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АкО има една занемарена

и

непроучена

страна нъ
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в сичко

въ

подаВJlяющето

елементи,

духовна

вл аСТh

възможно,

за

КОИТО

съ

върху

СИ

мнозинство

упражняваната

населението,

сж

отъ

ПО Л ИПI

прави л и

да го държатъ БЪ мракъ и ми зе рия.

Политическата власг,ь е била винаги тукъ, инструментътъ
за
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е кономическо

надмоulие

на

едно

племе

надъ друго, на една реЛИГШl надъ друга. И тъи, п леl,lен
I-IИ1'1> вражди имагь

за

важнCt

причина

економическин

МОТИ В Ъ.

ненъ

Деветнадесетиятъ В'ВКЪ, обаче, съ своя рево л юцио
духъ, бързит'в пжтни съобщения , относите! IНО ТО

5

4
съживяван е

на

градското

насе л ение

въ

търговско

отно

шение, не е оставилъ незасегната и нашата страна. Въ
градоветъ з апочна да пробива пжть едно ново население,.
съ жи з неспособностьта на всъки новъ елементъ; то за-·
почна да пръдявява претенции з а свое политическо сж
ществуване и желание да и з пол з ува всецъло еконо " ш
ческитъ блага отъ своя търпъливъ трудъ. Какъ можеше ,.
господа

делегати,

това

население,

почти

изключително

з емл е дълческо, да даде при з накъ
се бори з а своето економическо

на сжществуване, да
пръуспъване, аl(О не

като

готова да се

си

съ з даде една

интелегенци я,

пожерт

вува при пр "вдявяване на искания, съставляющи неговитъ
непосръдствени дез идерата? - Но какъ можеше то да се
снабди съ тоя необходимъ елементъ, като иlt\аше сръщу
себе си една държавна власть нехайна въ всъ[{о отно
шение, подо з рително слъдваща всъко негово дъйствие,
индиферентна къмъ неговия uроцесъ на развитие и въ
пиющата нужда да живъе свободно и свободно да изпол
зува всички плодове на сво я трудъ?- Какъ можеше то
да ПОСТИГН Е: своята з аконна ц"вль , когато съ всестранното

съдъйствие на сжщата държавна власть едно друго племе,.
което нъмаше интересъ да повдигне КУЛТУРНИЯ и еконо
мич е ски

уровенъ

на

това

население, съ своята духовна и

градска аристокрацип, го потискаше чр"в з ъ невъжеството
и недопускането да се обединатъ диспаратнитъ му еди
ници? - Нъма нужда да ви доказвамъ, господа делегати,
че при подобни уu[овия това

население не

би могло да

из пълни свонта мисия, да осигорн едно с[{ромно м "всто
върху трапез ата на живота, освънъ чръ з ъ повдигането
на [{ултурното си национално ДЪ:Ю, а за тона е било
пръдварително нужно да се отхвърли тежкия и гро з енъ
духовенъ нремъ на ИНОРОДНОТО племе. По този начинъ.
,\lИслн, лесно се обяснява, че тъзи чер[{ овно - учил ищна

борба, чиито етапи и до днесъ още не сж свършени,
макаръ да сж се изминали 80 и пове'[е годинн, намира.
своето

-

не

искамъ

да

кажа

оправдание

-

J ЮГИЧНО

обяснение въ политико-социаJlНИТЪ и правни условия на.
обществения животъ въ тая държава.

Тукъ му е мъстото, господа делегати, енергично и
съ възмущение да ' отхнърля инсинуациигl" КОИТО нъ[{ои
недодълани политици хвърлятъ върху спорящитъ страни,
J,:aTO г о воря т ъ з а прои з хода на тая нече въ[{овна борба.
Не, господа, казваме имъ ние, таз и борба не е ПJЮДЪ
на нъкакъ в ъ пръдварите л но cTыменъъ планъ на Д"ВЙЦI1

търсящи да ловятъ риба въ мжтна вода, а
корени тукъ, въ мъстнигв условия,
законното

е

било

и

неудържимо

потискано

съ

желание

двоенъ

иска да живъе, прогресира

и

на

чукъ

и

се
едно

като

желае

има

своитъ

оправдава

да

съ

племе,

което

такъво,

което

се

пол з ува

съ

интегралния плодъ на своя търпъливъ трудъ. Дължа да
прибавя още отсега, че ние не бихме желали

нищо по

добро отъ това, да се пръдадемъ на миренъ трудъ, все
цъло

погълнати отъ

промисъла

за

економическото

си

повдигане, разбира се, а[ю другитъ племена ни оставатъ
спокойни въ това направление. Но тр "вбва да призная,
че онъзи,

които

сж

по-силни

отъ

насъ

съ

властьта,

която държатъ почти и з [{)[ючително за себе си, и онъ з и,
които

СЖ

по-могжщи

СЪ

своитъ

I{ апита л и,

искатъ

да

осигурятъ още по-голъми пръимущества за своитъ ед
НОПJIеменици, разбира се, винаги въ ущръбъ на другитъ.
Ето защо

ние не можемъ

да

напуснемъ,

при

всичкото

наше добро желание, позициигв си на национална почва,
ако

не желаемъда робуваме още по-грозно економичес[{о

робство.

Прося,

вашето

и з винение,

г-да

делегати,

че

спръхъ вашето внимание върху тази обща тема, но това
,\Ш бъше нужно, за да ви дамъ, споредъ мене, обяс
нени е

на

liашето

отнасяне

[{ ъмъ

аграрния

въпросъ,

който съмъ се нагърбилъ да третирамъ тукъ.

3а

по

нагледно

разглеждане

на

въпроса, който

ни занимава, по люему тръбва да го раздълимъ на три
разни периоди, . които бълъжатъ три отдълни положения
съ доста КРУПНИ проявления. Всъки отъ тъзи периоди
от6ълъ з ва по единъ
този

въпросъ

и

го

етапъ

въ

подтиква

естественото развитие на

къмъ

истинския

му

еконо

JV\ически характеръ. Тъзи три периоди сж: 1) (~O р сrЮ.110
ЦUО/ЩUJ{Ть nOfJUOr~b: 2) 1Iepuo/!, bТo 1цуЬао рево.l1ОЧ uO/f1IuTlj
,J,fiu//a;1/. IlH и най-сетнъ 3) ({I I С'llИШТQ, .11У rfJ(~;:ю·
Сега ще разгледаме всъки единъ отъ тъзи пеРИОДII.

Първиятъ

периодъ.

Раз витието на земледълскитъ отношения пръзъ
първия периодъ е бавно и мжчително. Слъдъ турското
нашествие на ПОJ [уострова кждъ повече, кждъ по-малко,
споредъ географическото положение на мъстата и споредъ
lI\HOrO други причини, вмъсто старнтъ разпокжсани и
враждующи помежду си феодални господари, се учръди
една силно централизирана военна, а ПОс,'lЪ и дворцова,
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6
феодална

аристокрация. Съ

аристокрация

съ

постепенни

обществена собственость
r:IeHa една собственость,

течение

на

узурпации

връмето

надъ

тази

частната

и

сполучила да създаде заI< РЖ
а отъ з еJ\lЛедtлчеСI<ОТО насе

~ение една безропотна рая. Само п л анинското население
повече ил и по-малко е останало не за сl>гнато отъ тtзи
уз урпапации и онова, I{аI<ТО въ Босна наприм-I>ръ, което,
запазвайки своитt тъи наречени общински з адруги или
своитt родни феодали, е въаприсл() религията на завла
дtющето племе . Този пр(щесъ на з акржгляване на соб
ственостьта ПОСР'ВДСТВОМЪ уаурпация, както на много
други мъста, е първоизточникътъ на едрата собственость
у насъ. Какъ се с продължила навсtI< ждt прtзъ всич
кото връме на разглсдвания отъ мене периодъ, тази
еволюция, господа делегати, ние НЪмаме точни данни, но
отъ онова, което сте СjIУIlIаJIИ О1'Ъ бащитt или ДЪДИГБ
си, или на ({о ето въ МJЛЪКЪ разм'връ сте били, може
би, свидtтели, лесно л\Ожете )~a си обясните ((олко лесно
сж ставали узурпациигlз над'Ъ частната
собственость
прtди единъ или по-пече в'lш()ве. Впрочемъ, въпрос
НИТ'В узурпации сж били много по-естествени тукъ, въ
тази з емя: 1-0 защото самигl; правни НОРМИ у эавла
дtющето П.lеме сж били отъ естество да ги ускорятъ
И 2-0 з ащото върскот() и племенно ра з личия сж били
силно подтикващъ л\Отивъ IСЬМЪ IIотисничество,

особено

по онова Hp'I>Me, и наи-сетн'в 3-0 с о цизлъ-политическата
органи з Ctция на владtтелитt обуславнла сжщит-в узур
пации . ТУРI~итt подъ влиянието на В"ВРСIШГБ И З ИСI{ваНIIЯ
еж възприе; IИ принципа, че всъка nOI{OpeHa христианс((а
зе,\\Я ПРIlнадлежи на проро((овия пр 'вдставитель или ха
:Iифа, а само плодоползуването се отстжпва съ и з вtстни
ограничения на трети лица, които сж длъжни въ з амtна
на това да плащатъ на господаря HCt зе,,\ята извtстни
права подъ раЗЛИЧНИТ-Б наименувания като х{(.ра',!I'Й или
Юln!JIlO. Ясно е прочее, че ТУI(Ъ, I(акто ще имамъ и по
HaTaTыьb възможность да доразнсна ТОl3а, самата държава

у з урпира чужди придобити права и съ ТОl3а дава добъръ
прим'връ на подв1;домствеНИГБ си органи. Но не стига
са,\ю това. Малочисленостьта на TypCI(OTO ВОЮЮШ,е племе,
за даосигури сръдства аа настжпнигв си 130ЙНИЦН, имало
е нужда отъ една работна MacCt способнCt да произвежда
онова, отъ I,оето то се нуждаело. Въ ТОl3а отношение,
подполюгнато
е

навикна;1O

отъ
да

криви

тълкунанин на

"\исли,

че

\iap bll.i, ~\y \: оставенъ въ заjIOГЪ отъ Всевишния на ми
ЛОСТhта ~~

немилостьта му.

Ето з ащо още въ връмето ОI{ ОЛО втор а та половина

на 14 B'blCb билъ издаденъ заr.:онъ за тъй наречеНlIТ-В

и .)UH.I'e7''II., т . е. за военната феода.i !Н а иерархия,
споредъ които на разнитt военачалници, споредъ за

'l'1l.1f{(/IlI.

С;jугитt имъ, сж били отстжпвани отъ халифа правата
на държавата върху ОТД'ВЛНИ ~еми, права състоящи се

главно, Kal,To !( азахъ и по-рано, въ изв'встни даждия ~a
праВОПОJlзуване отъ ТИЯ земи. Веднажъ турена въ ВРЪЗI\И
СЪ поаемленCtта собственость военната феодална иерархин,
тя CI{OPO се спра вила съ сшстната соБСТl3еность , Т. е. ча
стната со6ствен() 'Сть чрtаъ ПОСТОЯНliИ узурпации е за
почнала да пр 'l>мннава въ HerIИO влад'Ьние и по тш(ы3ъ

начинъ ние \НIждаме закржглявCtнето на едрата собстве

ност!> да В 'I, рВИ бърже. Покрай тази обща причина за

о бе з :~ем;.rя:r>а~е на мъстното население трtбва да се спо
,мене още ,като една важна причинCt и самия режимъ на
лоз~млена:tа собственость.

Споредъ

единъ

з аконъ отъ

врt.меti!Jиа Султанъ СюлеI1мана Великолtпния слtдъ

с\\'ър:I'hТ.а на владtтеля на земята или поради и з оставянето
!и и.ео6.работена тя, зещпа, се падала на хазната 
'о еат ~ '/р. - .I/(/,.,'Lt,. Този чудовищенъ заI(ОНЪ, господа де

,:IE~rati'i ) вжтрt въ Н'БRо]шодесетки години неимов'врно е
поtАу;J!~ИЛЪ ~a обезземяване на населението и не е билъ

ни ; h~ вече, ни по-малко отъ една законна конфис((ация.
Едвfi7~\ъ кждt втората половина на 15 въкъ било е да

. деi-l1.) паl{Ъ чръзъ заl('JНЪ правото на наслtдство само въ
. Ii0~i:g a на мжжкитt наСЛЪДНИЦIf на наслtдодате:IЯ и това
'd"t*\BO на насл'вдване било Iнустепенно резшнрявано, до

У:,61' ато се съзцаде сегаШЮf.~заI<ОНЪ за земиТ'1> пр'l>зъ
1848 г., споредъ КО11Т'О за насл'вдници се смътатъ осемь

I

G-j' еllени роднини, Кi()йТО С iJ<1ЗЛЮIIНО да споменва~\ъ тукъ.

Тъкмо кЖДЪ .кр:антъ :lii:."l първата половина на миналия
' выъъ подъ наТИС8{а на нап!ноналното пробуждане на наро
. днитt масм и (Ф'!!lU,(С' ырit;,ДИ създаването на з акона за
. земитъ (10 ГОДИJJГИ rг.ю-раmj;)се нанесе единъ силенъ ударъ

на сжществующат.а ;ДО!IW.т:ава още феодална организацин,

като се У!li!1НЦQ).RИХ.1. ТJ.fhыр:итt и 3инметитt и по такъвъ
наLLИНЪ ое тури ,~"'lI1 .ыа ·едно невъзможно юридическо
ПОJIожеН~«<е. Не TJyiJ;,6BGl .1\а , се 1\\ИСIИ обаче, господа деле

гати, че (С"ЪТ-ОЕа <Се УНIИн{Ожмха ВСИЧI<И остан~и на фео

си, то

далната (()!рта.ыЭ'IЗ<l'ЩJl-Ш. П.rоспоримъ фактъ, споредъ мене,

християнс!\и

оБCtче, е об: сто~ ne2lcrll.аJТj]11 "'i,e ~f.OЛI,ОТО п()вече наЦИОНCtЛН О ТQ.
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самосъ з нание е н а пр · Бднало у маситt, TOJ!JcoBa повече и
фактическото ми з ерно TtxHO пол оже ние се подобрява.

·селение отъ
ствената

образуваната

му

вече

п од чертавамътова

прtди

течение на концентрацията на собственостьта, [(оето
нtкждt бавно, нtкждt, подъ влиянието на специялни
причини, бързо напрtдва и се характеризира съ разпар
целяването
на едрата собственость. И дti1стнително,
господа делегати, [,ой земледtJ[ецъ по-ран о би рискувалъ

· обяснеНН5I въ това ОТНОlIlение. Длъженъ съмъ тозчасъ,
да НЗТЪfша една мисъль, върху която вървамъ и вие да
се съгласите; а именно, че всичюпt тtзи оплаквания
и зказа ни на цtлъ CBtTl> чрt зъ устата на националната

да употръби спестеНИГБ пари въ покупка на земя, 'со гато
е з наялъ, че н е говитt наслtдници въ съвсtмъ ограни
ченъ раз.\\tръ бl1 могли, как то видtхме, да се ползуватъ
отъ н ея? Кой б и РИСКУВaJ[Ъ да купи земя, I<огато RсеСИJl
ниятъ феодалъ би могълъ на всiща минута безнаказано
да му н узурпира? Но, господа делегати, азъ си з ада
вамъ още ед инъ въпросъ, на които вие не ще закжснtете
да си дадете тоже единъ прямъ отго во ръ : I(ОЙ би ималъ
интересъ да тласка напрiщъполитичесюп t и економиче
с[([п-В, макаръ и частични, р е форми въ п олза на оная
безропотна рая , съставляю ща наи- окая ното и nptHe
брегнато населеlil1е въ тази страна, а[(о националнот о

НОМi1чески характеръ. Вие з нает е, напримtръ, че оплак

самосъ з нание н

културниятъ

съзнанието,

нието?

-

че

прогресъ не

сж

силата му се със тои

събудили

въ обедине

Без ъ съмн1нпrе НIШ ОЙ !

ПРОLl ее, ПЪРВИ5IТЪ

разгледванъ

о тъ

мене

периодъ

се характери з ира съ двt противоп о л ож ни ед но на друго
течения: първото I':Ъ;\\Ъ концетраЦН5I на собственостьта
ЧР'БЗЪ насилия правни и фаюически , а второто съ отно
сително умегчаване на правото И фактичеСI(ОТО положе
ние, било по о тношение на собственостьта, било по от
ношение на зе мледtлс[(ото насел ен ие. Но, постепенниятъ
културенъ напрtдъкъ на населениет о , г о направи по

ЧУВСТВИТИJlНО къмъ И тъй ошекотенитъ пра вн и и еконо
МИL[ески отношения, абстрактно взети.

Втори ятъ е тапъ на първия п е риодъ, може споредъ
мене, ако искам е да

го резюмираме

въ ревендикациитt

на з е J\\л ед tл ското население, да го сведемъ до слtдую
щнтt четири О riлаквания: 1. против ъ дaHыаa нареченъ
погр-Вшно десетъкъ; 2. противъ пждарския ннститутъ;
3. противъ абсантензма на едритъ зе млевладtлци и над
зорничествот о

-

кехаялъка, и

4.

противъ несигурностьта

на исполичаритt спрямо землевладtлцитt и крtпостни
чеCl{О ТО имъ състояние. Всичкитt тtзи оплаlшания и ре
веНДl1кациитt прt ;щв ени въ нмето на з емледtлск о то на

дви.жение,

стни, за да не става нужда да

интелиг е нция,
. ванията

по

носятъ

на

сж добрt

влизамъ въ дълги

повече

О ТНОIllение

ви



Отъ втората половина на този пръвъ периодъ нататъкъ,
т. е. отъ Хатишерифа насамъ се з аб'В Л 'Бзв а едно обратно

у него

революционното

интелшенция отъ со б 

-

нацнона.' IНОСТЬ

право въ,

десе т ъка

извt

и ШИРОКII

ОТl(ОJlКОТО

се състоеха

въ злоупотрtбленията на прtдприемачит-В,

еко 

главн о

въ тtхнитt

всевъзможни машинации да гра бн тъ населението, въ на

силията, въ побоитt, въ убийствата даже, въ

HeHaBpt

м е нно даване

други на

по зв оление да

се въ р"fе е и редъ

сочени пр о ти въ личната свобода н безо пасность. А оплак
ванията отъ пждаРI1ТЪ кой отъ васъ не знае. въ какво
се състоеха? -Кой н е е чул ъ з а п обо итt., насилията,
грабежитt, обезчестяванията и пр. на тъзи плащани отъ

самото насеj lение м;кчители?
тъй нареченитъ

надзорници

Сжщ о то

-

или

кехаи,

нtщо

И:JН

е

и съ

както ги на

ричали въ С-ВРСf(О хавелета, КОИТО сж замtствали от
сжтствующия зе млеВJlадtJlецъ. Та з и болt сть за земле

дълското стопанство, наръчена абсантеизъмъ, дtйстви
телно

не

невtжо ,
само
това

с;кществува

само

у

насъ :

нъ

надз о рнич ес тво

потисническо и пр. е спеЦИ5lлитетъ,

на н аш ата страна.
от ношение

. дължатъ

на

носятъ

Ето

за що

повече

всевъзможнитt

3еJ'i\Jlевладtлецътъ отъ своя

личенъ

насилия
страна

може

оплакванията
характеръ

на

би,

и

въ
11 се

надзорника .

често

си

по зволя 

ваJlЪ най-гру6итt насилия спрямо своитt зе мледtлци
е възбуждалъ чувство на прt з рение 11 мъсть

-

характеръ

отъ

р одъ.

И

носятъ

по-често

и

оплаlшаНI1ята

11

такъвъ
то з и

самото оплаквание за крепостничеството на на

селението

спрямо

землевладtлеца,

макаръ

на

пръвъ

погледъ да носи економически характеръ, пакъ е било
най-често отправяно по случай личнитt насилия върху
свободата и живота на зеJ'i\ледtлцитt-яръджии
По всич[<Итt тtзи

съображения, господа

: а зъ ·не се колебая да кажа, че аграрниятъ

главно.

делегати,

въпросъ, въ

таз и си фа за , която имамъ честь да раз гледвамъ прtдъ
васъ., е повече общо правовъ, а

економически въ част

ность; и като такъвъ тои съста вляваед на само една страна

,ОТЪ македоно-одринския въпр осъ . И дtйствително I(акъ

9
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ствената
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културниятъ
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нието?
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че

прогресъ не

сж
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събудили

въ обедине
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10
l\\Ожеше да б.1, ;J.е другояче, какъ можеше сериозно е[(о

НОl\lичес[{ата страна на въпроса да прt 06j[адаl:!а тамъ,
ЮКДЪТО не сжществуваха и hati- еАе м е нтарни гаранции за
ЛИЧ~Ia безопасносТl> и СИГУРI-JOСТ[) ?-)(а се ПО }l,ъ ржа тоиа
значи да :.\евансирам·е есте:нвення р азвой на нъщата, а
тов а е невъ зможно . Такъва е п оз ицията на за нимаемия
ни

аграренъ

въпросъ

I:!Ъ

първия

llериодъ

отъ

своето

развите. Вие ви дъх т е, какъ т ои паралелно съ национал
ното самосъзнание се развива, ма[{C:lРЪ и бавно, въ по
благоприятна за насе:[ени ето смисъль. А с ега ще ви
,\Ю , [Я да с лъдв ате съ ,\1ене за малк о ВР'Бме втората му
фаза, добръ отбълъзана съ СВОИГБ особености, фазата
прtзъ перио да на рев ол юци он ното движение.

8ториятъ периодъ.
Рево л юционният ъ периодъ, г ос [[ода деJ[егати, поглед
натъ

изъ

I:ШСОКО,

се

5lВява

[{а то

единъ

тестъ на е д но п ле ме, [.:оето е б и ло
[СЬВО,

и

което

СТЖПl':З

по

СТЖПКЗ,

въоржженъ

потискано

неуклонно

и

пр о 

като та
неу,\юрно

слъдва своята сждба и иска на ВСБI{(l ц"вна да осшури
изравнение на СВОИГВ права, слtдъ както е било съси
пано отъ заДЪ:lжеIШЯ, да се оформи И чръ зъ това да
гарантира своя социаJIен ъ и е "ономичеСI<И напрЪдъкъ.
АкО хвърлимъ едннъ о-\;п,лъ ПОГJ[едъ върху и з миналото

BptMe,
раме,

съ задоволство и ИЭВ 'I;с тнCl гордость ще [{Оl[стати

[{а[{ъ

единъ

народъ

състоящъ

се

почти

И3lUIЮЧН

телно отъ селяни безъ традиции, безъ да има I~pyra
опора освънъ оная, [{оято му даватъ обединеНJlТ'h СИЛИ,
се изтъква на вниманието и на държавата и на другитъ
явни и тайни политически и економичеСЮ1 факт о ри въ
тази
въ

страна

и

кога

рж[{а, пледира

съ

своята

каузата

на

I{ ултура,

своето

[{о га

прав о

съ

вите.1НО, господа де.lегати, и е твърдъ поучително за
нашето поколение. Да не заб равяме, прочее, Lle залогътъ
ПО.1I-пическото

не

е

напълно

HI!

