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С една обща революция да се направи коренно
преобразование на сегашната държавна деспотско тиранска система и да се замени с демократска република (народно управление).

Да мълчим, да чакаме, да оставим българския народ
на милостта на дипломацията? Това е безумно и безчеловечно... Тук се изисква бунт, въстание, революция.
Ако изпуснем и тоя случай, то сме изгубени...

Васил Левски

Христо Ботев

Художник Дечко Тодоров. Стенопис в Клисура, 1976 г.

АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ В ИСТОРИЧЕСКАТА
СЪДБА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
проф. дин Иван Стоянов,
председател на
Фондация „Васил Левски“
20 април 1876 г. е ден първи в Новата и най-новата история на България. На този ден народът ни,
пролял реки от кръв и робски сълзи, възкръсва и
поставя началото на края на османското робство
в българските земи. На този ден българите известяват на света, че не искат повече да живеят в
пределите на една азиатска феодална деспотия,
че не могат да понасят наложения кървав режим,
който изцежда жизнените сили на народа и на формиралата се вече българска нация в продължение
на почти цели пет столетия. На този ден покореният
народ заявява готовността си за самостоятелен
политически живот, независимо от кървавата цена,
която трябва да се плати за това. И тази готовност
изявяват българите от всички социални групи на
обществото, което дава пълно основание за окачествяване на въстанието като общонародно.

намеса. Не в покрайнините на българските земи,
в очакване на помощ от съседните страни, както
това е било в повечето случаи до този момент.
Това начало е поставено в самия център на българските територии и то в най-богатото селище,
което има специален статут, а жителите му са
много „далеч“ от произволите на османската административна система. Няколкото представители
на властта в тази крепост на българщината поднасят услужливо кафето на копривщенските чорбаджии и треперят за заеманите от тях постове, тъй
като по волята на местните жители и най-малката
тяхна грешка се наказва с преместване в други
райони на империята.

от степента на съзряване на българската нация на Военен съвет, наречен Българско привременно
правителство. Със специално възвание, подписано
и от разразилата се Източна криза.
от членовете му, българите са призовани да въ20 април – Копривщица! Тодор Каблешков станат срещу поробителя. В него между другото
и останалите участници в революционната подго- се казва: „Настъпва денят на народното въстание
товка обявяват въстанието в съответствие с реше- на всички българи в България, Тракия и Македонията, взети в Оборище. Началото на българското ния. Всеки българин, в жилите на който тече чиста
освобождение е възвестено от наследниците на българска кръв, тъй както тя е текла и в жилите на
богатите копривщенски родове, а ръководителят нашите царе от старо време Крум, Симеон, Борис
им Каблешков е високо образован представител и Асен, трябва да въстане с оръжие в ръка, та с
на една от най-състоятелните фамилии в средно- първия си още удар да зашеметим врага. От днес,
от името на нашия народ, ние обявяваме на целия
горското селище.
цивилизован свят: „Пълна свобода или смърт!“
20 април – Панагюрище! Непосредствено
20 април – Панагюрище! Комендант, Вослед получаване на известието от Копривщица
енен съвет, наречен Българско привременно
въстава и „столицата“ на Четвърти революционен
правителство, възвание към българите от трите
окръг – единствена, в сравнение с останалите три
съставни части на целокупната българска териреволюционни центъра. Отново начело са висотория, обявление към целия цивилизован свят
кообразовани и представители на богати фамилии
на целите на въстанието! Всичко това трябва
младежи – Павел Бобеков, Иван Соколов… Тук е и да се окачестви само по един единствен наглавният организатор Георги Бенковски.
чин – ясна визия за държавност и свързаните

20 април – Копривщица! Началото е поставено не от изтерзаните и ограбвани селски маси,
както това се случва през втората четвърт на
ХIХ век със селските въстания в Северозападна
България. Началото не е във връзка с кървави
издевателства над българите в този момент. Не
е свързано и с някаква специална промяна в сос нея национална и международна политика.
20 април – Панагюрище! Градът е овладян, а
20 април – Копривщица! Началото е поста- циалния и икономическия гнет, наложен от Висовено от самите българи без каквато и да е чужда ката порта. Това начало е обусловено най-вече революционната власт е съсредоточена в ръцете
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ГЮРГЕВСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН КОМИТЕТ
ИЛИ АПОСТОЛСКО СЪБРАНИЕ
Eдна недовършена дискусия

Спорът около названието на групата на гюргевските апостоли има дълголетна история. По различно време
и с различни аргументи в този спор са
се ангажирали най-авторитетните изследователи на Априлското въстание.
И ако въпреки положените усилия,
родната историопис не е достигнала
все още до някакво общоприемливо
решение, то главната причина трябва
да се потърси в липсата на автентични документи от организационно естество – програма, устав, протоколи,
официална кореспонденция и др.п.,
които биха позволили по-добре да се
реконструира дейността на събралите се в началото на ноември 1875 г. в
Гюргево комитетски дейци. Всъщност,
въпросът под какво име ще запомним
тези, които замислиха и осъществиха
най-ярката революционна акция във
възрожденската ни история има второстепенно значение пред техния подвиг

и саможертва, но убедено отстоявам и
позицията, че дълг на професионалните
историци е да предлагат на бъдните поколения българи възможно най-пълна,
по-обективна и необременена от митове и „удобни“ клишета представа за освободителните борби на нашите деди.
Воден от това именно разбиране ще
си позволя да предложа в синтезиран
вид на читателите на настоящия юбилеен вестник една своя работна теза за
развитието на комитетските дела през
есента на 1875 г.
Повечето от съвременните историци приемат, че след неуспешния опит за
въстание през септември 1875 г. БРК се
саморазпада, а по-радикално настроените революционни дейци, водени от
желанието да организират ново въстание, се събират в Гюргево и сформират
своя политическа формация, придобила популярност под името Гюргевски
революционен комитет*. Критичният

анализ на включените в научно обръщение документални свидетелства
дава обаче основание да се говори не
за нов (Гюргевски) комитет, а за нещо
по-различно като организационна форма – „Апостолско събрание“. Без да навлизам във фактологическата конкретика, в подкрепа на подобно твърдение
ще приведа само два аргумента.
Първо – в запазения препис от пълномощното на П. Волов и Г. Бенковски
изрично се отбелязва, че двамата са
натоварени да поемат ръководството на
комитетите в Западна Тракия от „общото събрание на Апостолите“, а самият
документ е подписан от Стефан Стамболов в качеството му на „Ръководител
на Апостолското събрание“.
Второ – петима от гюргевските дейци (Стамболов, Обретенов, Драгостинов, Заимов и Волов) са притежавали
апостолски пълномощия, предоставени
им от БРК още през август 1875 г. Други
трима – Хр. Караминков, Г. Апостолов
и Ив. х. Димитров, участват активно в
подготовката на замисленото от БРК

въстание, като Ив. х. Димитров е бил
председател на Търновския комитет,
който от пролетта на 1875 г. изпълнява функциите на Главен комитет за
вътрешността на страната. С други
думи, участниците в „тайните заседания“, на които се вземат решенията за
организиране на бъдещото въстание
през пролетта на 1876 г. са имали формални правомощия да представляват
последната легитимна революционна
формация – БРК. Така, вместо да създават нов комитет, което неминуемо
щеше да предизвика протести от страна на останалите емигрантски комитети,
гюргевските дейци избират по-разумното – да се конституират като Апостолско
събрание. Още повече, че решенията
на последното общо събрание на БРК
(от 1 октомври) изрично им вменяват
да продължат да работят за „прогласяване“ на нов бунт в Българско. Самият
Стамболов е бил натоварен на това
събранието да отиде с „други няколко
момци в Българско и ако сполучат със
съдействието на народът“ да вдигнат

ново въстание, което обяснява, прочее,
на какво точно основание именно той
поема ръководството на организираното в Гюргево Апостолско събрание.
За сега не разполагаме с информация как точно се стига до идеята
за Апостолско събрание. Интуиция
или добре премерен тактически ход е
избраната от „апостолите“ в Гюргево
организационна форма за изработване плана на бъдещото въстание? Отговорите на тези, а и на много други
въпроси тепърва предстои да се търсят
и искрено се надявам предстоящите научни инициативи, посветени на 140-годишнина от Априлското въстание да
хвърлят допълнително светлина при
разрешаването на спора „Гюргевски
комитет или Апостолско събрание“.
* В научната и популярна книжнина се срещат и други варианти –
Гюргевски комитет, Гюргевски централен комитет, Гюргевски БРЦК.

проф. д-р Пламен Митев,
СУ „Св. Климент Охридски“

Кратка хроника на Априлската епопея
Октомври-ноември 1875 г.
В Гюргево се събират П. Волов, Ст.
Заимов, Ил. Драгостинов, Ст. Стамболов, Ив. Хаджидимитров, Г. Икономов,
Г. Апостолов, Н. Обретенов, Хр. Караминков, Н. Мартинов и Т. Петков. С помощта на Д. Горов те се настаняват в
т. нар. „казарма“, където се провеждат
заседанията им.
Ноември-декември 1875 г.
Участниците в събранието вземат
решение за подготовка и вдигане на
въстание през пролетта на 1876 г. Българските територии са разделени на революционни окръзи. От съображения
за сигурност или поради други причини
не се водят писмени протоколи.
Краят на декември 1875 г. – януари 1876 г.
Определените ръководители и техните помощници по окръзи преминават
р. Дунав и започват организационна,
тактическа и военно-техническа подготовка по места. Най-дейни се оказват
дейците от Четвърти революционен
окръг. Сравнително добре върви подготовката в Първи революционен окръг. Незадоволителна е подготовката в
останалите два революционни окръга.
14 април
Откриване на събранието в Оборище, което трябвало да реши всички
въпроси около протичането на въстанието в Четвърти революционен окръг.
Поради проливния дъжд събранието
упълномощава нарочна комисия да изпълни тази задача и се саморазпуска.

призовава „столицата“ Панагюрище да
28 април
последва копривщенци. Второто въстаВъстават селата Бяла Черква,
нало селище е Клисура, а няколко часа Михалци, Мусина, Дичин, Вишовград
по-късно въстанието е обявено в Пана- и Русаля. Формираната чета, наброягюрище. Следват стрелчани…
ваща около 200 души, от които 101 от
Бяла Черква, се отправя към Балкана
21 април
под ръководството на поп Х. Халачев
Извършен е тържествен молебен в и П. Пармаков. Между четниците са
Копривщица с освещаване на въстани- Бачо Киро, Хр. Караминков, Т. Лефческите знамена. Вечерта е изпратена теров. Основната фигура на Първи
чета начело с Н. Попстоянов за подпо- революционен окръг – Ст. Стамболов,
магане на въстаниците в с. Стрелча. се „разминава“ с четата и се скрива в
През нощта Каблешков се отправя с самоводските мазета, където изчаква
чета въстаници към Старо Ново село. развоя на събитията, след което се
прехвърля във Влашко.
21-23 април
Въстават редица други селища в
29 април-7 май
Четвърти революционен окръг – на 21
В продължение на 9 дни четата
април Петрич и Брацигово, на 22 април
води отбранителни боеве, укрепена в
– Батак, на 23 април – Перущица и още,
и още, и още… Формирана е „Хвърко- Дряновския манастир, срещу редовна
ватата чета“ на Бенковски, изгражда турска войска и башибозушки орди.
се укрепеният лагер на „Еледжик“ под Неравната битка завършва с разгром
ръководството на Г. Телийски… „Пи- на четата и със смъртта на по-голямата
янството на един народ…“ – така ще част от участниците в нея.
окачестви всичко това Патриархът на
1-9 май
българската литература.
Четата на Ц. Дюстабанов, наброяваща около 200 души, преминава през
25-26 април
Събрание в Горна Оряховица, което селата Кръвеник на 1 май, Ново село на
решава въстанието да бъде обявено на 2 май и Батошево на 4 май. По своята
масовост Новоселското въстание не
28 април.

отстъпва на въстанието в Четвърти революционен окръг. В продължение на
осем дни въстаниците водят неравна
битка с превъзхождащия ги противник. Едва на 9 май, след пристигането
на редовна войска, съпротивата им е
сломена.

17 май
На българския дунавски бряг слизат почти едновременно две чети с цел
да подкрепят въстанието. Четата на
Христо Ботев, наброяваща 205 души
овладява австрийския кораб „Радецки“
и дебаркира при Козлодуй. Четата на
Таньо Стоянов, наброяваща 27 четни3 май
ци, преминава Дунав при село ПожареИл. Драгостинов и Г. Обретенов во, недалеч от Тутракан.
формират малка чета в района на Сливен и се насочват към Балкана. Съеди18 май
няват се с ямболските въстаници на Г.
Обявено е въстанието във Враца,
Дражев и се вливат в четата на Стоил след като става известно за появата на
войвода.
Ботевата чета. Разнеслата се мълва, че
След героични сражения въста- към града настъпва турска войска доническите опити в Сливенско са поту- вежда до бързото разпръсване на съшени, а жителите на с. Бояджик – Ям- бралите се в центъра на града врачани.
болско са изклани заради помощта,
оказана на въстаниците.
18-20 май
Четата на Хр. Ботев води неравна
8 май
битка с преследващите я башибозуци
Въстанието е обявено в с. Разло- и редовни войскови части. Загиват мновци – Пиянечко. Формираната чета от го четници, а попълнения от съседни60 души е под ръководството на Д. Поп- те селища и Враца не идват. Въпреки
георгиев и Ст. Разловски. Тя води тежки появилите се идеи за преминаване в
сражения с преследващите я потери. Сърбия или връщане във Влашко, БоМного от четниците са избити, а други тев остава непреклонен в намерението
– заловени и съдени. Между малцината си да премине Балкана и да се съедини
оцелели е и един от ръководителите – с въстаниците в Южна България.
Д. Попгеоргиев.
20 май
Ботев е убит при неизяснени обстоятелства, а четата се разделя на
групи, които са преследвани от турците. Значителна част от четниците са
избити, малка част се връща във Влашко, а заловените са изправени на съд
пред османските „правораздавателни“
органи.

15-17 април
Под председателството на Г. Бенковски комисията заседава в Панагюрище и взема решение въстанието
да бъде обявено на 1 май, но при извънредни обстоятелства това можело
да стане и по-рано. Местните комитети
трябвало да бъдат предупредени за
това 5 дни преди началото на въстанието – на 26 април.
19 април
След предателството на Ненко
Балдьовеца, в Копривщица пристига
Неджиб ага начело на конен отряд
заптии, за да арестува местните революционни дейци.
20 април
Въстанието е обявено на 20 април
в Копривщица от Т. Каблешков, който
написва „Кървавото писмо“, подписано
и от Н. Караджов от Клисура, с което

Паметникът в местността Оборище

17-27 май
Четата на Т. Стоянов първоначално следва пътя на четата на П. Хитов
от 1867 г. Преминава край с. Антимово и продължава към Разградските
села. Спира за известно време край
Исперих, но очакваните въстаници от
Хърсово и Голям извор така и не се
появяват. Преследвана постоянно не
само от турците, но и от предателства
от българска страна, четата преминава край Ломци и води тежко сражение.
Достига Попово и с. Светлен на 26 май
и почти през целия ден води сражение с преследващите я турски потери.
Последното сражение на четата е на
27 май в местността „Керчан баир“
край с. Априлово – между Попово и
Омуртаг. Въпреки проявения героизъм
и себеотрицание, загиват по-голямата част от четниците, в това число и
войводата.
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АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ В ИСТОРИЧЕСКАТА
СЪДБА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

И в останалите революционни окръзи – Търновски, Сливенски и Врачански
начело на въстанието застават високообразовани личности. Ръководител на
четата, формирана в Соколския манастир, е Цанко Дюстабанов. В четата,
насочила се към Дряновския манастир
са Петър Пармаков, Бачо Киро Петров,
Тодор Лефтеров… Фильо Радев е ръководител на Новоселското въстание.
Следват сливналии с Иларион Драгостинов, Георги Обретенов и Стоил войвода и клането в с. Бояджик – Ямболско.
Врачански окръг не въстава, поради
недоставяне на заплатеното оръжие,
но тук се появява Ботевата чета, чийто

