
Политически хайдутинъ 

   Когато Раковски създалъ въ Букурещъ ,,Върховното началство’’ и билъ назначенъ 

за главенъ воевода, всички останали воеводи се задължили да му се подчинятъ. 

Мушията на неговия приятелъ Никола Балкански била превърната на военна фабрика и 

на свърталище на революционния комитетъ. Въ тази мушия се взимали най-важнитѣ 

решения. Въ заседанията най-ревносно участие сѫ взимали Хаджи Димитъръ, Стефанъ 

Караджата и Василъ Левски. 
   По това време въ Цариградъ се водядъ преговоритѣ между българскитѣ първенци 

и Високата порта за разрешаването на църковния въпросъ. 

   Понеже великиятъ везиръ Али паша протакалъ преговоритѣ, ,,Върховното 

началство” решило да изпрати въ България четата на Хаджи Димитра и Стефанъ 

Караджата. 

Иследванията установяватъ, че тази чета внесла голѣмъ смутъ въ Цариградъ. За 

нейнитѣ смѣли подвизи писали всички европейски вестници. Тѣ се изразявали най-

ласкаво и симпатично за четата, очудвайки се на смѣлостьта й. Портата въ Цариградъ 

изведнажъ  се показала склонна да разреши църковния въпросъ споредъ исканията на 

българитѣ и Али паша веднага приготвилъ проектъ за разрешението на българския 

църковенъ въпросъ, който проектъ по-после билъ одобренъ, задоволявайки претенцииѣ 

на българитѣ. 

По този начинъ четата е допринесла твърде много за извоюване на църковната 

свобода. 

Нито едно преминаване на Караджата отсамъ Дунава не имало друга цель, 

освенъ да повдигне духа на раята, да я подготви за организирано възтание съ крайна 

цель – политическото освобождение. Хайдутлукътъ си Караджата е упражнявалъ въ 

Добруджа до 20 годишната си възръсть – преди да отиде въ Браила и Букурещъ. Отъ 

тамъ нататъкъ той е истински революционеръ, съветникъ и другарь въ борбата на 

Раковски, Ботевъ, Левски, Хаджи Димитъръ и др. до самата си смърть. 

Най-много четата на Караджата е объркала смѣткитѣ на Мидхадъ паша. Когато 

Високата порта разбрала, че стремежитѣ на българитѣ къмъ свобода сѫ много ясни и 

силни, особено на тия отъ Дунава до Балкана, тя назначила известния  реформаторъ, 

младотурчинътъ Мидхадъ паша, за валия на Дунавска България съ неограничени права. 

Валията  решилъ да задоволи напълно раята, за да я отклони отъ стремежа къмъ 

свобода. Отворилъ български училища, назначилъ българи сѫдии, вестникъ, повикалъ 

отъ странство инженери да построятъ  шосета, далъ дори концесии на баронъ Хиршъ и 

той построилъ желѣзницата Русе-Варна. Но нищо не помогнало. Четата развалила 

смѣткитѣ Мидхадъ паша. И затова той се показа много жестокъ къмъ войводата следъ 

залавянето му. Следъ като го осѫди на смърть, той забрани да бѫдатъ лѣкувани ранитѣ 

на Караджата и последниятъ умря отъ тетаносъ. 

Доколко името и подвигътъ на Караджата проникнаха въ Европа личи отъ факта, 

че Мидхадъ паша не се реши да набие главата му на колъ, както правѣше се всички  



хайдути, а назначи сѫдъ и го осѫди като политически престѫпникъ въ присѫятвието на 

чуждитѣ консули, които отъ близо следяха процеса. 

 Че самъ Караджата схващаше своята мисия като политическа, личи най-добре 

отъ това, че той наричаше себе си политически хайдутинъ, думи , които Хаджи Димитъръ 

бѣше изрекалъ въ лецето на румънския министъръ Когълничану. 

Изследванията, които се правятъ, рисуватъ все повече и повече Караджата като 

единъ отъ най-голѣмитѣ народни водачи за свободата на България. Следъ като 

красивитѣ легенди около неговитѣ чужди подвизи ще оѫдатъ допълнени съ 

положителнитѣ факти за всестранната дейность на единъ културенъ за времето си, 

съзнателенъ и интелегентелъ деятелъ, Караджата ще заеме още по-високо и по-първо 

мѣсто между ония, които дадоха живота си за свободата на своето отечество и 

предизвикаха неговото политическо освобождение. 

   ,, На всѣкого, билъ от наква да е народностъ, па и на самий турчинъ, седѣщицъ 

мирно, ще бждо почетена както честьта му, имота му, тъй и неговата вѣра”. 