за

постиганет о до край

на

и економичеСI{О и з равняване, което о ще

реали зи рано,

лежи

въ

националната

ни

сплотеность н въ нашат а култура! Ние знае мъ вече, че
придържането о тъзи двъ начал а въ миналото е ВОДИЛО
· отъ успъхъ на успъхъ нашия нар одъ въ полето на по

.НlТическото ни и е[{ономическото изравнение съ другигв
п : [е ,'<lена и

народи,

населяющи

т ази

империя .

Казахъ по-рано, ч е о тъ втората ПО:IOвина на ми
BtKh особенно юридическото положение на работ

нитъ маси се е СЛlе[{ЧНJIО въ значителни раЗl\\ЪРИ. ФаJ< 
тичеСI(О ТО ЮIЪ положение, обаче, е станало още по-не
търпимо, з ащ о то, пора д и културния напр'ВДЪК'[, на на
селението, това ПОС! IЪДНОТО е станало п о ЧУВСТlштеjIНО.
Искамъ да кажа, че фактическ ото политическо и еконо
мическо подобряване на положението н а нас~[ението не
е

отивало

паралеJIНО

съ

културното

му

въз,\\Огване.

И ако къмъ това прибавимъ мрачния хамидовъ
режимъ, които особенно тежеше на зас илената вече на
ционална интеле генция, лесно е да си обяснимъ, отъ I{акво
се роди реВО JIЮ ЦИОННИЯТЪ периодъ. Напра зно се J\IЖЧ9.ТЪ
Н'ВI{ОИ повърхностни хора да доказватъ, че революцион
ниятъ периодъ се дължи не на мъстни дълБOl{и социални
и политически причини. Напра з енъ трудъ! ВСЕ]{И без
пристрастенъ наблюдате.fJb ще при зна е: 1) че причинитt
на революционното движение у насъ бъха дълбоки и
J\IЪСТНИ 11 2) че това революционно движение на първо
М'БСТО И пръимуществено не можеше да се ра зв ие освънъ
въ национална СМИСЪЛЬ. За националната интелигенция
необходимъ бtше свободенъ въздухъ - тя се удушваше
въ хамидовигв ПР'hгръДI':И; а за селското население ТУJ<Ъ,
въ Македония и Одринско, тр tбва ше по]{рай това главно
да се освободи отъ нетърпимото си специш[но по.'1О 
жение, за "оето "азахъ н 'вкол[{о думи по-рано.

Ка[{ви

бъха

ПОСJIъдствията

отъ

реВОJJЮЦИОННИТЪ

ДВИf{{ения въ това ПОСJ [ЪДНО отношение и въ какво главно
се манифестира еволюцията на аграрния въпросъ пръзъ
Т03И париодъ? Ето въпроситъ, върху кОИТО ще се по
мжча да да,\\ъ едно кратко освЪтление.

Революционниятъ

о ржжие

на сжществу

ване и достоино брани СВОИТБ права. ЗР"ВJJището е уди

за сполу[{зта въ бждаще и

нал ия

въ Ц'\;; IИЯ животъ

на

периодъ
държавата.

остави

дълБОI{И

слъди

Бе зс порно е, споредъ

l\\ене, че той се отрази доста благотворно върху зе,\1ле
дълското население и ПОД'вйствува з а разви тието на за
ничаения нн въпр осъ глав н о въ ДВ"В направления:

сме[(чаване въ

едрия землевладълеЦf, спрямо зеJ\\леД'влеца
още

повече

1)

въ

наЙ-ГОJI ЪМЪ ра з мъръ на отношенията на

еволюцията

на

и

ра зп аРЦ Елява нето

2)

ус]{ори

на

едрата

собственость. На първо мъсто насилията Отъ всыа!сьвъъ
родъ, ВЪРlilени отъ землеВ.'1ад-Вле ца върху яраджията
изполичаръ, се на ,';lалиха дО МИНИМУ ,\IЪ, а на НЪКОИ м"вста
изчезнаха съвършено. Даже, съвсъмъ естествено, на

HtI.:OH "Iъста дълго тае[iOТО чувство на мъсть се ра з ра з и
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1)

въ

наЙ-ГОJI ЪМЪ ра з мъръ на отношенията на

еволюцията

на

и

ра зп аРЦ Елява нето

2)

ус]{ори

на

едрата

собственость. На първо мъсто насилията Отъ всыа!сьвъъ
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HtI.:OH "Iъста дълго тае[iOТО чувство на мъсть се ра з ра з и

12
ВЪ

13
ВИДЪ

на

з аконно

възмездие

върху

главата

на

з ем

левладЪлеца. Ангарията, толкова омра з на на селското
население, изчез на почти навсЪкждЪ. Привързаностьта на
изполичаРИГБ къмъ земята се CJ\·\екчи до неузнаваемость
и свободното циркулиране на селското население се почти
,осигури.

Въ з м утителното

пждарство

чезнаха или бъ ха почти

и

надзорничество

навсъкждъ

на

изчез ване

из
като

по поржка, а прtдприемачътъ на десетъка имаше да ра з 
чита, както и едриятъ землевладълецъ, върху добрата воля
на земледълеца . И въпръки всички ужаси на револю
ционния периодъ по отношеНlIе особено на селското на

селение, ВЪПР 'ВКII обтегнатостьта на положението, гос
пода делегати, въ много м "вста отъ вашитt райони, безъ
съмнвние, сте констатирали, че селското население си
отдъхна и даже то намъри сръдства да подобри мате
риалното си положение. Необе з покоявано почти никжд"в
отъ грабеЖi-lТЪ и наСИ;lИята: на мулте з има, пждаря, ке
хаята-надзорникъ ,

то

можа

ВЪ

продължение

на

дългия

този периодъ да спести на нъкои м "Бста значителни
суми, КОИТО употр 'вбява въ покупка на земя, конто ед

добивка въ актива на революционния периодъ. Тоя периодъ
може да отбълъжи въ своя пасивъ по отношение аграрния
въпросъ една
доста

крупна

чувствителна

каквото

е

у

наrъ,

не

може

да

и з държи

[( онкуренцията

на международния пазаръ. Още по-малко то може да
стори това, ако, както пръди революционния периодъ,
нъма да ра з чита на насилствеНИГБ кражби и злоупотръ

бления. Разпарцеляването на едрата собственость е осо
бенно чувствително въ Битолския вилаетъ, [(ждъто рево
люционното движение бъше и най-силно, а по-малко
чувствително въ (копско и другадЪ. Въ Битолско има
една

друга

външна

причина

-

това

е

силната

емиграция,

която неимовърно способствува з а тъ з и еволюция, но
и тя е послъдица отъ силното революционно движение.
Независимо отъ тоз и фактически напръдъкъ на
поземленнитъ правоотношения, з аслужава да се от6ъ
лъжи [(ато послъдица отъ революционния периодъ подо
брънието на пждарския институтъ и з амъняването з а
·опитъ на данъка десетъкъ съ ТЪЙ наречения 1'f/,:;C.I/UC?i.
·3а тахмиса ще говоря по сет нъ, а за пждарскитъ реформи
ще кажа още отъ сега, че и безъ ГБХЪ, поради четнишкия
институтъ и по-раншната пждарска СlIстема бъше станала
·безврЪдна з а населението. Но, се-таки, тя е една при

и

непрtдвидена

з агуба,

з начителна часть отъ населението:

;(умата ми е з а заграбенитъ з еми въ Одринско, з а които
всички ТР ' вбва най-енергически да се заСТЖПИII\Ъ.
Такива сж, господа делегати, грамаднитъ придобивки
за

аграрния въпросъ пръзъ периода на революционнитъ

д вижения, и тръбва да при з наемъ, че тъ значително улес
сняватъ

по-нататъшното

ра з витие

на

въпроса

въ

полза

на трудящитъ се земледълски маси. Тъ съживиха много
з емлеД"БЛСJ<ОТО население и го направиха по-годно з а
.1егалната борба, J<ОЯТО му пръдстои, за да и з воюва
своето

политическо

новата

ера,

която

и

економичеСJ<О

шрае една
сега

въ

еманципиране

въ

му отваря конституционниятъ режимъ.

И подъ то з и режимъ обач е ,

националната

J<ултура

ще

отъ първенствующитt роли. Нъ нека видимъ

какво

положение

се

намира

днесъ

аграрниятъ

въпросъ.

Третиятъ перио,цъ.

ритъ собственици често охотно продаватъ.
Това явление, господа делегати, по моему е съв
СЪ мъ естествено. Едрото землевладtние, такъво рутинно

[шсвена

за

Провъ з гласената КОНСТИТУЦИЯ
дъло на националното пробуждане.
ръшава нито националния въпросъ
теность, нито спомага сама по себе

отдавна занемаренитъ
мото

наС~Iение

и

отъ наше гледище е
Нъ тя далечъ не раз 
въ неговата пръпле
си за изцъряване на

отъ правителството и отъ са- '

економически

рани, които

u~e

започнатъ

още повече да се чувствуватъ сега, [(огато и,\\а IIзвъстна

свобода, КОЛКОТО И ,\\Инимална да е тя . Политичес[(ото и
еJ<ономическо равновъсие между раз ноплъмеНННГБ на
РОДНОСТИ въ империята, не бидеЙ[(J1 съ . са,\\Ото правъзгла
сяван е

на

[(онституцията

мжчатъ и з въстни
редъ националния

постигната,

колкото

и

да

се

кржгове да и з ключатъ отъ дневния
въпросъ, като проповъдватъ пра з ни

теории, а вършатъ противното, той ще продължава, по
ВСИЧЮI пръдвиждания, и пръ з ъ този периодъ да бжде
не

само

[(ултуренъ,

а

още

и

политичеСJ<И,

социаленъ

и

економически. Много кжсогледо е, споредъ мене, гледи
щето на мно з ина отъ тъй нареченитъ народни избра
нници, споредъ

което

национа.'!ниятъ

въпросъ

не е нищо

друго освънъ еди нъ споръ за черкви и училища. ТР 'Ббва
д а з аявимъ ВИСОJ<О, че за насъ отомаНС[(ИГБ българи въ

Македония и Одринс[(о,

90 %

отъ които

сме

единъ на
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Р<Щ' I,

OTI, ССШIIIИ , поставени В1, най-н е завидно економи 

юпъ отъ насъ да разредимъ нашитъ редове, ] ( огато други
С'ъ зинали уста чакатъ богатото наСЛ "БДСТВО на едно ош:е
неоформено населеНYlе, за да го е]{ СПJюатиратъ по-лесно,

,\1 "I)cTO да нс пръдизвИ!( а ед на
МИСЪЛh з а реагиране противъ прыаленитtt въ нъкои
отношения ревандикации на БЪJlГаритЪ . 3а прим 'ЕРЪ,
Hel{a ви спомена, че нtкои даже пръдявиха искан е за
насилствена експроприация на едритъ землеВJlаД'ВJIЦИ ,
Тъзи първа гр"вшка може да се каже, пр"вдизвика още
една по-голtма у едрИТ'Б зеJ\\левладtлци, която може да
бжде най-гибелна за по-нататъшното развитие на отно
шенията на землевлад"влци и селяни, ДУЛlата мн е за
СИНДИl( атитъ на еД РИТ"Б землевлад "влци, или както ги нари

]{а]по това сж правили

чатъ тв -

'll'CJ(()

и

I!ОЛИТИ'I С СICО

положение спримо другигв нацио

IJaJIIJ()СТИ и пл с ,\\ена въ СЖЩИГВ области, е отъ необхо
ДИМОСТJ, да добиемъ равно м'всто C'I, другитъ на тра
пе ;{аТ<I на живота, Не сме ние да не знаеh\1) , че споро
I,Н::ГБ по националното 060собление пр 'l;чатъ нъ гол'вмъ

разм "връ на общия наПР'БДЪКЪ на страната; нъ KalCb ис

въ продължение

на

В "Б]<ове?

з еМJlеВ J lадълци на първо

811 j )(mTl, 1,·, 7,.ljб,IЩJ1/. . Синдикатит "в въобще сж

Ние не пр 'Бди з викваме националнитt ежби: намъ ни ги
налагатъ ония, които постоянно даватъ съвъти за обе

професионални сдружавания, коит о на економичеСI,а почва
иматъ за ЦЪ ]l" да осигорятъ по ра з ни начини интереситъ

д инение, а

нсъко

на синдикираНИГБ членове. СННДИJ(аiIНОТ() движение въ
Европа пръзъ минапото столъти е доби една грамадна

}{азватъ ни, че въ културно отношение сме БИЛII
по-доБР 'Б; и понеже знаятъ, че едно културно население

важность и може да се каже, че въ гол"!Jмъ раЗЛI "ВРЪ
нему се дължатъ голъмитt llР'БДПРИЯТИЯ и въ областьта

ще иска да има и СЪОТВ"Бтствующето

на земледtЛСI(ОТО стопанство, Синдикални организации
сж СЖIlJествували и въ ПРЪДИШНИТ'В въкове , Н о това,
което бе.1СПОРНО характери з ира 19 въ((ъвъ тъй нарече

ВЪРlllатъ

отношение

ложение,

и

сж

противното

по-силни

ще

се

отъ

старае

и

Прl1

това

въ

насъ,

въ

пжтн

еJ(ономическо по
на

прогреса

да

се

освободи отъ сноитъ експлоататори, стараятъ се да ра

н ото СИНДlшал н о движение, безъ С1,,\шение е обстоятел

зединатъ наlllИТБ национални редове и даже замислюватъ
плаНОRе противъ националната ни l{ ултура, Но ние не
можемъ да и з пуснемъ изпрiщвидъ направенитъ до сега
придоБИВIШ въ ВС'Бко отношение благодарение на нацио 

ството, че ЧР'Б З Ъ него тъй нар е ченото трето съсловие
доби една сила неп о зната у него въ миналитt в'Вкове.

налната ни култура, сплотеност}, и обособление. Прочее,

дени да водял) е динъ нелегаJlенъ животъ, а като по с лt

Старитt. синдикални сдружавания

сж били често прину

J(al(TO

]<азахъ и по-раIIО, и пр "Б З Ъ дне lШIaта си фаза аграр

дствие ОТЪ това, тъ сж БИ.'IИ образувани само

I-fИЯТЪ

въпросъ за насъ ще си остане една нераЗД"БJIна
отъ обш,ИЯ ни националенъ въпросъ, като отива,

лата на )]ИLI~IOТО ДОВl,рие и по з нанство ,

LlacTh

разбира

LlecKo

се,

постеlIенно

изравнение

стиТ'в, I(ЪМЪ

политичеСI( ОТО

положението

J\lежду

св оята истинска смисъль

на економическия

Пръди

на

съ

да

си

-

и

el<OHO!'MI

национално

I{ЪМЪ развитие

характеръ ,

започна, господа

делегати, да

ви пр'вд

ставя полож е нието на днешната фа:ш на аграрния въпросъ,
по з воле т е ми да ви I(ажа Н 'ВЩО за днъ явления, I{ОИТО
хактери з ир а тъ
ционенъ

3а

първата

жив о тъ

прънъ

по

изминала

отношение

ПЖТh

по

мое

на

година
сжщия

знание

отъ

КОНСТИТУ

въпросъ,

прi> з ъ

иатеl{лата

година българската интелигенция раздвижи l(aTO отд "вленъ
въпросъ съ повече е](ономичеСI{а тенденция тъй наре
чения аграренъ въпросъ. Но това повдигане на въпроса,

все от;, българска страна, не тръбва д а го Сlzриваме,
БыJеe тол]{ова неУ ,\IЪЛО, не добръ опръдtлено, непроу
чено, щото н е можеше въ противния лагеръ на едритъ

на

нача

Легалното СЖlцсствуване на синди«алната opraHII
зация и Н'Ъ Европа е 6ило при з нато чаJ(Ъ пр"i;зъ втората
ПОЛОВина на миналия Btl<n подъ н апора fla наРОДНИГБ
вълнения. Една ОLlебиюща ра з лика "има, споредъ мен е ,
между ра60ТНИ'lеСКИГБ синдикати при машинната ин д у
стриSl
И онин при з еillJI сдt",с!{ ото стопанство. А таз и
раЗ JlИl(а с е състои въ това, че до I(ато първитt сж бойки
и революционно настроени и з общо вторитъ сж по
вече праl<ТИЧНИ и производителни, Тази разлика се обяс
нява СЪ обстоятелството, че при зс мнедtЛС!<ИГБ сдру}ка
вани>! синдин:иранит "в членове по-често поне въ изв 'в
стен ') размъръ разполагатъ съ производителнитъ инстру
менти, а при първитъ това не е та«а, Правото на сдру
ЖLl13CLIНIН

съ ус л ов ие да не

сж

насочени

противъ

обще 

ствения редъ и СlIокойствие или противъ общественитъ
нрави, е осветено и отъ нашата конституция, А вие знаете,

че НLlПОСЛ'Б ДЪ«Ъ паРЛЗ\lентътъ в о тира и нъ!(3!{ ы3ъ законъ
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Р<Щ' I,
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противъ националнитt сдру}кавания и противъ работни

зможно да емигриратъ у

ческитt синдикати, като имъ отка за естественото право
на защита противъ ГОСIlодаритt, което може да се оси
гори чрtзъ стачката.

Като че ли И то з и щедъръ подаръкъ отъ отдавна про

Пита се тогава, каlШО мисли да прави сжщата дър

жава противъ сжществующитt вечё навсtЖКД'Б .'JUJю(tл;
'''.1.IjОарж ? - Какво ще бжде ТЪХНОТО правно положение?
-Каква е цtльта имъ и кои сж сръдствата имъ за защита
I! главно противъ I<аю:!а въображаема опасность МИСJIЯТЪ
тъ да се защищаватъ? цtлитt на тtзи СИНДИI<ал ни ор
ганизации, които като по поржка отъ нtкждt се наЛ\liО
жиха въ ВС'БКИ казалийски центъръ, не ни сж добрt
извtстни, защото никоя отъ тъхъ до сега не е публи
кувала своитt статути. Но отъ онова, което съ мъ МО
жалъ да схвана въ частни
ра згово ри, Т'Б l1.\\атъ за
прtд,\\етъ не Н'Бкакви производитеЛIiИ Ц'БЛИ, а общото
уреждане интереситt на синдикираНИТ'Б членове противъ
въображаемитt увреждания отъ страна на земледtлцитt
и з поличари . И тъй, IIОI<рай реалнитt гаранции, I<ОИТО не
съмнено, каквото и да казватъ нtкои, прtдставлява
държавната власть за едритt землевладtлци, за щото и
тя е мюс ю IIманска, каl<ТО тъхъ, ПОI<рай материялното
надмощие, което едриятъ землеВJIадtлецъ има върху ми
зерията на изполичара, се прибавя още едно мощно
сръдство

за

експлоатация

противъ

неоргани зир аното

зеJ~\ледtлско население . Нашата поземлена аристокрация

винаги е J,,\аНlшрала къмъ своя дългъ, било ПО отно
шение на общия напрtдъ[<ъ на земледtлието, Б IIJЮ по
отношение [ia земледtлското население; та и съ новитt

насъ отъ

Босна и

България.

дънения чувалъ на нашата държава

не е билъ доста
тъченъ, та на нtкои lI\ъста, сигурно по правителствена
порж.ка се образуваха И специялни I(ОМИСИИ за об мис
;[юване планове за настаняване на мухадl!<иригБ. А пра
вителството съ спеЦИЯЛНI1 окржжни ПО,търси свtдения

отъ мtстнитt власти за празд нитt мъста и количест
вото на меритt, види се, за да се знае [{ол ко муха
джири ще могатъ да се настанятъ. Отъ една година на
самъ,

намъ постоянно се
равенство, за обединената
която

не

малко

пжти

проповtдва

UToMaHcKa

за отоманското
нация, въ името на

по всевъзможни пжтища ни се вну

шава даже, че сжществуването на отдtлнитt национални
групировки изгубва своя
СIl\ИСЪЛЪ на
сжществуване.

Обаче, прtзъ таз и първа година на I<онституционенъ ре
жимъ намъ

се дадоха и отъ

официалната власть

и

отъ

управляющия ]{омитетъ лишни ДОI<азателства, че владtю
шето

племе

още

ще

продължава

да

прави

ра зл ики

И

прtдпочитания по националность. Не е ли прtс е нъ въ
паметьта на всич[<и ни примtрътъ съ първитt законо
дателни избори, при I<ОИТО органи на властыа извър
IIIиха ВСИЧI<И за[{()нонарушения само и само да се противо

поставятъ на националнитt болшинства други национални

меншества ? А между това и въ своитt органи и въ
частннтt прtговори всеСИJIНИЯТЪ f{омитетъ нееднократно
бtше заявилъ, че той нъма да прави различия по нацио
налность, защото отъ сега нататъкъ ще бж.демъ всички

положението, създадено по съвсt J\\Ъ непочтенъ начинъ,
KaICГo видtхме. СР'БIЦУ тази нова сила, господа делегати,

равноправни членове на тъй горещо прокламираната ото
манска нация? Чухте ли вие възмутения протестъ на
обединената отоманска нация срtщу 200-тъ убийства и
наранявания съ политичеСI< И цtли, извършени надъ бъл
гари? Видtхме ли ние турс[<ото население да се при
съедини къмъ общия протестъ на другитt национал

пакъ

ности

си организации тя
въ

подчертава въ I<3КЪВЪ

бжджще да направлява своята

п.l-ть мисли

дtятеЛНОСТh И иде за

~lишенъ пжть да даде ДОI<азателстна, че недостойно заема

на

народната

интелигенция

на

потиснатото

з емле

дtлско население прtдстои хубавата и висока мисия да
го

организира

въ

противни

синдикати, за да

го

направи

противъ

ванията? -

антиконституционния

зако нъ за

сдружа

А кой се заинтересува да проучи мизерното

положение на обеземленото

мъстно

зе мледtлско

насе

по-годно въ прtдстоящата еl<ономическа нера вна борба.