войвода разиграва такъв грандиозен
театър с кораба „Радецки“, който може
да се роди единствено в глава като
неговата. Като известява Европа за
целите, които преследват българите и
неговата чета, гениалният поет, а в случая и забележителен политик, спечелва уважението не само на капитана на
кораба и неговия екипаж, но и на цяла
образована и просветена Европа, която
вече няма как да мълчи, колкото и да ѝ
е скъпа в икономически и политически
план прогнилата Османска деспотия.
Дял във всичко това влага с героичния
си поход и четата на Таньо Стоянов.
Военният резултат от въстанието
е ясен – кървав разгром и 30 хиляди
убити деца, жени, старци и мъже. И тук
възникват три важни въпроса. Когато
се разглежда проблемът за причините,
довели до военния неуспех на въстанието, би трябвало, първо, да се отговори на въпроса, можеха ли българите
да останат пасивни в разразилата се
Източна криза? Самото въстание дава
отговора – не можеха. Противното би
означавало продължаване агонията
на българското общество, без да се
знае крайният изход от тази агония.
Оставането настрана от събитията на
Балканския полуостров можеше и да
спаси от унищожаване на част от цвета на българската нация, но тази част
не желае това. Запознат не по-зле от
сетнешните изследователи с проблемите на Източния въпрос, ръководният
състав на априлци прилага на живо
максимата, че няма власт над онази
глава, която е решила да се отдели
от плещите. И постигна точно целите,

които преследва. Показателни в това
отношение са думите на Ц. Дюстабанов пред турския съд: „Аз зная много
добре, че царството ви е голямо, че
силата, войската и оръжието са във
ваши ръце, че със сила не ще ви надвием; но зная още, че вие сте варвари
и тирани, че заради въстанието ще се
нахвърлите върху невинни и мирни жители и ще извършите зверства. Нашата
цел не е била да ви надвием със сила,
а само да ви предизвикаме да направите зверствата, които вече премного
направихте, и благодарение на които
се компрометирахте пред целия образован свят. И тая наша цел е достигната
вече. И тъй, ние ви победихме.“
Същото се съдържа и в думите на
Бенковски, произнесени от връх „Лисец“ пред пламъците на горящото Панагюрище: „Моята цел е постигната вече!
В сърцето на тиранина аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее. А Русия – нека тя заповяда!“..
П/Разните интерпретатори и анализатори, които днес „откриват“ историческата
истина, че ако българите бяха почакали
„още малко“ – до Първата световна война, днес България щяла да бъде „целокупна“ във всяко едно отношение,
могат да попитат арменците за онази
1915 година, в която тази война вече
е факт. Но не онези 1,5 милиона, които
са изклани методично и целенасочено и
което деяние е квалифицирано от целия
цивилизован свят – без България, като
геноцид, а онези, които по стечение на
обстоятелствата остават живи. Същият
въпрос може да се отправи и към българите от Източна Тракия – поне онези,

които са успели да избягнат геноцида
през 1913 г. и са прокудени завинаги
от родните си места. Въпреки поетия
международен ангажимент от Република Турция да заплати домовете и
имотите на тези тракийски българи, до
днес – ХХI век, 103 години след 1913 г.,
това не е изпълнено.
Тук възниква и друг въпрос. Вярват
ли главните организатори на въстанието
в неговата победа? Може категорично
да се отговори, че апостолите и техните
помощници очакват тази победа, която посочват Дюстабанов и Бенковски.
Едва ли някой от тях обаче е вярвал
във военната победа над Османската
империя. Самата тактика, приета и наложена от гюргевските дейци и тактическите прийоми, използвани по места
показват, че организаторите разчитат
на една по-дълга отбрана в укрепените
лагери, докато търпението на Европа
се изчерпи. Дори подготовката на въстанието да бе много по-продължителна
и всеобхватна, резултатът едва ли би
бил по-различен. Ако руската военна
машина година след това се сблъсква
с толкова трудности във войната срещу
Турция и победата в голяма степен се
дължи на грешките и азиатско-ориенталските разбирания за съперничество
в турските военни среди, какво може да
се каже за българските военни сили и
техните възможности. Явно тези, които търсят причините за неуспеха във
военнотехническата подготовка и във
възприетата отбранителна тактика
просто не отчитат истинските цели на
Априлското въстание.
И все пак може ли да се твърди, че

организаторите съзнателно отвеждат
на заколение българския народ? Колкото и да са очаквани зверствата от страна на турците, едва ли и в най-мрачните
си представи те са допускали такава
кървава вакханалия. Целта на дейците
от Гюргево е да предизвикат официална
Турция. На практика обаче се получава така, че башибозукът надминава по
своята жестокост редовната войска.
В същото време през цялото въстание българите не допускат нито едно
убийство на жена или дете от турска
страна, което е установено категорично от международните анкетни комисии. Следователно толерантността на
българите не среща никакъв отзвук, а
това има изключително трагични последствия.
Априлското въстание от 1876 г. е
единственото българско въстание, което получава огромен обществен отклик
не само в Европа, но дори зад Атлантика. Старата и попрегърбена Европа
вече няма друг изход, освен да помисли
и постави на дипломатическата маса
Българския въпрос.
Следват проектите Скайлер-Церетелев, на Николай П. Игнатиев, редица
други проекти от българска страна и
от крепителите на Османската империя, Цариградска конференция, Лондонска конференция и Руско-турска
освободителна война, която завършва
с възстановяването на българската
държавност…

Виктор Юго

Уилям Гладстон

Дженерариус Макгахан

Джузепе Гарибалди

Иван Сергеевич Аксаков

Продължава от стр. 1
И не може да бъде по друг начин – това
са най-образованите и най-интелигентните представители на българската
нация! Такива са стояли през Възраждането начело на всяка българска инициатива! Така е било едно време!
20 април – Панагюрище! Разпределяне на основните революционни
дейци по райони, възлагане на отговорни мисии и задачи. „Хвърковата чета“,
начело с Бенковски, която трябва да
координира, да катализира, да подпомага, да вдъхва надежда на българите
и страх в поробителя! Все елементи на
революционното надигане и то дълбоко
премислени и осмислени. В същия ден
въстават Клисура и Стрелча. Следват
Мухово, Церово, Поибрене, Славовица,
Лисичево, връх „Еледжик“, Батак, Перущица, Брацигово, Пещера…

Началото на всичко това е 20 април – ден първи в Новата и най-новата история на България!

Световната общественост в защита на българите
Жестокото потушаване на Априлското въстание не остава скрито за
световната общественост. Сведения
за проявените зверства, непонятни
за здравия човешкия разсъдък, дават
първи дипломатическите представители
в столицата на Османската империя и
журналистите на големите европейски
вестници. Анкетните комисии, които
обикалят въстаналите области, отразяват в своите доклади потресаващите
факти на жестоката трагедия. Изключителни в това отношение са заслугите на
управляващия руското дипломатическо
консулство в Одрин княз А. Церетелев,
на генералния консул на американското
посолство в Цариград Ю. Скайлер, на
американския журналист и английски
кореспондент Дж. Макгахан, на англичанина Едвин Пиърс. В около 200 европейски вестника са публикувани над
3000 материала, разкриващи истината
за потушаването на българското въстание. Тази истина е толкова страшна,
че дори официална Европа е стресната.
Във Франция общественото мнение
е категорично в полза на българите. Голям принос за това имат журналистите
Емил Жирарден, Жан Петри и Жан дьо

Вестин. Един от най-големите хуманисти на ХIХ в., Виктор Юго, заставайки
в защита на българите, заявява: „Има
минути, когато човешката съвест взема думата и заповядва да я слушат...
Трябва да се сложи край на империите,
които убиват. Нека обуздаем фанатизма
и деспотизма. Стига войни, убийства и
кланета.“ Още по-категоричен е Емил
Жирарден, който пише: „Трябва да се
свърши с целостта на Османската империя. Колкото по-скоро стане това,
толкова по-добре ще бъде.“
В Англия, най-ревностният защитник на Турция, опозиционната либерална партия начело с Уйлям Гладстон
организира грандиозни митинги и
протести в защита на българите. Управляващите консерватори и лично
лорд Биконсфилд са обвинявани като
крепители на един анахронизъм в Европа. Гладстон пише през есента на
1876 г. брошурата „Българските ужаси
и Източният въпрос“, а през 1877 г. я
преиздава със заглавието „Уроци по
клане или изложение за конфликта
между Портата и България през май
1876 г.“ Макар да използват ситуацията
за свои политически цели, либералите

въздействат силно върху общественото
мнение в полза на българската кауза.
Силен отзвук имат априлските събития в Италия. В много италиански
градове се провеждат митинги, създават се комитети за оказване помощ на
пострадалите. Великият революционер
Джузепе Гарибалди изпраща нарочна
телеграма, с която изказва съчувствието си към българския народ.
Особен отклик имат българските
ужаси сред славянските народи, намиращи се в пределите на Австро-Унгария. Видни писатели, поети, учени,
общественици заклеймяват азиатската
варварщина. В подкрепа на българите
застава и Константин Иречек.
Обединена Германия също изразява съчувствието си към злощастния
народ. Канцлерът Ото фон Бисмарк заявява в Райхстага, че след зверствата,
извършени в българските земи, за Османската империя няма място в Европа.
Съседните балкански страни също
издигат своя глас в защита на българите. Най-силен резонанс зверствата срещу българите имат в Румъния, където
цялата прогресивна интелигенция възроптава срещу турските жестокости.

Най-силна реакция на извършеното
в българските земи има в Русия. Славянските комитети и лично лидерът на
славянофилството по това време Иван
С. Аксаков разгръщат масово движение за събиране на помощи в полза
на пострадалите българи. Освен това
комитетите оказват силен натиск върху руското правителство с цел предизвикване на военен конфликт и цялостно
решаване на Източния въпрос. В полза
на българите се застъпват такива видни писатели, общественици и учени
като Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевски,
Ив. С. Тургенев, Д. П. Полонски, В. Д.
Аверкиев, Вс. Гаршин, Д. И. Менделеев,
художникът В. В. Верещагин и т. н. Настроението на руската общественост
много точно изразява сп. „Отечественные записки“, в което се казва: „Никой
у нас в Русия не мисли за друго, не иска
да слуша за друго, не желае да чете
нищо друго, освен известията за това,
което става отвъд Дунава.“
Широката международна подкрепа в защита на българите изостря до
краен предел Източната криза. Босфорските политици, изправени пред
пълен банкрут, решават да се разделят

със султана, с чието име са свързани
зверствата в българските земи. На 30
май 1876 г. младотурците, ръководени
от Мидхат паша, извършват държавен
преврат. Свален е султан Абдул Азис и
на негово място е възцарен султан Мурад V. С този акт се цели да се покаже,
че Турция скъсва с политиката, която
води до този момент – следователно
виновниците за българските ужаси са
отстранени от държавната власт.
Превратът не дава очакваните
резултати. Вместо успокояване, в западната част на полуострова започва
нов военен конфликт този път между
Сърбия и Черна гора, от една страна,
и Турция, от друга. Сръбско-черногорско-турската война започва на 18 юни
1876 г., а само няколко дни след това,
на 26 юни, се провежда срещата в
Райхщад между Франц Йосиф и Александър II. Тази среща поставя началото
на серия дипломатически инициативи,
които в края на краищата довеждат до
поредната руско-турска война, която
завършва с възстановяване на българската държавност.

проф. дин Иван Стоянов
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КОПРИВЩИЦА – ГРАДЪТ НА ПЪРВАТА ПУШКА
Края на януари 1876. Копривщенецът Гаврил
Хлътев се завръща в родния си град като апостол на
Гюргевския революционен комитет под името Георги
Бенковски. С посещението му е възстановена дейността на създадения от Левски копривщенски революционен комитет. Тодор Каблешков е избран за председател на Копривщенския революционен комитет.
19 април. След предателството на Ненко Терзийски Балдьовеца, в Копривщица пристига Неджиб ага
начело на конен отряд заптии, за да арестува местните
революционни дейци.
20 април. В копривщенския конак са задържани
някои от съзаклятниците. Направен е неуспешен опит
да бъде арестуван Тодор Каблешков и се взема решение за обявяване на въстанието. В 10 часа преди
обед то е възвестено с тревожния звън на църковните камбани. На Калъчевия мост въстаникът Георги
Тиханек гръмва първата пушка на въстанието. Тодор
Каблешков пише „Кървавото писмо“, понесено от въстаническите куриери към Панагюрище и Клисура и
други селища, за да разпали бунта. Две въоръжени
въстанически чети превземат турския конак. Провъзгласено е началото на десетдневната революционна
власт в Копривщица.
21 април. Извършен е тържествен молебен с
освещаване на въстаническите знамена. Вечерта е
изпратена чета начело с Найден Попстоянов в помощ
на въстаниците в с. Стрелча, а Каблешков се отправя
с въстаници към Старо Ново село.

22 април. Според предварителния план за въстанието жителите от близките села Старо Ново село,
Синджирли, Елешница, Герен, Красново, Строево,
Стрелча, Айваджик, Саръгьол, Царацово със семействата, покъщнината и добитъка си започват да прииждат в Копривщенския въстанически лагер.
24 Април. Панайот Волов и Георги Икономов пристигат в Копривщица, за да ръководят въстаническите
действия в района.
26 април. Волов се отправя с чета за Клисура
и Карловско. Вечерта, разгромените от войските на
Тосун бей клисурци, донасят страшната вест за трагичната съдба на селището им.
27 април. Волов се завръща с тревожни известия
за развоя на събитията.
30 април. Използвайки падналия дух на населението, антиреволюционно настроените среди в Копривщица арестуват водачите на въстанието. Вечерта,
след разгрома на Панагюрище, пристига четата, водена от Павел Бобеков и Орчо Войвода. Затворените
въстанически ръководители са освободени и се оттеглят към Стара планина.
1 май. Копривщица е обсадена от войските на Хасан бей и многочислени башибозуци. Убит е свещеник
Дончо Плачков, изпратен да преговаря за помилване
на населението. Копривщица е овладяна от турските
войски. Започват арести, грабежи и убийства. Градът
се запазва от опожаряване благодарение на платения
откуп.

