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Американски журналист защитава 
българския народ пред света
Отново е 3 март – време да си припомним уроците на 
историята, да сведем глави пред паметта на тези, които 
полагат живота си пред олтара на българската свобода. 
Руско-турската война от 1877–1878 г. и подписването на 
мирния договор в Сан Стефано са едни от най-значимите 
събития не само в българската, но и в европейската ис-
тория през последните десетилетия на XIX век. Те не само 
променят съотношенията на силите в Югоизтока, но и 
привличат вниманието на световните политически кръ-
гове. За това принос имат не само военните действия, но 
и десетките приятели на страната ни, които се опитват да 
предизвикат обществения интерес в полза на България, 
особено в периода след Априлското въстание.

Сред първите чужденци, 
които разкриват на све-
та кървавите изстъпле-
ния, е американският 
журналист Дженюариъс 

Макгахан, кореспондент на англий-
ския вестник „Daily News“. Между 28 
юли и 25 август 1876 г. той написва 
десет писма от България – десет пис-
ма от „ада“ и тези писма карат света 
да настръхне. Надявам се да ми прос-
тите, скъпи читатели, но ще продъл-
жа с цитат от книгата „Български 
хроники“, том II на един от любимите 
ми български писатели, Стефан Ца-
нев, чието емоционално слово е да-
леч по-убедително от моето: „И пре-
ди това из Европа витаеше тъмният 
слух за зверствата в България, но об-
щите фрази, като „големи зверства“, 
„страшни зверства“, „нечовешки 
зверства“ – не трогват никого... И чак 
през август, когато Макгахан описва 
в репортажите си тези зверства така, 
че читателят виждаше с очите си как 
се режат човешки глави, и с ушите си 
чуваше писъците на набучените вър-
ху щиковете пеленачета – чак тогава, 
ужасен, светът настръхна. 

Чак тогава се надигна в Лон-
дон английският публицист Уилям 
Стед..., надига се величайшият три-
бун на века Гладстон, а в Париж – ве-

личайшият поет Вик-
тор Хюго... Надигат 
глас руските гиганти 
Толстой и Достоевски, 
надигат глас и Оскар 
Уайлд, Чарлз Дарвин, 
Жул Верн, Феликс Ка-
ниц, Тургенев, велики-
ят химик Менделеев, 
Сватоплук Чех, Ире-
чек... надигнал се целият свят. След 
като Макгахан накарал целия свят да 
стане свидетел на „факта, че в Европа 
се убива цял един народ, най-сетне 
и европейските правителства били 
принудени да го забележат“. По-ната-
тъшните събития водят до обявява-
нето на Руско-турската война, която 
ние наричаме Освободителна. 

 По времето, когато Макгахан 
пристига по българските земи, той 
вече е обиколил света, описвай-
ки десетки политически драми. Но 
нищо не може да се сравни с потреса 
му, когато вижда изпепелената Бъл-
гария през 1876 г. 

Кой е Дженюариъс Макга-
хан? Роден е на 12 юни 1844 г. в Ню 
Лексингтън, Охайо, в семейство на 
ирландски преселници. От съвсем 
млад започва да сътрудничи на раз-
лични издания и неговата изклю-
чителна смелост да приема и най-