ление прtди да се вотира специяленъ за конъ за помощь

Но не е само тази опасность за землеД'БJlСКОТО на
селение прt зъ конституцио нения режи мъ. И звtстно ви

ра :щан ането имъ

е, че парламентътъ прt зъ изтеклата си сесия въ единъ
,\\оментъ

на

екстазъ

отъ общитt сръдства

за

МЮСJIюманс[<а та

солидарность,

на държавата вотира

една

доста

почтена сума за мюслюмансюпt ,\\ухаДjЮ1РИ, конто е въз

на мухаджиритt и прtди да се
земи или даже

обмислюватъ
за

мtрки за

прtсушванията

на

блата, ка[(то съобщи един мъстенъ вtстни[{ъ?

Но не! защо да се лъжемъ. Политическото, а още
по-малко

е[<ономическото

равенство

въ

тази страна още
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не е постигнато и националнит"В ГРУПИРОВКИ иматъ дъл
бокъ ClI\Исълъ за сжществуване.
Въпросътъ за настаняването на МЮСЮJIмансюП""В
емигранти въ нашата земя е пр"Вмного важенъ за насъ,
специялно за землед"Влското ни население. На първо
J\\iJCTO, ако става дума за емигранти, защо държавната
власть

не се занимава съ въпроса

за повръщането

върху

собственит"В имъ земи поне на изб"Вгалит"В ВЪ България
пр"Взъ 1902-1903 г. българи? - Безъ СЪ1\шение, защото
т"В не сж Л\lослюмани. Ами какво да кажемъ за 300 хиляди
наши сънародници емигранти въ България, мнозина отъ
които оча/<ватъ установяването на д"Вйствително правовъ
редъ въ страната ни за да се завърнатъ? Отъ гле
дище на здравит"В държавни принципи, прочее, гол"Вма
гр"Вшка правятъ правителството и парламентътъ, /<ато
вършатъ такива расови и в'врски различия, защото т"В
самит"В подкопватъ основит"В на толкозъ желаното ото
манско обединение. Ц"Вльта на правителството съ же
ланието

да

настани

мухаджири,

е

ясна

-

тя

не

е

хума

нитарна, а религиозна и пр"Вимущественно политическа,
защото съ това то ще М"Ври да дислокира другонационал
нит"В болшинства, кжд"Вто т"В съставляватъ компактни
J\\аси. Отъ това гледище мухаджирскиятъ въпросъ, значи,

добива за насъ

народенъ характеръ и

ние тр"Вбва да

приб"Вгнемъ до всички законни ср"Вдства противъ реа
лизирането на правителствения планъ. Но тя не е нито
най-важната, нито единствената страна на въпроса, г-да
делегати. Грамадната часть отъ землед"Влското население
въ нашата страна е обезимотено по-пжтища не твърд"В
почтенни, за които ГО130РИХЪ въ началото на реферата
си, и води едно жалко сжщеСТl3увание. И интересит"В на
землед"Влието въ тази страна, и икономическото и повди
гане, и най-сетн iJ СОЦИЯJJIiИТ"В интереси на държавата и
висшата
да

се

държавна

притече

на

справедливость
помощь

на

изискватъ,

това

население,

щото

тя

като

се

постарае да го снабди съ земя. Нъ не само, че държа
вата

у

насъ

не

е

извършила

това,

нито

пыъъ

мисли

да

направи н"Вщо въ това направление, а напротивъ, тя иска
да BHec~ една пертурбация въ обществения и еко ном и
ческия животъ на страната. При това, насъ опитътъ ни
е

научилъ да се опасяваме

въ едно друго

отношение

отъ

наи-много пострада отъ грабежит"В на т"Взи пр"Вселеници
и може да се твърди

емиграция

се

е

положително,

настанила

между

че тамъ

д"Вто тази

християнскит"В

насе

ления, тя е заграбила въ малко вр"Вме и м"Врит"В имъ и
много земи на частни собственици. Добр"В дресирана отъ

агитаторит"В и насъскана съ религиозенъ фанатизъмъ и
съ отмъстителностьта, която ражда разтуреното огнище
въ

родната

земя, тъзи

емиграция

безс/<рупулно е гра

била и по такъвъ начинъ тя е станала не твърД"В приятна

на м"Встното население. Ка/(во чувство на ()томанско
братство може да се възбуди у л\"Встното население.

1<0raTO

не само че никой не се грижи за неговото мате

риално повдигане,

него

в"Вроятно

а напротивъ, държавата настанява до

единъ

съмнителенъ

и хиляди дюлюми сж били
отъ одринското българско

със"Вдъ.

заграбени
население

Хиляди

-

по този начинъ
и напраздно то,

() гъ

напразно ние всички викаме: стига вече!

насъ, го

спода делегати, се искатъ н"Вкакви списъци за

заграбе

нит"В по този начиаъ земи, за да се наредило, ужъ, по
тр"Вбното. Ако държавата д"Вйствително схваща своит"В
обязаности, нека тя нареди една анкета! Този въпросъ е
отъ общ!'ственъ характеръ, и ако държавата д"Вйстви
телно мил"Ве за спокойствието на страната и желае да
прокара новит"В принципи за отоманс/<о обединение н

братство, тя е длъжна по административенъ начинъ да

го разр"Вши. Не може на многохилядното обезимотено
население

да

се

посочватъ

вратит"В

на

сждилищата:

1. защото грабежит"В сж ноторни и насилствени: 2. за- 

щото

въпросътъ,

рактеръ, и
И

3.

както

казахъ,

е отъ

общественъ xa~

защото правосждието е още много скжпо

несигурно, та не

може

едно

многочислено

и

б"Вдно

нассление да се принуждава къмъ друга съсипия. Така,
господа

делегати,

постжпватъ

въ вс"Вка

благоустроена

държава съ въпросит"В отъ общественъ характеръ. А по

наново възбудения мухаджирски въпросъ ние СА\е длъжни

да обърнемъ сериозно внимание на правителството върху
Н'I. R МОЖНИТ"В лоши посл"Вдствия,

IIаселение и върху

-

за м"Встното огол"Вло

недов"Врието, което

се вс"Вва между

(' ,\\ "(ОТО население отъ нееднаквото отнасяне на властьта

II·I.M'I.

IIСИЧю/

ни.

/(ос\:'га, господа делегати, разгледахъ, тъй да кажа,

л\ухаджирит"В. Пр"Взъ миналия режимъ еl\\играцията б"Вше
доста силна отъ със"Вднит"В страни и въ гол"Вмъ разм"Връ

J\НИЩ('IIИПО

б'вше подклаждана отъ безкрупулни агитатори. Одринско

II()('П.; 1: "1,

на

аграрния

въпросъ

фа:НI ; а сега ще да го разгледамъ

AHelLlHOTO

му

пр"Взъ

въ

разнит"В

му

самата му сжщ

положение, като

пр"Вди това се
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1<0raTO
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-
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() гъ
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И
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казахъ,
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недов"Врието, което

се вс"Вва между

(' ,\\ "(ОТО население отъ нееднаквото отнасяне на властьта
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фа:НI ; а сега ще да го разгледамъ

AHelLlHOTO

му

пр"Взъ

въ

разнит"В

му

самата му сжщ

положение, като

пр"Вди това се
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постарая въ нtколко думи да опрtдtля неговата сжщ
ность, а слtдъ това да го анализирамъ на съставнитъ
МУ части, които ще разгледамъ поотдtлно. '
Изражението аграреm; ;,](Щ01l0 е още отъ РИМСКО
врtме-латинско. Първоначално то 0значавало всичкитъ
закони, които сж се отнасяли до зем:итt. Но историята
въ послtдствие му придала една специална смисъль,
като я прилагала на всички прtдложени закони въ Римъ
за ограничаването до извtстенъ ма[{симумъ поземлената
собственость на богатитt и за уреждане начинъ, по който
трtбвало да се разпрtдtля между гражданитt държав
ната собственость. Въ Англия съответствующиятъ изразъ
- "аграрионъ-лавъ" - е билъ употрtбенъ за да 0значи
законитt, чрtзъ които въ Ирландия се улеснява пра
вото на собственость върху земитt въ ПОJJ3а на селя
HIITt. у насъ тоже подъ думата аграренъ въпросъ не
може да се разбира друго, освtнъ урегулирането на
правоотношенията между землевладtлцитt и земледtл
цитt и правната защита на послtднитt; начинитt по
които би се улеснило земледtлското ни население съ
земя, и най-сетнt срtдствата за запазването и И3ПОЛ3у
ването отъ него на поземлената собственость. Разгледанъ
отъ

това

гледище,

аграрниятъ

въпросъ

е

доста

много

сложенъ и обгръща въ себе си главно: 1-0. въпроситъ
за правовия режимъ на поземлената собственость; 2-0.
ония на земледържанието; 3-0. за поземлената данъчна
система; 4-0. за земледtлчес[{ия и поземления кредитъ
и пр. Азъ ще се помжча да го разгледамъ отъ ВСИЧКИТЪ

тtзи гледища и ще се постарая да изтъкна ония страни,
които прtчатъ на крайната цtль, т. е. снабдяването на
зе,'lЛtделското население
съ
земя и запазването на
собственостьта; а най-сетнt като разгледамъ на кратко
аграрния въпрос!> въ нtкой страни, ще се постарая да
резюмирамъ
онова, което ще
прtдметъ на нашитt искания.

трtбва

да

съставлява

1.

Правното положение на поземлената

собственость въ Турция.

ГОСnОА а леле гаТ lI.'
Отъ

Bt"oBe

насамъ характерната черта на турското

право въобще л\Оже да се реЗЮ,\lИра само съ една дума
Jl.С?'IЛ/1 13 Ш/i'II О СТЬ. Има ли нужда )i a привеждамъ при
А\ 'ВРИ за потвърждение на тази си м:исъль? Нека зе
мемъ между десеткигв подобни случаи единъ изъ прtд
мета, [шито съ мъ се нагърбилъ да третирамъ тукъ.
Въобразtте си за минута, че държавата по разни съо
бражения декларира всичюпt зеыи, освtнъ покрититt
стежения, за своя собственость и прибавете къмъ това
си въображение дtйствителность (тъr[ е днесъ въ
Турция), че сжщата, подъ извtстни резерви, даде право
на наслtдство въ по][за на наслtдницитt на починалия
владtтелъ на една часть зе,\\я. Бихте ли допуснали слtдъ
приемането

на

това

положение,

че

кредиторътъ

да про д аде тази земн слtдъ смъртьта
за

да

покрие

своето

В3ИАlaне,

като

на

не

може

длъжника си,
изпускате

изъ

прtДВИД~J, че сжщиятъ кредиторъ би МОГЖJlЪ да иродаде
казаната земя при живота на владtтелн? Безъ съ,\\
нtние, здравиятъ разумъ не би позволилъ да се ДВОУ;\\И
човtкъ.
Е добрt, това, което би направила BctKa държава,
за да може да осигури правиленъ земледtлски кредитъ
за своитt поданици, а съ това да поти[{не земледtлието
къмъ

прогресъ, това С",ЩОТО нtщо не се допуска въ
нашето право. А ако попитате, кои висши съображения
каратъ

държавата

да

не

удовлетворява

изискванията

на

здравия разумъ, всtкИ ученъ юристъ по ислямското
право безъ [{олебание ще ви отговори: "защото юриди
чески, макаръ и фИКТИВНО, държавата се cMtTa за соб
ственикъ

дълга

на

на

земята,

починалия

кОЯТО

й

вие

мислите

да

продавате

владtлецъ". И, ако

вие

за

имате

нtкои юридически СКРУПУЛИ относително BtPHocTDTa на
това сжждение, тъй като сжщата земя се наслtдва отъ
насл'вдницитt на прtдишния и владtтель, ще ВИ се до
разясни, че "това е тъй, защото държавата фИКТИВНО и
наново пр'вдава тази земя на наслtдН!щитt."
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Този примъръ, взетъ безразборно, доказ ва до оче
видность горната мисъль. Съ такъва неподвижность
у правовитъ норми на еДI1НЪ народъ, всъки ще разбере,
че далече не се отива, тъй като всъко връ \Ie създава
нови нужди, а правото тръбва да се съобразява съ тъхъ,
да поправя остротитъ и чръзмърноститъ имъ, съ една
дума и то тръбва да бжде въ въчна формация. Да се
пръдполага, че то тръбва да стои на едно мъсто, когато
всичко наоколо въ живота се мъни, това значи да му
придадемъ едно свърхчовъшко произхождение и да мо
делираме човъка и нуждитъ му споредъ н его; а пъкъ
всъки знае, че не човъкътъ е сътворенъ за правото,
а правото за човЪка.
Тъкмо това се е случило, обаче, съ нашето право.
Неговата сждба винаги е била толкова тъсно свързана
съ върата на мюслюманитъ, че то не съ ставлява ОСВ'БНЪ
единъ отдълъ на послъдната и то не наЙ-маловажниятъ.
Върата обгръща правото, това сж въчнитъ истини, съоб
щени на хората отъ Бога чръзъ Пророка. Но не е само
та з и · причината

за

неподвижностьта

въ

правото

у

насъ.

Неподвижностьта на ориенталеца въобще, завоевател
ниятъ характеръ на турската раса, постояннитъ и воинн
съ съсъдитъ И, малокултурностьта и нуждата и да съ з 
даде

една стегната централизирана

ляема,

сж

направили

сжщата

държава лесно

раса

да

управ

почувствува

по-голъма нужда отъ върата, всемогжщъ господарь

още

въ

най-дребнитъ частни правоотношения даже.
Отъ правово гледище, прочее, и режимътъ на не
движимитъ имоти, както и другитъ юридически понятия,
не е прътърпълъ освънъ малки измънения отъ основа
ването на Отоманската империя до днесъ. Всесилниятъ
върски зэ((онъ (шерията) и тукъ е поставилъ своя пе
чатъ на неизмЪнность.
Покрай чистата собственость, мюлкъ, съ която при
тежательтъ може да разполага, както намъри за добръ,

той различава още слъдующитъ видове собственость,
тъй да се каже, върху недвижимитъ имоти споредъ ко
личеството на правата, които се упражняватъ

или биха

могли случайно да се упражняватъ върху тъхъ: 1. Ми
РИЙСКИ земи ера8u-u-е;l(.щm е каквито сж повечето
ниви и ливади, нъкои частни мери, яйлаци и къшлаци
и пр., т.

е. всички земи, чиято собственость принадлежи

на държавата, а плодоползването (владънието) се от
стжпва на сегашнитъ имъ държатели и евентуално на 8

степенни наслъдющи, опръдълени отъ закона; 2. общи
земи - epuau-u,-.lt еТ)ЛОNе - като селски мери и балталъци
или общественитъ пжтища, пазари и панаири, чиято соб
ственость е отстжпена за общо ползуване на сегашни
и бждещи поколения и затова съ тъхъ не могатъ да
разполагатъ като съ своя собственость сегашнитъ по
коления и з. мъртви земи ер(ЦJU-U-.lfевато такива
сухи и каменливи мъста, които сж далечъ отъ населе
ннтъ мъста и не принадлежатъ къ мъ НИI{QЯ ОТЪ посо
ченитъ вече категории; по принципъ всъки нуждающъ

може да добие чистата собствеНОСТh върху тъхъ, като
ги обработи и вземе султанско разръшение, или да добие
само владънието; въ таIСЬВЪ случай тъ ставатъ като
,\IИРИИСКИ земи отъ първа категория, но за това не се
изисква султанско разрЪшение. ВСИЧI<ИТЪ ПОКРIlТИ имоти
II насел ени мъста по принципъ съставляватъ поменатата
вече категория мюлкове, върху

които притежательтъ

абсолютни стопански права, доколкото правото

нма

само по

себеси може да бжде абсолютно. Наи-сетнъ, за да имаме
поне въ нъколко думи понятие за недвижимата собстве
ность въ Турция, не тръбва да изпусками една важна
категория недвижими имоти, наречени

6aH!ld;u .

Турцитъ и ТЪХНИГБ учители -арабскитъ юристи
не сж могли да не се повлияятъ отъ навръдъ разпро
страненитъ идеи на РИЛIСКИТЪ юристи, че правото има

своята основа въ

.'IЩI.Ц' /Рlвrщето

(OCCllpation).

Впрочемъ

това е отговаряло на изискванията на връмето и на
политическитъ н еконол\Ически нужди на турското племе,

което, като се намирало въ постоянни

воини,

ИJllало

е

нужда да осигури своята заседналость въ покоренитъ
!\\ъста чръзъ заграбването на по з емлената собственость
отъ завладънитъ народи за смътка н} държавата. Мюслю
ман ското

право,

въ

своята

строга

схоластика,

свежда

всички въпроси къмъ върски изисквания; а оттамъ то
вади заключението, че никаква основна реформа не е
възможно да

стане

въ

това

отношение,

докато

не

се

намъри способъ да се удовлетвори казаниятъ върски
законъ, защото тои е олицетворение на правото и спра
ведливостьта.

Не е необходимо струва ми се, да се даватъ дълги
обяснения, за да се докаже несправедливостьта на прин
ципа, че правото върху поземлената собствеНОСТh има
своята

основа

въ

завладяването,

недопустнмитъ правови

и

и

за

да

економически

се

и з тъкнатъ

резу_пати,

до

23
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които

е

довело

възприемането

му

въ

нашето

право

за

живота си сключвате, ако само нtкои

-

BtpBa

въ вашата

мирийскитt земи. Кога насилственото заграбване е било
справедливо? - Защо, ако насилието е могло да създава

честность,

права, въ нашитt закони, както въ всички закони по cBtTa,
за конкретни случаи е прокарана началото, че нtщо,
което е взето съ насилие, не може да се добива съ
давность, поне докато трае това насилие? А какво
може да бжде юридическото оправдание - ш{о не ИСI{аме
на всичко да търсимъ BtpcKa подкладка на подраз
Д'Блението на държавни земи 'и МЮЛl{ове, ако не този
несправедливъ въ 20 вtкъ принципъ на Оl{упацията или

другъ залогъ, освtнъ хладната земя, която ви покрива.
Твърдt естествено, съ това размtрътъ на кредита се
намалява до най-долна степень. Но ОТТУI{Ъ започва вто

насилието

-

кражба? Ако е

BtPHO

лието

и

до

днесъ

продължава,

щомъ

не

може

да

се

употрtби Ц1"БIЦУ нея насилие?
Да се приеме противното, значи да се освети
вото

на

по-силния,

да

се

признае

правото

на

пра

револю

цията въ полза на земледtЛСI{ОТО население противъ
държавата, а това несъмнено на първо MtCTO би се
смtтало за нелtпо отъ самата държава. Отъ гледище
на модернитt понятия за право, прочее, възприетшlТЪ
въ нашето право принципъ, че мирийс/(итt зе,\ш сж дър
жавна собственость, е недопустимъ и трtбва да се прt
махне заедно съ ВСИЧПI несправедливи послtдствия, про
карани въ закона за земитt. А за това достатъчно е да
се прокара началото, че наСТОЯlЦитt владtлци сж чисти
собственици, l,aKTo на МЮJIl{овеГБ, тъй и на не покри
титt имоти.

щете

дългове

споредъ

казания

принципъ. (лtдъ вашата CMЪPТh кредиторитt ви нtматъ

рата непосл"Бдователность. Указва се, че вашитt наслtд
ници завладtватъ земитt ви и ги владtятъ, както когато
бtхте живъ. }{аl{Ъ е станало това чудо, I{OraTO Tt се

-

повръщатъ на собственика

държавата,

питате

се съ

недоумtние.

това обяснение, то

гава отъ глеДИШ,ето и на нашитt граждански ЗaJ(ОНИ даже,
l{аlПО се каза и по-горt, държавата не може да продъл
жава да се C1\\.tTa за собствени къ на земитt, чието са.\1O
владtние тя отстжпва на трети лица. И дtйствително,
не може ли съ hail-голtлlO основание да се поддържа,
че държавата не може да е станала собственикъ на зе
митъ, конто тя е завлаД"Бла и заграбила, защото наси

колкото

за

Държавата правн това благодtяние -тя дава премия
неДОбросъв"Бстность. ТЯ, I{ОЯТО е толкова щедра,

BMtCTO
тtзи

да се стреми

зеJ\\И

на ония,

къмъ

справеДJlИВОСТЬ

и

да

даде

които иматъ нужда отъ Тalшва, щомъ

е рtшена да прави щедрости, насърчава недоБРОСЪВ"БСТ
ННГБ и убива кредита. Желаете ли други още юриди

чески примtри? Вземете,

напримtръ,

слtДНИ5!

СJlучаrl;

единъ похититель завладява ваша земя, и слtдъ нtколко
години вие забtЛ"Бзвате грабежа и завеждате дtло за
врtди и загуби. Безполезенъ трудъ; вие ще изгубите
дtлото, защото има изриченъ тексть. Защо е това? 
безъ съмнtние, ще се запитате. Затова, з ащото държа
вата ви гарантнра само правото на владtние, а не и са
мото владtние; това не е нейна работа! Нейната работа
се състои въ това, да прибира десетъка, какъвто не би
взела, ако не се намtрtше този похититель да ви вземе

земята. Вие тоже не можете да градите нищо върху зе
мята

си,

или

да

се

ползувате

отъ

нея въ натура

-

прин

циuътъ, че тя не е ваша, стон тамъ като буденъ стражъ.

Вие не можете да продадете правото на владtние върху
земята си прtДi1 да сте взели съгласието на държавата,

т. е. на султана или на неговия замtстникъ пазителя
на тапиитt. Взимането на това съгласие често е свър

Като възприе.\lе това начало, държавата HtMa да
изгуби абсолютно нищо, а ще спечели справедливостыа
И, главно, землед"Блието. Въ началото казахъ че, споредъ
закона, мириискитt земи не могатъ да се продаватъ за
дълга на онзи, I{ОИТО ги е владtлъ до смърыа си, за
щото фИIПИВНО се ПР"Бдполага, че владtнието НМЪ ми

зано съ хиляди ТРУi1НОСТИ, губене на BptJ\\e 11 разноски;
но нищо нали принципътъ е запазенъ. Ако сте ку
пили една мирииска земя, върху която, има султанско
разрtшение, да се градятъ кжщи (само тъй J\lOгатъ да
се градятъ кжщи върху мир. земя), но не по надлежния

нава на държавата, а тя нищо не дължи. Безъ съ;\\нtние

-

редъ,

а

съ

частенъ

договоръ,

и

сте

си

съградили

кжща

маl{аръ

владtлецътъ, който ви я продалъ, може да ви я срути
Чр"БЗЪ сждъ. Напразно ще претендирате по всички пра

мжченъ, но ПРI1НЦИПЪТЪ си остава все сжщиятъ. По
пр"БДПО.10жение вие сте голtмъ землевладtлецъ и прtзъ

вови понятия на СВ"Бта, че договорътъ е валиденъ поне
между ДОГОВОРЯЩИГБ страни. Ще ви се възрази, че зе

схоластиката е намtрила за това единъ

11

изходъ
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ННГБ и убива кредита. Желаете ли други още юриди

чески примtри? Вземете,

напримtръ,

слtДНИ5!

