години наредъ трtбваше държавници и депутати дn бждатъ
изложени на най-гол1;ми унижения, лишения, съсипия, ,а да

~ ъ запрtщение из

каже

небето. Той дойде

Де l<лозиеръ нито
поради

1<0eTo ги

ние, слtдователно,
)ъ?

вителство се е се
t или ПОЛИтическа

започнати. Ка
вдига не

-Ie

то, да

си и Държавния
!атворитt Съ Сво
ще cnpt BctKa

·:ntдва

вс1;какви

тъкмо по

обра

10, то, съ явната
е клозиеръ без

е путати да про

-

ъ очитt на за
хопъ/ npt

iЪ

Франция да

а 5алканитt, а

ь

и

прави тел

е 3apaTYCTpal.•
Животъ на тоя
Ж Ивотъ до ка

ан ата въ без·

кнtние не се
.::J?уги за кои

просташки

·;ri;с каше

на

о пл-Вска на

L:.! e

И

днесъ

Р-Встжпле
' :.: е съ.

Тога

прtстжпле

днесъ

-

единъ

HtM8

нелицеприятенъ

прtстжпление

сждъ:

I

Каква мрачна злокобна истари"

I . . .

,

бликате
Т1аНКИЯ

!1

зирваше

търсеше

Ст. х. Коnевъ.

въ прош

фактиrt.

Генадиевъ

като сждебенъ ораторъ.

Още на ученическата Сl<амейка, въ Пловдивската гимна
зия и

като студентъ

въ Белгия, Генадиевъ изпъква като го·

лtмъ ораторъ. Ненадминатъ

остана Генвдиевъ

въ трибуната

на парламента, но неговата стихия като ораторъ бtше сждеб·
ната

зала.

Истински правоведецъ, КОЙТО работtше срtдъ кипежа
на живота даJ1ечъ отъ догматизмъ и формули, носитель на
tърдечната болка и човi>шка скърбь, той притежаваше каче

ствата, които Цицеронъ опрi>дi>ля за единъ сждебенъ ора·
торъ: той съединяваше въ себе си тьнкостьта на диалеl<
тика, мисъльта на философа, езика на поета, паметьта на
юристконсулта, гласа на трагика и най-послi> жеста играци ·
ята на великит-В актьори.
Българската магисrратура загуби своя най-искренъ по
мощникъ, а угла9НИЯ случай-най-дълбокия своя изследвачъ.
Защото покойниятъ д-ръ Генадиевъ схващаше вс1зко прi>стж·
пление

като

прямъ

резултатъ

на психосоциологични

като неизбi>жгIO ПОСЛ'lщствие на сния

причини,

неотвратими и фатални

давления върху отдiщна.,а личность, които днешния жи.вотъ,
съ своитi> материални, социални и психически тяжести, сла·

гатъ върху човi;ка, а най-вече
една

искренность

на

надъ живота, подаваше ржка

нието

си

на

върху престжпника .

верующъ заЩИТНИI<Ъ,

апостолъ

на човi>ка

обръщаше

леко

се

и чрезъ

долината

на

И ,~той съ
издигаше

вдъхнове·

сълзитi; и

скръбьта въ очарователния езикъ на надеждата и умилението.
Генадиевъ бi;ше защитникъ и борецъ за правото и из
хождаше въ своитi> пледоарии оть началото, което бележития

РУСI<И професоръ Владимировъ изтъква, че престжпника, ка·
къвто и да е той, е чов-Вкъ-носитель на нравственна възмож·
ность да се издигне отъ дълбоката бездна на порока до вис·
шата

сте пе нъ

на добродетельта,

оть

разбойника

да

стане

светецъ.

Генадиевъ умееше ца възбужда скръбь, жалость и ве·
селие. Неговит-Б речи предъ сжда нииога не б-Вха дотегливи.
Tt бi>Х8 изпъстрени съ остроумие, съ дълбоко чувство, съ
весели шеги. Сждебната зала се стоплюваше, когато Генади
евъ заговореше. очитi;

въ сждиит-В, въ

подсждимия, въ пу

неизглг
защОТО

НОСТЬ; l'

съ сте н ё
ФО Е

Лашо; 'р,
Българ хs
но и то;О
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бликат! св-Бтsаха, защото гол-Вмия художникъ рисуваше, нан
тънкия диалекти къ говореше, наЙ·дълбокия психологъ анали·
зирваше. Генадиевъ никога не извъртваше фактиТ-В, той
търсеше истината, безъ да си служи съ софистичнит-В приоми
ВЪ процесуалниТ-В сждеб~и борби. И вС-Вкога той поднаСSlше

5енъ о.раторъ.
3Ъ Пловдивската гимна
а иевъ

изпъква

като

го

:надиевъ въ трибуната
i ораторъ б-Вше сждеб

· от-Вше

ср-Вдъ

J О РМУЛИ,

кипежа

носитель

на

)й притежаваше каче·

еди нъ сждебенъ
ЪНКОСТЬТ8
поета,

на

ора·

диалеl<

паметьта

на

10СлБ жеста играци
: воя най-искренъ
.(ия

своя

по

изеледвачъ.