Първата пушка – 20 априлий 1876. Художник Веселин Стайков

Ние се прекланяме

Авторът на
„Кървавото писмо“

висока нравственост.
На този ден ние скланяме глава
пред техния бунтовен подвиг, по-висок
от саможертвата им, защото са ни скъ„А там в един ъгъл, на оскъдната
пи като родната българска земя, която
светлина
на малка лампичка, болният
ни завещават да пазим и обичаме.
Каблешков, с дебела и ръждясала халка
Искра Шипева-Пухова, на врата, с два синджира, спуснати
директор на Дирекция на музеите, по слабините му и болните му гърди,
Копривщица които, взети изцяло, тежаха повече
от цялото му същество – разказва
различни истории. И всички го слушат
Братия! Сега, като ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, захласнато. Защото рицарската му
пушките гърмят, придружени от ека на черковните камбани, и юнаците се идеална душа и убедителното му слоцелуват едни други по улиците!... Ако вие, братя, сте били истински патрио- во, не можеха да не повлияят.“
Така летописецът на Априлското
ти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище...
въстание Захари Стоянов описва поКопривщица, 20 Априлий 1876 г.
Тодор Каблешков
следните дни в живота на Каблешков.
Тези последни дни в Ловешкия затвор
са по-силни дори от героичните сцени
с „Кървавото писмо“, или пък от героичните дни на въстанието. Те ни разкриват богатството на неговата личИма ли в българската история исПанайот Волов отстъпва ръководна- ност, необикновената сила на волята
тински водачи, които могат за кратко
та си роля с думите: „Аз му отстъпих му и неотразимото му обаяние. Нека
време да преобразят и пречупят миследоброволно, защото е по-достоен от си спомним времето преди въорънето на хората, да поемат тежестта и
мене“; Захарий Стоянов чистосърдеч- жените борби, началото на неговата
бремето върху плещите си в най-драно признава: „…аз бях омаян от Георги революционна дейност. Годината е
матичните времена за българите? В
Бенковски…“, а падналите на колене 1871 – срещата му с Васил Левски е
своята недалечна история България
със сълзи на очи оборищенски депута- съдбовна, той решава да помогне на
има такива лидери – мотивирани и
ти след речта на войводата вдъхновено своите бедни съграждани. През 1872 г.
харизматични, отговорни и ентусисподелят помежду си: „Как да не оти- създава дружество „Трудолюбие“, чиято
азирани, преследващи поставената
деш да умреш за такъв човек?“
цел е да се закупят „машини за разни
цел, даващи пример на останалите за
Защо апостолите в останалите реръкоделия“, а по-късно да се построи
действие, пробуждащи съзнанието на
волюционни окръзи за същото време
фабрика за съживяване на местната
хората и вярващи безпрекословно в
не постигат дори и наполовина успехите
индустрия. През 1873 г. Тодор Каблешсилите на собствения си народ. Наред
на апостола от IV революционен окръг?
ков е стажант в Телеграфопощенското
с Раковски, Левски, Каравелов и Ботев
Причините са много, но една от тях е
училище на барон Хирш в Одрин. Усв списъка на родените водачи се вписв различните лидерски способности и
воил телеграфа, той е назначен за чива и копривщенецът Гаврил Хлътев, изкачества на всеки един от апостолите.
новник-телеграфист, а през 1873-1875
вестен на всички българи като ГЕОРГИ
Неслучайно Симеон Янев в книгата
г. става началник на гара Белово. Там
БЕНКОВСКИ.
„Корени“ отбелязва: „Сред онези двадетой се запознава бързо с по-будните му
Личността му и до днес буди протисетина пратеници на новия Български
жители и ги запалва – за читалищна и
Георги Бенковски
воречиви чувства, той е героят, люштаен централен комитет няма наистина
просветителска, а и за революционна
кан в пространството между „Осанна“
нито един, който не да е бил равен, а
и „Разпни го“, но никой от неговите една от най-ярките звезди на световна- просто да се е доближавал до пана- дейност. Основава читалище „Искра“,
съвременници, а по-късно и изследо- та история.“
гюрския апостол. Така той става върхът изнася неделни сказки на културни и
вателите, не отричат лидерските му
Бенковски е лидер по природа. Той и олицетворението на цялото въстание.“ образователни теми, запознава слукачества и достойнства на истински печели доверието на хората със своя
Апостолът от Копривщица несъм- шателите си с най-актуалните новини,
народен водач. За времето си той е здрав разум, огнено слово и загриже- нено притежава ония необходими дошли по телеграфа. През пролетта
революционният лидер на България, ност за другите. Пътуванията на коприв- качества, които трябва да притежава на 1875 г. Каблешков напуска Белово
който съумява да увлече населението щенския абаджия из обширната Ос- един водач, военен пълководец, ръко- и се установява в Татар-Пазарджик
в Четвърти революционен окръг да го манска империя, контактите му с хора водител. Сигурно обаче е едно, че без с единствената цел – да се включи в
последва „в святото дело“. Много точ- от различни прослойки и национално- неговото участие Априлското въстание подготовката на Старозагорското въсна характеристика за Бенковски прави сти изключително много му помагат в в IV революционен окръг щеше да има тание. Захари Стоянов пише: „Каблешедин от най-големите български наро- познаването и психологическото разби- почти същия епизодичен развой, както ков следвал да проповядва где седне и
допсихолози Иван Хаджийски: „И ако ране на отделните хора. С преследва- в останалите три революционни окръ- где стане, че само всеобщо българско
Левски бе организационният гений на нето на общия интерес за постигане на га на България. Защото Бенковски, пак въстание ще бъде в състояние да даде
борбата за свобода, а Ботев – поетич- национална свобода априлският апос- според Иван Хаджийски, „цял-целени- свобода и правда на България“. Колко
ният гений, то Априлското въстание тол печели доверие и лесно подчинява чък, реално неделим с всичките си до- много той прилича през тези години на
намери своя майстор в лицето на Ге- народа си за мисията.Със силата на бродетели и недостатъци, е бил най-го- Левски! Единият обикаля, организира
орги Бенковски, роден революционер природата си Бенковски владее до съ- дният и призваният да поведе народа комитети и набавя оръжие, а другият
и стратег, гений, който ако бе се родил вършенство харизматичното лидерство, ни на въстание през април 1876 година.“ обикаля, сее пробуда, основава читалища и дружества. Един и същи огроне в малка България, а другаде и в съ- вследствие от съвкупността от неговите
Кунка Неделева мен път, по който вървят двама съвърответното време, сигурно щеше да бъде качества и обаянието на личността му.

140 години от оня трескав ден, когато българската земя въстава срещу
петвековното чуждо иго, когато „камбаните не млъкваха, песни патриотически заглушаваха въздуха, куршумите
свиреха...“
140 години от смайващия героизъм
на селяни, даскали, свещеници, хъшове, занаятчии и търговци, вдигнали се
за свободата на своя народ.

140 години оттогава. Потомците на
героична Копривщица посрещат всяка
годишнина с лична самооценка и дълбок размисъл за своя дълг към тези
достойни българи.
140-годишен е днешният ден за
преклонение, почит и уважение, на
който ние, потомците на априлци, им
казваме, че сме длъжници на техния
безпримерен патриотизъм, на тяхната

ВОДАЧЪТ БЕНКОВСКИ

Тодор Каблешков
шено различни по образование и темперамент хора, между които приликата
е в едно –заложили са главите си за
своето Отечество. Когато Гюргевският
комитет приема плана за подготовка на
всеобщо народно въстание Каблешков
го посреща с въодушевление. В него
той вижда осъществяването на своите
усилия и идеи, както и тези на Левски.
На него се пада честта пръв да даде
сигнала, да стане автор на прочутото
„Кърваво писмо“, дало начало на Революцията.
Много от участниците във въстанието отбелязват в спомените си ясно и недвусмислено главната роля на Каблешков като апостол. През десетте свободни дни в Копривщица – неговият роден
град, Каблешков уверено поема ръководството на военно-революционния
съвет на града. След погрома на въстанието той полага неимоверни усилия
да го спаси от пламъци и безмилостна
сеч, изтегля въстаниците в планината,
за да се стигне до залавянето му в Троянския балкан. Неописуеми са мъките,
на които е подложено болното му тяло,
безконечни са разпитите в затворите на
Троян, Ловеч и Търново, където копривщенският апостол удивява всички със
своята твърдост и прямота. В Габрово,
в стаята на заптиите, където е оставен
да пренощува, Каблешков намира зареден револвер и слага достоен край
на живота си. Историята на България
го запомни като всеотдайният и чист
апостол от Копривщица!

Райна Пачева
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АПРИЛ 1876

ПАНАГЮРИЩЕ – СИМВОЛ НА
ДЪРЖАВНОСТТА ПРЕЗ АПРИЛ 1876
Създаването на собствена държавна институция е съкровена мечта
на всички народи. Осъществяването на
подобна цел зависи от много неща – от
международната политическа конюнктура, геополитическо месторазположение, историческа традиция, степен на
национална спойка, сила на противодействащи фактори и др. Главната
предпоставка обаче за създаването на
национална държава е цивилизационната зрялост на самата нация. Това е
условието, което има най-важно определящо значение.
През годините на нашето национално възраждане се създават обективните предпоставки, които разкриват
благоприятните възможности за осъществяването на заветната цел.
Възрожденският процес в българските земи се развива под знака на
историческата необходимост българският народ да извоюва националното
си освобождение и заедно с това да
сложи край на отживялото стопанско и
политическо развитие, представлявано
от османската държава. Реализирането на идеята за национална държава
става единствено чрез способността
на обществото за самоорганизация.
От нея зависи в крайна сметка цивилизационното равнище на обществото.
Така още в годините на Възраждането съзряват новите кълнове за
възобновяването на българската държавност. Пълна проява и развитие на
корените за държавен живот се откриват в Панагюрище и Панагюрския край
през Април 1876 г.
Свободолюбивият дух на панагюрци, както и богатата природа, сред
която е разположено селището, позволяват през епохата на Възраждането то
да се развие като богат икономически
център. Техните стоки намират добър
пазар, както в Османската империя,
така и в Сърбия, и в Западна Европа.
В Панагюрище, град, който по своя
икономически разцвет и стегнати еснафски организации през епохата на
Възраждането държи едно от първите
места измежду другите градове, възрожденските идеи намират най-широк
прием и дават неочаквани резултати.
Будното население от Панагюрския
край се отдава по-късно с неудържимо увлечение на идеята за въстание.
Деветнадесети век е век на нациите, а пред българите стои следващата
крачка към самостоятелен държавен
живот – организираната военна съпротива. Така че свободолюбивият
дух на жителите от Панагюрския край
способства за ентусиазираното приемане на идеите на революционното
движение за извоюването на политическата свобода.
В процеса на подготовката и разгарянето на Априлското въстание в Панагюрище и района се създават наченки
на истинска държавна власт. Това е
израз на високата степен на организираност на обществото. В резултат на
критично преосмисляне на миналото и
ценностите в душевността на българ-

ския народ Апостолите от Април 1876
г. достигат до идеята за възстановяване и възобновяване на българската
държавност. Според Г. Бенковски държавната власт с всички свои атрибути е основата, върху която
ще се гради вярата на народа в
успеха. В духа на тези разбирания е създаден Подготвителен
комитет и се изгражда въстаническа армия на принципа на
единоначалието: с хилядници,
стотници, петдесетници и десетници. Възстановена е тайната полиция от времето на В.
Левски, която се изгражда като
орган на изпълнителната власт.
За координиране степента на
подготовка на населението и
определяне конкретните задачи в борбата е свикано Общо
народно събрание в м. Оборище, на което присъстват упълномощени делегати. Това събрание се превръща в светиня
на националния демократичен
дух. Създава се Привременно
правителство и Военен съвет
– т.е. полагат се основите на
най-важните държавни органи.
Успоредно с това Апостолите възобновяват символите
и ритуалите на държавността.
По нареждане на Бенковски са
изработени държавен печат и
Главно въстаническо знаме, а
след вдигането на въстанието
във връзка с освещаването на
знамето е организиран тържествен държавен церемониал.
Това тържество оказва впечатляващо
въздействие, че то и неговата героиня
Райна Попгеоргиева Футекова, получила народното признание – Княгиня, остава завинаги в паметта на поколени-

Павел Бобеков – председател на
Привременното правителство

Найден Дринов – член на
Привременното правителство

Обявяване на въстанието. Художник Веселин Стайков
ята. Все със същата цел – да внушава
на народа доверие в силата на българската власт, се въвеждат и присъщите
за всяко организирано в държава об-

щество „йерархия и обществени дистанции“, както и униформи за армията.
В системата на възраждащата
се българска държава е включена и
българската църква, която трябва да

въздейства и сплотява хората в името
на свободата. „Поп Груйо – подчертава З. Стоянов – заемаше мястото, ако
не на български екзарх, то поне на
архиерей“. В това си качество
той дава съвети как да бъде
изработено държавното знаме,
къде да се свика Великото народно събрание, подвежда под
клетва военачалниците на въстаническата армия и депутатите
на Оборище, дори си позволява
да се меси в споровете между
Бенковски и Бобеков. В този
исторически момент свещеник
Груйо Бански съзнава ролята на
църквата и с цялата си дейност
се стреми чрез нея да укрепва
вярата на народа в силата на
българската светска власт.
В процеса на изграждане
на органите на държавната
власт Бенковски се превръща
от апостол в държавен глава на Републиката. За него и
държавното знаме, което се
развява над Хаджилуковата
къща след обявяването на въстанието, З. Стоянов подчертава
това как знамето показва, че в
тази къща се намира върховният глава на страната. Така
с освещаването на знамето, с
избирането на Привременно
правителство в Панагюрище,
със символите, униформите и
т. н. Г. Бенковски демонстрира
раждането на една нова държавност. Това е следователно
един от върховните моменти в
политическата активност на българите
до Освобождението.
Борбата за национална еманципация се базира на историческото съзнание и историческата памет. Същевре-

Петко Мачев – член на
Привременното правителство

Тодор Влайков – член на
Привременното правителство

Райна Княгина с възстановеното
от нея знаме, 1901 г.

менно трябва да си даваме сметка, че
те са част от един процес, който има
глобален характер. Специфичните им
особености в българското общество са
до голяма степен резултат от условията, детерминирани от средата, в която
те се развиват. Така историческото съзнание и памет имат защитен характер
в българската национална идея, превръщайки се в едни от най-трайните
нейни характеристики. Това посочваме с основание като образец на демократизъм и национална толерантност
в българския възрожденски процес.
Толерантното отношение към „другите“ откриваме в практическата реализация на идеята за свобода от Април
1876 г. Избрана е специална комисия,
която трябва да даде отговор на редица въпроси относно предстоящата
борба. В нейната програма, написана
под формата на въпроси и отговори,
прозира дълбоката хуманност и голямата толерантност, към която трябва да се придържат въстаниците. От
решенията е видно изключителното
толерантно отношение към другите
етноси и население, изповядващо
исляма, и то в самото му навечерие,
когато се определят основните насоки
и планове за непосредствените действия за национална свобода. Така създадената държавност в Панагюрище
предоставя на подчинените иноверци
пълна свобода да се ползват с всички права и задължения на българите.
Нещо повече, в името на равенството и
справедливостта Бенковски призовава
обикновеното турско население за съвместна борба срещу правителството на
султана. Каква по-добра или по-мъдра
държавническа политика?
Всяка сила, която се ражда в националния български живот, трябва да
има своите корени дълбоко в недрата
на народната душа и да увлече непринудено всяко българско сърце. В такава сила се превръща националният
порив на панагюрци.
Крайната цел на всяка европейска
нация през ХIХ в. е изграждането на
собствена държава и модерна държавност. Стопанският възход и духовната
извисеност на българите, в частност на
панагюрци, дават порива за свободата.
Априлската епопея от 1876 г. е върховна изява на българската национална
революция и е повратен момент в усилията на българина за освобождение
и създаването на собствена държавност. Чрез нея българската борба от
пасивен обект на голямата политика
се превръща в активен субект, който
се стреми към политическото решение
на българския въпрос.
В заключение ще отбележим, че
по думите на М. Влайков, в името на
възродената държава, Панагюрище
принася в жертва „своето благосъстояние и своята бъднина преди всичко
на олтаря на отечествената свобода“.

доц. д-р Атанас Шопов,
директор на Исторически музей,
Панагюрище

Иван Джуджев – член на
Привременното правителство
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БОЯТ НАСТАНА И В КЛИСУРА
Черешовите топове и Боримечката огласяват Зли дол

Преди 140 години Клисура написа
своята златна страница в историята –
с много кръв и достойнство. Местният
балканджия винаги е имал висок национален дух. Апостола Левски добре
познава непримиримостта на клисурци.
Той приобщава бунтовното градче към
тайната революционна организация
още през есента на 1871 г. Наскоро
след това отново идва тук – този път с
Ангел Кънчев, и полага основите на бъдещия местен революционен комитет.
Няколко години по-късно, вечерта
на 15 януари 1876 г., в Павурджиевия
хан спират двама пътници, облечени
в турски дрехи. Това са апостолите на
IV-ти революционен окръг Панайот Волов и Георги Бенковски. Още същата
вечер е образувано първото в IV-ти окръг съзаклятие. В плана на бъдещото
въстание градът е наречен „Самуил“,
а революционният комитет – „Братя
Самуилови“. В него влизат едни от
най-будните и интелигентни клисурци
– Петър Павурджиев, Стефан Почаков,
Христо Труфчев, Христо Драганов и
Христо Ф. Попов. Не след дълго броят
на съзаклятниците нараства. Приобщени са нови хора, включително по-богати
и приближени на конака мъже. Един от
тях е селският пандурин Нейчо Калъча
– най-точният стрелец в отбраната на
Зли дол по време на въстанието.
Започва трескава подготовка за
бунт: събират се пари, набавя се оръжие, леят се куршуми, увиват се фишеци. Църквата „Св. Никола“ служи и за
оръжеен склад. Клисурските жени не
остават по-назад във всеобщото дело.
Те шият въстанически униформи, пекат
сухари и приготвят лековит мехлем.
Учителките Гана Найденова и Зюмбюла Попстефанова извезват най-важния
революционен символ на клисурските
въстаници – знамето.
С настъпването на пролетта в града се прибира цветът на клисурската
интелигенция от чужбина. Сред тях е
Никола Караджов, който става умът и
сърцето на революционната организация. Той и Андон Балтов са делегати на
Народното събрание в Оборище. Като
един от най-високообразованите, Караджов е избран за секретар на Събранието и е определен за военен ръководител на въстанието в подбалканското

Камбаната на въстанието
градче. Съдбовният 20 април го сварва
в Копривщица на път за Клисура. Поради предателство там бунтът избухва
преждевременно. Караджов е свидетел
на събитията. Каблешков пише прочутото си „Кърваво писмо“ до Бенковски,
а той го преподписва с думите: „...Бях
очевидец, когато се извърши всичко
гореказано в писмото на Тодора, тръгвам за Клисура, за да направя същото!“
За по-малко от два часа изминава разстоянието и с пристигането си събира
членовете на комитета в училището. С
„Боят настана...“ и с тревожния звън на
църковната камбана Клисура е второто
селище, което стъпва в огъня на борбата. Конакът е превзет и градът е обявен
за свободна република. Прави чест на
клисурци единомислието и сплотеността, с които посрещат предизвикателството. Никой – дори и по-богатите
хора – не се противопоставя с дума или
действие на общата воля.
Още на следващия ден е изграден
Военен съвет на въстанала Клисура –
образец на истинско демократично народно управление. Цялото имущество,
всички хранителни припаси са обявени
за общи. Специално отношение проявява революционната власт към прехраната на бедните. Същия ден – 21

Читалище-паметник „20 април 1876 г.“ – днес Исторически музей в Клисура.
април – на стратегически най-важната
позиция Зли дол е осветено знамето, а
Григор Попбожков произнася пламенна
реч. Въстаническите сили не надхвърлят 300 души. На 23 април пристига
войводата Волов, който води на помощ
на клисурци чета от 50-на стрелчани,
староселци и синджирлийци. Изработени са и 15-на черешови топа, като
най-много от тях са разположени на
злидолската позиция, а от местността
Шайковица глашатаят на черешовата
артилерия Иван Танков-Боримечката
предупреждава населението, че „ще
пукне топчето“.
В същото време фанатикът Тосун
бей събира башибозушки орди в съседното турско село Рахманларе, днес
Розино. От Златица също настъпват
въоръжени части.
Решителната дата е 26 април – и
славен, и черен за Клисура ден. Към
Зли дол настъпват 2000 души – въоръжени и настървени за плячка. Първият
щурм е отблъснат. Окопитени, ордите
настъпват още по-озлобени. Вече ясно
проличава неравностойността в силите.
След тежък бой десният фланг на защитниците е пробит. Пламват първите
къщи в южния край на селището, където е и църквата. Населението бяга през

Върлищница в посока към Копривщица,
а изостаналите падат посечени...
В този ден Каменна Клисура дава
над 400 скъпи жертви – мъже, жени, невинни деца, немощни старци, бременни.
В тези страшни минути една клисурска
майка извършва подвиг, който едва ли
има достоен аналог в нашата история.
Останала сама вкъщи с четирите си невръстни деца, за да избегне жестоката
смърт и поруганието, Цана Козинарова
се хвърля в студените води на кладенеца заедно с рожбите си – най-малкото
пеленаче едва на две седмици.
Оцелелите клисурци остават 38 дни
в Копривщица, след което под конвой
са върнати обратно. Тук ги очаква потресаваща гледка – развалини, пепелища, трупове... Две седмици продължава
грабежът на имуществото и рушенето
на домовете – 830 къщи, две училища
и църква.
Много от оцелелите въстаници издъхват в затворите. Такава е съдбата и
на Боримечката. Водачът на клисурци
Никола Караджов загива на 2 май в
местността Равна река над Клисура,
застигнат от турска потеря. Неговият
брат Харалампи заедно с трима свои
другари загива след предателство в
сопотската църква.