СJlучаrl;

единъ похититель завладява ваша земя, и слtдъ нtколко
години вие забtЛ"Бзвате грабежа и завеждате дtло за
врtди и загуби. Безполезенъ трудъ; вие ще изгубите
дtлото, защото има изриченъ тексть. Защо е това? 
безъ съмнtние, ще се запитате. Затова, з ащото държа
вата ви гарантнра само правото на владtние, а не и са
мото владtние; това не е нейна работа! Нейната работа
се състои въ това, да прибира десетъка, какъвто не би
взела, ако не се намtрtше този похититель да ви вземе

земята. Вие тоже не можете да градите нищо върху зе
мята

си,

или

да

се

ползувате

отъ

нея въ натура

-

прин

циuътъ, че тя не е ваша, стон тамъ като буденъ стражъ.

Вие не можете да продадете правото на владtние върху
земята си прtДi1 да сте взели съгласието на държавата,

т. е. на султана или на неговия замtстникъ пазителя
на тапиитt. Взимането на това съгласие често е свър

Като възприе.\lе това начало, държавата HtMa да
изгуби абсолютно нищо, а ще спечели справедливостыа
И, главно, землед"Блието. Въ началото казахъ че, споредъ
закона, мириискитt земи не могатъ да се продаватъ за
дълга на онзи, I{ОИТО ги е владtлъ до смърыа си, за
щото фИIПИВНО се ПР"Бдполага, че владtнието НМЪ ми

зано съ хиляди ТРУi1НОСТИ, губене на BptJ\\e 11 разноски;
но нищо нали принципътъ е запазенъ. Ако сте ку
пили една мирииска земя, върху която, има султанско
разрtшение, да се градятъ кжщи (само тъй J\lOгатъ да
се градятъ кжщи върху мир. земя), но не по надлежния

нава на държавата, а тя нищо не дължи. Безъ съ;\\нtние

-

редъ,

а

съ

частенъ

договоръ,

и

сте

си

съградили

кжща

маl{аръ

владtлецътъ, който ви я продалъ, може да ви я срути
Чр"БЗЪ сждъ. Напразно ще претендирате по всички пра

мжченъ, но ПРI1НЦИПЪТЪ си остава все сжщиятъ. По
пр"БДПО.10жение вие сте голtмъ землевладtлецъ и прtзъ

вови понятия на СВ"Бта, че договорътъ е валиденъ поне
между ДОГОВОРЯЩИГБ страни. Ще ви се възрази, че зе

схоластиката е намtрила за това единъ

11

изходъ
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мята не е била на влад'f,леца, и неговото съгласие е не
валидно, като относяще се до чуждо мъсто. Ако вие
продължите да твърдите, че влад'f,лецътъ има право да
ви продава своето право на влад"вние, пакъ ще ви пов
торятъ, че държавата е собственикъ, а тя иска да знае
въ чии ржц'f, се намира Иll\ОТЪТЪ И. Отъ т'f,зи И тъмъ
подобни прим'f,ри, които могатъ да се повтарятъ съ де
сетки,

става

собственость
реформи.

ясно,

че

има

се

за

сигурностьта

нужда

отъ

въ

поземлената

коренни

и

модерни

разликата

въ

законодател

ството за мюлковет'f" мирийскит'f, земи и вакъфит'f" ком
петентностьта
на разнит'f, сждилища и конфликтит'f"
които могатъ да иматъ разнит'f, власти? - Несигурностьта
въ правното положение е толкова д'f,йствителна и го

л'f,ма, че съ пълно основание можете да кажсте, че знаете
давате

оставатъ

свид'f,телсюп'f,

показания.

споменахъ, схоластичната

Но

и

тукъ, както

необходимость И3ИСКВ~ IЦОТО

показанията на свид'f,телит'f, да се броятъ, а не да се
пр'f,теглюва достовърностьта имъ: необходими сж не
пр'f,менно и най-малко двама свид'f,тели и то мжже или
четири жени (двъ жени се

равняватъ

у насъ споредъ гражд. законъ!)
добр'f"

на

единъ

мжжъ

При това, заб'f,л'f,жете

не е достатъчно да разполагате съ

пълни

дока

зателства въ ваша полза, защото сжщата необходимость

А какво да кажемъ за

какво

Необходимото ДОl{азателно сръдство за вс'f,ки случай си

при

покупката

на

еди нъ

имотъ,

но

никакъ

не знаете какво купувате. Единъ uрим'f,ръ ще обясни
работата. Изв'f,стно село отъ старо връме се ползува
съ единъ балталъкъ пр'f,дназначенъ за него. Дохаждатъ

жителит'f, на съсъдното село, завеждатъ процесъ пр'f,дъ
шериятското сждилище, че тоя балталъкъ е вакъфъ въ

изисква, да спечелите право, щото на васъ да
да

доказвате

вашия

се падне

искъ.

Нека пояснимъ това положение съ единъ прим'f,ръ,
взетъ изъ Меджелето (чл.

1758):

Завеждате искъ противъ

държателя

на единъ

ду

кянъ, като претендирате, че сте го купили отъ Пърч ана
11 по пр'f,дположение разполагате съ пълни ДQказателства

въ ваша полза. Вие неминуемо ще изгубите процеса, ако

вашиятъ противникъ заяви, че е I{УПИЛЪ
отъ Първана и пр'f,дстави

ДЮI{яна и

наТЪК1I1ени двама

въ тази смисъль, тъй като нему като

на

той

свид'f,тели

държатель се

пада да доказва твърденията си, а вие даже не се допус

съгласно

кате да упражните това си право. Всичко това е толкова

отд'f,ла за доказателствата, тъмъ се пада правото да до
кажатъ. А тъ съ н'f,колко стъкмени свид'f,тели доказватъ,

ность въ правнато положение на недвижимата собстве

полза

на

селото;

и

понеже

не

сж

държатели,

че отъ старо връме тоя балталъкъ е вакжфъ, всл'f,д
ствие на което имотътъ се присжжда тЪмъ. Безполезно
е да казвамъ, че такъво н'f,що се случва често и се
случи въ едно отъ дойранскит'f, села. Такива прим'f,ри
има безброй, гдъто чов'f,къ е абсолютно обезоржженъ
споредъ д'f,йствующит'f, закони противъ недобросъв'f,ст
ностьта. Не стига това. Една и сжща земя може да бжде
управлявана

отъ

три

разни

законодателства,

ако

върху

нея съ султанско разр'f,шение бжде построено нъкое
здание: отъ 8ШШUCt Щ~ пе.1I1,('l'"Ь", отъ .Ilе/рл~е.,{ето (граж
даНСI{ИЯ законъ) и отъ nеl;Оr~щfJ1I'lfiIl1ЩlluТ"l; UIЮ811.Ш за
ван&фuт"l;, Вс'f,ки лесно може да си въобрази какво раз
тройство донася това въ правото на собственость или
на влад'f,ние и колко тактъ, ум'f,ние и познания тр'f,б
ватъ, за да не попадне чов'f,къ въ н'f,коя измама при
покупка-продажбата. Разнообразието въ правовит'f, нор
МИ, които управляватъ изв'f,стна недвижиlltость, още по
вече се усложнява отъ несъвършенството и формалната
схоластична необходимость на доказателнит'f, ср"Вдства.,

странно, че е най-малко отъ естество да създаде сигур

ность. Вс'f,ки тукъ вече, безъ съмн'f,ние, се чувствува
въ най-хубавия разцвътъ на сръднев"вковната източна
схоластика. Какъ тъй не тр'f,бвало да се допуска да до

казвамъ своит'f, права? Но това не би ли се см'f,тало за
отказъ на правосждие другадъ?

И не

ли

се

вижда, че

съ това се поощрява недобросъв'f,стностьта? l{жд'f, ос
тава въ такъвъ случай свободната сждийски съвъсть?
_ Двадесетиятъ въкъ не може да се примири съ фор
мулярното римско сждопроизводство; той иска своето.
Може

зателно

или

да ми

се

възрази,

сръдство, то е

/iЮ'Г.ljlа,т(j, както

че

има

и

писмено

дока

главната книга (,~евтерr,-хш.:аnu

се

казва у

насъ). Твърдъ

много

може да се каже противъ тази книга. Но сега нека раз

гледамъ на кратко до колко това сръдство може да бжде
д'f,йствителна

подпора

на

правото

собственость. Тази главна

върху

недвижимата

книга (кютукъ)

е

съставена

въ връмето на Сюлеi1мана Велики и на султанъ Мурадъ
Ханъ

III по такъвъ
50 години т.

ние на

начинъ,

е. отъ

щото

въ

нея

въ

продълже

1534-1584 год. сж били на
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мята не е била на влад'f,леца, и неговото съгласие е не
валидно, като относяще се до чуждо мъсто. Ако вие
продължите да твърдите, че влад'f,лецътъ има право да
ви продава своето право на влад"вние, пакъ ще ви пов
торятъ, че държавата е собственикъ, а тя иска да знае
въ чии ржц'f, се намира Иll\ОТЪТЪ И. Отъ т'f,зи И тъмъ
подобни прим'f,ри, които могатъ да се повтарятъ съ де
сетки,

става

собственость
реформи.

ясно,

че

има

се

за

сигурностьта

нужда

отъ

въ

поземлената

коренни

и

модерни

разликата

въ

законодател

ството за мюлковет'f" мирийскит'f, земи и вакъфит'f" ком
петентностьта
на разнит'f, сждилища и конфликтит'f"
които могатъ да иматъ разнит'f, власти? - Несигурностьта
въ правното положение е толкова д'f,йствителна и го

л'f,ма, че съ пълно основание можете да кажсте, че знаете
давате

оставатъ

свид'f,телсюп'f,

показания.

споменахъ, схоластичната

Но

и

тукъ, както

необходимость И3ИСКВ~ IЦОТО

показанията на свид'f,телит'f, да се броятъ, а не да се
пр'f,теглюва достовърностьта имъ: необходими сж не
пр'f,менно и най-малко двама свид'f,тели и то мжже или
четири жени (двъ жени се

равняватъ

у насъ споредъ гражд. законъ!)
добр'f"

на

единъ

мжжъ

При това, заб'f,л'f,жете

не е достатъчно да разполагате съ

пълни

дока

зателства въ ваша полза, защото сжщата необходимость

А какво да кажемъ за

какво

Необходимото ДОl{азателно сръдство за вс'f,ки случай си

при

покупката

на

еди нъ

имотъ,

но

никакъ

не знаете какво купувате. Единъ uрим'f,ръ ще обясни
работата. Изв'f,стно село отъ старо връме се ползува
съ единъ балталъкъ пр'f,дназначенъ за него. Дохаждатъ

жителит'f, на съсъдното село, завеждатъ процесъ пр'f,дъ
шериятското сждилище, че тоя балталъкъ е вакъфъ въ

изисква, да спечелите право, щото на васъ да
да

доказвате

вашия

се падне

искъ.

Нека пояснимъ това положение съ единъ прим'f,ръ,
взетъ изъ Меджелето (чл.

1758):

Завеждате искъ противъ

държателя

на единъ

ду

кянъ, като претендирате, че сте го купили отъ Пърч ана
11 по пр'f,дположение разполагате съ пълни ДQказателства

въ ваша полза. Вие неминуемо ще изгубите процеса, ако

вашиятъ противникъ заяви, че е I{УПИЛЪ
отъ Първана и пр'f,дстави

ДЮI{яна и

наТЪК1I1ени двама

въ тази смисъль, тъй като нему като

на

той

свид'f,тели

държатель се

пада да доказва твърденията си, а вие даже не се допус

съгласно

кате да упражните това си право. Всичко това е толкова

отд'f,ла за доказателствата, тъмъ се пада правото да до
кажатъ. А тъ съ н'f,колко стъкмени свид'f,тели доказватъ,

ность въ правнато положение на недвижимата собстве

полза

на

селото;

и

понеже

не

сж

държатели,

че отъ старо връме тоя балталъкъ е вакжфъ, всл'f,д
ствие на което имотътъ се присжжда тЪмъ. Безполезно
е да казвамъ, че такъво н'f,що се случва често и се
случи въ едно отъ дойранскит'f, села. Такива прим'f,ри
има безброй, гдъто чов'f,къ е абсолютно обезоржженъ
споредъ д'f,йствующит'f, закони противъ недобросъв'f,ст
ностьта. Не стига това. Една и сжща земя може да бжде
управлявана

отъ

три

разни

законодателства,

ако

върху

нея съ султанско разр'f,шение бжде построено нъкое
здание: отъ 8ШШUCt Щ~ пе.1I1,('l'"Ь", отъ .Ilе/рл~е.,{ето (граж
даНСI{ИЯ законъ) и отъ nеl;Оr~щfJ1I'lfiIl1ЩlluТ"l; UIЮ811.Ш за
ван&фuт"l;, Вс'f,ки лесно може да си въобрази какво раз
тройство донася това въ правото на собственость или
на влад'f,ние и колко тактъ, ум'f,ние и познания тр'f,б
ватъ, за да не попадне чов'f,къ въ н'f,коя измама при
покупка-продажбата. Разнообразието въ правовит'f, нор
МИ, които управляватъ изв'f,стна недвижиlltость, още по
вече се усложнява отъ несъвършенството и формалната
схоластична необходимость на доказателнит'f, ср"Вдства.,

странно, че е най-малко отъ естество да създаде сигур

ность. Вс'f,ки тукъ вече, безъ съмн'f,ние, се чувствува
въ най-хубавия разцвътъ на сръднев"вковната източна
схоластика. Какъ тъй не тр'f,бвало да се допуска да до

казвамъ своит'f, права? Но това не би ли се см'f,тало за
отказъ на правосждие другадъ?

И не

ли

се

вижда, че

съ това се поощрява недобросъв'f,стностьта? l{жд'f, ос
тава въ такъвъ случай свободната сждийски съвъсть?
_ Двадесетиятъ въкъ не може да се примири съ фор
мулярното римско сждопроизводство; той иска своето.
Може

зателно

или

да ми

се

възрази,

сръдство, то е

/iЮ'Г.ljlа,т(j, както

че

има

и

писмено

дока

главната книга (,~евтерr,-хш.:аnu

се

казва у

насъ). Твърдъ

много

може да се каже противъ тази книга. Но сега нека раз

гледамъ на кратко до колко това сръдство може да бжде
д'f,йствителна

подпора

на

правото

собственость. Тази главна

върху

недвижимата

книга (кютукъ)

е

съставена

въ връмето на Сюлеi1мана Велики и на султанъ Мурадъ
Ханъ

III по такъвъ
50 години т.

ние на

начинъ,

е. отъ

щото

въ

нея

въ

продълже

1534-1584 год. сж били на
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вписани

всички земи

ка з ателствата,

които

споредъ вида и границитъ си. До
могатъ да се черпятъ отъ тия книги,

лесно могатъ да се заобиколятъ.

произтича

и

несигурностьта

на

това доказателно

срЪдство. Но наи-очебиини сж ЗJJоупотръбленията, които
сж ставали съ тъй нареченитъ мери. Тъ почти навсъ
кждъ сж били разработени отъ силнитt на деня въ по
голъмъ или по-малъкъ ра з Л\ъръ, а съ това сж утъснили
много положени е то на раБОТНI1"Г"В маси. Достатъчно е

1iЪКОИ влиятелен'Ъ бей или ага да е

СЪС'БДЪ

на

мерата

съ нt[{оя своя нива 11 първата, всъка година подорвана,

се пръвръща неусътно

въ

работна

ржцt. Не му е тукъ мъстото

нейнн"Г"в граници? Влиятелниятъ бей и , [и
бжде съсъдъ до нея. Често се случватъ
балтаJ [ЪЦИ напълно отчуждаеми; и понеже
не е ОПР 'вдълилъ и посочилъ на селя
нитъ, коя мера е частна, коя селска, силнитъ на денн
завладъпюъ селскитЪ мери подъ тоя пръдлогъ, а се
лянитt се виждатъ принудени да водятъ съвсъмъ неси
гурни пр о цеси, особено пръдъ видъ зависимото имъ
положение отъ чифликчията. Такъво положение на нъ
щата се срtща навС'вкждъ изъ мю,едония , особено въ
солунс[{о .

ВаЮi:,фСКИЯТЪ институтъ още повече увеличана не
сигурностьта въ
правното положение
на неДВИЖI1тt
имоти въобще. Първоначално създаденъ за богоугодни
цъли, отпослt тои се ОТlUlOнилъ отъ тая си задача и е
станалъ сръдство, з а да се избtгне държавната конфис

Собственицитt

сж

би

да избъгнатъ тая [{онфискация,
си вакжфи
въ полза на свои

БЛИ З I{И наслtдници. Тъй се обяснява грамадното кол и
чество вакъфи въ Турция, които не

количество

не

да

обяснявамъ

на дълго

отъ

1905 -

год., моя

отдtлна

1906

рефератъ четенъ въ юрид. друж. въ София).

брошура

Нужно е казаното до тукъ да се разюмира.

Заключението, което се налага е, че почти нъма
сигурность въ владънието и правата върху собственитъ
недвижими имоти; че тази несигурность винаги се удвоява

и утроява отъ самитt закони; че недвижимитЪ имоти
не могатъ да минаватъ правилно

въ по-производителни

ржцt; че това положение създава грамадни прtчки, осо
бено на работното селско население; че често не може
да се осжществи даже законното право; че съ това се
убива кредита и че, наи-послъ, това положение създава
единъ голъмъ застои въ економическото развитие на
страната.

Друга една прtчка з а напръдъка на з е мледълието

въобще у насъ и за подобръние материалното поло
жение на работнитt lI\аси произтичата отъ начина на
земледържанието,

което

сега ще разгледамъ.

земя. Дъиствително

ще установите
ага винаги ще
частни мери и
НИКОИ никога

вали принуждавани, за
да
правятъ
имотитъ

огромно

сторя въ

(в. (писание на Юр. Друж.

"\\ерата е за общо ПОJlзупане 11 е неотчуждаема; но Ka[~ъ

кация (з асвояване) на имотитt.

едно

подвижни, тъи да кажа, имоти въ най-непроизводителни

този институтъ; това ще

И наистина пъ тЪхъ сж посочени само границитъ
на мъстата, които сж имали когато тъ сж се съставили,
безъ да е станало измЪрване. Тъй щото винаги може
съ успъхъ да се противопостави противъ една тапия,
основана върху кютука, възражението з а провърка, т. е.
д али казаната тапия се отнася за извъстно спорно мъсто ;
11 тогава пакъ сме принудени да търсимъ свидtтели. Въ
продължение на толкова ВЪкове посоченитъ отначало
граници сигурно сж се мънили съ десетки пжти; И тия
измънения не сж всъкога внас яни въ главната книга; а
оттукъ

чуждаватъ, и създаватъ

могатъ

да

се

от

11. 3

е м лед ъ р жан и ето.

Ако разгледаме земята като работенъ инструментъ

въ ржцtтt на едно лице, което има за мисия да я об
работи, ще видимъ че

тя може

да

бжде експлоатирана

по разни начини: или отъ владtлеца и; или да бжде по
върена на държатели, които дtлятъ з аедно
ника плодоветt й; или да бжде отдадена на

съ стопа
трето лице

срtщу и з вtстенъ наемъ; или наи-послt, по исключение,
тя може да бжде експлоатирана отъ общества или дру

жества отъ раз ни видове. Вси~китt

тъз и

способи

въ

разни комбинации сж били и сж още прилагани при
експлоатацията на земята. Економическата задача въ това

отношение се състои въ това, да се знае кой отъ тъзи

способи е по-поле з енъ, като по-производителенъ, за от

дtлната личность и за обществото. Въ това отношение
аграрниятъ въпросъ у насъ не е почти никакъ проу
ченъ и HaIIIaTa интелегенция, особенно селското учител
ство, може много да допринесе за проучването му.

Въ

Македония,

както

пръимуществено едрата

и

по-рано

владъе

собственость,

казахъ

разбира

се,

съ

29

28
вписани
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които
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лесно могатъ да се заобиколятъ.

произтича

и

несигурностьта

на

това доказателно
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въ

работна
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тенденция къмъ разпарцеляване. Общата пъкъ норма на
земледържание е всеизв-Встната исmо.<11lца или l(al(TO я

Солунско, въ Серско и пр., с-Вмето е дадено еднъжъ за
винаги. И тъй вс-Вка година изполичарътъ

вижда нама

съвс-Вмъ

ленъ своя д-Влъ съ количество равно на с-Вм-Вто. Понеже

на редко се ср-Вща тъй наречения }{((,C.II" (fаlllэgе). Лич
ното обработвание отъ стопанина на з емята е тоже
р-Вдко, осв-Внъ при дребната собственость, която осо
бенно въ битолско се много распространява главно
пр-В з ъ посл-Вднит-В години.
Какво н-Вщо е изполицата? Това е сдружение, при

отъ друга страна изполичарит-В често стоятъ при еди нъ

наричатъ

у насъ

ЩЮА"Щ, ЛМ,:(j или

орт (ы,'д,дm;;

което собственик1:.ТЪ задължава единъ или повече дър
жатели да експлоатиратъ з емята му, като и ,\\ъ дава оби
I<HOBeHO нужнит-В капитали за експлоатация, а самъ за
пазва за себе си управленисто на пр-Вдприятието. Изпо
личарътъ

отъ

своя

страна

внася

своя

и

на

домаш

нитi> си трудъ съ условие да има право на половина
отъ плодовет-В въ натура. Тази пропорция може да се
м-Вни обаче, спор-Вдъ м-Встнит-В обичаи. Тъй наприм-Връ,

до като въ Македония и ОДРИНСКО

по

правило

и сжщъ землевлад-Влецъ съ десетки, а пон-Вкога и съ
стотини години, това положение въ очит-В на новото по
коление добива видъ на едно гол-Вмо З Jlоупотр-Вбление.