цаше BCtKO пр-Встж·
lИОЛОГИЧНИ

причини,

)твратими и фатални
о

днешния

чееки

тжпника.
леко

L

,и

се

за

и

издигаше
вдъхнове

на

а та

ела

и.:той съ

чрезъ

ата

жи.вотъ,

тяжести,

сълзитt и
умилението.

правото

и

из

), което бележития
; п реетжпника, ка
а ественна възмож·
а
•

п орока до
u

""

ика

да

жалость и

5txa
)01<0

вис·

стане
ве·

дотегливи.
чувство, съ

когато Генади
'(Ж .:lи мия,

въ

пу·

фактиТ-В пр-Вдъ сждиит-В ad aculos, които оставяха у всички
неизгладимо впечатление. Генадиевъ трогваше и внушаваше,
защото когато говореше, той ц-Влъ

б-Вше чувство и пр-Вдан·

ность; той уб-Вждаваше и пр·Sдразполагаше, защото rOBopeUle
съ стенанията и сълзитt на правдата.
Франция има своитt гол-Вми сждебни оратори като Клери,
Лашо; Русия се гордее съ Карабчевски, Плевако. Малката
България имаше своя гол-Вмъ и единственъ сждебенъ ораторъ,
но и тон Jsгина-запата на българската Темида опустя •••

ПРОТИ8Ъ е

изводител·

Тя сЕ
щастия зе

се CTpeM~

али по

..'

ствуване ;

Тя е

Защо се боримъ?

поробен
казан,ut.

Народно Либер.
б1> Д-ръ Н.

Стамболова партия,

Генадиевъ,

ще се стреми

чийто трети шефъ

къмъ

иснренно сбли

жение съ със1>днит1> държави и ще се старае да установи съ
културнит1> народи отношения,

н,овлен,иеmо и

Hanpfba'bKa

които да

обезпечатъ

8'Ьзста

н,а Бмгария.

Привърженица на основнит1> начала на Кон,ституцията

-

ще се бори противъ произволит1> на изпълнителната власть,

противъ всички мероприяrия,

които ц1>лятъ

унищожение или

намаление на конституционнит1> гаранций на гражданит1>.

Нар.-Либ. Стамболова партия е привърженица на посте
пенни

реформи

които ще ц1>лятъ

пр1>димно за

въ управлението

и въ

обезпечение на блага

oHenpaaaaHumfb

обществения

строй,

за всички граждани,

и бези.м,отн,итfb и отиване къмъ

възможното економическо приравняване.

Тя възстава р1>ШИТeI!НО противъ вс1>каква диктатура,
беэъ огледъ отъ кого=и въ какъвъ ВИДа се упражнява.
Привърженица е на частната

собствен,ость, считайки"

за Нгlй-здравъ залогъ за благоденствие и напр1>дъкъ.

Тя е за широкото И достжпно nрофесион,алн,о обучение.
което да подготвя младото поколение въ духа на трудолюбие,
дисциплина и любовь къмъ Родината.
Ще подкр1>пя всички

усилия,

цiщящи

увеличение про

изводството. предимно къмъ създаване образцово ин,тези8н,о

зе.м.ледгълие и 110добрение селското стоnан,ство и бит'Ь.

Ще ратува за здраво социално работн,ическо закон,ода
телство, за справедливо разпределение на печалбитБ между
капитала и труда, за повече социалн,а правда, като се бори
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ПРОТИ8Ъ

еКСПЛО!lТ8ЦИОННИИ

изводителния

К8ПИТ8ЛЪ.

за

насърдчение на

про

такъвъ.

Тя се обявява врагъ нд воЙнuтfb. които носятъ само не·
щастия за чов-Вчеството, било поб-Вдители или поб-Вдени, като
се стреми къмъ осжществяване българскит-В
али по п",тя

на борбата чр-Взъ

слово И

национални ""де

перо

за възтарже

ствуване правата кауза.

Тя е за политическата и икономическа свобода на ВСИЧКИ
поробени,
'о трети шефъ

~<:KpeHHO сбли
,~a установи съ

~ча1'Ъ

fJ7Jзста

стuтуцuята
елната власть,
щожение или

жданитt.
ща на посте

'вения
ни

строй,

граждани,

отиване къмъ

диктатура,
'Iжиява.

'. считайки "
къ.

'fO обучение,
трудолюбие,

ч ение про

uнтеЗU6НQ

и бuт7J.
'О законода

l5iirБ между
s-тo се бори

казан,uе.

тя ще

paTYBq

за пр-Вмахване

Н8 с,м,"ртн,ото

на·
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