Жестокостите на турците при погрома на въстанието не остават скрити за
цивилизования свят. Кореспонденциите на Макгахан, докладът на Скайлер,
помощта на лейди Странгфорд, княз
Церетелев и други европейски общественици оказват неоценима помощ на
изстрадалия народ. За да привлекат
вниманието на световната общественост, с меморандум до европейските
правителства се отправя българска
делегация – клисурецът Марко Балабанов и свищовлията Драган Цанков. Те
посещават и руския цар Александър II,
а през пролетта на 1877 г. е обявена освободителната за България Руско-турска война от 1877-1878 г.
Единствен мълчалив свидетел на
тези страшни дни на терор и страдания е църковната камбана, с която е
оповестено желанието на клисурци
най-после да живеят свободно. Днес
тя е най-ценният експонат в музея,
възкресяващ спомена за онези славни
дни на героизъм и достойнство, живи
и днес в паметта на потомците на априлци.

Стоян Иванов,
директор на Исторически музей,
Клисура

Пожарът на бунта в Родопите
След обявяването на въстанието
в Копривщица се вдигат и селищата в
Родопската област – Батак, Перущица,
Брацигово и околните им села.
Там е и най-продължителната въстаническа акция в IV революционен
окръг – отбраната на Брацигово. Такъв
е докладът на австрийския вицеконсул
в Пловдив до посолството в Цариград –
„Брацигово е най-дълго защитаващото
се селище“. Вестта за обявяването на
въстанието е донесена на 21 април от
Васил Петлешков, станал свидетел на
събитията в Панагюрище. Членовете
на местния революционен комитет се
събират веднага, въстанието е обявено незабавно. Изпратени са постове
по главните пътища около селото. Към
околните села препускат конни куриери
с възвания и покана да се присъединят към брациговчани, за да се бранят
заедно. Въстаниците са организирани
и ръководени от десетници и стотници, а за хилядник е определен Васил
Петлешков. Приготвени са 6 черешови и брястови топчета. Около 1400
въстаници започват изграждането на
укрепени позиции. Един отряд, начело
с Петлешков, се отправя да посрещне
въстаниците от с. Радилово, които след
нападение от башибозуци са тръгнали
да се присъединят към брациговчани.
Започват сражения с башибозуци и

редовни турски части под командването на Хасан паша, с пристигналия от
Панагюрище Решид паша с два табора
пехота, с отрядите на Ахмед ага Барутанлията. Численото превъзходство на
атакуващите става повече от десетократно. Сраженията продължават до
7 май, когато защитниците са разбити
и неприятелят влиза в селото. Това е
краят. Най-дълго съпротивлявалото се
селище по време на Априлското въстание е превзето. Васил Петлешков се
самоубива. Главният ръководител на
Брацигово изпълнява клетвата – успява
да погълне отрова след като е заловен,
жестоко изтезаван, поставен между
две клади, продължава да мълви „сиромашта няма никакъв грях“. Умира по
пътя за Пловдив, доубит от заптиетата.
Брацигово е спасено от опожаряване
заради даден „голям откуп“, но не и от
последвалите убийства, включително
на жени и деца. Над 250 въстаници са
осъдени и заточени в Мала Азия.
В Перущица въстанието е обявено
на 23 април, след като се получава възванието, донесено от Христо Тодоров.
Начело застават Петър Бонев, Спас
Гинев и Кочо Честименски. Те организират защитниците на позициите,
изграждат кръгова отбрана на селото,
провеждат военна подготовка. Правят
се землени укрепления, барикади от

Кочо Честименски
каруци, натоварени с камъни. Над 600
въстаници, между които и жени, са
готови да посрещнат и редовната войска, и башибозуците, и черкезите. А те
нападат укрепеното село много скоро
– отрядът на Адил Ага, турците от с. Устина и конни черкези, Рашид паша от
Пловдив с два бюлюка редовна войска
и два ескадрона. Селото е обсадено,
но на предложението на противника да
се предадат, перущенци недвусмислено
отвръщат с огън. При огромното числено и огнево надмощие на врага защитниците са принудени да се оттеглят в

чертите на селото. Въстаниците се
опитват да бранят всяка къща и улица… Когато всичко е вече изгубено,
последните защитници на Перущица
се събират в училището, църквата и
околните къщи, където се сражават до
последната възможност. На 30 април
църквата „Св. Атанас“ е срината с артилерийски обстрел и хората се укриват
в другия храм – „Св. Архангел“. Същия
ден в боя за училището загива командирът на въстаниците Петър Бонев. На
1 май в ръцете на защитниците, освен
църквата, остават само още няколко
къщи. Малко преди башибозукът да
нахлуе в „Св. Архангел“, Кочо убива
съпругата и детето си, а Спас Гинев застрелва жена си и четири от петте си
деца. Убиват още около 18 други жени
и моми, които ги молят за това. Сетне
героите се самоубиват. Изборът между
„свобода или смърт“ правят след тях и
още много перущенци. Датата е 2 май
1876 г. След зверското потушаване на
въстанието в Перущица от около двехилядното население остават едва около
150 души – основно деца и старци.
Априлци – и в Средногорието, и в
Родопите, и зад Балкана – са направили своя избор преди 140 години, а днес
продължава да се прави един друг избор – за смисъла и необходимостта, за
трагедията и величието.

Васил Петлешков

Петър Бонев
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АПРИЛ 1876

СЕЛО ПЕТРИЧ – ПРИМЕРЪТ КАК СЕ ВДИГА ВЪСТАНИЕ
Януари 1876 г. Бенковски и Волов
спират на път от Враца към Клисура в
с. Стъргел за нощуване. Преминават
през Мирково, Златица и Пирдоп.
12 февруари. От Поибрене в Петрич пристига Бенковски, придружаван
от Никола Цвятков-Дерменджийчето. В
къщата на Лулчо Гугов е основан местният революционен комитет. За негови
членове пред поп Христоско Раков се
заклеват пред евангелие, кръст и револвер кметът Мито Стоянов, пом.-кметът Стоян Ганчов, Маньо Лулчов Гугов,
Нено Лулчов Гугов, Лулчо Маньов Гугов,
Делчо Маньов Гугов и Филип Свинаров.
За председател е избран търговецът
Нено Гугов.
Месец февруари. След неуспеха
на апостолите Никола Обретенов и
Никола Славков в Софийско, към Четвърти революционен окръг са присъединени селищата от Златишка каза,
намиращи се по десния бряг на река
Тополница – Буново, Челопеч, Златица,
Пирдоп, Душанци.
Края на февруари. От Копривщица в Пирдоп пристига Тодор Каблешков. В къщата на учителя Тодор
Кацаров е учреден комитет с председател учителят Симеон Сърданов. За
членове са привлечени шестнадесет
пирдопчани – учители, занаятчии, търговци. За куриер е определен ханджията Евстати Иванов.
1 – 3 март. Апостолът на IV революционен окръг за втори път идва
в Петрич, придружаван от Панайот
Волов и Георги Икономов. В църквата
„Св. Георги Победоносец“ е извършена
втората клетва на въстаниците от селото. Нено Гугов призовава петричани:
„Който нема пушка, вола си да продаде, пушка да си купи“. В съпричастие
към съзаклятието се посвещават още
около тридесет от най-видните, уважавани и авторитетни жители на селото.
Бенковски разпорежда да се обходят близките селища и да се агитира
за въстанието. Със задачата са натоварени търговците Нено Гугов, Лулчо
Гугов и Филип Свинаров. В с. Петрич
Апостолът на Четвърти революционен
окръг се среща със своя съгражданин
Тодор Каблешков.
5 – 6 април. За представители на
селото за общото събрание на революционните дейци са определени Нено
Гугов и Панчо Раков.
7 – 8 април. За трети път апостолът
Георги Бенковски посещава Петрич.
Под негово ръководство в околностите
на селището се провежда обучение в
стрелба на посветените в предстоящия
бунт.
Април. Петричани изпращат в Пловдив Саво Свинаров, който закупува 70
бр. пушки. Местните занаятчии Иван
Кьосев и Делчо Маньов изработват
250 чифта въстанически униформи
и патрондаши. Комитетът от Пирдоп
доставя 100 оки боеприпаси, а от Карлово – 30 ятагана. Учителката Мария
Джурова ушива знамето на комитета.
Когато се говори за паметта на
един град на преден план изникват
сградите, паметниците, музеите. Но
има и един много съществен елемент,
който е определящ – хората и тяхната
интерпретация на онези важни за времето си събития и личности, достойни
да останат в паметта на един народ.
За Перущица това са събитията и
героите от Април 1876 г.
Вече 140 години Априлското въстание не престава да бележи живота
и съдбата на хората в Перущица. Още
оттогава започват и продължават споровете кой какво е направил, кой как е
действал или бездействал. Защото тук
има много оцелели от въстанието. Има
наследници на Петър Бонев, на Тилевия
род, на Спас Гинев и на всички други
герои.
Днес живеем в различно време. Но
ако се върнем 140 години назад и се
помъчим да се поставим на мястото на
онези хора – може би ще ги разберем.

Хроника на събитията в Златишко-Пирдопския край
…Петричани… Бедните! Тия държат първо място между ония села, които изградиха
темела на българската свобода с пепелищата на своето село!
Захарий Стоянов

Боят при Петрич. Художник Веселин Стайков
11 – 13 април. Делегатите на революционните комитети от окръга се
събират на „Оборище“. Апостолът Георги Бенковски е в Панагюрище. Закъснението му принуждава народните
представители да изпратят петричанина Нено Гугов с охрана в града, за да
го доведе.
14 – 17 април. Апостолът пристига
и работата на Първото Велико народно събрание е открита. В него вземат
участие Нено Гугов, Лулчо Гугов, Панчо
Раков и Митю Пранов (Алипи Петков),
като делегат на революционния комитет в с. Буново. Нено Гугов е избран
за член на комисията, която трябва да
изработи плана за въстанието.
19 април. В Пирдоп са задържани
Цако Наков и Иван Доганов, кехаи на
копривщенските чорбаджии Петко Кесяков и чичото и съименник на апостола Тодор Каблешков. След изтезания
в златишкия конак те признават, че в
града им се готви въстание. Известието
е пратено пo телеграфа в Пловдив.
20 април. При Златица е задържан
от турски пост куриерът на Копривщенския революционен комитет Тодор
Москов, изпратен с кърваво писмо да
извести за избухналото въстание апостолите на III Врачански революционен
окръг. Писмото е укрито в кухина на
тоягата му. Турците го бият с нея, тя се
пречупва и писмото е открито.
Вечерта от Панагюрище в Петрич
пристига Нено Гугов. Провежда се за-

седание на революционния комитет.
Членовете му се запознават с плана
на въстанието и възванието към българския народ. Взето е решение да се
провъзгласи бунтът и отхвърляне на
робството от вековния тиранин.
21 април. Въстанието в Петрич е
обявено. Избира се военен съвет от
дванадесет души. Извършва се подготовка за отбраната на селището от
двете страни на река Тополница по
посока на Златица. В м. „Боището“ се
копаят окопи.
22 април. Петричани за първи път
се сблъскват във въоръжен двубой с
поробителя. Група черкези нападат
селото, но са прогонени. В м. „Влахов
дол“ е убит Петър Балов. Това е първата жертва, дадена от селото. Изпратен
е куриер до апостолите в Панагюрище
с молба за помощ. Същата нощ войводата Георги Бенковски с Хвърковатата
чета тръгва към с. Петрич.
23 април (Гергьовден). Петричани водят ново сражение и отблъсват
врага. През деня пристигат апостолът
и четниците, тържествено посрещнати
от цялото население. Поп Христоско
приема кръста от поп Недельо Иванов,
коленичи и целува знамето на четата.
Войводата поема ръководството на отбраната на Петрич. Крайчо Самоходов
разполага бойците си на позицията на
м. „Боището“. По поръка на Бенковски
майстори железари и дърводелци правят 4 черешови топа.

След обяд Петрич отново е нападнат от голяма група турци и черкези.
Въстаниците – пехота и конница, отблъскват поробителя, който се оттегля
от мястото на сражението с петнадесет ранени и седем убити. Спечелена
е първата голяма битка с вековния тиранин. Бенковски известява панагюрци
с писмо за постигнатия успех.
24 април. Башибозуци и черкези
нападат отново Петрич, но са отблъснати. На позициите е изкаран един от
готовите черешови топове и насочен
към Златишката котловина. Поп Христоско Раков освещава и благославя
българската артилерия и е възпроизведен изстрел. От мястото на сражението
Бенковски пише писма на турски език
с български букви до златишкия каймакам и жителите на село Коланларе,
в които излага целите на въстанието.
Вечерта в селото пристига Орчо войвода със 105 души конници.
25 април. Преди обяд позициите
над Петрич са нападнати отново от
башибозуци и черкези. Орчо войвода
поваля със своята пушка предводителя
им – черкезин. Неприятелят дава още
десетина души убити. В селото пристига делегация, която моли войводата
Бенковски да защити лагера на в. Еледжик. След обяд Хвърковатата чета се
отправя натам.
27 април. Башибозуци и черкези,
предвождани от златишкия Рушид бей,
нападат Петрич. Повечето от жители-

А господ отгоре, през гъстия дим,
гледаше на всичко тих, невъзмутим…
Априлското въстание не избухва в бедни села и региони.
По онова време Перущица е развито селскостопанско и занаятчийско
селище. Християнското население набляга на образованието. Неслучайно
Христо Г. Данов е особено тачен тук
– освен че преобразява живота на населението в Перущица, той разширява
кръгозора на перущенци и ги кара да
погледнат отвъд борбата за насъщния.
Всички ръководители на Априлското
въстание, включително и Петър Бонев,
са ученици на Данов. Тук е построена
и специална сграда за училище. Тук
първенците подпомагат издаването на

книги.
Като закономерен резултат посятата още през 1869 г. от Левски идея за
революция намира по-късно реализация в подготовката и провеждането на
Априлското въстание – дело единно и
всенародно що се отнася до перущенския случай.
Героизмът има много измерения
и не може да се сравнява. Особено
в такива трагични за нашия народ
дни като тези през април 1876 г. 123
души загиват в църквата „Св. Архангел
Михаил“ или от собствените си ръце,
или от ръцете на своите бащи, братя
и съпрузи. Всички те предпочитат да

умрат като свободни хора, вместо да
живеят като роби. Според разкази на
очевидци жените, останали без мъже,
са се молели да бъдат убити. Защото
какъв ли героизъм се е искало, какви
ли образи, изникнали в главата, какъв
ли опит биха те накарали да посегнеш
на най-свидното си – на децата? Дори
Рашид паша е смаян от купчината трупове, които намира при влизането си
в църквата.
И каква ли вяра в бъдещето е трябвало да имаш, за да се изправиш като
Петър Бонев пред съзаклятниците и да
кажеш „Ние само ще подкладем огъня
и ще умрем като кучета. Свободата ще