}{онстатираната въ това отношение разлика между Би

толско отъ една страна и Солунско и С-Врско отъ друга,

тр-Вбва да се търси въ обстоятеJ ICТВОТО, че въ Солунско
и С-Врско влад-Ве твърд-В едрата собственость,

та усло

вията на труда ставатъ по-сложни: изполичарътъ н-В,\\3
гол-Вмъ и з боръ на землевлад-Влци, въ случай, че напусне
първия. Друга една

причина, която заедно

обясняватъ много други раЗЛИI(И, лежи

съ

въ

първата,

това,

че не

ДОВОJIНИТ-В работници отъ битолско още отъ край-вр-Вме
сж търсили пр-Вхрана въ чужбина, д-Вто сж емигрирали.

плодо

Едно

отъ

началата

на

изполицата

у

насъ,

кюпо

и

вет-В се разд-Влятъ на половина въ Босна сжществу
вала подi>лба на 2 съ 1; сжщото става въ н-Вкои м-Вста
на западна Македония.

другад-В, е, l(3захъ го вече, че землеВJIад-Влецътъ запазва
самъ управлението на експлоатацията. При безгриж

}{акто въ MHOl'O други работи у насъ, д-Вто тр-Вбва
да се оситурятъ интересит-В на простото работно насе

на нашит-В едри землевлаД-ВJIЦИ, това правило още по
вече спира напр-Вдъка на зе,\\лед-Влието, защото нищо не

ление,

j\\оже да зам-Всти личната

сжщо

и

тукъ,

при

пр-Вдоставено на обичаит-В .
силни

I<ora,

съ

властьта,

КОЯТО

земледържанието,

всичко

Едрит-В землевлад-Влци

винаги

ги

е

осв'внъ може би, пр-Взъ периода

подържала,

на

е

все
НИ

революцион

ностьта и ебсолютната техническа неподготовка, обаче,

инициатива на и з поличаря

въ

такъвъ случай. Посл-Вдниятъ навикналъ да чака вс-Вка
инициатива отъ стопаннна на земята, не може и не см-Ве
да направи никю( в'О нововъведение,

ното движение, не сж и ,\\али да се оплакватъ отъ фаlПИ

изм-Вняване

чески всесилното си положение спр-Вмо работното насе

ването.

културата, нито

въ

нито

въ

начинит-В

смисълъ

на

на

обработ

датъ осв-Внъ противъ интересигв на изполичарит-В. Раз
бира се, че т-Взи обичай на н-Вкои м-Вста сж по-съси
пателни отъ колкото на . други поради разни м-Встни ус

3емлевлад-Влецътъ у насъ жив-Ве обикновено по
градовет-В, а управлението на обработването е пов-Врено
въ такива случай въ ржц-Вт-В на тъй нареченит-В надзор
ници или неа:аll. А посл-Вднит-В поради крайното си не
в-Вжество, като не могатъ да донесатъ н-Вкой новъ спо

ловия;

собъ за обработване на земята, стараятъ

ление. Създаденит-В и наложени отъ т-Вхъ обичаи по зем
ледържанието, I<акто си въобразяваме, не могатъ да бж

но

,\юже

да

се

твърди

съ

положителность,

че

общит-В условия на зани,\\аемия ни договоръ, като уби
ва тъ свободното проявяване на инициативата отъ страна

се

да

увели

чатъ производството въ полза на господаря
злоупотр-Вбления въ вр-Вда на изполичарит-В.

си

чр-Взъ

възнагражда

При такъво положение на работит-В лесно е да се

ване на труда му , оставатъ еднакво вр-Вдни за повди
гането, както на землед-Влското стопанство въобще, тъй

ра з бере, че и з поличарътъ е принуденъ да оставя много

сжщо

повече години; а това пр-Вчи и на общото производство
на страната и на увеличаването на неговия Д-ВЛЪ.

на

изполичаря

и

на

и

не

допущатъ

материалното

правилно

положение

на

изполичаря.

Докато въ
Битолско, напр., въобще землевлад-В
лецътъ вс-Вка година отъ своя д-Влъ дава на изполичаря
яраджия с-Вмената за пос-Вване пр-Взъ идната година , въ

угари, т. е. м-Вста, които работи еднажъ пр-Взъ

3ависимостьта на изполичарит-В
имъ

у

наrъ

още

повече

се

проявява

отъ
при

2-3

или

господарит-В
други

условия
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по

правило
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на
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и
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и
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правилно
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изполичаря.

Докато въ
Битолско, напр., въобще землевлад-В
лецътъ вс-Вка година отъ своя д-Влъ дава на изполичаря
яраджия с-Вмената за пос-Вване пр-Взъ идната година , въ

угари, т. е. м-Вста, които работи еднажъ пр-Взъ

3ависимостьта на изполичарит-В
имъ

у
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проявява

отъ
при

2-3

или

господарит-В
други

условия

32
на

33
изполичарския

договоръ,

КaI(ЪВТО

СЖ

го

установили

най-разнообразнитъ мъстни обичаи . При повечето чиф
лишки села сжществува тъй наречената соаба. Когато
исполичарътъ постжпи у землевладълеца послъдниятъ
му авансира,

както

казахъ,

или

извъстна

сума

пари,

/(оято ще му послужи за купувание на най-неоходимитъ

земледЪлскипотрЪби · като

волове,

пыъъ му ги дава въ натура
съставлява

дългъ

на

стопанина си, з а да

сръщу

изполичаря

отиде

при

съчива

и

ОЦЪНI(а,

при

пр.,

или

I(ОЯТО

ще

напусканието

други.

Понеже

на

ВСИЧКО

това става устно, често ставатъ най-голъми спорове при
напускането на землевладЪлеца. Каюо и при други спо

рове съ послъдния
чаря

лишава

го

з ависимото

почти

винаги

положение
отъ

на

изполи

възможностьта

да

търси правосждие. 3а да го намъри, той тръбва да
се подложи на бавноститъ, с/{жпотията и главно неси
гурностьта на едно правосждие, КЖД'БТО обикновено

ду
мата на землевладълеца съобразно съ влиянието му има

най-голъмата тяжесть и още отъ начало се СМ'Бта за
върна. А връмето, което тръбва да губи по хюкюмат
скитъ капии; а моралното давление, което може да
упражни надъ него новия землевладълецъ, за

да

лони глава! И това не тръбва да се забравя .

При

прък

спо

рове отъ този родъ за изпо;/Ичаря нъма В 'БРОЯТНОСТЬ да

бжде защитенъ колко-годъ, освънъ ако нъкой по-богатъ
и по-влиятеленъ землевлаД'Блецъ, КОЙТО има
изполичаръ

-

го

диспутира

съ

нужда отъ

първия.

Всичката отвратителность и грозота на положението
въ

това отношение

се

състои

въ

товн,

че

по

'/есто

из

поличаритt не сж свободни да напуснатъ първия зем
левладълецъ, до гд-Вто не уредатъ смъткит-В си съ него. А
тъкмо въ такива случай той често пр-Вдявява такива го
JJ-ВМИ искания за изпълнение на несжществующи задъл
жения, каквито вс-Вватъ пр-Вдварителенъ страхъ и тре
петъ въ изполичаРИГБ. Истина е, че тая несносна кр-В
постническа зависимость на изполичарит~, особенно въ

Битолско, Пр'БЗЪ революционния периодъ е била много
смекчена; но кой гарантира, че старото положение съ
всичкит-В му грозотии н-Вма да се повърне? Не вид-Вхме
ли пр-Взъ тази година на конституционенъ режимъ възо
бновени много отъ старит-В обичаи и навици на едрит-В
землевлад-Влци, като ангарията напр., даже въ БIIТОЛСКО,
/{акто узнавамъ отъ достов-Врни И З ТО'IНIЩИ? Не, гос
пода, землед-Влското население ИСI(а да види своето по

JJожение заздравено чр-Взъ справедливи закони и чр-Взъ
лесно достi'КПНО и безплатно

правосждие, а главно иска

земя.

ЮридичеСI(ОТО

н

фalпическо

положение,

което

е

създадено на Jlзполичара, казахъ, е непоносимо. Той не
cJ\lte да напраЮi и наИ- J\lалката поправка на кжщата, въ
която СТо, жив-Влн неговит-В д-Вди и прад-Вди

съ

десетки

IJ стотини години; той не може да направи и наЙ- J\lалкото

подобр-Вние

въ

землеобработването, "ато

вложи

изли:

JJlеНЪ трудъ или н-Вкой малъкъ свой спестенъ J(апитаJецъ,
защото постоянно е изложенъ на риска да бжде вср-Вдъ
година изпжденъ безъ ни/{акво обезщетение. Споредъ
д-Вйствующия граждански законъ вс-Вка поправка или
подобр-Вние безъ съгласието на стопанина се см-Вта за
дарение въ полза на посл-Вдния . Каl{Ъ прочее, землед-В
лието може да напр-Вдне при такъва HeclIГypHoCТb въ
правнит-В отношения J\lежду землевлад-Влецъ и изполи
чарь, и при такъво з аконоположение? - Въ други страни,
ще ВИДИМЪ по-посл-В, колко ГОЛ'БМО значение отдаватъ
на т-В з и нагледъ маловажни въпроси и ка къ чр-Взъ спра
ведливо за/{онадателство се стремятъ да ги уредятъ. У насъ
не само подобр-Внията и поправкит-В не се з аплащатъ отъ
стопанит-В на зе ,\lята при напус/( ането

и

отъ

изполича

рит-В, но често, много често, ненавр-Вменно изпждениятъ
ИЗПОЛИ'lарь не вижда обезщетено и онова, ,{оето влиза
и въ прямит-В негови обязаности по силата на самия
договоръ, а И,\lенно изоранит-В и пр-Ворани отъ него НИRИ!
Несигурностьта JI скжпотията на правосждието съставля
ватъ абсолютна пр-Вчка, за да приб-Вгне изполичарътъ
къмъ сждилищаl'а. И тъй съ десетки и СТОТ~IНИ въпроси

се уреждатъ миролюбиво и почти

се въ

вр-Вда

на

из

поличара по силата на самит-В н'Бща .

напр-вдыътъъ на земл е Д-В.lието, ИЗВ'БСТНО е, се на
мира въ пр-Вка връзка съ развитието на скотовъдството.
Но изполичарит-В често се намиратъ почти лишени отъ
възможностьта да развиятъ този много важенъ

отрасълъ.

Не сж само условията на обществения редъ, /шито пръ
чатъ на това, КaJПО може да се мисли отначало. У насъ
сжществуватъ тъii нареченит-В общи пасбища или мери.
Т'Б по принцнпъ не сж въ частно влад-Вние, а сж от
ст i'Кпени за общо ползуване на едно или повече села.
Но, понеже не е ИЗВ'БСТНО J(ОИ мери сж обществени и
J{ОИ

частна

собственость,

т-В

съставляватъ

л-Вмъ изворъ за съсипателни процеСII

между

единъ

го

гол-Вмит-В

3
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Но, понеже не е ИЗВ'БСТНО J(ОИ мери сж обществени и
J{ОИ

частна

собственость,

т-В
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л-Вмъ изворъ за съсипателни процеСII

между

единъ

го

гол-Вмит-В
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стность дали мерата е обlцествена или частн~ заграбва

я и ,{ара населението па и неговитъ изполичари да пла
щатъ СIС~ПО и пръскжпо на всъка глава едъръ или др е 

бенъ добитъкъ.

Това е още

една

голъма

причина

за

затвърдяване на фактическата зависимость на земледъ
леца отъ едрия землевладълецъ

експлоататоръ. Такъво

положение на нъщата се сръща почти ИЗКЛЮЧl-пелно въ

ЧИфЛИIUЮlг\J села въ солунско и
реДl<О въ битоJICКО и другадъ.

сърско, а

много

п о

Въпросътъ за пасбищата е належащъ и тръбва д а

се

уреди

съ една

административн о-сждебна анкета,

З <'.

щото така неуреденъ, може да стане опасенъ аа обще

спения

редъ

въ

страната.

3емледълеЦЪТ1> има необходима нужда 01'1> пасище
и безъ него, при нашитъ условия, е невъз,\\Ожно да се

прави раз умно зе ,\\ледЪлие. По принципъ общественитъ

пасища сж връдни; НО то е тамъ дъто земледълието се
раавива инт е сивно и дъто населението бързо нараства; а у
насъ случая не е такъвъ. Сжщит't, съображения моган,

на

злото,

изполицата. Условията при I{ОИТО тя е поставена пръчатъ
както на ра з витието на зеj\\ледълието, тъй CJi,ЩО I! за
въздигане
правовото и
економическо положение на
земледълскотО население. И MaI{aph нашата страна да е,

по общо признание, една отъ наЙ-ПЛОДОРОДНJIТЪ, зе .\\J lе

дъли ето умира понеже ПРОИЗВОДl1телниятъ трудъ не е сво
боденъ, а изнаСl1ленъ и зеМЛЕ:Д'влческата аристокрация

да

не

повтарямъ,

азъ

ще

резюмираJl\Ъ

на

края

на ре

Сжщото може да се каже и з а експлоатацията чръзъ
дружества или общества; а старата българска задруга е
на изчезване. Азъ зная само единъ случай на задругарска
експлоатация въ
прЪспанско. Интересно ще е да се
проучатъ разнитъ обичаи по изполицата на всъкждъ и
въпроситъ ПО чистия доходъ при изполицата и личната
експлоатация на голЪмо . Но тъзи проучвания могатъ и
тръбва да се направятъ отъ нашата интелигенция. Азъ
изложихъ само общитъ тенденции и недостатъци, а сега
ЛРl1стжпвамъ

къмъ

въпроса

за

десетъка

и

поземления

)щнъкъ.

IIL

Десетъкътъ и

поземлениятъ данъкъ

или тахмисъ въ Турция.

балтълъци, яйлъци и кашлъци.

жението на главния начинъ на з емл едълие у насъ и на

за

ферата СИ.
Личното експлоатиране на земята е незначително
у насъ, освънъ при дребната собственость - противно
на онова, което ct: забълъзва въ Европа. Изполицата
има тенденция къмъ още по-голъмо разпространение,
защото землеобравотв.ането е екстензивно и този начинъ
не може да осигури добъръ доходъ за собственицитъ.

да се повторятъ и по отношение на тъи наръченитъ

Такъво е, господа делегати , въ общи черти ПОЛО:"

и

нашитъ дезидерата въ ' това отношение

Капо е

и з въстно, думата

,еl{ оном.ичеСJ(а и финансова

.r.IaHeTO

дес(;'тъкъ

система,

означава

която

една

допуща взи

на десетата часть отъ брутото доходъ на земята.

Въ сжщность у насъ се взима 121/з . на
:защото има извi>стно

увеличение

на

100

или

1

на

8,

поменатата десета

часть за въ полза на просвъщението и на воеНИГБ въо
ржжавания (моарифъ-и-ане-хисеси и теджихисат-и-аске
рие-хисеси). Но, извънъ фискалната страна, десетъкътъ у
!Насъ

има

и

своето

юридическо

основание,

защото,

ка

некадърна и безъ всъкаI{ВИ технически способности.
ТУI{Ъ могатъ напълно да се приложатъ изказанитъ отъ

:захъ вече, споредъ
земята принадлежи

турското право собственостьта на
на падишаха, а само владънието iI

,се дава· на отдi>лни

лица, които

наи-доброто правителство. Англия, Холандия, UIвейцария
напр. сж j\\алко плодородни, и климатътъ по-малко благо
приятенъ, нъ за това пъкъ благодарение на свободнитъ

>сплоатиратъ и наслъдватъ споредъ установенитъ з а таз и
цъль закони (еразии-елшрие-каноннамеси). И тъй, спо
редъ турскитъ юридически понятия, падишахътъ като взи
ма една извъстна частьотъ приходитъ на земледълието,
утвърдява своиТ'\J аБСОЛЮIически права надъ собстве

прочутия Монтескйо мисли, Lle най-богатитъ страни не
сж тъзи, КОИТО сж най-плодородни, а онъзи които иматъ

институти и на възможностьта частната инициятива да
се прояви всецъло и свободно, тъ се радватъ на своя
~ceCTpaHeHЪ

прогресъ.

Слъдъ като посочихъ недостатъцитъ на изполицата,

ясно е въ какво направление тръбва да се търси църътъ

ностьта

на

земята,

които

права

иматъ

иматъ

право

своето

да я ек

юриди

ческо основание въ свещенитъ постановления на шерията.

Отъ изложеното до сега, се вижда, че
iНa земята има нъкои прилики СЪ римското

владънието
аj\\фите.оти
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ческо право, освtнъ наслtдственостьта на неопрtдtлени

BptMeHa,

и туй че падишахътъ отстжпва своитt права на

собственость на нладtтеля срtщу два- вида з адължения:
1) задължението да се заплати отъ владtтеля извtстно
мито при приемането на земята, а това става нъ присжтст

вието на падишаховия прtдставитель з а з емитt - тапу
меймуру; това право се нарича хаJ{и-тапу (муджеле) или
прtдварит елно право; и 2) съ изплащането на д е сетата
часть отъ приходитt на з емята (муаджеле) или срочно
изплащане. Десетъчната система въ Турция, казахъ, не
е само фискална тя намира своето оправдание нъ.
шерията. Това е необходимо нужно да не се изпуска
ИЗПР'БДВИДЪ, за да се раз бере доколко мюслю ,\\анитt сж
привър з ани къмъ десетъка и защо Tt мжчно ще допус
натъ какво-годt промtнение въ десетъчната система,
ако въ проеlПиранитt прtобразования на десетъчния
данъкъ нр. влtзатъ отличителнитt му черти. Покрай
другитt причини съ тtзи понятия се обясняватъ и опи

титt на реформаторскитt сили да заменятъ десетъка съ
поземленъ данъкъ, който не е нищо друго освtнъ десе
тъкъ съ ВИДОИЗJ\\tнено изплащане.

Отъ економическо гледише десетъкътъ е една сис
тема осждена отъ съврtменната наука. Той е изчезналъ
на всtкждt освtнъ въ Турция, ако помня добрt· Той не
е СЪВМ'БСТИМЪ съ напрtдъка на з емледtлието, понеже съ
него се облагатъ едноврtменно, каlПО прихода така сжщо
и особено капитала; а това жестоко спъва увеличението
на

първия

въ

еконо ,\\ичес[{ата

смисъ л ь

на

тази

дума.

тъка е била много добра както

това

е много прибързано ;

ще докажа по-долt.

И тъй обвиненията, които се СИПЯтъ върху десе
тъчната система въ Турция сж

ОТЪ двоякъ

характеръ:

1) отъ економическа гледна точка десетъкътъ прtчи на

наПР'Бдъка на земледtлието, като спжва I<онсппуирането
на капитала толкозъ нуж е нъ за

BctKa

индустрия, а осо

бенно за з емледtлието; затова той е осжденъ да изчезне за
винаги и 2) по причина на въ з можнитt Зllоупотрtбления
и насилия присжщи на прtдприемачитt въ Турция, I( Ж

дtто най-естественото право на оплаI{ ване противъ злоу
-потрtбителитt бtше, поне досега, винаги

жестоко

на

казвано отъ тtхъ или отъ Хамидовитt подържатели.

Новиятъ поз емленъ данъкъ, прtдреченъ да наслtДII
десетыэ, се състои въ слtдующитt положения:

1)

зима

<:е срtдния приходъ отъ послtднитt петь години и 2) Tbli
п олученото срtдно число се разпрtдtля на числото на
ДОЛЮ 1\\Итt, които се разпрtдtлнтъ на класи споредъ ка
чеството и

производството

имъ.

Такъва

е

системата,

която реформаторитt въведоха за опитъ въ битолската
околия прtзъ 1904 година, а слtдующата година прило
жиха я

въ

солунската и

скопската

околии,

понеже

тя

дала прtвъзходни резултати. Да видимъ до колко е BtPHO
въпросното твърдtние

и

да

провtримъ

нtкои

факти.

Както се вижда, новиятъ поземленъ данъкъ не е нищо
друго освtнъ стариятъ десетъкъ съ видоизмtнено и з пла
щане и като такъвъ той не само, че не е непороченъ,
но съдържа въ себе си нtкои въпиющи недостатъци.

Но, покрай този економически недостатъкъ, десетъкътъ
въ Турция бtше станалъ срtдство за прtхрана на най
раз валенитt бабаити и 6ейове и по такъвъ начинъ той

Въ сжщность, каз ахъ и по прtди, той осигурява редов

стана омразенъ на населението. Десетъкътъ бtше и е още
синонимъ на всичкитt злоупотрtбления и насилия. Но

дитt отъ проститt селяни, отколкото отъ несъстоятел

той

е

защото

сжшо

и

една

твърдt

прtдприемачитt

до

лоша
сега

фискална

не

внасяха

система,.
никаккъ

своитt дългове, а правителството по разни причини
бtше безсилн.о да прибtгне силомъ къ мъ реализирането
на своитt взимания. Но насъ не
до

тоЛ!( озъ

тази

страна

на

трtбва да

въпроса, а ще се

интересува
задоволимъ

за сега да констатира,\\е само, че главното подобрtние
съ замtняването на десетъка въ по з емленъ данъкъ "тах
л\Исъ" (а въ сжщность десетъкь) е въ полза само на
хазната. Напраздно Хилми паша и цивилнитt агенти се
мжчеха да докажатъ на cBtTa, че реформата на десе

ното прибиране на доходитt отъ хазната, защото сега,
както и по прtди, е по-лесно да се прибиратъ прихо
нитt дереб е йовци

-

прtдприемачи.

Справед~ивостьта го изисква да признаемъ , че но
виятъ начинъ

на

прибиране

десетъка

има

двt

други

добри страни по отношение на з емледtлцитt: 1) прtд
приемачитt на десетъка з аедно съ тtхнитt ЗJIоупотрt
бления ще се прtмахнатъ по този начинъ и 2) з емле
дtлецътъ ще има право веднага да си овърши сtидбитt
бе зъ да има да чака мюлтезИмина. Стойностьта на пър
вото съображение се много намали поради революцион
ното движение, защото раята не тъй лесно се оставяше
да я злоупотрtбяватъ.