предизвикателните задачи веднага 
предизвикват възхищението на чи-
тателите. На 26 години Макгахан 
е сред първите журналисти, които 
отразяват Френско-пруската война. 
Година по-късно е на барикадите на 
Парижката комуна. След това зами-
нава за Азия, за да проследи похода 
на руската армия в Узбекистан. През 
1874 г. отразява войната в Испания, 
а на следващата година се включва 
в арктическата експедиция „Пандо-
ра“. Всичките му репортажи от този 
период са написани с много вдъхно-
вение и топлота, които ги различават 
рязко от преобладаващите сухи и 
протоколни кореспонденции. Такива 
са и статиите му за България. Като 
специален пратеник на лондонския 
вестник „Daily News“ първоначално 
е трябвало само да направи анкета 
за престъпленията във въстаналите 
райони заедно с американския кон-
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сул в Цариград Юджийн Скайлър и 
руския представител княз Алексей 
Церетелев. Но когато вижда трагич-
ното положение в страната, той не се 
задоволява само със статистическите 
факти. Макгахан прави достояние 
на цялата световна общественост 
зверствата, извършвани от турските 
власти. Въпреки очевидните труд-
ности, той обикаля Перущица, Ба-
так, Панагюрище, Клисура, Пловдив. 
При това успява да направи нещо из-
ключително трудно: да се пребори с 
дипломацията на Британската импе-
рия, начело с министър-председате-
ля Дизраели. Подкрепящ целостта на 
Османската империя, английският 
премиер твърди, че фактите за звер-
ствата са силно преувеличени. „В 
очите на г-н Дизраели – пише Мак-
гахан – голямото престъпление не 
е това, че са убити хиляди и хиляди 
души невинен народ, а това, че във 
вестниците е публикувана цифра-

та 30 000 убити, когато тя показвала 
само 25 000. Оскърбителната грешка 
не била в посичането на хиляди мал-
ки деца, а в това, че за тях било пи-
сано да са хиляда, когато в действи-
телност те били 999...“ Благодарение 
на изобличителните свидетелства 
на Макгахан, в Англия се устройват 
митинги, на които са гласувани по-
вече от 500 резолюции в подкрепа на 
българския народ. Организират се 
доброволни комитети за събиране на 
помощи и изпращане на петиции до 
правителството. Освен покъртителни 
свидетелства на зверствата, Макгахан 
описва една от най-правдоподобните 
картини на характера и традициите 
на българите. С това той дръзва да 
обори заблудите и предразсъдъците 
на голяма част от европейската общ-
ност. „Аз мисля, че хората в Англия 
и изобщо в Европа имат доста по-
грешна представа за българите. Ви-
наги чувах да се говори за тях като за 

обикновени диваци, които не били 
по-цивилизовани от американските 
индианци. Трябва да си призная, че 
самият аз, и то не много отдавна, не 
бях далеч от поддържането на също-
то мнение. Аз бях учуден и вярвам, 
че повечето от моите читатели също 
ще се учудят, когато научих, че поч-
ти няма българско село без училище. 
Тези училища там, където не са изго-
рени от турците, са в цъфтящо със-
тояние. Те се издържат посредством 
доброволен данък, с който българите 
се самооблагат, не само без да бъдат 
принудени от правителството, но и 
напук на всички спънки, създавани 
от корумпираните турски власти. 
Образованието, което се дава в тях, 
е безплатно и всички – бедни и бога-
ти – се възползват от него. Няма бъл-
гарско дете, което да не знае да чете 
и пише. И накрая, процентът на гра-
мотните в България е толкова голям, 
колкото в Англия и Франция. Питам 
се дали европейците, които говорят, 
че българите били диваци, са уведо-
мени за тези факти?“

Заради своята изключителна са-
моотверженост Макгахан се пре-
връща в един от най-уважаваните 
общественици в Европа. Дори се 
записва като доброволец в Руско-
турската война и преминава Стара 
планина, за да отразява отблизо хода 
на събитията. Именно неговите ре-
портажи от тези години изиграват 
значителна роля в политическите 
дискусии относно съдбата на поро-
бените народи. Но Макгахан не се 
радва дълго на свободата, извоювана 
за българите. Съпровождайки руски-
те войски до Сан Стефано, заболява 
от тифус и умира на 9 юни 1878  г., 
едва 34-годишен. Препогребан е 
през юли 1911 в неговия роден град 
Ню Лексингтън, а на паметника му 
има лаконичен надпис: „MacGahan. 
Liberator of Bulgariа“. 

Отново е 3 март – време да све-
дем глави пред тези, които поло-
жиха живота си пред олтара на 
българската свобода, време да си 
припомним уроците на истори-
ята. А тя, историята, както казва 
Стефан Цанев, „не е хладнокръвна 
хроника на минали събития, не е 
панахида на миналото, а камбана за 
будене на днешните съвести“.  ◆