те му се разбягват и укриват в Средна
гора. Селото е разграбено, като е взета
плячка от над 2000 глави добитък и огромно количество покъщнина.
28 април. Около 1000 души редовна войска и башибозуци нападат
за пореден път Петрич. Въстаниците
напускат позициите си и се укриват в
гората, откъдето наблюдават погрома
над родните си домове и имоти. Богатото средногорско село е запалено.
Първо изгаря училището. Подпалени
са 13 дюкяна, 11 воденици, 2 тепавици,
над 200 стопански сгради. Заловените
жени, моми и невести са затваряни в
църквата „Св. Георги“, където са поругавани и бити от насилниците.
29 април. За втори път в Пирдоп и
Златица се настанява редовна турска
войска. Арестувани и хвърлени в тъмницата на конака в Пирдоп са местни
просветни дейци, начело с учителя
Симеон Сърданов. През деня в Петрич
пристига чета от с. Баня, Панагюрско,
водена от поп Груйо, но намират селото
обезлюдено и ограбено.
30 април. Погромът над Петрич
продължава и почти цялото е в пламъци. От 232 къщи в селото остават
незасегнати от пожарите само 27. Изгаря и черквата. С измама са заловени
17 петричани, които са поведени към
Златица. При Смолешката река са подложени на сеч. От тях се спасява само
един. В този и следващите дни жертва
на поробителя стават общо 172 петричани, между които 25 деца на възраст
от 1 до 9 години и 12 жени и невести.
2 май. Вечерта около 70 души от
Хвърковатата чета на Бенковски напускат лагера на връх Еледжик и се отправят към Петрич. През нощта влизат в
селото, което е разграбено, безлюдно,
опустошено. Петричани, които в тия дни
се укриват в местността „Вран камък“,
се срещат отново с войводата Георги
Бенковски. По негова молба снабдяват
групата с храна и водач. Жителят на
селото Петър Шентов превежда Бенковски и другарите му между селата
Буново и Мирково до билото на Балкана. През деня редовна турска войска
и башибозуци отново влизат в Петрич.
Ограбването на селото продължава.
3 май. В м. „Вран камък“ укрилите се там петричани са нападнати от
златишки турци и войските на панагюрския победител Хафъз паша. Нено
Гугов е заловен в с. Мечка и изправен
пред турския бей в Златица. Той поема изцяло отговорността за въстанието в селото. Негови са знаменателните
думи „Паша ефенди, не мъчи простото
население, защото ний сме най-виновните с братова си син Лулчо М. Гугов.
Аз съм зорле вдигнал тоя народ, коли
ни, беси ни, аз съм.“ По-късно е осъден на заточение и изпратен на остров
Родос.

д-р Иван Иванов
Музей „Луканова къща“,
Пирдоп
бъде за нашите деца“!
В наши дни Перущица не е толкова известна като Батак, Панагюрище,
Копривщица. Героизмът не може да се
мери и сравнява, но не бива и да се
забравя.
Днес църквата „Св. Архангел Михаил“ е запазена във вида, в който е
оставена след Априлското въстание.
Разрушеният покрив, опушените стени, висящите парчета от колоните,
мраморният саркофаг, под който са погребани костите на априлци и досега
карат хората да тръпнат в преклонение
пред подвига, а малките деца да поднасят цветя. Хубавото е, че на мястото
на автобусите с ученици сега посетителите са предимно млади семейства
с малки деца. А те утре ще са носители
на паметта.

Весела Илиева,
директор на Исторически музей,
Перущица

Оборище. Художник Димитър Гюдженов

Боят в църквата (Батак). Художник Сашо Рачев

Хвърковатата чета. Художник Петър Морозов

Защитата на Перущица. Художник Добри Добрев

Ботевата чета слиза на българския бряг при Козлодуй. Художник Димитър Гюдженов

III

революционен
окръг

I

революционен
окръг

II

революционен
окръг

IV

революционен
окръг

Карта на революционните окръзи, определени при подготовката
на Априлското въстание

I революционен окръг
(център Търново)

Стефан Стамболов

Георги Измерлиев

Христо Караминков

II революционен окръг
(център Сливен)

Иларион Драгостинов

Георги Обретенов

Стоил войвода

III революционен окръг
(център Враца)

Стоян Заимов

Никола Обретенов

Георги Апостолов

Никола Славков

IV революционен окръг
(център Пловдив/Панагюрище)

Панайот Волов

Георги Бенковски

Захарий Стоянов

Георги Икономов
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БАТАК – ХРОНИКА НА ЕДНА
БЕЗСМЪРТНА ПРОЛЕТ

ЛЕТО 1876 – текат дните на една
тревожна пролет. Март, април... Един
народ се готви за смъртен бой в името
на свободата си. Мъже, жени, млади и
стари. Всички!
Тайни пароли, тайни събрания. Съзаклятници шепнат думите на Апостола Левски: „Нож трябва да играе, нож,
мастилото вече не помага. Наместо
сълзи, ние сме се захванали да леем
куршуми, наместо пъшкане и молене,
ние точим ножовете си...“
По решение на комитета в Гюргево територията, населена с българи,
е разделена на четири революционни
окръга. В Четвърти революционен окръг с център Панагюрище действията
на въстаниците са най-активни. В пределите на този революционен окръг
попада и Батак.
21 февруари 1876 г. Тодоров ден.
Панайот Волов пристига в Батак. С
препоръчителните си писма от Пазарджишкия комитет той отива в къщата
на видния батачанин Петър Горанов.
Свикани са по-издигнатите местни
люде. Волов държи пламенно слово:
„България трябва да въстане!“ Избран е
Революционен комитет: Петър Горанов
– председател, Трендафил Керелов, Ангел, Стефан и Петър Тр. Керелови, Иван
Божин, Вранко Паунов, Тодор поп Нейчев, Димитър Г. Коларов, Петър Банчев,
Стоян Стойчев, Горьо Хр. Кавлаков. Съзаклятниците полагат клетва.
14 април 1876 г. Събранието в
местността Оборище. Апостолите на
IV революционен окръг решават, че
подготовката е достатъчно напреднала, за да се извърши обща проверка на
силите, да се начертае окончателният
план за действие и да се определи началната дата на въстанието. Батачани
изпращат Петър Горанов. На Оборище
Горанов дава отчет за извършеното в
Батак. При около 2000 души, годни да
носят оръжие, Батак разполага с 500
кремъклийки, 380 пищова, 6 револвера, 8 чифтета, 50 шишенета, около 150
ятагана и маждрака и около 30 000 фишека. Приготвят се черешови топчета,
прави се опит да се отлее метален топ,
да се доставят по-съвременни оръжия
от чужбина, както и бинокли.
15-17 април 1876 г. Панагюрище.
Заседава избраната на събранието в
Оборище Военна комисия. Формулиран
е окончателнияj план на въстанието в
IV революционен окръг. В този план на
Батак, като планинско и по-непристъпно селище, е определено стратегическо
място. В него трябва да се съсредоточи
населението на всички български села
между Перущица и Костенец, от Марица до Пирин и 12-те разложки села.

21 април 1876 г. Евтим Пунчев,
Георги Христосков и Георги Кавлаков
донасят на Петър Горанов калпак с лъвче, изпратен му от Иван Ръжанков от
Пазарджик. Това e единственият знак,
получен в Батак за началото на въстанието. „Кървавото писмо“, препратено
от Петлешков от Брацигово, член на Военната комисия, попада в предателски
ръце и не стига в Батак.
Нощта срещу 22 април 1876 г. Историческо заседание на Революционния комитет в Батак. Взето е решение
– БАТАК ВЪСТАВА! Избран е Революционен съвет: Петър Горанов – главен
воевода; Трендафил Керелов – пръв
съветник; Ангел и Стефан Керелови –
петстотници; избрани са стотници и петдесетници. В 3 часа сутринта воеводата
Петър Горанов провъзгласява Батак за
свободен и независим от султанската
власт. Организираният въоръжен състав наброява 1100 души, а конницата
на воеводата – 50 души. Въстаниците
заемат позициите около Батак.
23 април 1876 г. На мегдана в Батак се събират въстаници и население.
Петър Горанов се обръща към тях с пламенна реч за свободата. Свещениците
Нейчо Паунов и Петър поп Илиев освещават въстаническото знаме и благославят бунтовното начало. В този ден
Петлешков изпраща от Брацигово копие на „Кървавото писмо“ до батачани.
24 април 1876 г. Стефан Керелов
и Димитър Тенчев убиват заптиетата
Караджа Асан и Помак Мустафа. От
началото на въстанието до този момент
са убити 10 османлии.
25 април 1876 г. В местността Керелова тумба сред баташкото поле пред
баташките воеводи падат на колене
бейовете, довчерашните господари, молят милост и пощада за населението на
съседните чепински села. Това е първата дипломатическа среща, на която
е призната БАТАШКАТА РЕПУБЛИКА.
26 април 1876 г. В местността Попов
чучурук под Батак се срещат за пръв
път от началото на бунта пратеници на
Петлешков с баташките въстаници. Обсъден е въпросът за пренасяне на Брациговския въстанически пункт в Батак.
27 април 1876 г. След повторна
среща с хората на Георги Ангелиев
–главнокомандващ в Брацигово, батачани провождат 200 коня обоз и 60
въстаници за прехвърлянето. Обозът е
пръснат от турска войска при с. Чанакчиево (дн. Розово) и планът е провален.
28 април 1876 г. Воеводата Горанов
провожда куриери до Панагюрище. Ангел Керелов и Костадин Вранчов стигат
до Белово и са принудени да се върнат,
без да изпълнят възложената им мисия.

Онова, което видяхме в Батак, беше така ужасно, че човек не можеше да спре погледа
си повече от един миг. Огромен куп тела бяха наполовина изгорели там и овъглените и
почернели останки изпълваха черквата. Никога не бих могъл да си представя нещо по-потресающо... Чухме, че 3000 души лежат само в този малък черковен двор...
Дженерариус Макгахан
журналист от в. „Дейли нюз“, Лондон

Стената в музея с имената на загиналите през април 1876 г.

СВОБОДАТА НЕ СЕ ДАРЯВА
Човешката история познава много случаи на героизъм и
примери на доблест, чест и вяра. В Батак всички помним и до
днес завета на Трендафил Керелов, член на Революционния
комитет: „Чеда мои, свободата и правдата се раждат чрез
мъки и страдания. Смъртта за свободата на Отечеството е свято причастие. Няма страшна смърт, страшно
е робството!“
Батак е свято място за българина. В паметта на всеки,
който поне веднъж е бил тук, остава малката църква „Св.
Неделя“ в центъра на града и стената в музея с изписаните
имена на около една трета от загиналите през април 1876 г.
Имена на бебета, на малки деца, на 100-годишни старци.
Историята на Баташката кървава пролет 1876 е кратка
29 април 1876 г. Стражата в местността Семералан донася вестта за
приближаването на многобройна башибозушка орда откъм Доспат.
30 април 1876 г. Батак осъмва обграден от 8-хиляден башибозук. По височините се веят турските знамена, пищят зурните и тягостно думкат тъпани.
Първите боеве започват на позициите „Св.Троица“ и „Кънева борика“.
Геройски се защитават позициите
„Гробето“, „Беглишките хармани“, „Калино бърдо“. На „Галагонката“ падат
последователно 4 турски байрактари.

Църквата-костница „Света Неделя“

и трагична. Батак дава най-много жертви през Априлската
епопея. От 6-7-хилядното население, остават живи около
1200. Патриархът на българската литература Иван Вазов
пише: „Излишно е да добавим, че без Батак нямаше да има
свободна България“.
Трагедията на Батак, Клисура и Перущица разтърсва
съвестта на цяла Европа. В защита на българския народ
застават личности като Виктор Юго, Тургенев, Аксаков, Гарибалди, Юджийн Скайлър, Макгахан... От април 1876 започна
изгревът на българската Свобода.

Теодора Пейчинова
директор на Исторически музей, Батак

Въстаниците се командват от Колю
Църпев и Т. Колчов. Силите са неравностойни. Обръчът се стяга.
При създалата се обстановка Революционният съвет взема решение
за пробив на отбраната и спасяване
на населението. През нощта опитът им
се увенчава с успех – обръчът е пробит
при Пищроневото дере. Но само около
800 души тръгват след Петър Горанов и
Стефан Керелов. Изтеглят се в гората и
се спасяват кой както може.
1 май 1876 г. Батак пламва от четири страни! По-масивните къщи се
укрепват и бранят до последния жив
човек.
2 май 1876 г. Тежки боеве при
Богдановата къща. Избити и брутално
заклани са около 500 батачани.
Училището-крепост „Кирил и Методий“ изгаря заедно с укрилите се в него
200 жени и деца.
Ахмед Барутанлията дава лъжливи обещания пред Ангел Кавлаков за
пощада на баташкото население. Той
поискал незабавно предаване на оръжието, след което батачани можели да
излязат да спасяват горящите си къщи,
а башибозукът щял да се оттегли.
Батачани не се доверяват на Барутанлията, та пращат първенците си още
веднъж да чуят клетвите му. Вместо
това Ахмед ага ги взема за заложници
и този път батачани предават оръжието
си и се пръсват да спасяват къщите си
от огъня. Тогава Барутанлията заповядва общо клане и плячкосване на Батак,
започвайки от намиращите се в неговия
стан баташки първенци, като сам дава
пример за варварска жестокост. По негова заповед старецът Трендафил Керелов е кълцан, пробождан и още жив
опечен на ръжен.
Неравен бой се води в двора на

църквата „Света Неделя“. Около 2000
души намират смъртта си.
3 май 1876 г. Защитата на църквата продължава. Трето денонощие
укрепилите се в нея батачани устояват
на неспиращия за миг огън на пушките,
жиленето на пчелите, задушливия дим
от запалената с газ слама, жаждата...
Башибозуците правят опит да изгорят
църквата. Последни отчаяни боеве.
Пленените живи батачани избират
дръвника пред чалмата.
4 май 1876 г. Ахмед Барутанлията
получава заповед от пазарджишкия
каймакамин Али бей „да пресуши баташкия корен“, за да не остават живи
свидетели на нечуваните злодейства.
Оцелелите са отведени при училището и на дървения мост пред него става
последното клане.
5 май 1876 г. Богатото родопско
село осъмва сринато и опожарено.
Изпепепелени са 700 къщи, загиват
около 5 хил. от 6-7 хил. жители на Батак . Остава да стърчи само църквата
„Св. Неделя“. Запаленият в нея пожар
поглъща красивия резбован иконостас
и овъглява дървените детайли. Но камъкът спасява църквата от пълно унищожение и разруха.
Това е краят на баташката кървава пролет 1876 г. Слънцето се скрива
зад облаци дим, птиците спират своята
песен, а Стара река тече много дни
кървава!...
През тази пролет батачани не засяват нивите си, напускат чарковете си,
прежалват домовете си, челядта си и
себе си пред олтара на Отечеството!