3е ,\\ледtлието въ Турция е

първобитно и

инт е н
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ческо право, освtнъ наслtдственостьта на неопрtдtлени

BptMeHa,
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BctKa

индустрия, а осо
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зивното обработване на земята не може да се раЗI3ие не
само поради невtжеството на земледtлцитt и землевла
дtлцитt, не само по причина, че липсватъ капитали и
нtмаше досега поне, никакво право на сдружаване, но
главно, защото земледtлческото население е много по
I3ече обложено отколкото градското. Интересно би било
да установимъ приходитt на единъ простъ земледtлецъ

(работникъ или ортакъ) и да видимъ какъвъ процентъ
той дава въ данъци. 3а сега е достатъчно, обаче, да аван

на H0I30TO ПРllбиране на десетъка е обстоятелството, че
не се държи никакъ смътка при съставянето на сръд
ното число отъ продажбата на десетъка прtзъ ПОС;ltд
нитъ петь го;\нни. Фактътъ, че христиансюпt села осо
бено, сж били често много по-скжпо купувани отъ мюJl
тезимитt, I<ОИТО сж се ослаН5IЛИ на своитt насилнически

дtйстl3ИЯ

въ

Естествено е, че въ такива условия земледtлието не
може да напрtдне, а въ послtдствие земледtлецътъ се
вижда принуденъ да остави голtма 'lacTh отъ СI30ята земя
въ угаръ. Истина е, отъ друга страна, че новиятъ поземленъ

тази

данъкъ претендира да стимулира по интензивното обра

ботване на земята и да не се остава толкози угаръ; но
напразно, защото, както I<азахъ по-горt, ВСИЧКИГБ други
условия съвършенно липсватъ. Ето защо голtмъ недо
статъкъ на новия земледtлски данъкъ е, дъто не се
I3зима въ съображение това важно обстоятелство. Поради
тази причина ние видtхме, че въ нъкои отъ селата въ би
толско, които подлежаха на НОI3ия начинъ на облагане
и които по една случайность нъмаха прtзъ 1904 финан
сова

година

ления

толкози

данъкъ

много

по-малко

се

угари,

тежестьта

почувствува

отъ

на

позем

ОНИ5I

села,

кждtто угаритt поради сжщата случайность бtха повече.
При това не трtбва да се забравя, че 1905 ГОдУlна, бtше
относително плодородна за повечето села и това обстоя
телство

не

малко

послужи,

за

да

се

направи

..

ПО-ЛШ ТJКО

чув,-ТI3ителенъ данъкътъ. Прtзъ 1905 година, обаче, много
отъ сжщит Б села отишли сж въ Битоля и прtдложили на

Хилми паша самъ да си земе припадающата се часть въ
десетъкъ, защото

нъма

би съсипалъ отъ
земледtлцит'Б. Не
но съ увъреность
държи смtп<а за

основитt материалното положение на
зная какъ се разрtши този въпросъ,
може да се заяI3И, че трtбва да се
рутинното ни земледtлие и въ послtд

никакъ плодородие и

ствие да се намали съ извtстенъ

процентъ

данъкътъ

на стотъ отъ

сръдното число на десетъка, ако дtйствително се желае
да се подобри положението на земледtлцитt.
Но несъмнъно еди нъ отъ най-голtмнтt недостатъци

поучителенъ

въ

това

отношение.

Селото

1904 ГО;I.l1на за 16,000 гр., а образуваното сръдно число
прtзъ сжщата година бtше отъ 28,000 гр.!!
3а да се претендира за каква-годъ справ~дливость

сирамъ фактътъ, че често повече отъ половината на
приходитt си той дава за данъци. Нека спомена, че ос
вънъ десетъка (12'63 на
нашиятъ земледtлецъ плаща
още по 4~/o() за земята и други нtкои данъци.

%)

е

Обършани въ битолска каза, напр., се купуваше прtзъ

това

отношение при

разгледваната отъ

насъ

система,

бll се слtдвало да се не изпуска никакъ изпрtдвидъ това
многова;!{но обстоятелство 11 да се намали съ Htl<OJlI<O
на стотъ сръдното число; защото въ противенъ случай
система

е

не

само

осждена отъ политическата

еко

номия, но още и отъ човtщината, като узаконяваща всич
Ю1 з.'юупотрtб.1ения и наСИ . 1ИЯ на разнитt деребейовци.
Но тази систе~\3 има ощ~ много други недостатъци.

При опрtд'Б.1янето числото на ДЮJlЮМИТЪ и при качестве
ното имъ разпрtдtляне се дава ходъ на всичкитt злоупо
трtб..1ения. Числото на дюлюмитt се опрtдtля отъ де
клараЦШIГБ на заинтересуванитt страни, които често
УКрИl3атъ ГОЛ'Бма часть отъ тъхъ. И понеже по този на
чинъ ЧИС1l0ТО на селскитt дюлюмl1 остава много ПО-l,\3ЛКО
- дюлюмътъ става много СКЖПЪ. Тъй напр. въ наблю
даването отъ мене село ОБЪРlUани дюлюмитt [{остуваха
по 15, 14, 13, 12 И 11 гр., когато въ други села ГБ не

надминаватъ

8

гр. 3начи този

начинъ

на облаГ:lНе

IIма

всичкитt недостатъци на размtтателнитt данъци и съ
него ще се откриятъ вратата на всичкитt злоупотрt

бления, ако не се прtмtри земята. А за тази цtль Турция
не разполага съ честни и способни

чиновници.

({ата оставимъ на страна присжщитt

недостатъци

на разгледваната отъ насъ система за прибирането на
десетъка, нека хвърлимъ единъ бtгълъ погледъ върху
економичеСКИТБ послtдици отъ въвеждането и особено
отъ обобщаването й.

ТаХ!l\ИСЪТЪ

не

взима

въ

съображение,

че

при

днешната .'1ипса на пжтни съобщения въ Турция всtки
земледtлски центъръ почти образува единъ затворенъ

пазарь.
винаги

Въ

ония

из.'lиIIIыьь

чето слtдъ

землеД"БЛСКИ
отъ

центрове, които

произоедения,

вършидбата, по

общо

каквито

праВИ.10

еж

иматъ
пове

цtнитt

на
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отъ
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праВИ.10
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41

земледълскитt

J,tЪръ. Ако

се

прсн з ведения спадатъ въ

голъ,\\ъ раз

за естествено 11 Обобщи поземлеНИj/ данъкъ, той ще ил-ш
проснитъ цъни,ослъдствие

да

намали

още

повече

въ

продуюи на Пq понеже з емледълцитъ ще носятъ повече
ПО такъвъ нач~аря, за да могатъ си изплати данъка.
повече ОПОлко нъ ще тръбва да дадатъ въ пари много

малко. Значи, то не е дастатъчно за да обясни странното яв
ление, което изложихъ по-горЪ . 1905 година не бъше
по-благоприятна и тяжестыа на поземелния данъкъ се
почувствува пакъ толкова силно и въ ония села, кждъто
пръзъ 1904 година бъха до нъкждъ доволни. Това за

доволство се обяснява съ туй, че селянитъ въ радостьта

отъ друга cTpa\'t O ако биха платили въ натура. Върно е

си, дъто не виждатъ старитъ З УЛУМI{ЯРИ мюлтезими, не
се с1>щатъ за несправидливоститt на новата система.

не трвбва да с гнигl3 храни вJlияятъ на ц'внитъ имъ. Но
по отношение ~ забравя, че това влияние И J\tа сила само

Такива сж на кратко резултатитъ отъ новата де
сетична система въ Турция. Тя тръбва да се рефор
лшра, за да се дочакатъ полезни резултати отъ нея. А
какви тръбва да бждатъ твзи реформи е изложено по-гор'в.

пазен ето на жl1 'ta, че пръдприемачитъ

J\\алко l3ажи за

на

търговията

съ

на десетъка

житни

храни,

а

съ

то

кОИТО сигурно I~бщата маса на дребннтъ производители,
се о бобщи про 'Це бждатъ много ощетени, въ случай че
~ктираната данъчна система

С

. .

ъ една
тр'136ва да се п.t1.ум~

I{азано,

новата

десетъчна

систе:l\а

една или двъ п\)доори, защото както казахъ и по-пръди,

Независимо отъ всички други условия, з а да може
да напръдне землед'влието, несъмнено, на първо мъсто
стои организацията на кредита. Нека сега видимъ какъ
стои

този

въпросъ

У

насъ

..

С.ilУЧ(lЙНОСТЬ Д(l \)слъдователно неплодородни години, една

въ изв'l3стно се има много угари
нещастието

пр 'l3 з ъ

дадена

година

НЪКОI1

зулум

да VIO н най-сетн'l3, ако таКЪ130 сел о е имало

ДЖIЩ какъвто

бжде

надкупувано

отъ

ако тия вснчк~ случая съ много хр"СТИ>lНСКИ ~ села ,
н1> .\13 да е P'BдI

обс~оятелства

се

стекатъ



тъи, а това

жение на сеЛQ"о, вии ше видите еконолшческото поло
м1>ри имаме ве го буквално разнебитено. Такива ПРН

ваемия поземл~~е въ НЪКОЛКО-ГОДИШНИ>l жнвотъ на наЗII
отъ мене сеJlО, Нъ данъкъ. Тъй напр. въ наблюдаваното
слъдующия тиl1

въ

битолска

кааза,

азъ

констатирахъ

десетъчна сист~[ченъ случай отъ толкозъ хвалената нова
[{ила пшеница ма : единъ стопанинъ заплати за 52 т .

Поземленъ и земледълски кредитъ.

IV.

I{редитътъ са Itъ по себе си не създава капиталъ.
Той е една J\tетода, съ [{оято се турятъ на ра з положе
нието на еднитъ паригв на другитъ. Въ тази смисъль
не

сжществува

единъ

специаленъ

ТЪРГОВСIШ,

или

инду

стрияленъ, ИJIИ земледълски кредитъ. Тъзи различия се

правятъ
съ
ог ледъ
къ мъ лихвата.
Земледълецътъ
при сключването на заемъ Ht J\ta другъ интер€'съ освънъ
да

извърши

плодотворни

операции, доставляющи

му

по

поменатото

ГОЛЪ J\ta печалба отъ задълженията, които му налагатъ
заеппъ суми. Още по-малко сжществува отдъленъ зем
ледълски и отдъленъ поземленъ кредитъ. И въ единия и

(цъ ната на килото по това връме)
се взиматъ за т. струватъ 2071 гр. Значи на 2860 гр.
на 100 се пада tJоземеленъ данъкъ само 2071 гр.; или
измислица и H~ приблизително 74 гр.!! Това не е никакъ

обе[{Тъ е единъ и сжщъ, само съ тази особенность, че
лtетодата на установяването имъ е различна. Поземле

село

52 [(.

19

л. т. А прои з ведена

въ

Сl1нора

на

по 55 гр. ако пръведеJ\tЪ това въ цифри ще имаме:

2860 гр . ; 19 л.

притежавамъ т

l{OMY

да не се вижда чудно,

защото

азъ

нието на ВСИЧl{\;:)чни дан ни. Такъво бъ ше почт\! състоя
осв1>нъ въ по- ~\пъ данъкоплатци отъ поменатото село ,

въ

ния

другия

кредитъ

да ГИ повтарящ ожени по-горъ, тъй щото нъма нужда
година и за TO~' А колкото за неплодородието пръзъ 1904

другия

кажа,

че

то

~ошение на сръдното освънъ съ 20% по

реаленъ

установявание не се

заема

не 6ъше по OT~a село ще се задоволя да

е

естеството

въ

на

този

кредита

СМИСЪЛЬ,

и

че

неговиятъ

недвижи

мата собственость е и неговъ обектъ и гаранцията му;
а зеыледълския кредитъ е личенъ т. е. при неговото

една часть отъ i "алъкъ размъръ за НЪКОII, които укриха

явление сж ИЗ'I~ЮЛЮ '\ШТЪ СИ. Причинитъ на това страннно

случаи

гарантирано

търси
чръзъ

да бжде и з плащанието на
недвижимата
собственость.

Отъ това гледище ще разгледамъ на кратко и единия и
кредити

у

насъ,

като

се

опитамъ

да

укажа

не

достатъцитъ на направеното до сега и онова, което може
и тръбва да съставлява пръдметъ на нашитъ IIскания
и дЪятелность.
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43
а) пO;Je.ll-.1еllu,f{То ЩJ е,1f,nТО.

Земята е единъ I<апиталъ; но без ъ да бждатъ вло
жени въ недрата i! други I<апитали, тя сама по себе си
остава непроизводителенъ капиталъ. При екстензивното
землеобработване, ,<аквото е у насъ, не сж нужни го
л-Вми капитали. Единъ или Н-ВI<ОЛКО чифта волове и тол
кова коне, единъ плугъ или рало работата е свър
шена. То з и начинъ на землеобработване, обаче, е осж
ден-ь на и з че з ван е , з ащото околнитъ народи вс-Вкидневно
заравятъ въ земята десетки и стотини милиони за тъй
нар-Вченото индустриализиране на зе млед-Влието , та по
такъвъ начинъ усп-Вватъ да утроятъ, удесеторятъ даж е ,
както чистия тъй и брутото приходъ на земята. Но
I<акъ сж могли да се постигнатъудивителнит-В въ другит-В
народи усп-Вхи, al<o не <IР-ВЗЪ кредита, или все едно
чр-Взъ поставяне въ най-благоприятни условия капи
тала на еднит-В и земята на другит-В? Ползата отъ '<ре
ДIIТЪ при модерното землеобработване, прочее, отъ ни
кого не еуспорена; но Ка!<Ъ да се уреди той? Ет о
въпросътъ на въпросит-В, КОЙТО оТЪ много
десетки
години з анимава политицит-В и економицит-В. И у насъ
държавата пр-Взъ ха,\\.идовия режимъ б-В организирала
единъ

по з емленъ

кредитъ

и

както

винаги

съ

тенденция

да се помогне само на землевлад-Влцит-В. ТР 'вбва да
прибавя веднага, че даже и на т-Взи на който има пре
тенция

да

услужва,

този

кредитъ

е

направалъ

въ

пове

чето случаи пакости. Пр-Вди 22 години у насъ се е уч
р-Вдила тъй нар-Вчената iJЩК[(lТЬ баUlЩСU или зем
леДЪЛСI<а банка. За основенъ капиталъ на тази банка
сж послужили: 1) капиталътъ на по-рано сжществую
щит-В обществени банки; 2) т-Вхнит-В взимания къмъ
трети лица или учр-Вждения; 3) единъ на сто отъ до
ходит-В на десетъка отъ основаването и насамъ; 4) лих
вит-В на Сl<люченит-В при банката з аеми. Постановено

10

б-В, че щомъ капиталътъ достигне

%

мил.

лири,

про

цен гътъ 1
отъ десетъка ще пр-Встане да се внася въ
банката . Отъ учр-Вдяването си и до днсъ землед-Влската
банка продължава да прибира

1(1/0

отъ десеТЪf(а;

но и

до днесъ широкото общество не з нае нито на каква
сума
въ злиза
I<апиталътъ И, нито l<аl<ЪВЪ е разм-В
рътъ на операциит-В Й, а още по-малко, какво е влия
нието,

което

тя

е

оказала

на

движението

на

недвижи

в-Врна

публична

мата собственость у насъ. Причината е, че ! б~tнката И ·
до днесъ не е ИЗ.l-Взла

нито

съ

една

paBHOCM-ВТl<а, за да се видн поне на каква
сума въ з
ли з а наличностьта й и какви и "ъмъ кого сж нейнит-В
взимания;

нито

и размъра

на

пъкъ

е

дала

статистики

операциит-В си. Едно

за

естеството

н-Вщо, обаче,

като

най-положително се твърди, че безскрупулната ржка на
хамидовата камарила често е бъркала въ касит-В на
банката, "оято всл-Вдствие на това I!Л\il.ла една креанса
ср-Вщу държавата и Хамида отъ три-четири милиони
лири . Ако се сжди, обаче, по влиянието което тя из
глежда да е оказала, било въ землед-Влието, било въ
населението, може съ положителность да се пр-Вдпо
лага, че операциит-В й тр-Вбва да сж твърд-В ограничени .
Пр-Взъ нзтеклата гладна година се вид-В, че баНI<ата не
може да даде д-Вйствителна помощь на б-Вдното насе
ление. Но това и не можеше да се очаква, не само по
ради

причината,

която

току-що

щото банката не праВII
кредитъ,

а

споменахъ, но още

съгласно

изключително

само

статутит-В

реаленъ

си

или,

и

за

личенъ

както

го

нар-Вкохъ, поземленъ .

Тя има претенцията да помага на землед-Влското
население чр-Взъ земята. Да видимъ сега до колко р,ы<о
водящит-В я принципи отговарятъ на д-Вйствителното
пр-Вдназначенне на поземления I<редитъ. За да може по
земления тъ кредитъ да и з пълнява

пр-Вдназначението си,

необходимо е да се пр-Вмахнатъ Пр-ВЧКИТ-В, I<ОИТО спъ
ватъ установяването на дов-Ври е то между капитала и зе
мята; а заедно съ това операциит-В да се наредатъ тъй,
щото залогътъ да бжде най-здравъ; да се улесни и з пла
щането

на

длъжника,

като

се

оставятъ

на

постоянното

разположение на кредитора авансит-В, които

правилъ. А за да

случай на нужда

може

кредиторътъ

пр-Вдсрочно

своето

да

той е на
реализира въ

вз имане, нужно е

да се осигури свободната циркуляция на книжята, съ
които с е установява залогътъ; най-посл-В да се намали
лихвата до

единъ

процентъ

рав е нъ

на дохода на земята.

Както I<азахъ, нашата землед-Влска банка, макаръ да взима
отъ ц-Влия десетъченъ приходъ по 1
въ полза на ка

%

сата

си,

допуща

не

прави

една

личенъ

въпиюща

кредитъ

и

по

несправедливость,

този
за

начинъ
да

не

се

кажа

злоупотр-Вбление, спр-Вмо безимотното сеЛСI<О население,
което неразполагайки съ имотъ, не може да пр-Вдстави
реални гаранции. Наистина въ първоначалния текстъ на
заI<она з а банката е I<аз ано, че на безимотнит-В може да
се

отпусн е

з аемъ,

но

при

имотното

поржчителство

на
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а) пO;Je.ll-.1еllu,f{То ЩJ е,1f,nТО.
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еди нъ или повече поржчитеЛII; обаче, съ едно изм13нение
направено двъ години по-кжсно въ чл. 1 се постановява,

щото BM13CTO самия длъжникъ, поржчительтъ да пръд
стави реална гаранция. Това значи, че законътъ отнима

разноски по осигуровка, за удостов13рение, пълномощно,
пр., които възкачватъ лихвата до
8-9%. Чистиятъ доходъ, обаче, на земята твърд13 редко
за кр13постни ,,\ИТа и

надминава при
нашия
начинъ
на
землеобработване
а почти никога 60/0' Какъ прочее, землевла
д13лецътъ ще изплаша лихвит13 и амортизацията? Не,

едната и че

4-5

%,

първото постановление и посл13двалото изм13нение сж
направени колкото да залжжатъ безимотнитъ, та съ

това

е

съ двътъ

СИ ржц13

онова, което

дава

съ

буквата на закона да се удовлетвори еДН,а

ведш!Вость.

Реаленъ

висша

спра

кредитъ банката отпуска по два

наLlина: или съ срокъ отъ 1 ДО 10 години, съ условие
да се плаща лихвата на капитала и да се амортизира

една часть отъ него; или краткосроченъ отъ три М'БсеЦIl
до една година,

съ условие щото капиталътъ и лихвата

или само капиталътъ да

бжде

издълженъ

въ

края

срока. При това банката иска да се ув13ри дали

на

земле

невъзможно.

И, ако

извънредно

благоприятни

условия не се стекатъ въ полза на заемателя, той ще
види земята си продадена на пуБЛИЧi;НЪ тръгъ. Приба
вете IСЬМЪ това извънреднит13 формалности при С/UIЮЧ
ване заема и бавностьта присжща и често пр13дизвикана
отъ нехайство, за да имате пълна пр13дстава, че е го
~13ма редкость да се похлопа на вратит13 на банката за

зае,,\ъ пр13дназначенъ за производителни ц13ли. Но и тя
сякашъ, че не е създадена за това. Учредителит13 и из

д13лецътъ ще употр13би сключения зае мъ за ПРОИЗВОДII

глежда,

телни Ц'БЛИ, за което изисква и едно удостов13рение отъ

на операциит13 и. При учредяването и капиталътъ е билъ
незначителенъ спр13мо обширностьта на територията и
,,\Ногобройностьта на земледtлското население; но ВЪ
пр13ки това учр13дителит13 не сж мислили да приб13гнатъ
къмъ частнит13 капитали, за да ги привлекатъ въ депо

стар13ЙШИНСЮ1Я съв13тъ. Мисъльта на съставителитъ на

закона въ това отношение е безусловно

B13pHa

економи

чески; но начинътъ на изпълнението и е толкова ЛОШЪ,
че се свежда до една излишна формалность I(ОЯТО въ
сжщность увеличава процента на лихвата, защото раз

ноСкиТ'Б по удостов13рението сж, както се СЛ'Бдва, аа
смътка на заемоискателя. И д13йствително, кОЙ може да

помисли за минута, че подобно удостов13рение ще бжде

отказано особено на едрия землевладълецъ при днешнитt

условия? Но друго е по-важно въ случая. То е гонената

Ц'БЛЬ и постигнатитt резултати. Отъ една страна бан
ката се стре,,\И да реализира своето взимане не чрtзъ
обезземяване на населението, а отъ чистия доходъ на
земята свид13тель за това е по-гор13 посоченото удо
стовъре ние ; отъ друга пъкъ страна тя не иска и да знае

дали има съобразность между исканит13 отъ
и

доходностьта

на

нея

лихви

земята.