Екатерина Пейчинова,
главен уредник в
Исторически музей, Батак
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ГРАДЪТ НА БАЧО КИРО И 101 ВЪСТАНИЦИ

Преди 140 години Бяла черква записа името си в историята на България
с подвига на Бачо Киро и 101 въстаници, препасали оръжие и вярно последвали своя учител в борбата на живот
и смърт за свободата на родината. От
Освобождението до днес на 11 май (ст.
ст. 28 април) Бяла черква чества своя
празник. На този ден граждани и гости на града се включват във факелно
шествие до историческата местност
„Черничака“. Тук, на 28 април 1876 г.,
се събират белочерковските въстаници
и поемат към Балкана.
Бяла черква е едно от селищата,
дали най-много жертви в пламъците
на Априлското въстание. По време на
подготовката на въстанието то става
център на западния район на Първи
Търновски революционен окръг. След
преждевременното обявяване на въстанието на 20 април в Копривщица, част
от ръководителите на революционните
комитети в Горна Оряховица, Лясковец
и Търново са арестувани. Въпреки това
е сформирана въстаническа чета от
селата Бяла черква, Михалци, Мусина,
Вишовград, Дичин и Русаля, известна

които от 6 къщи по двама, а от семейството на дядо Марчо – четирима братя.
Цона Добрева (майката на Бачо Киро)
изпраща пет свидни чеда – трима сина
и двама зетя. В съдбовната вечер на
раздяла Бачо Киро се разделя с петте
си деца и изрича прощалните думи:
„Сбогом, мило Отечество, Сбогом, милий народе. Аз днес отивам за твоята
свобода да се боря с неприятеля, че
или победя, или падна мъртъв – за мене
е все едно. Мисля, че си изпълнявам
длъжността, като отивам за твоята свобода да умра. Стига моите потомци да
знаят да оценяват, че кръвта на народните мъченици ще ги избави от тежкото
робство.“
В книгата си „Поп Харитон“ свещеник Франгов свидетелства: „През
нощта на 28 април 1876 в Бяла черква
се извърши един велик и покъртителен
подвиг. Велик, защото 101 белочерковски младежи – цветът на селото, заедно
с учителят Бачо Киро, се решават да
се самопожертвуват не за лично, а за
народно благо, за свободата на отечеството си.“
За повечето от въстаниците тая ап-

Сградата на Историческия музей в Бяла черква
в историята като Четата на поп Харитон
и Бачо Киро. Внушителният брой въстаници от тези села е убедително доказателство за дългогодишната агитационна работа и организаторски талант на
революционните дейци и преди всичко
на Бачо Киро Петров от Бяла черква.
Тук, в родното му село, предварително
били записани 40 души, но сред общото
въодушевление от 150 български къщи
в селото излизат 101 въстаници, между

рилска вечер била прощална. Мнозина
от тях не могли да понесат сълзите на
своите майки и жени и напуснали скришом, потайно родната стряха. Всички
се вълнували от предстоящата борба, в
която залагали младостта и живота си.
В долния край на селото, в местността
„Черничака“, там, където реката прави
голям завой, се събират въстаниците.
В тъмната дъждовна нощ, през придошлата река Росица, Бачо Киро по-

вежда четниците към сборния пункт
в Мусина. Минавайки през Михалци,
към тях се присъединяват 29 въстаници начело с Тодор Лефтеров. В Мусина
се срещат с въстаниците от селото, от
Дичин, Вишовград, Голямо яларе. Така
сформираната чета потегля за Балкана под ръководството на войводата
поп Харитон. В Дряновския манастир
въстаниците са обградени от осемхилядната армия на Фазлъ паша. Девет
дни продължават героичните сражения,
известни в историята ни като Дряновска епопея. Манастирът е опожарен, а
почти всички въстаници – избити. Сред
малкото оцелели са Бачо Киро и Христо
Караминков. Манастирът е изцяло разрушен. В манастирския двор и по околните скали оставят костите си 139 въстаници, от които 75 белочерковци. Дни
след потушаване на въстанието Бачо
Киро е предаден и съден от извънреден турски съд в Търново. Подвигът на
въстаниците от четата на поп Харитон
и Бачо Киро в Дряновския манастир е
една от най-драматичните страници в
историята на Априлското въстание.
140 години оттогава! Времето тече,
но винаги ни връща пред местата на
славата, където признателността на
седем поколения българи е вградена
в камък.
Бяла черква е в навечерието на
своя празник и най-яркия ден в историята си. През май т.г. ще бъде отбелязана и 40-годишнината от обявяването
на селището за град през 1976 г., 40-годишнината от откриването на Историческия музей и монументалния паметник
на Бачо Киро.
Историческата памет на града е
съхранила спомени за събитията и
участниците в Дряновската епопея.
Признателните поколения са издигнали
паметници на признателност и поставили 96 паметни плочи на домовете на
въстаниците. Всяка година на 11 май
всички те са окичени с венци, поставени
от учениците от ОУ „Бачо Киро“ – Бяла
черква. В непосредствена близост да
монументалния паметник на Бачо Киро
на площад „11 май“ е изградена мемориална стена с имената на 101 четници.
На този ден, събрани пред символите
на Априлското въстание, белочерковци
и гости на града спомнят онези героични и трагични дни и свеждат глави
пред паметта на героите. Факелното
шествие до местността „Черничака“
се превръща във вълнуващ празник и
среща на история и настояще. Тук през
1940 г. е издигнат паметник, който напомня за онази дъждовна нощ на 28
април, в която четниците се прощават

със своите близки.
През 1924 г. е построен паметник и на мястото,
на което е заловен Бачо
Киро и отведен от турците, за да бъде съден
като главен подстрекател
за въстанието в Търновско. На паметника четем
прощалните думи на революционера, които са
били изписани с въглен
на стената на малката
му колиба: „Сбогом, мили
чада и приятели! Аз днес
се разделям завечно от
вас и ставам жертва за
народа си. Недейте скърби за мене, защото аз си
изпълням длъжността, но
да скърбя аз, че не умирам с нож в ръка, а предаден и с мъчителска смърт.
Предаден съм от моите
приятели, но ги прощавам,
защото не знаят какво те
правят.“ На 28 май 1976 г.,
точно месец след извеждането на четата, Бачо
Киро е обесен в центъра
Паметникът на Бачо Киро
на Търново.
В центъра на Бяла
черква, до Паметника – Камбанария, изписано на паметната плоча на красие църквата „Св. Димитър“. Построена вата читалищна сграда.
Историческият музей, открит през
през 1866 г., тя е един от най-ценните
исторически и художествени паметни- май 1976 г., отразява в експозицията си
ци в града. Амвонът пази спомени за участието на белочерковци в борбите
даскал Бачо Киро, произнасял оттук за национално освобождение, живосвоите празнични слова и завладява- та и многообразната дейност на Бачо
щи проповеди. Иконостасът с изящна Киро Петров. Тук е и антропологичната
дърворезба е дело на калоферските възстановка на главата на Бачо Киро,
майстори – марангози Иван Димитров изработена от проф. д-р Йордан ЙордаСтрелухов и Тодор Несторов, тръгнали нов. Във фондовете на музея се пазят
с четата и геройски загинали в Дрянов- уникални реликви от Априлското въсския манастир. Днес пред църквата са тание – оръжия на оцелели въстаници,
поставени паметни плочи с техните оригинални снимки и вещи.
имена. От Освобождението до днес
Тихите улички на малкия град все
в историческата църква в Бяла черк- още пазят спомен от стъпките на дева в стъклен саркофаг се съхраняват дите ни, свързали навеки имената си с
костите на Бачо Киро. В централната Дряновския ванастир през април 1876.
градска част се изидига величествен Тук всичко е история...
паметник, построен през 1933 г. На
Паметните плочи напомнят и вринего са изписани имената на 101 въс- чат нас, потомците на априлци, да се
таници от Бяла черква, участвали в поклоним дълбоко пред паметта на
четата на поп Харитон и Бачо Киро, и падналите за свободата на Отечестимената на загиналите белочерковци вото, да пазим и предаваме от поколевъв войните 1912-1913 и 1915 -1918 го- ние на поколение техните завети и да
дина. Той е изработен по инициатива продължаваме да се борим за нашия
на Поборнико-Опълченското друже- свободен и достоен живот, на който те
ство в селището.
се обрекоха.
През 1869 г. Бачо Киро учредява в
Анастасия Георгиева,
Бяла черква Първото селско читалище
директор
на
Исторически музей,
в България и го нарича „Селска любов“.
Бяла черква
Днес то носи името на своя създател,

Монахът-войвода
Харитон Халачев

Поп Харитон Халачев

На 28 март 1876 г. Иваница Данчов довежда
от Гюргево в Свищов група революционери, в
която са поп Харитон Халачев и Станьо Гъдев,
за да бъдат разпределени от ръководството
на Първи Търновски революционен окръг за
войводи на въстанически чети. От групата само
Ст. Гъдев преживява погрома на Априлското
въстание, не е арестуван и успява да емигрира.
Десетилетия по-късно, на 10 ноември 1904 г. в
Казанлък, той подписва своите спомени като
поборник-опълченец, където разказва и биографията на легендарния поп Харитон.
Рожденото му име е Харитон Станчев Халачев – от Габрово, по професия чехлар. През
1860 г. приема монашеството в Преображенския манастир, а през 1867 г. заедно с отец
Партений Георгиев се премества в Мъглижкия
манастир. Бил изключително уважаван от
монашеското братство – физически силен и с
хубав глас за черковен певец. Почитали го и
защото изгонил от манастира всички местни
турци, които непрекъснато искали да им приготвят почерпки. Остава в обителта три години,
през които „получавал тайни, бунтовни писма
и вестници от Румъния – свидетелства отец
Партений. – Стаята му била окичена с разни
оръжия и никого не приемал там от другарите

си духовници… доста юнак човек, с ръст висок,
снага – гърди и плещи широки; мустаци дебели,
големи, а брада малка, само около брадичката
му… поглед сериозен, намръщен и страшен, в
същото време и много силен…, който не го е
лично познавал, никак не е можел да си представи, че той е духовно лице“.
Бунтарят-монах впечатлява и турците –
външният вид на българския духовник бил
твърде представителен. Чиновници от Казанлък, които посещават страноприемницата на
баба Гана Стефанова на централния площад и
познават този „дели попаз“ („луд“ поп), винаги
бързо си тръгват, ако той влезе, а поп Харитон
редовно отсяда тук. Бил приятел със сина на
ханджийката – иконописеца Петьо Стефанов
– един от първите помагачи и съмишленици на
Васил Левски в града.
През 1870 г. Х. Халачев заминава за Добруджа – в Тулчанско. Предаден от тамошния
архиерейски наместник за бунтовната му деятелност през 1875 г. и революционната агитация, поп Харитон прекарва в ареста около два
месеца, след което решават да го преместят в
Кюстенджа. Той успява да избяга от конвоиращия го полицай и се укрива се в Долно Чамурли
при овчаря Христо от Калофер. Помагат му и

българи от Конгас, Тулча и Шипка.
За подготвяното през 1875 г. общобългарско въстание поп Харитон събира чета от 10-15
души, след което революционната емиграция в
Румъния възприема войводата поп Харитон за
„човек потребен“, „един от отличните народни
юнаци“ и той става войвода за готвеното ново
въстание през 1876 г. – на сборната чета от селищата по поречието на р. Росица. Загива на 8
май 1876 г. в Дряновския манастир след девет
дни сражения с многобройния противник при
опит да пробият обсадата.
Тленните останки на поп Харитон не са разпознати от местните власти, защото телата на
загиналите в боевете въстаници са поругани и
полицейските служби продължават да издирват войводата.
Месеци след потушаването на Априлското
въстание, през есента на 1876 г., полицейският
началник в Търново моли с телеграма колегата
си от Габрово да му изпрати точно описание
на Попа, защото от Южна България го питат
как изглежда, тъй като там се е появил един
монах Харитон...

Стефана Вълчева,
Исторически музей, Дряново
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ПЪТЯТ НА БОТЕВАТА ЧЕТА

Захваща се вече драмата на Балканският полуостров! ..., българският бунт е влязал вече в своите права
и борбата се е захванала със сичката своя отчаяност…
Но треперете, тирани! Полудейте, дипломати!... Тука
е гласният, отчаяният и мъжественият седеммилионен български народ... който днес въстава и иска от
светът едно от тие две неща: или свобода, или смърт!
Христо Ботев,
в. „Нова България“,
г. І, бр. 1, 5 май 1876 г.

През април 1876 г. изтерзаният,
клан и бесен, измъчван и обругаван
български народ въстава, за да покаже на себе си и на света, че не желае
повече да бъде роб. Отново на дневен
ред пред световната дипломация е поставен за разрешаване „българският
въпрос“. Този път българите не са пасивни наблюдатели, а сами пишат кървавите страници на новата си история.
Въстанието от Април 1876 е най-ярката
проява на българското националноосвободително движение, а подвигът на
Ботевата чета – върховният епилог на
героичната Априлска епопея.
На 11 или 12 ноември 1875 г. започват заседанията на Гюргевския комитет.
Решено е да се подготви въстание в
България, което да се обяви на 18 април
1876 г. Страната е разделена на четири
революционни окръга.
Трети революционен окръг с център
Враца се обръща за помощ към българската емиграция в Румъния. Трябвало
да бъде сформирана чета от около 200
човека, която да внесе по-ново и модерно оръжие в страната и да помогне
на въстаниците във Врачанско. За ръководители на тази чета са поканени
старите и опитни войводи Филип Тотю

Никола Войновски
военен командир на четата
и Панайот Хитов, но те категорично отказват това предводителство. Тогава
сам Ботев предлага да стане войвода.
Всички го приемат с отворени обятия,
защото са съзнавали, „че за такава велика работа, каквато е да се води чета,
трябва и велик човек“.
На 16 и 17 май 1876 г. Христо Ботев и „200 души български юнаци“ се

качват на борда на австрийския параход „Радецки“ от различни румънски
пристанища. Принуждават капитана
Дагоберт Енглендер да спре близо до
Козлодуй, където четата слиза и момчетата целуват „свещената земя на Майка
България“. Ботев поздравява четниците
с кратко и пламенно слово, а поп Сава
Катрафилов произнася клетва, която
завършва с думите: „Кълна се, че ще
умра за отечеството си България!“.
След този тържествен и вълнуващ
момент четата се отправя към село
Козлодуй, за да се снабди с коне и
коли за превозване на боеприпасите
и запасите от храна. „Те бяха доставени доста неохотно – отбелязва Никола
Обретенов, – защото селяните се бяха
изпокрили“.
Около 2-3 часа по пладне четата напуска Козлодуй и тръгва с усилен ход
на юг към Балкана по пътя за Враца.
Към нея се присъединяват само Младен Павлов, наречен Козлодуйското
даскалче и Георги Катърджийски.
Христо Ботев
В боен ред и с развято знаме, четата пресича стария път между Оряхово и Видин. Късно привечер тя влиза
След преминаването на р. Огоста, на няколко къщи, но само от една се
в с. Бутан, в което тогава имало 40-50 при което обозните коли са използвани показа стара баба и каза: „Мъжете са
къщи, и отсяда за почивка около Попо- за понтон, четата се отправя към с. Бо- по къра на работа.“ Поискахме вода, но
и вода не ни се даде.“ (Н. Обретенов).
Надеждата, подхранвана от врачани, че
от с. Борован ще се присъедини голям
отряд въстаници, рухва.
На 18 май четниците приемат първото си продължително сражение на
възвишението Милин камък. Четниците
се сражават срещу черкези и башибозуци от околните села, а около обед,
вместо очакваната помощ от Враца,
пристига и една рота редовна турска
войска. Въпреки че противникът е два
пъти повече, четата не се предава и не
губи сражението.
В боя загиват около 30-на четника. Убит е знаменосецът Никола Симов-Куруто и Ботев поверява знамето
на Димитър Казака от Сливен. Тежко
ранен е и поп Сава Катрафилов, който
моли другарите си да го убият, „за да не
Сава Катрафилов
Давид Тодоров
се гаврят турците с него“, но никой не
член на щаба на четата
член на щаба на четата
посмява да стори това и Катрафилов е
оставен на бойното поле.
През нощта четата разкъсва обвото ханче. Мъжете са се изпокрили и рован. По пътя е преследвана от конни
към четниците се приближават няколко черкезки групи, излезли от съседните кръжението и се изтегля в местността
възрастни жени, които донасят котли с татарски и черкезки села, които вече Веслец. Необезпокоявани от потерите,
вода, по-късно други жени пристъпват са известени от турската власт за сли- момчетата си почиват и утоляват глакъм знамето и го целуват. От с. Бутан зането на четата при Козлодуй и похода да и жаждата си с храна, която им е
донесена от овчари. Щабът на четата
към четата се присъединяват Марко ѝ към Балкана.
Голямото българско село Борован прави неуспешни опити да се свърже
Василев Бошнаков от Враца, Васил
Цвятков Вълков, Иван Тонев от Тетевен посреща четниците потънало в мрак със Стоян Заимов и революционните
и петима селяни, които тръгват с обоза. и със залостени порти. „Похлопахме дейци във Враца. Според предварителния план на 18 май в града трябва да
се обяви въстание и събраните в него
градски и селски чети да тръгнат към
Веслец и се съединят с Ботевата чета.
Но въстание не избухва. На 19 май в
града влизат войските на Хасан паша
и опитът за въстание е провален. Редовната турска войска и башибозукът
разпръскват въстаналите врачани и из
града започват масови кланета.
Към полунощ срещу 20 май четата напуска Веслец и се отправя през
Костелевския мост към вр. Таушаница и
се установява пред Мазневите кошари.
Отсядат при Лесковото кладенче, за да
си починат и нахранят с няколко агнета, закупени от кошарата на Мазната.
Охраната съобщава за настъплението
на неприятеля и четниците бързо напускат мястото и поемат в югозападна
посока към вр. Камарата. С усилен ход
преминават в подножието на вр. Вола,
от който стрелят черкезите. До края на
Параходът „Радецки“
сраженията Вола остава в тила на тур-

ците и четата никога не се е качвала
на него.
Рано сутринта на 20 май четата
заема позиции около трите върха Камарата, Купена и Околчица. Боят започва веднага с усилена стрелба от двете
страни и трае през целия ден. Срещу
по-малко от 200-та четници е изпратена редовна турска войска, черкези, башибозуци и планински оръдия. Христо
Ботев, с ядрото на четата, е под връх
Камарата, а Войновски с друга група
заемат Купена и съседния на Околчица
връх, както и седловината Клена. Привечер, на 20 май (н. ст. 1 юни) 1876 г.
след стихване на боя, в подножието
на югоизточния склон на вр. Камарата, загива гениалният поет и войвода
Христо Ботев, прострелян в сърцето от
вражески куршум.
Когато цялата чета слезе от
„Камарата“ и се отправи към извора, Ботйов, Апостолов и аз бяхме
изостанали по-назад по причина на
Перо, който не можеше да върви. По
покана на Ботйова приседнахме край
една малка скаличка. С нас бяха Сава
Пенев от Търново и Димитър Тодоров
(Димитрото) от Габрово,...Ботйов...
се изправи в целия си ръст, да види
накъде отидоха момчетата...Тогава
моментално изгърмя пушка и Ботйов
политна да падне на гърба си...той
издъхна, пронизан в сърцето...
Из спомените на Никола Обретенов
След смъртта на Ботев четата се
разделя на три части, като някои от
тях водят сражения. Преследването
на Ботевите четници продължава около един месец във Врачанския балкан.
Тези, които са заловени, за първи път
в историята на турското правосъдие са
съдени. Организирани са два процеса
– в Русе и София. На русенския процес
защитник е талантливият адвокат Илия
Цанов. Той спасява много четнически
глави от бесилото. Осъдените са изпратени на заточение в едни от най-тежките затвори-крепости в Диарбекир.
Тези, които оцеляват, се завръщат в
страната по силата на Сан-Стефанския
договор.
Гробът на Христо Ботев остава неизвестен. На лобното му място, върху
скалата, пазеща спомена за бурните
събития от 20 май 1876 г., е изсечен
надпис:
„Сбъдна се пророчеството твое:
Жив си ти!“

Ася Николова,
директор на Национален музей
„Христо Ботев“, Калофер

Никола Симов – Куруто
знаменосец на Ботевата чета
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ОТ КОЗЛОДУЙ ДО КАМАРАТА
...Народът показа, че
без вътрешна организация е невъзможно всеобщо въстание... апостолите, като Левски
и като Ангела Кънчов,
...покриха България с
цяла мрежа революционни комитети, ...такива
личности, ...са апостоли
редки на революцията
не само в нашият народ, но и в другите много
по-напреднали народи.
Христо Ботев, в. „Знаме“,
г. І, бр. 22, 13 юли 1875

...Въпросите решени, целта обозначена,
времето и разстоянието определени, следователно тука се не иска
молитва, а мотика... В
продължение на 8 години... виждам, че големи
хора вършат малки работи, а големите работи се вършат от малки
хора... Аз ще направя
ръцете си на чукове, кожата си на тъпан и главата си на бомба, пък ще
да изляза на борба със
стихиите...
Паметникът на връх Околчица, изграден през 1939 г.

Прощалното писмо на
Ботев до семейството му
Мила ми Венето, Димитре и Иванке!
Простете ма, че аз ви не казах къде отивам. Любовта, която имам към вас, ма накара да направа това.
Аз знаях, че вие ще да плачете, а вашите сълзи са много
скъпи за мене!
Венето, ти си моя жена и трябва да ма слушаш и вярваш в сичко. Аз се моля на приятелите си да те не оставят, и тие тряба да те поддържат. Бог ще да ма запази,
а като оживея, то ние ще да бъдеме най-честити на тоя
свят. Ако умра, то знай, че после отечеството си съм
обичал най-много тебе, затова гледай Иванка и помни
любящият те
17 майя 1876, „Радецки“
Христа

Из писмо на Христо Ботев
до Тодор Пеев,
12 февруари 1876 г.

Двеста души български юнаци под предводителството на Христо Ботйов, редактор на
в. Знаме“, орган на революционната партия, днес заробиха австрийския параход „Радецки“, който насилствено накараха да ги прекара през Дунавът. Излязоха на десният бряг
между градовете Ряхово и Лом паланка, отвориха знаме „Свобода или смърт“ и отидоха
на помощ на своите въстанали братия българи, които отдавна се борят със своите петвековни тирани за своята човешка свобода и народни права. Тие вярват, че европейските
образовани народи и правителства ще да им подадат братска ръка.
Телеграма до европейските вестници, 17 май 1876 г., парахода „Радецки“

Венета и Иванка Ботеви, Женева, 1892 г.

ВРАЧАНСКИЯТ ПРИНОС

Въпреки провала на плана за „всеобщо въстание в Българско“ през есента на 1875 г., т.н. Старозагорско въстание, последователните и радикално
настроени български революционери
във Влашко подемат идеята за ново
въстание през пролетта на 1876 г.
За кристализирането на тази идея
допринасят и врачанските съзаклятници. Останали изолирани от въстанието
през септември 1875 г., за което не са
известени, но подочуват, те изпращат
свой представител в Букурещ – Мито
Хаджимицов, за да проучи какви са замислите на българската революционна
емиграция. Според спомените му, той
се среща с мнозина дейци, между които и Христо Ботев, Никола Славков и
Георги Бенковски, уверявайки се, че народът е готов да се хване за оръжието.
Месец след това, Мито Хаджимицов се
завръща, придружен от Стоян Заимов
и Иваница Данчев. При обиколката им
във Врачанския край те започват да
възстановяват местните революционни
комитети от времето на Левски.
Когато на 21 октомври 1875 г. врачанските съзаклятници с участието на
бъдещите гюргевски апостоли (Стоян
Заимов и Иваница Данчев) възстановяват своя революционен комитет, те приемат и широк план за действие, изпреварвайки заседанията и произтеклите
от тях решения на Гюргевския революционен комитет за подготовка на въс-

тание в България. Една от най-важните
задачи е набирането на средства за
закупуване на оръжие. За да осигурят
по-значителна сума, врачани прибягват
до една забележителна хитрост. Те закупуват на почек (т.е. на кредит) голямо
количество лой и пастърма от местен
турчин и някои българи. По това време
във Враца имало големи турски кланици (салхани), в които най-често се колят
овце и се произвежда лой и пастърма.
Закупената стока трябвало да се прехвърли и продаде във Влашко, а с парите да се купи оръжие. Според Димитър
Страшимиров идеята за фиктивната
сделка принадлежи на Мито Цветков, а
изпълнението се осъществява от него,
в ролята на поръчител (гарант) и Иваница Данчев, като купувач на стоката. И
това е логично, защото Мито Цветков е
този, който местните търговци познават
и на чиято почтеност и добро име се
доверяват.
Мито Цветков е сред най-изявените комитетски дейци във Враца. Нещо
повече, в неговия дом е основан местният революционен комитет. Макар да
няма категорични доказателства, много
вероятно е точно Мито Цветков Бакалбашийски да е спечелил доверието на
Левски при посещението му в града
през август 1872 г. и нему да е издадено пълномощното от 16 септември
с. г. „за в Лом и Оряхово да направи
съгласието на речените места по-ле-

сен път и по-сигурен за споразумение
с Централния комитет и с другите
места на окръжието им…“, знак, че
основоположникът на ВРО е възнамерявал да превърне Враца в окръжие,
но последвалите извънредни събития
възпрепятстват замисъла му.
Предприетата сделка е показателна
не само за ентусиазма, с който врачани
първи в страната подемат подготовката
за бъдещото въстание, но и за невероятния им оптимизъм. Свързаните с тази
акция дейци са били дотолкова уверени
в скорошното освобождение и в светлите дни, които ще последват след него,
че не се поколебават да поемат върху
себе си произтичащите от нея финансови задължения, наивно вярвайки, че
свободна България ще опрости направения заради нея дълг.
От тук насетне Мито Цветков
безрезервно се отдава на каузата за
въоръжаването на врачанското революционно окръжие, задължителна
предпоставка за реализирането на
предначертаното въстание.
Сделката с лойта и пастърмата се
извършва с удивителна бързина. Между 13 и 15 декември 1875 г. стоката се
закупува, а на 17 същия месец тя вече
е прекарана през Оряхово в Бекет. От
там Мито Цветков и Иваница Данчев
телеграфират на Димитър Горов, че
товарят стоката на каици и ще тръгнат
за Гюргево. В последствие обаче, за да

се спестят допълнителните разноски по
прекарването ѝ до Гюргево, тя е продадена в Бекет на търговеца Зеновски
за 13 хиляди златни франка. Парите са
предадени на Янко Ванков от Крайова, чрез кантората на който се поръчва
доставката на пушки от Белгия.
Подробности за изразходването на
получените от сделката средства се съдържат и в две писма на Никола Обретенов, писани в Гюргево до Тодор Чунчолов в Русе. Първото е от 31 декември
1875 г.: „За мене и моите 6 другари,
които ще тръгнем, е дошел вече човек
(всъщност Мито Цветков) да ни вземе,
но кога ще тръгнем, не е известно по
причина, че има неща да си приготвим
и да наредим плановете. Помисли ти
и приятелите какви патриоти има по
онези страни, та са пратили човек за
апостоли, а нашите русенци не могат
да съберат пет пари. Този човек, който е дошел за нас, има 1 000 лири, но
с тях ще се купят иглени пушки и ще
ги прекараме за дето ще идем. … Но
има и друго – този човек даде 100 лири
и за другите 10 апостоли, които ще
идат по другите страни.“
Очевидно част от врачанските пари
са предоставени от Мито Цветков за покриване разходите на гюргевските дейци при преминаването им в България.
Второто писмо на Обретенов е от
14 януари 1876 г. и разкрива, че Мито
Цветков участва в договарянето на дос-

тавката за оръжие: „Този човек (Мито
Цветков) е сега с Драгостинова в
Букурещ и направиха договор за 1000
пушки, които се определят за нашите
места, и са дали вече 100 наполеона
пей, а за другите пари, като приемнем
стоката на границата, тогава ще ги
броят.“
Намирането на добро, но и на сносна цена оръжие, се оказва и сложно, и
трудно. По този повод Стоян Заимов,
който обещава да осигури оръжие не
само на поверения му революционен
окръг, но и за останалите, още в края
на януари 1876 г. пише на Стефан
Стамболов, че изпитва безпокойство
„по причина на лошото положение на
нашите работи“, а на сливенци: „Нищо
не чакайте от нас (което ще рече оръжие), защото и нашата работа е малко като Вашата“.
Едва на 1 април 1876 г. от Белгия
са доставени пушки и револвери, които
трябвало да се складират в склада на
Андрей Матев до Бекет, а оттам да се
прехвърлят на българска земя.
Охраната по Дунавския бряг в
действителност обаче се оказва солидна, наетите каякчии, които дори
вземат предплата, в последния момент
се отказват да пренесат оръжието и то
остава в Бекет. По-късно с него се въоръжава част от Ботевата чета.
Липсата на оръжие е и една от главните причини за трагичния провал на
въстанието във Врачанския край.

Валерия Тарашоева,
РИМ – Враца
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Четата на Таньо Стоянов

На 17 май 1876 г. две чети минават
Дунава почти едновременно в помощ
на въстаналия български народ и изгарят като последни искри на бунтовните
априлски пожари. Две имена изгряват
в пантеона на българската история –
Христо Ботев и Таньо Стоянов Куртев.
Единият обаятелен с личността си и с
бляскавия десант на своите 200 четници на Козлодуйския бряг, другият останал в забвение със своите 28 души,
слезли с каик на брега при с. Пожарево,
под Тутракан.
Двете чети имат сходна участ. Тръгнали с ентусиазъм и мечти за подвиг
и свобода, сблъскали се с апатията
и безразличието на народа, който са
тръгнали да освобождават, залутани
между отчаянието и надеждата, те стигат до първите сражения и разгрома,
завършил с гибелта на двамата войводи. Наивни мечтатели и безпределни
родолюбци, поели с няколко десетки
пушки да събарят една петвековна империя! И успели. Това не е ли подвиг?
Четата на Таньо войвода е организирана по план и идея на Ботев, с цел
двете чети да се явят от запад и изток
в помощ на врачанските и сливенските
въстаници и като се укрепят, да обра-

зуват по Стара планина свободна територия. Таньо очаквал да поведе 200
души от Олтеница и толкова имало в
града, но нямали оръжие. Тръгнали в
уречения час готовите 28 души и поели своята единадесетдневна голгота.
В четицата се оформил щаб в състав:
войвода – Таньо Стоянов, знаменосец
– Велко Дачев Тишев, секретар – Петър
Ив. Русков, водачи – Стефан Николов
Заралията и Йовчо Кеяпенчев и оръжейник Цанко Петранов Тюфекчията.
Бойният път на четата може да се
раздели на три сектора: първият обхваща прехода от Пожарево до гара
Разград през първите четири дни, от
17 до 20 май, когато в своите мечти за
подвиг четниците и войводата очаквали
към тях да се присъединят въстаници
от Разградските села и те с развято
знаме да преминат през Шуменско и
да увлекат селата до Котленската планина. Спрели да чакат на явка при трите
кладенчета, в гората Курт Орман, до Исперих. Голямо е било разочарованието
им, когато двама хърсовци дошли и казали, че техните въстаници заминали
към Горна Оряховица и от Хърсово и
Голям Извор няма да излязат въстаници. Оставало да опитат в Побит камък.

Паметникът на войводата на Керчан баир

Таньо Стоянов Куртев,
наричан още Домусчиев,
Уйгунсуза и Диарбекирски,
е роден на 5 април 1846 г. в
Сливен. Израства в заможно и многочислено семейство. Този свободолюбив
младеж става член на основания от Левски революционен комитет през 1871 г. в
родния му град. Именно Левски го определя за апостол
в Търговищко, Омурташко,
Котленско и Добричко. Той
го снабдява с пълномощно
на 15 ноември 1872 г. Скоро
обаче Таньо е арестуван и
откаран в Цариград, а след
това заточен в Диарбекир. Възползвайки се от обстоятелство, че
е калебент и може свободно да се движи в града, той избягва на 14
февруари 1875 г. Добира се до Цариград, а оттам с кораб – до Сулина и Браила. През август 1875 г. е извикан в Букурещ и определен за
апостол в Сливенско. Стига до Варна, където го чакат поп Харитон
и Стоил войвода. През Тутраканско се прехвърлят в Олтеница и се
срещат с Панайот Хитов. По предложение на Никола Обретенов
и Христо Ботев, Таньо отвежда момците от Турну Магуреле в
Олтеница, където застава начело на втората емигрантска чета.

Повел войводата четниците на запад,
през водинските гори, спрял в м. Палахча и изпратил в селото Стефан Николов
Заралията, който познавал местата и
селяните, а четата останала да чака
през целия 20-ти май. Нито помощ
идвала, нито Стефан се завръщал. На
другата сутрин пастирчета разказали,
че селяните уловили един комита и го
откарали към Разград. Четата скочила
да заварди пътя, но било вече късно.
Сред четниците започнал ропот. Гневът
и безсилието им се превръщали в ненавист и желание за мъст. Загубили водача, който познавал местата и пътищата.
По-буйните предложили да накажат
селото. Възникнала идеята да се върнат във Влашко. Започвало тридневно
лутане между отчаянието и надеждата.
Войводата се мъчел да овладее положението. Покрай Побит камък, Топчии
и горите на Каменово, четниците излезли на жп-линия при спирка Кривня. Тук
войводата успял да ги убеди, че ако в
Разградско е спокойно, в Ескиджумайско (Търговищко) селата са въстанали.
Но никой не знаел пътя за Търговище.
На 23 май четата излязла над гр. Цар
Калоян, на русчушкия път, откъдето се
виждали разградските казарми. През
нощта минали над с. Костанденец и
там от скалите паднал и се изгубил
Петър Ив. Русков. На разсъмване четата пресякла Малкия Лом и излязла на
отсрещните височини, пред погледите
на селяните. По височините поели към
с. Садина и излезли при с. Ломци. Тук
срещнали първата потеря.