Едно отъ условията, за да бжде поземлениятъ кре

дитъ полезенъ, както казахъ, е и това щото лихвата на

заема да не надминава чистия доходъ отъ земята. Защото

инакъ, даже когато заетата cy,'v\.a би се употр13била д13й

ствително за производителни цъли въ землед13лието, опе
рацията въ [{рая на краищата ще се сключи съ недо
имъкъ за заематеЛ51, чиято земя въ повече случаи ще

бжде продадена. А не такъва е била ц13льта. БаНI(ата
отпуща заеми съ 60/0 лихва; но къмъ нея се uрибавнтъ
редъ други разноски: 1% за управлението на банката ,

зитъ

че

или

малко

по

сж

другъ

се

интересували

начинъ,

та

да

за

увеличаването

може

тя

да

развие

кръга на своит13 операции. Впрочемъ, кой би риску
валъ да постави парит13 си на хранение при Ха,,\Ида и
камарилата му? Такъва възможность е била отстра
нена и отъ самит13 създатели на банката; T13 не сж по
с,,\13ли да я пр13двидятъ въ закона, ({ойто я учредява.
Ето поради тази липса на дов13рие и банката не е
усп13ла да канализира макаръ и малкия националенъ ка
питалъ и да го употр13би въ землед13лието за ПРОИЗВCJди
телни ц13ли. Въ това отношение землед13лската банка,
правилно конституирана, би могла да стане най-добрия
и здравия поср13дникъ между капитала и земята; а сега тя
отблъсква частнит13 капитали. T13 биха могли още повече
да се привлекатъ, ако капиталистит13 биха били сигурни,
че т13хнит13 пари ще бждатъ полезно пласирани И ако имъ
се

даде

възможность

да

си

реализиратъ

взимането

при

поискване. Ттова може да стане при условие, че юриди
'ICCI(()TO положение на поземлената собственость ще бжде
гарантирано

противъ

изненади,

каквото

за

жалость

не е

lJ()ложението у насъ, и ако най-посл13 установяющит13 ипо
теката книжа се мобилизиратъ т. е. ако ,,\Огатъ да се пр13
хвърлятъ по лекъ и безопасенъ начинъ . При това заимо
давецътъ тр13бва да е спокоенъ, че пр13дставениятъ

му
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една часть отъ него; или краткосроченъ отъ три М'БсеЦIl
до една година,

съ условие щото капиталътъ и лихвата

или само капиталътъ да

бжде

издълженъ

въ

края

срока. При това банката иска да се ув13ри дали

на

земле

невъзможно.

И, ако

извънредно

благоприятни

условия не се стекатъ въ полза на заемателя, той ще
види земята си продадена на пуБЛИЧi;НЪ тръгъ. Приба
вете IСЬМЪ това извънреднит13 формалности при С/UIЮЧ
ване заема и бавностьта присжща и често пр13дизвикана
отъ нехайство, за да имате пълна пр13дстава, че е го
~13ма редкость да се похлопа на вратит13 на банката за

зае,,\ъ пр13дназначенъ за производителни ц13ли. Но и тя
сякашъ, че не е създадена за това. Учредителит13 и из

д13лецътъ ще употр13би сключения зае мъ за ПРОИЗВОДII

глежда,

телни Ц'БЛИ, за което изисква и едно удостов13рение отъ

на операциит13 и. При учредяването и капиталътъ е билъ
незначителенъ спр13мо обширностьта на територията и
,,\Ногобройностьта на земледtлското население; но ВЪ
пр13ки това учр13дителит13 не сж мислили да приб13гнатъ
къмъ частнит13 капитали, за да ги привлекатъ въ депо

стар13ЙШИНСЮ1Я съв13тъ. Мисъльта на съставителитъ на

закона въ това отношение е безусловно

B13pHa

економи

чески; но начинътъ на изпълнението и е толкова ЛОШЪ,
че се свежда до една излишна формалность I(ОЯТО въ
сжщность увеличава процента на лихвата, защото раз

ноСкиТ'Б по удостов13рението сж, както се СЛ'Бдва, аа
смътка на заемоискателя. И д13йствително, кОЙ може да

помисли за минута, че подобно удостов13рение ще бжде

отказано особено на едрия землевладълецъ при днешнитt

условия? Но друго е по-важно въ случая. То е гонената

Ц'БЛЬ и постигнатитt резултати. Отъ една страна бан
ката се стре,,\И да реализира своето взимане не чрtзъ
обезземяване на населението, а отъ чистия доходъ на
земята свид13тель за това е по-гор13 посоченото удо
стовъре ние ; отъ друга пъкъ страна тя не иска и да знае

дали има съобразность между исканит13 отъ
и

доходностьта

на

нея

лихви

земята.

Едно отъ условията, за да бжде поземлениятъ кре

дитъ полезенъ, както казахъ, е и това щото лихвата на

заема да не надминава чистия доходъ отъ земята. Защото

инакъ, даже когато заетата cy,'v\.a би се употр13била д13й

ствително за производителни цъли въ землед13лието, опе
рацията въ [{рая на краищата ще се сключи съ недо
имъкъ за заематеЛ51, чиято земя въ повече случаи ще

бжде продадена. А не такъва е била ц13льта. БаНI(ата
отпуща заеми съ 60/0 лихва; но къмъ нея се uрибавнтъ
редъ други разноски: 1% за управлението на банката ,

зитъ

че

или

малко

по

сж

другъ

се

интересували

начинъ,

та

да

за

увеличаването

може

тя

да

развие

кръга на своит13 операции. Впрочемъ, кой би риску
валъ да постави парит13 си на хранение при Ха,,\Ида и
камарилата му? Такъва възможность е била отстра
нена и отъ самит13 създатели на банката; T13 не сж по
с,,\13ли да я пр13двидятъ въ закона, ({ойто я учредява.
Ето поради тази липса на дов13рие и банката не е
усп13ла да канализира макаръ и малкия националенъ ка
питалъ и да го употр13би въ землед13лието за ПРОИЗВCJди
телни ц13ли. Въ това отношение землед13лската банка,
правилно конституирана, би могла да стане най-добрия
и здравия поср13дникъ между капитала и земята; а сега тя
отблъсква частнит13 капитали. T13 биха могли още повече
да се привлекатъ, ако капиталистит13 биха били сигурни,
че т13хнит13 пари ще бждатъ полезно пласирани И ако имъ
се

даде

възможность

да

си

реализиратъ

взимането

при

поискване. Ттова може да стане при условие, че юриди
'ICCI(()TO положение на поземлената собственость ще бжде
гарантирано

противъ

изненади,

каквото

за

жалость

не е

lJ()ложението у насъ, и ако най-посл13 установяющит13 ипо
теката книжа се мобилизиратъ т. е. ако ,,\Огатъ да се пр13
хвърлятъ по лекъ и безопасенъ начинъ . При това заимо
давецътъ тр13бва да е спокоенъ, че пр13дставениятъ

му
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залогъ е съвсъмъ сигуренъ. Това би могло да стане
пакъ чръзъ посръдсТlЮТО на една добръ наредена банка,
каквато, за жалость, нашата не е. Тъз и работи люгатъ
да бждатъ и звъ ршени само отъ законодателната власть,

както това е станало въ страни много по просвътени отъ
нашата. Върху тъзи начала е била основана въ Франция
една грамадна земледълска банка съ декретъ пръзъ
1852 г. подъ на зв ание Сгес1it-fонсiег с1 е 1,'гэнсе, чиито го
дишни операции възлизатъ на МИJlЯРДИ. Таз и банка
приема пръдложенията за заемъ, изпитва документитt,
раз ръшана заема, а СЛ 'БДЪ това издава една облигацня,
която се прtхвърля съ джиро, та по този начинъ длъ
жникътъ ВСБка година съ внасяне една сума равна на за

конната лихва плаща лихвата и амортира (погасява) ка
питала. Обаче, въ Германия тръбва да се търсятъ пър
нитъ основи на поземления кредитъ. Кждъ 1770 година
въ Берлинъ било основано първото сдружаване за по
зе мленъ креДI1ТЪ. Фридрихъ ВелИl{И учредилъ едно ипо
текарно (залож но) бюро, Д'БТО собственицитъ за реги
стровали тtхнитt задължения, за да ги ш](онтиратъ
отпосл-В при капитаЛИСТИГ5, прtдъ които сдружаването
гарантира и лихвитt и капитала. По-](ъсно тази система
била обобщена въ цъла Германия. Длъжникътъ изплаща
срочно

своя

дългъ;

сдружаванинта

му

позволяватъ

намъри капиталистъ безъ ничие посрtдство;
вобождаватъ отъ

п озволяватъ
да ВЛ'Бзна
земления

внезапното

частично

въ

се

изплати.

подробности при

I{ редитъ,

общнтt линии

да

изискване

а

се

на онова,

т-В го ос

дълга

Тукъ

не

организирането

задоволявамъ

което

на

съ

е у насъ и

да

на

и

му

мога
по

констатиране

онова, ю)ето

може и тръбва да бжде; а отпослt ще формулира J\\Ъ въ
HtI<OJ/KO думи какви тръбва да бждатъ нашитъ искания.
Сега ще кажа нъкол((о думи за

разб ира се, до
вия

Личниятъ I<редитъ безъ реални гаранции въ недви

жими ИJ\10ТИ, е изоставенъ всецtло на свободната

ини

циатива

насъ

както

го

наричатъ

на

100

%.

кредитъ

у

у

лихварство. Тръбва да признаемъ, че лихоимцитъ из
лълняватъ тази економическа мисия, като обществени
кредитори, много добр'5 за себе си . Не Р 'БД КО се сръ
щатъ операции сключени, както е и ЗВ'5СТНО, съ 10-15%
лихва, а по нъкога тя отива до 40 - 50%
И на редко,

ТаЮlВа сж нещастнит-В

да

се

усло

насъ,

Той не е могълъ, разб ира
режимъ

развие,

се,

за щото

пръ зъ

абсолютния

създавани ето

н

раз

витието му е въ тъсна з ависимост!> отъ свободата.
}{реДIlТътъ-личниятъ~довърието, не се създава съ за
КОНИ. Усилията на частната инициатива нъ тона отно
JlIение сж дали сериозни резултати, каквито официалната
инициатива
е
била
безсилна
до
сега
да
съ здаде

или ПОДПlICне . Въ други страни разнитt взаимноспо
магателни I{аси сж бип и най-доброто разрtшение на
землеД'БJIСКИЯ кредитъ до сега. Малки мъстни банки отъ
всевъзможни

типове,

повечето

отъ

КОИТО

услужватъ

на

дребното земледtлие, сж били организирани на нсtКЖД'Б
въ Европа и сж направили грамадни улеснения на зе мле
ДЪJIЦИТЪ и земледълието. А з ъ не жалан тукъ да ВJIИ
замъ въ подробно описание на начина, по '{ойто се съз
даватъ и фУНIщиониратъ тtзи банки било въ Англия, било
въ Германия подъ названието на основателитt имъ 
Шулцъ-Деличъ и Райфайзенъ - било въ Италия подъ наи
менованието на земледi,ЛСI{И каси-това може да съста

влява ПР'Бдметъ на от д'l>ленъ рефератъ. Ще кажа само,
че първото условие,

аа да

има

поjIезно проявление

на

свободната инициатива въ това отношение, необходимо
· е вътрtшно спокойствие и дtйствителна своБО)Jа. Тала.
J<ждtто тt з и двъ условия липсватъ, много естествено е,
'че

частната

да

дочака

инициатива

освtнъ

въ

това

на

траенъ общественъ

може да

се търси

направление

разочарование.

до заздравяванието окончателно
11

отъ

на

миръ,

държавата

У

насъ

не

свободния

съ всичl{и
да

може

специално
реЖИ J\\Ъ

основанин

организира

зем 

Jlедълския краткосроченъ кредитъ чръзъ земледtлска
баНI{а. Тя е длъжна даже да стори това толкова повече,
че,

или

личния

Iсаюо Iсазахъ, досега

!Вече години тя взима по

О) 3е.II'Ш/гЬ·.1С,,"U т'/) "1JIJДUl'О.

на лихоимствата

на

въ продължение

1О/О

на

20

и

по

отъ десетъка, безъ да по

мага на беЗИ J\ЮТНОТО селско население, каквото е въ по
голtмата си часть нашето. По този начинъ тя ще удu
Jlветвори дtйствитеЛНИГБ изисквания на правдата и ще
l\юже да услужи на напръдъка на самото земледt.iше.

Нека видимъ сега каIСЪ, се е развивалъ rи е билъ
разрtшаванъ аграрниятъ въпросъ въ други странн.
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залогъ е съвсъмъ сигуренъ. Това би могло да стане
пакъ чръзъ посръдсТlЮТО на една добръ наредена банка,
каквато, за жалость, нашата не е. Тъз и работи люгатъ
да бждатъ и звъ ршени само отъ законодателната власть,

както това е станало въ страни много по просвътени отъ
нашата. Върху тъзи начала е била основана въ Франция
една грамадна земледълска банка съ декретъ пръзъ
1852 г. подъ на зв ание Сгес1it-fонсiег с1 е 1,'гэнсе, чиито го
дишни операции възлизатъ на МИJlЯРДИ. Таз и банка
приема пръдложенията за заемъ, изпитва документитt,
раз ръшана заема, а СЛ 'БДЪ това издава една облигацня,
която се прtхвърля съ джиро, та по този начинъ длъ
жникътъ ВСБка година съ внасяне една сума равна на за

конната лихва плаща лихвата и амортира (погасява) ка
питала. Обаче, въ Германия тръбва да се търсятъ пър
нитъ основи на поземления кредитъ. Кждъ 1770 година
въ Берлинъ било основано първото сдружаване за по
зе мленъ креДI1ТЪ. Фридрихъ ВелИl{И учредилъ едно ипо
текарно (залож но) бюро, Д'БТО собственицитъ за реги
стровали тtхнитt задължения, за да ги ш](онтиратъ
отпосл-В при капитаЛИСТИГ5, прtдъ които сдружаването
гарантира и лихвитt и капитала. По-](ъсно тази система
била обобщена въ цъла Германия. Длъжникътъ изплаща
срочно

своя

дългъ;

сдружаванинта

му

позволяватъ

намъри капиталистъ безъ ничие посрtдство;
вобождаватъ отъ

п озволяватъ
да ВЛ'Бзна
земления

внезапното

частично

въ

се

изплати.

подробности при

I{ редитъ,

общнтt линии

да

изискване

а

се

на онова,

т-В го ос

дълга

Тукъ

не

организирането

задоволявамъ

което

на

съ

е у насъ и

да

на

и

му

мога
по

констатиране

онова, ю)ето

може и тръбва да бжде; а отпослt ще формулира J\\Ъ въ
HtI<OJ/KO думи какви тръбва да бждатъ нашитъ искания.
Сега ще кажа нъкол((о думи за

разб ира се, до
вия

Личниятъ I<редитъ безъ реални гаранции въ недви

жими ИJ\10ТИ, е изоставенъ всецtло на свободната

ини

циатива

насъ

както

го

наричатъ

на

100

%.

кредитъ

у

у

лихварство. Тръбва да признаемъ, че лихоимцитъ из
лълняватъ тази економическа мисия, като обществени
кредитори, много добр'5 за себе си . Не Р 'БД КО се сръ
щатъ операции сключени, както е и ЗВ'5СТНО, съ 10-15%
лихва, а по нъкога тя отива до 40 - 50%
И на редко,

ТаЮlВа сж нещастнит-В

да

се

усло

насъ,

Той не е могълъ, разб ира
режимъ

развие,

се,

за щото

пръ зъ

абсолютния

създавани ето

н

раз

витието му е въ тъсна з ависимост!> отъ свободата.
}{реДIlТътъ-личниятъ~довърието, не се създава съ за
КОНИ. Усилията на частната инициатива нъ тона отно
JlIение сж дали сериозни резултати, каквито официалната
инициатива
е
била
безсилна
до
сега
да
съ здаде

или ПОДПlICне . Въ други страни разнитt взаимноспо
магателни I{аси сж бип и най-доброто разрtшение на
землеД'БJIСКИЯ кредитъ до сега. Малки мъстни банки отъ
всевъзможни

типове,

повечето

отъ

КОИТО

услужватъ

на

дребното земледtлие, сж били организирани на нсtКЖД'Б
въ Европа и сж направили грамадни улеснения на зе мле
ДЪJIЦИТЪ и земледълието. А з ъ не жалан тукъ да ВJIИ
замъ въ подробно описание на начина, по '{ойто се съз
даватъ и фУНIщиониратъ тtзи банки било въ Англия, било
въ Германия подъ названието на основателитt имъ 
Шулцъ-Деличъ и Райфайзенъ - било въ Италия подъ наи
менованието на земледi,ЛСI{И каси-това може да съста

влява ПР'Бдметъ на от д'l>ленъ рефератъ. Ще кажа само,
че първото условие,

аа да

има

поjIезно проявление

на

свободната инициатива въ това отношение, необходимо
· е вътрtшно спокойствие и дtйствителна своБО)Jа. Тала.
J<ждtто тt з и двъ условия липсватъ, много естествено е,
'че

частната

да

дочака

инициатива

освtнъ

въ

това

на

траенъ общественъ

може да

се търси

направление

разочарование.

до заздравяванието окончателно
11

отъ

на

миръ,

държавата

У

насъ

не

свободния

съ всичl{и
да

може

специално
реЖИ J\\Ъ

основанин

организира

зем 

Jlедълския краткосроченъ кредитъ чръзъ земледtлска
баНI{а. Тя е длъжна даже да стори това толкова повече,
че,

или

личния

Iсаюо Iсазахъ, досега

!Вече години тя взима по

О) 3е.II'Ш/гЬ·.1С,,"U т'/) "1JIJДUl'О.

на лихоимствата

на

въ продължение

1О/О

на

20

и

по

отъ десетъка, безъ да по

мага на беЗИ J\ЮТНОТО селско население, каквото е въ по
голtмата си часть нашето. По този начинъ тя ще удu
Jlветвори дtйствитеЛНИГБ изисквания на правдата и ще
l\юже да услужи на напръдъка на самото земледt.iше.

Нека видимъ сега каIСЪ, се е развивалъ rи е билъ
разрtшаванъ аграрниятъ въпросъ въ други странн.
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У. Политината на Русия и Англия по аграрния

Сл-Вдъ

ВСИЧКО

това, което

се

I<аза

по

аграрния

въпросъ у насъ, би било твърд-В интересно пр-Вди да
формулира,\\е нашит-В скания, да хвърлимъ едннъ б-В
гълъ погледъ върху . политиката на друпп-В държави
по аграРНИ51 въпросъ, за да видимъ ,<акъ ТОЙ се е раз- ·
вивалъ тамъ. Такъва екскурзия, би била твърд1> поучи
телна

и

много

полезна

за

насъ,

нието на з емит-В

за

lЗъвежданис

ность въ формата на .lt'ЩН;

въпросъ у тЪхъ.

защото

Пl

ще

ни

спо

могне много, възползувайки се отъ опита на по-напр1>д
налит-В ОТЪ насъ нации, за да опр-Вд-Влимъ нашето ста
новище, Пр-Вдвидъ гол-Вмата сложность и обширность
на въпроса, обаче, и невъ з можностьта да се съкратява
материята по желание, нека ми бжде позволено по въз
можности
по-накратко да ви
и з ложа
положението Hft
аграрния въпросъ въ дв-В страни съ съвс-Вмъ противо
положни режими, а именно: въ Русия и АНГЛИ5l.

на

ceJlcl<aTa

нъ з ли з атъ

на

880

собстве
милиони

рубли. Пр 'l,>з ъ ]883 год. била е учр-Вдена една селс/<а
6анха, K05lTO отъ тая година до ]891, значи въ единъ
периодъ отъ 8 години, помогнала е lIа 294 хилнди се
1I51НИ да сс снабдятъ съ 1 и
милиони xeJП(lpa земя,
като имъ аlЗaI-lсира за тази Ц'hль до
отъ стоиносп,га
на з ~мигl;. Въ Полша сж били авансирани на сеЛШlИт1>
до 90% от'!.> - СТОИlюстьта на з ~мята за сжщата ц-Вль.
ТБ 3 И реформи сж оказали най-щастливи рсзултати з а

3/. .

3/4

землед-Влисто.

Т-В сж съд1>ИСТRУВали въ широкъ разм'l;ръ, за да мо
били з ираГI, з еМИГБ т. е. да IЗЪРВ5IТЪ все въ по-произво
дителни РЖЦ'В и да се ЗaJlИчатъ ра зличията между зем
JI~д-Вл с кигl) класи. Т-В СЖ способствували за неи'\\ов-Вр
ното увеличенис tJa зеlltJlед'влското производство.

РеформиТ'в, обаче, по аграрни~ въпросъ въ Англия

1/з отъ селянит1>. Еманципацията на сеЛЯНИГБ върху зе

е интересно да бждатъ просл-Вдени съ по-гол-Вмо вни
J\\ание, ако не поради по-гол-Вмата си важность, то за
това, че ГБ сж плодъ вече на една в-Вковна борба. Ир
Л<lндскит1> аграрии з акони се дължатъ на инициативата
lIа великин Гладстонъ. Ц1>льта на т1>зI-I закони е БИ J lа да
се и з м 'вии несносното вече положеllие въ Ирландия,

мит-В принадлежаща на короната е била извършена н-В

Шотландия и даже въ

колко години по-рано, а сеЛЯНИГБ живущи

исканията, КОИТО никога не

Гол-Вмата реформа з а еманципацията на селянит-В
и снабдяванието им.ъ съ земя била е извършена въ
Руси 51 съ указъ отъ 19 февруарий 1861 год., I<ОЙТО се

отнасалъ до чаСТНИГБ имоти, върху

които

сж

жив-Вли

върху

дър

жавни имоти и съставляющи друга 1/з часть отъ цtJlОТО
число, разбира се, били свободни отъ вс1>каква

правна

и фактическа зависимость споредъ феодалНИ51 обичай.
Сл-Вдъ втория зако нъ и като прямо негово посл1>дствие
ржководящит1>

Kp;hroBe

сж се съгласили да се раздадатъ

земи на еманципиранит-В селяни , като се запази вр-В
,\\енно селската община или задруга нар-Вчена .IIUp".
Тоз и .Itn]!o подъ влиянието на Шlберални.т1> идеи пр-Взъ
миналия В'БКЪ е билъ СЛi.-Втанъ отъ не малка часть отъ

руската интелегенция за идеална форма на землевлад-В
ние; обаче, въ сжщность се указа, че той е една нова
форма на робство, сл1>дъ унищожението на остатъцит-В
на феодалния строй. Той е на изчерпване и покрай го
л-Вмит-В градове, особено д-Вто селянит-В
изплатятъ

по-гол-Вмата

часть

отъ

дълга

сж
по

усп-Вли да
откупва

нието на з емит-В, т-В вече не пр-Встжпятъ къ мъ разпр-В
д-Влението на земит-В за

обработвание

съгласно

наред

бит-В на мировата организация. Раз носкит-В по откупва

Англия

и

сж

да

се

удовлетворятъ

които C;i,
ставаJlИ причина за в1>чни конфmшти. Старата система
на собственость и земледържание е била отъ начало

обща въ Англин и Ирландия,

пр " вставали и

Но

отпосл-В

англичанит1>

СЖ въ з приели феодаJlНИ51 режнмъ и сж го наложили

на

ИРЛ<lНДЦИТ-В. Споменътъ на старит-В заl( ОНИ и обичаи за
собствен о стыа и з еlltледържането, обаче, сж били много
ПР 'ВСЮI Въ паметьта особенно на ирландцит-В и т-В по ии
КОЙ начинъ не СЖ могли да нъзприематъ английската
феодална систе,,\а. Старит-В нмъ закони и обичаи въ
това

отношение

могатъ

да

се

резюмиратъ

нъ

маJII{О

ДУМИ така: народътъ е бllЛЪ разд'вл е нъ на клонове или
класи съ общеС'гвена исраРХИ51 отъ царе, благородници,

своБОJ(НИ хора и роби. Работннт-В земи BctI<a година
сn\ били ра зд-Вляни между свободнит-В хора, а паси
'дата били оставя~1И на общо ПОJl з увание. ВС!>J{И свобо
дснъ ЧОВ"БКЪ независимо от1, това е ималъ и една кжща
въ селото . На едно стжпаJlО подъ свободния чов-Вкъ въ
иерархията билъ
тъй
нар-Вчения хер", а надъ него

бовj),,'1'(j,

самия

блаГОРОДНИIСЬ.

МаJll<О

по-малко,

обаче

4
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51

чръзъ постепеШIИ узурпации, капо у насъ, БОСРИТ'Б сж
заграбили по-голъмата часТl, отъ зе мнтЪ. Н'БК ОЛ КО села
сж образували една ПРОВИНЦЮI, а иыолI(оo такива едно
царство. На тази първобитна система англичаllИТ'В съ

завладъванието на острова

сж

мъстили съ феодания режимъ,

Англия КЖД'В

11

турили "рай и сж 51 з а
въвененъ

и

lJЪ

самата

СТОJlЪтие.

То з и антагонизъмъ между два противоположни ре

жима въ правното положение на собствеllOстьта и зе м
ледържането е станалъ причина rla ожесточени борбн,
КОИТО з аематъ важно мъсто въ исторята на аргарния
нъпросъ на народитt. Както I<азахъ 11 по-рано, иранд

цитъ сж държали съ послъдна енеРГИ51 на своитъ стари
обичаи -да владъятъ общо зе мята. Аграрнитъ борби сж
ОИЛI1 еднакво връдни за ландлорда и държателя. Първиятъ
е билъ смътанъ отъ землеДЪЛЦИТ'Б за чужденецъ и узур
паторъ, та не е живълъ въ земитъ си, а е билъ при
нуденъ да странствува И на другад'в да изразходва до
ХОДИТ'Б си. Като послъдствие на това много поср'БДНИЦИ
агенти сж се явили на сцената и безбожно еI(СПJюати
рали земл едълцитъ, ((ато СЖ увеличавали пръмного на е 
МИТ'Б на зе миТ'В. Отъ тамъ водятъ началото си всич
101'ГВ борби .

Обаче, въ

Юлетерската провинция

още съ

ВР 'Бме

се била установила една система на земледържанне,
I(ОЯТО, ((ато за па з вала правата на еДРИТ'Б землевлаДЪJlЦИ,

покровителствувала е до нъкждъ и самитъ държатели.
Тази система може да се разю мира въ 3 точки: 1) дър
жательтъ може да продължава да с[,ди
тираната

2)

отъ

него

земя,

ш(о дъ ржательтъ,

al<O

било

сърху експлоа

продължава да плаща

че не

било че желае да напусне земята,

HaeMil;

може да плаЩil наема,
иска да си върви, има

право да пр 'l,хвърли своитъ з ад" ) лжения по наема върху
друго

лице,

което

встжпва

въ

правата

му,

при

условие,

че ландлордътъ ще приеме договора и пръдложенето лице
и 3) ландлордътъ не може да вземе зе мята отъ държателя
освt,нъ ако го обезщети. Либералната партия подъ шеф
ството на Гладстона въ желанието си да облекчи поло
жението на земл еДЪЛЦI1ТЪ, възприемайки ТОКУ-ЩО посо

ченитъ основи, р'вшнла да обобщи Юлетерския обичаи.
3а да УСПОКОИ ирландцитъ, тй Р 'Gшила да удовлетвори
глада

имъ

за

зе мя,

каl<ТО

ироничеСЮi сж

сс из((азвали по

онова BptMe. Ирландцитъ възползувани отъ ре;~ултаТIПЪ
на раЗНИГБ анкети, с,'К резюмирали исканията сн !зъ про

('рамата фамилиарно Hapl1 L laHa отъ тъхъ 11p62pa..110 на
TJJ1(T/; "Ф", като правили алюзий на първитъ букви ОП,
думитъ, въ конто сж резюмирали исканията си, т, е, спра
ведлиuи (fail') lIаеми; усигорено положение l3ъ I3Ла)( 'Б
нието (fixtd) н свобода да продаватъ правото си H<I
владtние (fI·e).

3а улеснение на та з и реформа пр'взъ 1848 Г. било
ра З Р 'Вlll е но съ З aI{О НЪ на ландлордоветъ да продаватъ ·
ЗС МИТВ си, право I(О ('ТО по-рано не сж имали . По този
начинъ едно голъмо количество отъ едрата собстве
ность е била продадена, ра з парцелирана. Слъдъ това еДllа
серия

отъ

заl(ОНИ,

установяватъ

върху

СПР<lвеДJlИВИ

ос

lIORИ правоотношенюпа между зе млевлаД'GЛЦИ и зе м
лед 'Влци. Тъй напр . вотиранъ билъ З<lКОНЪ за обезще
тйванието на зе мледt,леца за направенитt, отъ него по
праВI<И и подобрения; з ако нъ споредъ KOV.TO ае мледъл
с((ата комисия аl3ансира кредитъ равенъ на 2/з отъ стои
HOCTIJТa на земята въ полза на зе млед 'Блеца., въ СЛУЧ<lЙ
че

ландлордътъ

пожелае

да

продаде

земйта

си

и

пр

..

Надъж}(иТ'h възлагани liа ПОСЛЪДНИй з аконъ не сж
се оправдали. Ето защо Пр 'БЗЪ 1881 год. подъ влиянието
"а Гладстона се вотиралъ другъ з аБЪЛ 'Б жителенъ зако нъ,
J{ОИТО ималъ пр е ТСlIцията да ра з рыIJи Оl(ончателно всички

спорове. Споредъ този зако нъ
ховна
имала

се

УЧРЪДИЛ1

<lrpapHa комисии съ ТВЪРД 'Б широки
право

да

назначава

подкомисии;

една

вър

права: тя е

имала

е право д<l

аuансир<l до 2/з отъ стоино:ньта на имота, al(o държа
теJlитt сж изявили желание да си I(УПЯТЪ земя; да из
IIЪJlнява сждебни фУНIЩИИ въ случай на споръ между
:зсмленладълецъ и земледълецъ; при ПОИСlшане да опр'l3
Н' I,Шl ЦЪНИТЪ на наема за единъ периодъ отъ 15 години

и пр. и пр, Споредъ едно важно ра з пореждане на заКОгlа

11'1. случай, че покупениятъ отъ селянитъ имотъ бжде оспо
РСIIЪ 11 отнетъ отъ 3-0 лице, I(омисията имала право да
оGС;ЗlЦети зе мледълцитъ. Ко'\\исеритt, вънъ отъ това
IIМё1JIИ сж право, ако 2/.1 отъ държателитъ на едно го
1'! i M() владtние, ((оито сж плащали ~/.1 отъ наема му, сж

1I .1 ··IIIIIJl I1

желание

да станатъ

с об ственици

на земнта, да

11. У ШIТ'I. това владъние и да го продаватъ на части.
Л II:llIснраНИГБ СУМИ на С~,1ЯНИТЪ по този начинъ сж про
11 , 1I1 1' ) I( j(ilЛП 31/2 О/о И сж били платими въ едннъ пе
! .111 1)1. 1. (1'1"1. 35 години. Такива сж r лавнитъ постановления
11.1 III ; Ш до()ъръ а аl(ОНЪ, въ ](ОI1ТО на Bcыаa СТЖПl<а J II1ЧИ
ii ~ il llllllll< ;1 l' IНlжа за селското население. Обаче, настжпи
1.
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чръзъ постепеШIИ узурпации, капо у насъ, БОСРИТ'Б сж
заграбили по-голъмата часТl, отъ зе мнтЪ. Н'БК ОЛ КО села
сж образували една ПРОВИНЦЮI, а иыолI(оo такива едно
царство. На тази първобитна система англичаllИТ'В съ

завладъванието на острова

сж

мъстили съ феодания режимъ,

Англия КЖД'В

11

турили "рай и сж 51 з а
въвененъ

и

lJЪ

самата

СТОJlЪтие.

То з и антагонизъмъ между два противоположни ре

жима въ правното положение на собствеllOстьта и зе м
ледържането е станалъ причина rla ожесточени борбн,
КОИТО з аематъ важно мъсто въ исторята на аргарния
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цитъ сж държали съ послъдна енеРГИ51 на своитъ стари
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МИТ'Б на зе миТ'В. Отъ тамъ водятъ началото си всич
101'ГВ борби .

Обаче, въ

Юлетерската провинция

още съ

ВР 'Бме

се била установила една система на земледържанне,
I(ОЯТО, ((ато за па з вала правата на еДРИТ'Б землевлаДЪJlЦИ,
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Тази система може да се разю мира въ 3 точки: 1) дър
жательтъ може да продължава да с[,ди
тираната

2)

отъ

него

земя,

ш(о дъ ржательтъ,

al<O

било

сърху експлоа

продължава да плаща

че не

било че желае да напусне земята,

HaeMil;

може да плаЩil наема,
иска да си върви, има

право да пр 'l,хвърли своитъ з ад" ) лжения по наема върху
друго

лице,

което

встжпва

въ

правата

му,

при

условие,
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жението на земл еДЪЛЦI1ТЪ, възприемайки ТОКУ-ЩО посо

ченитъ основи, р'вшнла да обобщи Юлетерския обичаи.
3а да УСПОКОИ ирландцитъ, тй Р 'Gшила да удовлетвори
глада

имъ

за

зе мя,

каl<ТО

ироничеСЮi сж

сс из((азвали по
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СПР<lвеДJlИВИ

ос
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лата криза въ земледtлието прtзъ ПОСЛ'Бдующитt Ht
I<ОJlКО ГОДИ!iи поради ЛОlIJитt реl':ОЛТИ съвърlllенно и з 

мtнила ПОJl0жението.

НаеМИ1'Б

сж

станали

вслtдствие

на това съ 20% по-сr-:жпи, а като естествено послtдствие
'ш{ъ заПОЧнали процеси, изпъждания и нови борби. Въ
oтrOBopъ на това ирландсюпt патриоти сж наредили за
ГIЪPBЪ ПЖl'ь боикотажъ противъ еДРИ1'Б собственици.

Националната ирландска лига е издала войнственъ по

з ивъ съ девизътъ: "долу наемитt, долу собственици1'В".

Но ирлаНДСкитt депутати начело съ водителя ИМЪ Пар
нелъ сж били всички затворени.
Споредъ плана на
лигата ВСИ~I<И наематели трtбвало да бждатъ съгласни

20-30%

да искатъ 1'10

намаление и да отиватъ ВКУПОМЪ

да прtдстаl3ЯТЪ исканията си прtдъ собственика. И, ш<о

сnбствеНИI< ь е постоянствувалъ, справедливия наемъ
трtбвало да се внесе у Н'БКОЙ пр '8дставитель на лигата,
а ако пакъ постоянствува, паРИТ'Б се внасяли въ I<a-·
сата на ЛИl'ата за жертнитъ отъ изпъжданията. Този

главнигВ му части. КОИТО трtбва да се взематъ въ вни
мание, "огато се желае да се ПРОУLШ основно той. Азъ
се ласкан съ надеждата, че съмъ успtлъ да ВИ ра з вия
глаВНl1т-Б ЛИНИИ на въпроса, КОЙТО се нуждае още ОТ1>
) \ълги проучвания въ ОТД -БЛНИ1'Б си чаСТI1.3а тази Ц-БЛI,
Централното Бюро на съюза на българсюпъ КОНСТИТУ

ЦИОНIIИ клубове разпратило е до

ВСИЧКИ клубове

въпросникъ за проучване на въпроса въ

единъ

BCBI<O ceJIO

ОТ

П'В j IНО , I;:ОИТО СЖ достойни за вниманието ви и особенно за
ГРИЖИТБ на нашето селско учителство. Когато тt з и въ
IlрОСНИЦИ бждатъ основно проучени и изпълнени, ние ще
имаме пълно и ясно прtдставление за особеното поло
жение на собствеНОСТhта и аграрнитt ОТНОlllения въ 13cl>I<O
ссло по отдtлно, А до тогава общата часть на въпроса
може още повече да се о бработи и да се фор"\улиратъ още
по опр-БД'Блени искания. Но и сега, слtдъ като ви И ЗJ IO
жихъ общитъ мисли по положението на аграрния 81.
просъ, мисля, че ние можемъ да

се състоятъ

нашитt

искания

опрtдtлимъ 13ъ какво

по тозн

въпросъ,

Тtзи

планъ е Оl1лъ туренъ въ изпълнение върху 40 голtми
владtния, собственицитt на нtкои отъ КОИТО отстжпили.

IIСI( ания, ако желаемъ да бждемъ практични и да ДЪРЖИМЪ

ГIринуденъ

жемъ да ги раЗД-БЛИМЪ на такива, които въ скоро се н-Бма

Но изборИ'гt сж наближавали и Гладстонъ се Вl1дtлъ
да допълни

започнатата

отъ

него

реформа.

Той е прt.цставилъ единъ з аl<онопроектъ за учръ дяване
областно Самоуправление, като

е още

повече

усилилъ

тенденцИЯта за обезземяваие едритt земледtлци. Туренъ
в ъ меншес-гво, ТОЙ е прtдложилъ раЗТУРЯllето на кама
рата, но въ ИДУЩИ1'Б и з бори е

MtCTO е дОшълъ

пропадналъ и

консервативенъ I{абинетъ

на негово

начело

лордъ Салх,lзбури пр-!3зъ 1885 г.
Първата работа на новия I<абинетъ е била да

C"I,
во

тира СТРОГи противонационални закони особенно проти13Ъ

смtп<а з а положението, I{OeTO заемаме въ страната, мо
наД'Бжда

да

още

сега

отъ

8ИНимъ

и з пълнени и такива,

можемъ

и

сме

длъжни

да

върху I< ОИТО
настоимъ

съ

посл-вдна енергия. Но н 1'8ЗИ по-далечни, както и по
блискитt
ИСI(ания,
ние трtбва да направимъ общо
достояние на земледtлчеСI<итt маси, конто да при з о
вемъ на работа, за да ПРОI< араме съ успtхъ исканията
сн въ праlCГичеСI<ИЯ животъ. Отъ друга страна трtбва
да

ПОМНI1МЪ,

че ако повечето

отъ

въпроснитt

искания

бюрата и затворени.

ние трtбва да прtдявимъ на държавата, за да ги и з 
пълни, не по-малка работа лежи върху нашата интеле

за борба Съ 6 милиона лева, I<ОИТО е изра з ходила з а сж

геIЩИЯ, за да има сполука въ гонената цtль: ВЪЗДI,\гане'fО
lIа з емледtлието и на з емледtлцитt сетlНИ.

.л uгата,

T51

е

била

разтурена

и

Отъ намtРеНИ'ГБ I{нижа се установило, че тя разполагала
щата ц'БJII>. Тш<ава

е била

борба ВЪ ИрлаНДИ5I шение за аналогични

на

кратко

дългата

аграрна

тя е поучитеJlна нъ ВС"БК() ОПIO

!{ато резюмирамъ онова, което ви изложихъ досега,
I 'О Сlюда д елегати, ето

исканията

които ние, спореД1> мене,

Т р ' \, бвз да ИЗЛОЖИМЪ прtдъ пра8итеJ IСТВОТО по аграрНЮI

положения.

1:' 1,11 PO(; 'I, :

VI. 3

а

1{

л ю чен и е.

\, По правната положение на поземлената
собственость.

7'OC1~O!',(~ !', e. '~e2((TU!

Азъ

",\Оже би

ЗЛОУПОТР'Ббихъ

съ

вниманието

вн.

Но ВЪПРОСътъ е отъ такава капитална ваЖllOСТh и тол

1, /I,a сс 11\) ' liJ\JIOжатъ на парламеllта общи .закони за
1~· ii t'7 I\ ' II I ' IHI(' 1'1.'1';1 11 УllнфИI<ацинта на разнит'в видове с06

кова оБШИрепъ, че б']Шlе необходимо поне да ви спра върху

1 j 111,'11,1 1 11"

1(:1 '1'11

l'(;

11\)'!.;MaXllaT'I,

въ

II~Й-СI<ОРО

вр'Ьмс

с
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По десетъка и тахмиса.

111.
всички юридичеСI<И" послъдствия на началото, че

зе мята

принадл еж и ва държавата, !(ато: а) запръщението да не

може да се гради върху з емята безъ разръш е ние ; б) за

пръщението да не може владълецътъ на земята да сс
ползува отъ н ея въ натура; в) за ПРЪLlJ,ението земята на

II С може да се продава за ДЪJlГ!> на земледъле ца слъдъ
смърТhта му и пр.; като сжщсвръмснно се
собственостьта

чръ зъ пръмахване

на

Да сс реформира нониятъ начинъ за събиране дс
сстыаa (тахмисъ); а) кат о се намаJIИ съ и звъс т е нъ про
I(~HTЪ на сто общото срtдно ЧИСЛО отъ послtднитъ lIеп
годи ни;

продължение на

мобнли а нра

ВСИЧКИ

~)
о
да се

IV.

И З !llШIIIН

По

~
съоирането

нарсди

8

на то з и, данъкъ

нъ

мъсеца пръзъ годината .

земледълския

и

поземления кредитъ.

формалности и чр'взъ реформиране на режима з а тапиит'В;
2. Да се пръмахне ограничението прокарано въ за

JI(~ние за снабдяването му съ

се ПОЛЗУl:Jатъ отъ правото

lIа една с елска банка, I (ОЯ ТО щ е авансира на нас е лението
ДО 2/з отъ покупната стоиносТl, на земята съ M ~J ll(a лихва,

!(о на з а тапиитъ, споредъ което селянигв не могатъ да

на пр 'вдпочитане при

пр о - '

дажба на LIИфЛИШКИ зе ми;

З. Да с е

наз начат ь

смъсени

административни

ко

МИСИИ въ вевка каза , I(ОИТО съ тапийския Ilръдставитсль
да опръдълятъ кои отъ мерит'в и балталъцитъ въ ка
зата сж частна собствен о сть и кои обществена;

4. Да се повърнатъ на населението за грабенигв

мери и балталъци отъ наСИJIНИЦИ паl( 'I.

по

5.

кОМИСИИ;

Да

се

повърнаТ1.

по

Да се улесни

аJl.министративеll · I,

pe}~ъ

ВЪ З МОЖНОСТl.та

2.

По

земледържанието.

1. а) Да се прокара по зако нодателенъ редъ lIаЧ(l
лото, че зе млевлаДЪJlецътъ не може да изпъжда зеМЛСД'Б 
леца ОСВЪНЪ чръ зъ

сждъ

И

то

по

законни

причини;

6) да се задължи тоже съ заl<ОliЪ зе млевлэ д'вле ца J~3
Ilлаща попрэвкитъ и подобрънията

изправени отъ зе м

J lеJJ:влеца, ако той по зако ненъ редъ бжде з аставенъ да

напусне земята; да се задължи сжщо зе млеВJlаJ~ълеЦЪТI,

да обез щети зе МJlедълеца за направенитt отъ н е го по
стройки на земята

на

първия;

2. l\а се съ здаде специаленъ з аконъ за ур ежданс
правоотношенията между изполичари и з емледълци съ
бърза н безплатна процедура

мената нъ з акона з а
м. сеферъ 1276 г.

З. ~a се унищожи
тута

аа

селската

по подобие на оная спо

ЧИфЛИIllI( ИТ-В зе ми
беКЧИJп.l(а И се

пошщия.

нъ

Босна отъ

създзне инсти

CCJICI<OTO

насс

съ зда нането

на И3ПОJlИ 1 lаРl1ТЪ и

въобще на с ел ското население; д;] се намалнтъ формал 

ноститъ

н ра з носкитъ

рсаленъ

I( редитъ.

V.

както

и

лихната

OTllycl,all('

при

За мухаджиритъ.

Да се сщ)'l; за селяването на мухаджиритъ нъ М,а
l,еДОIIИЯ и Одринско, за да се IIръдотнратнтъ JlОIUИТ-В
население и държаната.
:;:

11.

на

чрtзъ

Да с е вънеде отъ землсд. банка личния l( реДИГI,

за установителни и ДPYГlI разноски

IIOСЛ 'ВДСТНИЯ з а селското

ВСИЧЮ1 ИМОТИ lIа заl{UН!'IИ-ГВ имъ собстнеНИЦI-I.

зеМ5I

1(31'0 каllИталътъ сс плаща нъ срокъ отъ ЗО-50 години;

;lД министра

тивенъ начинъ, за I<ОЯТО ЦЪЛh да се създадатъ м·tСТIIИ
см'всени

1.

Сега l,aTo
1111'[1"5 искания
Mell e не остава

з наемъ
по

*

>,.:

въ какво се състоятъ гланно lIа

аграрния

въпросъ, господа

р ,\()о та между народа, за да

видимъ

()с,);JI(сствени.

че

турнт ъ

Ние мислимъ,

зд рави

делегати,

друго освънъ да ВИ пожелая ПJIOДОТI30Р~I3

оснони за траенъ

по

тия
този

искания
начинъ

скоро
ще

сс

социяленъ, матеРИЯJIСIП,

11 Л\ораленъ миръ въ тази многострадална вече земн.
110 :m да имаме ПЪJlна СIIOЛУI(а въ това д-Вло 11 за да
[' мс 11 3 ПЪJJННЛИ своя дългъ спрямо най-окаяната чаСТI,
11;1 1I<tIlleTO населе~lИе пакъ повтарямъ тр'вбвал )
1" 11 'ЮНI<:'Н И сили И постоянна н HeYI<JIOHH3 работа. Само
1111 III :Щ I-IaЧИНЪ ние ще се покажемъ и достойни ПОТОМI(И
11.1

МllllilJlит'l;

1I0I(оления

на нашин

народъ

и

ще

о прав

" . Н ·М 1, cc(ic си Пр 'БДЪ съвtстьта си, прtдъ народа и нс
1. 11'11',1'1'41. Прочее, НСИЧI<И на работа за нъздигане на
i'I"'II' \''I' IHITO!
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