КАКВО ДРУГО, АКО НЕ КУЛТУРА
През 2015 г. КПД „Родно Лудогорие“
организира 30-ия юбилеен поход „По
стъпките на четата на Таньо войвода“.
Годишнина, надхвърляща годините на
повечето участници от 22 населени
места от Кърджали, София, Силистра,
Тутракан, Исперих, Търговище, Разград
и Попово. Интересът към похода отново
бе голям: 540 ученици от цялата страна
заявиха участие за петте походни дни
(от 29 май до 2 юни), а над 10 000 човека се включиха в походната колона
през определени участъци.
За нас бе чест, че походът се проведе под високия патронаж на вицепрезидента на Република България и г-жа
Маргарита Попова отново се присъедини към нашето начинание. Надяваме
се, че политиците на България (въпреки еднодневките на политическия не-

босклон, вече може да се твърди, че в
страната ни има хора, които могат да
бъдат наречени политици) рано или
късно (дано не е твърде късно!) ще се
простят с държавническото безхаберие
и ще стигнат до прозрението, че културата (а не симулацията на култура) е
жизненоважна за оцеляването ни като
народ. Дано осъзнаят, че културата е
в основата на всяка човешка дейност,
без значение дали става дума за прокарване на магистрали, за строеж на
газопроводи или за туризъм. Защото
културата е цялостен модел за човешко поведение! Културата е самоосъзнаването ни като индивиди! Културата е
нещото, което ни прави хора и ни разграничава от видовете, оцеляващи по
пътя на естествения отбор.
Сигурно защото отдавна сме ос-

мислили значението на културата вече
30 години водим нашата скромна битка
за спечелване на сърцата и умовете на
младите, вече 30 години разпръскваме
семената на родолюбието и на добросъседството, доверието и истината.
През всичките тези години семената
попадаха кога на плодородна, кога на
камениста почва, имаше суша, но имаше и живителен дъжд. Поколенията се
сменяха, някои от нас си отиваха, други
идваха да заемат местата им. Защото
всички изповядваме едно верую, което основоположникът на похода Борис
Илиев предаде в два прекрасни стиха:
Където минеш сей,
все някой ще пожъне!

д-р Анатолий Кънев,
председател на КПД „Родно Лудогорие“

Започвал третият етап от пътя, пътят на сраженията и разгрома на четата. Надвечер, на 25 май 1876 г., четата
на Таньо войвода водила първото си
сражение, при с. Ломци, в което бил
ранен четникът Гено Ст. Грошов от Котел. След сражението четата изоставила посоката към Търговище и поела на
юг, към Омуртаг. Сутринта на 26 май
осъмнали в корията при с. Светлен. Гората била неудобна за укритие и сражение, при това пълна с пастирчета. Две
от тях попаднали на четата. Войводата
ги пуснал, въпреки протестите на някои
от четниците.
– Тръгнали сме народ да освобождаваме, а не мирни хора да убиваме!
Скоро турчетата довели потери от
околните села. Четата се отправила към
отсрещната височина Припека. Пред
нея била придошлата река Черни лом,
дълбока до гърдите. Раненият Гено бил
застигнат и заклан от черкезите. Четата заела удобната височина и цял ден
водила успешно сражение. Вечерта
се изтеглила и отново поела на юг, но
пред с. Априлово била пресрещната от
редовна войска и принудена да заеме
позиция на високия Керчан баир, където водила последния си бой.
Дъждът не спирал, пушките се подплеснали, а врагът бил многоброен.
Двама четници загинали. Надвечер турците разкъсали отбраната и четниците
се пръснали в разни посоки. Войводата
поел на северозапад. В подножието го
срещнала потеря, укрита в Махмудовата воденица. В отчаяна схватка Таньо

убил с ятагана си 6 души. Отсекли му
дясната ръка и я отнесли в с. Конак.
Отсекли буйната му глава и я отнесли
в Разград. Останал трупът му, огромен
като разпятие, върху земята, за която
загинал. А над Керчан баир се отразявал кървавият залез...
На следващата година, когато по
Керчан баир загърмели руските топове,
според мълвата, по позициите вървял
един великан Латиналия, който сечал
враговете с лява ръка, защото дясната
му била отсечена.
Свободата изгряла над родната
земя, а подвигът на шепата обречени
не бил забравен. В родния Сливен на
войводата и в Разград, кьдето в незнаен гроб е погребана главата му, били
поставени паметни знаци. За 100-годишнината от подвига на Керчан баир
бил издигнат величествен бронзов
паметник. По повод 110-годишнината
започнал ежегодният поход по пътя на
четата. По повод 120-годишнината от
епопеята бе отпечатана книга за четата
и пьтеводител за походите, плод на тридесетгодишни издирвания на пишещия
тия редове.
До шестия поход през 1991 г. домакини бяха туристическите дружества
в Разград, Исперих, Тутракан и Попово, а от 1992 г. те се провеждат от
Културно-просветно дружество „Родно
Лудогорие“ с председател Борис Илиев
и секретар д-р Анатолий Кьнев, който
от 1999 пое водачеството. Този ентусиазиран патриот масовизира похода
от 40 на 120 души и въведе униформа
– бели тениски и зелени шапки – една
внушителна колона, внасяща празничност и ентусиазъм в селищата, през
които преминава. Походът, с преходите
си през селищата и през интересните
места от пътя на четата и с инсценировки на събития от дейността на четата,
представлява интересна патриотична
манифестация. Тя завършва с поклонение и проверка на Керчан баир, при
с. Априлово, пред величествения паметник на войводата, висок 5 метра и
тежък 20 тона, който за срам на нашето
поколение бе откраднат през 2001 г. за
да бъде претопен заради метала. Този
позорен акт не можа да бъде разкрит
от властта, което хвърля съмнение за
нейната съпричастност.
Община Попово се обърна за помощ към КПД „Родно Лудогорие“. Секретарят на дружеството д-р Анатолий
Кънев се зае с цялата си енергия да
търси гранитен къс с подходящи размери. С помощта на скулптора Вл. Игнатов
и каменоделеца Въто Цолов възобновената фигура на Таньо войвода, изработена от бял врачански камък, днес
отново стои на мястото си и способства
за патриотичното възпитание на участниците в похода и празника и за приобщаването им към добродетелите на
българския народ.

Борис Илиев,
инициатор и учредител на
проекта „Родно Лудогорие“
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Мъчениците на
Новоселската република
На 9 май 2011 г., Българската православна църква отбелязва за първи път Събор на Св. Новоселски мъченици. В град Априлци се поставя началото на традиционно честване на мъченически
загиналите за своята вяра и народ свещеници и монахини в Новоселския манастир „Св. Троица“.
На 1 май 1876 г. на връх Бабан е
даден сигнал за най-масовото въстание в Северна България – въстанието
в Ново село, Кръвеник и Батошево.
Знаело се е, че въстание в близките
големи селища Севлиево, Габрово,
Троян няма, но Ново село се вдига. На
2 май по обяд пред дюкяна на Иванчо
Габровчето, в присъствието на множество новоселци, даскал Никола Дабев
тържествено обявява Новоселската
република. Тя съществува само десет
дни, след което бунтът е зверски потушен от турците – само девет глътки
свобода и нито едно предателство.
Републиката има и своята новоселска
Райна Княгиня – Стояна Драгановска.
На 2 май от Габрово по посока на въстаналите села се отправя и четата
на Цанко Дюстабанов. В защитата на

републиката участва цялото население. Убити са над 160 въстаници, 8 са
обесени, 9 – заточени. Изгорени са
772 къщи и Ново село се превръща в
димящо пепелище... А според донесението на авсроунгарския консул в Русе
Монтлонг до външния министър граф
Андраши за последиците от въстанието в Ново село, Кръвеник и Батошево,
убитите мъже, жени и деца са повече от 250, изгорелите къщи, дюкяни,
църкви, училища, хамбари – близо
1500. Има и още по-зловещи статистики, сведения, информации. Съвременни понятия, които нито с точността
на числата, нито със силата на думите
могат да предадат цялата трагедия на
изпепелените села, избитите, изклани,
изгорени невинни човешки същества
– жени и деца.

„Да се знае какво се случи в лето
1876-о кога се потъпка и изгори Ново
село за народност...“ – това е написала
ръката на неизвестния автор, оставил
тези редове върху пожълтелите страници на Псалтир от черквата в с. Скандало от днешната община Априлци.
На 3 април 2011 г. Светият синод
канонизира мъчениците за вяра и род,
загинали при потушаването на Новоселското въстание: монахините Сусана
Сомлева – игуменка, София Павкова,
Елисавета Злийска, Ефросиния Мофтиева, Христина Христова, Калиста и
Екатерина, мирянката Сусана Чорбаджиева, свещениците Георги Дългодрейски и Никола П. Барбулов. И други
незнайни духовници и миряни, приели
мъченическа смърт по време на Новоселското въстание – за вяра и род...

Иконата „Събор на Новоселските мъченици“

ДВЕ ЗНАМЕНА – ЕДНА ИСТОРИЯ
Когато разглеждате Тутевата къща
в Панагюрище, където е обявено въстанието на 20 април 1876 г., заставате
и пред една витрина със знаме – върху
зелен джамфез (коприна) извезан със
сърма лъв, а около него думите „СМЪРТ
ИЛИ СВОБОДА“ и „КАРЛОВСКИЙ ОКРЪГ“. На витрината има текст: „Карловското знаме“. Когато посетите музея на
Апостола в родния му град и влезете в
експозиционната зала и там ще видите
също такова зелено знаме, със същия
лъв и надпис „СМЪРТ ИЛИ СВОБОДА“
и „КАРЛОВСКИЙ ОКРЪГ“. Само текстът
във витрината е по-различен – „Знамето на карловския революционен комитет, ушито по поръка на Васил Левски“.
Има показан и пиринчен кръст до него.
Няма ли някаква грешка – ще се
запитат навярно по-наблюдателните?
Два различни музея, в два различни
града – единият център на Априлското
въстание, другият – родното място на
Васил Левски, а две съвсем еднакви
знамена? Извезаният със сърма текст
и на двете еднакъв – „СМЪРТ ИЛИ
СВОБОДА“ и „КАРЛОВСКИЙ ОКРЪГ“.
В революционната столица на Бенковски пише Карловски окръг, а в Карлово
пък въстание не е имало. Още въпроси
и догадки?
Не, грешка няма. Има просто една
история с две знамена и две българки. Едната, превърнала се за всички
българи в княгиня – най-известната,
макар и без аристократично потекло
– Райна Княгиня. Другата, останала
само в спомените на своите съграждани карловци. История, която отдавна е
описана – още през 1935 г. от първия
уредник на музея на Васил Левски в
Карлово Никола Славчев. Статията му
от 18 август носи заглавието „Знамето
на българската революция (Историята
на една светиня)“. По-късно и Стефан
Красев, и други автори описват интересната история.
Началото на това начинание – революционният комитет в Карлово да се
сдобие със свое знаме, е поставено от
самия Васил Левски вероятно към края
на 1871 г. Тогава Апостола пристига в
Карлово заедно с помощника си Ангел
Кънчев. Двамата лично начертават как
да изглежда то. Вероятно и една от племеничките на Левски – Мария, участва в рисуването върху бялото платно.
Изправен лъв, стъпил с двата си крака
върху счупената дръжка на турско зна-

Мария Ганева
ме с полумесец в центъра. Кънчев изписва буквите на текста около него. За
да не бъдат заподозрени, комитетските
дейци купуват от различни дюкяни необходимите материали – плат, конци,
сърма. В ушиването се включват Мария
Ганева – дъщеря на Ганю Маджереца,
един от най-верните помощници на
Апостола в Карлово, Тина поп Христова, монахиня Ефросиния Цочева, а
също и двете племенички на Левски
Гина и Мария. Извезани от сърма върху зелената коприна заблестяват изпод
сръчните им ръце лъвът с короната и
около него думите „Смърт или свобода“
и „Карловский окръг“. С цялостното довършване на знамето се заема Мария
Ганева. За да стане по-здраво, тъй като
сърмата натежала върху плата, на гърба му пришиват един голям кръст от бял
копринен плат. Специално за знамето
карловските майстори изработват и два
пиринчени кръста. Левски не харесва
първия, защото му се вижда твърде
обикновен и поръчва нов с по-богата
украса. Завършеното знаме се укрива
и съхранява и след смъртта на Апостола в сопотския женски метох при
монахиня Христина, вярна помощница
в революционната дейност на Левски.
Дъщерята на Ганю Маджереца
по-късно ушива и второ знаме – поръчано от апостолите на Априлското
въстание. За него разказва Васил Караиванов – първи братовчед на Левски
и касиер на карловския комитет: „Панайот Волов, като последовател на Лев-

Публикуваните във вестника снимки и документи са от:
Фондация „Васил Левски“, историческите музеи в Панагюрище, Копривщица, Клисура, Батак, Бяла черква, Враца, Дряново, Перущица, националните музеи „Васил Левски“ – Карлово и „Христо Ботев“ – Калофер, КПД „Родно Лудогорие“.

ски, прибежището му беше в дома на
бай Ганю. И като му е съобщено за знамето, приготвено (по поръка) на Левски,
тогава Волов нарежда да се приготви и
за Панагюрище подобно знаме, което
се приготви през 1876 година“. За около
месец Мария Ганева е готова и знамето
е отнесено в началото на април в столицата на предстоящата революция.
Захари Стоянов разказва подробно в
своите „Записки по българските въстания“ за деня 20 април в Панагюрище: „За щастие карловското знаме
се намираше при нас, но без дръжка.
Намерихме набързо едно неокастрено
дърво, на което Георги Икономов го
привърза надве-натри, понеже нямаше гвоздеи да го заковем. Икономов
държеше вече байрака посред двора
и ние, с голи саби в ръката скоро се
намерихме при него.“ Така панагюрци
обявяват въстанието със знамето на
Мария Ганева, донесено от Карлово.
Завършила набързо своето знаме,
Райна Княгиня го развява още на следващия ден, а карловското става едно
от знамената на Хвърковатата чета на
Бенковски. Следите му се изгубват при
нейния разгром в Тетевенския Балкан.
В героичната 1876 г. Карлово не
въстава. Не че не се подготвят карловци. И в града, и в околните селища се
създават комитети и започва усилена
работа. Няколко пъти в Карлово идват и
главните апостоли – Бенковски, Волов,
Каблешков. И свой делегат за събранието в Оборище изпращат съгражданите на Левски – Васил Платнаров, но
той е върнат заради нередовни документи. Така карловци остават откъснати от решенията на Оборище и бързо
развилите се след това събития. До
града не стигат навреме и известия за
вдигнатото вече въстание. Много скоро в Карлово се завръща от опожарена
Клисура и Тосун бей с тълпи главорези.
Градът не въстава. Развято е само
едно знаме на стария площад, който
по-късно карловци ще нарекат „Войнишкото“ – онова знаме, ушитото в края
на 1871 г. Развява го самата Мария Ганева, която дочула, че Панайот Волов с
въстаниците е недалеч от Карлово. Но
нито Волов пристига, нито градът се
вдига. После с майка си Неда тя крие
знамето на различни места из двора на
къщата им. Това е единственото проявление по време на въстанието в Карлово, за което властите научават и арес-

Карловското знаме
туват Ганю Маджереца, Неда и Мария.
Откарани са в Пловдив и са хвърлени в
затвора. Осъждат ги на смърт! И само
последвалата амнистия ги спасява.
Това е останало в спомените за
въстанието в Карлово. Те граничат с
една красива легенда за младата карловка, която някои наричат Карловската княгиня. Напълно заслужено!
От Освобождението до 1891 година опълченското дружество в Карлово ежегодно организира шествие със
знамето от къщата на Маджереца до
мястото, където се е родил Апостола.
После знамето се съхранява в щаба на
карловския гарнизон в специална витрина с почетен караул и е тържествено
изнасяно на всички бойни и официални
празници. И то, като знамето от Панагюрище, не оцелява. В края на 1944 г.
28-ма стрямска дружина заминава на
фронта. Знамето е оставено в казармите, а след края на войната никой нищо
не знае за него. Според спомените, завърналите се бойци от фронта намират
разбита витрината на знамето, но без
знаме. И нищо повече не се знае – засега. Само може да се гадае. Отново е
било размирно време. И българи срещу
българи са заставали. А уж Левски е на

Над вестника работиха:
проф. дин Иван Стоянов – отговорен редактор, проф. д-р Пламен Митев, доц. д-р Атанас
Шопов, Дора Чаушева, Ася Николова, Христо
Ковачев – отг. секретар, Александър Цокев

всички българи?!
Днес в музея на Апостола в Карлово е изложено копие на знамето,
изработено от Михаил Малецки. Така
е и в Панагюрище – там копието е направено от Генка Митева. За разлика от
историята, фотографията е съхранила
първообраза на знамето – и не само
веднъж – и с опълченците в Карлово, и
с близките на Мария Ганева.
Две знамена – една история. А
защо да не разчетем и едно символично доказателство за приемствеността
– от Васил Левски към Априлското въстание и Освобождението. Въпреки че
Апостола не доживява да види въстанали българите, той им оставя един от
най-важните символи на революцията –
знамето с лъва, кръста и короната. И те
го развяват на 20 април 1876 г. Когато
панагюрци четат „Кървавото писмо“ от
Каблешков, когато камбаните бият и се
носят възгласите „Бунт! На оръжие! Да
живее България!“, над революционната
столица на въстанието се развява знамето на Апостола.

Дора Чаушева,
директор на Национален музей
„Васил Левски“, Карлово
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Паметникът на Бенковски в Копривщица

В Балкана – по стъпките на Апостола

Чествания и възстановки на Априлското въстание в Копривщица, Панагюрище, Клисура,
походи в памет на Васил Левски, Христо Ботев, Таньо войвода.

